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ABSTRACT 

Background: Hypertension is a global disease which has increased in recent decades, and   

40 % of the adult population is estimated to have the disease. The increase can be explained 

by population growth, ageing and changes in people's lifestyle habits. Hypertension is a major 

risk factor for cardiovascular disease, which is why treatment is important in the form of both 

medications and lifestyle changes. District nurses have an important role working with 

lifestyle changes in patients with hypertension. 

Aim: To describe nurses’ supportive interventions for lifestyle changes in patients with 

hypertension. What are the supportive interventions? Have the interventions any effect?  

Method: Systematic literature review with descriptive design. Literature searches were 

conducted in the databases MEDLINE (Ebsco), Cinahl Plus with Full Text and PsycINFO. 

Results: The results were based on fourteen articles, one with qualitative approach and 

thirteen with quantitative approach. Three major categories of supportive interventions were 

identified which were education, counseling and follow-up. Several different effects of the 

interventions were found which were summarized in four categories: physiological effects, 

effects on the patient's self-care, effects on the patient's lifestyle and psychological effects. 

Conclusion: With the help of supportive interventions, the nurse can support lifestyle changes 

in patients with hypertension. By increasing patients’ knowledge about hypertension and 

lifestyle changes, provide individualized counseling or group counseling and through long-

term follow-up, patients can achieve effects on lifestyle, self-care and enable beneficial 

psychological- and physiological effects. If the nurse builds a good relationship with the 

patient in the workplace with supportive interventions the possibility for successful lifestyle 

change increase.  

Keywords: Hypertension, lifestyle change, nurse, supportive interventions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Hypertoni är en globalt förekommande sjukdom som ökat de sista årtiondena och 

40 % av den vuxna befolkningen beräknas ha sjukdomen. Ökningen kan förklaras utifrån 

befolkningstillväxt, ökat åldrande och ändrade levnadsvanor. Hypertoni är en stor riskfaktor 

för hjärt- och kärlsjukdomar varför det är viktigt med behandling i form av både läkemedel 

och livsstilsförändringar. Distriktssköterskan har en viktig roll i arbetet med 

livsstilsförändringar hos patienter med hypertoni.  

Syfte: Att beskriva sjuksköterskans stödjande åtgärder till livsstilsförändring hos patienter 

med hypertoni. Vad finns det för olika stödjande åtgärder? Har åtgärderna någon effekt? 

Metod: Systematisk litteraturstudie med deskriptiv design. Litteratursökningar genomfördes i 

databaserna MEDLINE (Ebsco), Cinahl Plus with Full text och PsycINFO.  

Resultat: Resultatet byggde på fjorton artiklar, en med kvalitativ ansats och tretton med 

kvantitativ ansats. Tre huvudkategorier av stödjande åtgärder identifierades vilka var 

utbildning, rådgivning och uppföljning. Flera olika effekter av åtgärderna påvisades vilka 

sammanställdes i fyra kategorier: fysiologiska effekter, effekter på patientens egenvård, 

effekter på patientens livsstil och psykologiska effekter.  

Slutsats: Med hjälp av de stödjande åtgärderna kan sjuksköterskan stödja patienter med 

hypertoni till livsstilsförändring. Genom att öka patienters kunskap om hypertoni och 

livsstilsförändringar, ge individuellt anpassad rådgivning eller grupprådgivning och genom 

långsiktig uppföljning kan patienter uppnå effekter på livsstil och egenvård samt 

psykologiska- och fysiologiska effekter. Om sjuksköterskan bygger en god relation till 

patienten i arbetet med de stödjande åtgärderna kan det öka patientens self-efficacy vilket 

påverkar patientens möjlighet att lyckas med livsstilsförändringen. 

Nyckelord: Hypertoni, livsstilsförändring, sjuksköterska, stödjande åtgärder 
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1. BAKGRUND 

1.1 Hypertoni 

1.1.1 Prevalens 
Hypertoni är en globalt förekommande sjukdom där  40 % av den vuxna befolkningen över 25 

år beräknas ha sjukdomen. Prevalensen har ökat de senaste årtiondena och ökningen kan 

förklaras utifrån befolkningstillväxt och ökat åldrande, men även utifrån ändrade levnadsvanor 

såsom ohälsosamma kostvanor, ökat alkoholintag, rökning, minskad fysisk aktivitet och höjd 

stressnivå (Cohen & Townsend, 2012; World Health Organization [WHO], 2013). Förekomsten 

skiljer sig mellan olika länder, men är överlag högre i låginkomstländer. Varje år dör 9,4 

miljoner människor av komplikationer relaterade till hypertoni (WHO, 2013). I Sverige 

uppskattas en tredjedel av den vuxna befolkningen ha hypertoni vilket motsvarar ungefär 1,8 

miljoner människor (Cohen & Townsend, 2012; Statens beredning för medicinsk utvärdering 

[SBU], 2007). Av dessa har 60 % en mild form av hypertoni, 30 % en måttlig form och 10 % 

har en svår form av hypertoni. Prevalensen ökar med stigande ålder och är i pensionsåldern 50 

%. Förekomsten är jämnt fördelad mellan könen och hypertoni anses vara en av de vanligaste 

medicinska diagnoserna inom sjukvården (SBU, 2007). 

 

1.1.2 Definition 

Hypertoni är ett tillstånd där trycket i kroppens blodkärl är konstant förhöjt. Blodtrycket mäts i 

millimeter kvicksilver (mm Hg) och brukar anges i två olika värden – det systoliska och det 

diastoliska. Det systoliska blodtrycket är det högsta trycket när hjärtat kontraheras och det 

diastoliska trycket anger det lägsta trycket när hjärtat relaxeras. Ett optimalt blodtryck hos 

vuxna ska ligga under 120/80 mm Hg, medan ett normalt blodtryck sägs vara 120-129 mm Hg 

systoliskt och 80-84 mm Hg diastoliskt. Vid hypertoni ligger det systoliska blodtrycket på ≥ 

140 mm Hg och/eller det diastoliska blodtrycket på ≥ 90 mm Hg. Hypertoni utvecklas gradvis 

och behöver under lång tid inte ge några symtom. Kärlväggen förtjockas vilket höjer trycket i 

blodkärlen (Chobanian et al., 2003; WHO, 2013). Det  finns olika grader av hypertoni – mild, 

måttlig och svår. Den vanligast förekommande är mild hypertoni vilken kännetecknas av ett 

systoliskt och diastoliskt tryck inom marginalen 140-159 mm Hg respektive 90-99 mm Hg. Vid 

måttlig hypertoni är det systoliska trycket 160-179 mm Hg och det diastoliska trycket 100-109 

mm Hg. Svår hypertoni innebär ett systoliskt tryck på >180 mm Hg och ett diastoliskt tryck på 

>110 mm Hg. Det finns även isolerad systolisk hypertoni vilket innebär att det systoliska trycket 

är förhöjt medan det diastoliska trycket är normalt (Mancia et al., 2007). 

 

1.1.3 Komplikationer och riskfaktorer 

Hypertoni är en stor riskfaktor för kardiovaskulära och cerebrovaskulära sjukdomar som 

exempelvis hjärtinfarkt, stroke, njursvikt, blindhet och kognitiv svikt (Kannel, 1996; SBU, 

2007; Sim et al., 2015; WHO, 2013; Zang et al., 2013). Det ökade trycket i kroppens blodkärl 

gör att kärlen blir stelare och arteroskleros kan utvecklas vilket är en betydande riskfaktor för 

kardiovaskulära sjukdomar (Montecucco, Pende, Quercioli & Mach, 2011). Även organskador 

som uppkommit på grund av hypertoni kan i förlängningen öka risken att insjukna i hjärt- och 

kärlsjukdom (Katona et al., 2006; WHO, 2013). Ju högre blodtryck en patient har, desto större 

är risken att drabbas av komplikationer (WHO, 2013). 

De viktigaste riskfaktorerna för hjärt- och kärlsjukdom förutom hypertoni är diabetes, övervikt, 

höga blodfetter och ohälsosamma levnadsvanor (Montecucco et al., 2011; SBU, 2007; WHO, 

2013). Flera av dessa riskfaktorer liksom hypertoni ingår i det som brukar kallas metabola 

syndromet vilket är ett samlingsnamn för olika metabola störningar som ökar risken för hjärt- 
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och kärlsjukdom (Gami et al. 2007; Pei et al., 2005). Metabola syndromet ökar snabbt i hela 

världen och brukar definieras som att ha tre eller fler av följande fem villkor: hypertoni, 

förhöjda triglycerider, bukfetma, högt fasteblodsocker och låga värden på HDL-kolesterol 

(Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults, 

2001). Hos hypertonipatienter är förekomsten av det metabola syndromet tre till sex gånger 

högre än i den allmänna befolkningen. När patienter med hypertoni uppfyller flera av villkoren 

för metabolt syndrom ökar både risken för hjärt- och kärlsjukdom och att dö i förtid markant 

(Kjeldsen et al., 2008).  

Eftersom många patienter med hypertoni har flera andra riskfaktorer rekommenderar de flesta 

riktlinjer inom hypertoniområdet att en total riskbedömning utförs som tar hänsyn till en 

patients samtliga riskfaktorer inför ställningstagande för behandling. Utifrån en riskvärdering 

enligt Europeiska hypertoniriktlinjer från 2003 klassas i Sverige 20 % av patienterna med 

hypertoni som låg risk,  50 % som  måttlig risk och kvarvarande 30 % som hög risk för hjärt- 

och kärlsjukdom (SBU, 2007), se tabell 1. 

 

Tabell 1. Riskvärdering enligt Europeiska hypertoniriktlinjer 2003. SBT = systoliskt blodtryck, DBT = diastoliskt blodtryck 

Andra riskfaktorer, sjukdom eller 
asymtomatisk organskada: 

Blodtryck (mm Hg) 

 Högt normalt            

SBT 130-139 eller    
DBT 85-89 

Grad 1 hypertoni     

SBT 140-159 eller  
DBT 90-99 

Grad 2 hypertoni        

SBT 160-179 eller    
DBT 100-109 

Grad 3 hypertoni      

SBT ≥180 eller       
DBT ≥110 

Inga andra riskfaktorer  Låg risk Måttlig risk Hög risk 

1-2 riskfaktorer Låg risk Måttlig risk Måttlig till hög risk Hög risk 

≥ 3 riskfaktorer Låg till måttlig risk Måttlig till hög risk Hög risk Hög risk 

Etablerad organskada, diabetes 

eller nedsatt njurfunktion grad 3 

Måttlig till hög risk Hög risk Hög risk Hög till               

mycket hög risk 

Diabetes med 

organskada/riskfaktorer, 

symtomatisk hjärt-kärlsjukdom 
eller nedsatt njurfunktion grad ≥ 4  

Mycket hög risk Mycket hög risk Mycket hög risk Mycket hög risk 

 

1.1.4 Behandling 

Basen för all behandling av hypertoni ska vara livsstilsförändring.  Hypertonipatienter kan 

sedan behandlas olika beroende på vilken riskgrupp de tillhör. För patienter med låg risk räcker 

oftast icke-farmakologisk behandling, det vill säga livsstilsförändring. För patienter med 

medelhög- och hög risk krävs även läkemedelsbehandling för att sänka blodtrycket och minska 

risken för hjärt-kärlsjukdomar. Vid farmakologisk behandling är det vanligt att flera olika 

läkemedel kombineras som exempelvis tiaziddiuretika, ACE-hämmare, kalciumantagonister 

och beta-blockerare (Nyström & Engfeldt, 2014 ; SBU, 2007; Sjukvårdsrådgivningen, 2015). 

Enligt Chobanian et al. (2003) och SBU (2007) är målet med behandlingen att sänka blodtrycket 

till under 140/90 mm Hg, men enligt svenska studier uppnås målet endast av 20-30 % av de 

som fått blodtryckssänkande läkemedel. Trots detta är möjligheterna idag goda att 

framgångsrikt behandla hypertonipatienter både vad gäller farmakologisk och icke-

farmakologisk behandling. Det är viktigt att även patienter med farmakologisk behandling får 

rekommendation om livsstilsförändring eftersom det kan minska behovet av 

läkemedelsbehandling samt fungera som komplement till farmakologisk behandling. (SBU, 

2007). 
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1.2 Livsstilsförändringar 

Hälsorelaterade levnadsvanor är knutna till människors livssituation och levnadsvillkor. Olika 

befolkningsgrupper har därför olika levnadsvanor varför också hälsan skiljer sig åt mellan 

grupperna. Ohälsosamma levnadsvanor finns i högre utsträckning hos personer som är 

lågutbildade, har ekonomiska problem, saknar sysselsättning eller inte är födda i Sverige. 

(Socialstyrelsen, 2014). I Sverige kan 20 % av alla funktionsnedsättningar och för tidiga 

dödsfall kopplas till ohälsosamma levnadsvanor (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012).  Det 

är hälso- och sjukvårdens uppgift att stödja människor till förändring av sina levnadsvanor 

(Sveriges Kommuner och Landsting [SKL],  2012).  

Målet med livvsstilsförändringar är dels att sänka blodtrycket, dels att påverka andra 

riskfaktorer som predisponerar för hjärt- och kärlsjukdom (DeSimone & Crowe, 2009; 

Nyström & Engfeldt, 2014; SBU, 2007). Riskfaktorerna ohälsosamma kostvanor och fysisk 

inaktivitet leder till ökade blodfetter och minskad kärllumen. Högt saltintag binder vätska och 

ökar blodvolymen vilket leder till ökat blodtryck. Hög tobak- och alkoholkonsumtion har en 

kärlsammandragande effekt vilket ökar blodtrycket. Stress aktiverar autonoma nervsystemet 

vilket ökar kontraktionen av blodkärlen och därmed också blodtrycket (Hellénius, 2008).  

 

De senaste rekommendationerna från WHO, Socialstyrelsen och USAs hälso- och 

sjukvårdsdepartement betonar vikten av livsstilsförändringar hos patienter med hypertoni för 

att förebygga komplikationer (Chobanian et al., 2003; Socialstyrelsen, 2014; WHO, 2013).  

Livsstilsförändringar som brukar nämnas vid hypertoni är viktminskning, ökad fysisk 

aktivitet, stresshantering, minskning av hög alkoholkonsumtion, minskat saltintag och 

rökstopp  (DeSimone & Crowe, 2009; Nyström & Engfeldt, 2014; SBU, 2007). Flera studier 

visar att livsstilsförändingar sänker blodtrycket signifikant (Dickinson et al., 2006; He, Li & 

Macgregor, 2013; Moser, Franklin & Handler, 2007) och enligt Socialstyrelsen (2014) kan 

förbättrade levnadsvanor bidra med stora hälsovinster för patienter med hypertoni. 

Livsstilsförändringar bör rekommenderas till patienter med hypertoni eftersom det anses vara 

ett relevant och kostnadseffektivt sätt att sänka blodtrycket och förebygga hjärt- och 

kärlsjukdomar (Trogdon, Larsen, Larsen, Salas & Snell, 2012). Trots det tar 

livsstilsförändringar tid att genomföra och kan vara svåra att upprätthålla på lång sikt (Erhun, 

Agbani & Bolaji, 2005).  Vid rekommendation om livsstilsförändringar är det därför viktigt 

att inte skuldbelägga patienten för ohälsosamma levnadsvanor, utan istället fokusera på att 

stödja patienten så att hon/han kan hantera och få kontroll över sin livssituation (Pellmer et 

al., 2012).  Enligt kompetensbeskrivningarna för både legitimerad sjuksköterska och 

distriktssköterska har sjuksköterskan en aktiv roll att främja hälsa och förebygga hälsorisker 

och vid behov motivera till livsstilsförändring (Distriktssköterskeföreningen, 2008; 

Socialstyrelsen, 2005).  

 

1.3 Primärvården 

1.3.1 Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete 

Primärvården ansvarar för att se till befolkningens behov av grundläggande omvårdnad, 

medicinsk behandling, förebyggande arbete och rehabilitering. De har också i uppdrag att 

främja hälsa och förebygga sjukdom på både individ- och gruppnivå (Hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL], SFS 1982:763, 5 §). Hälsofrämjande arbete innebär att se och stödja 

patienter och hjälpa dem att upptäcka sina egna förmågor och därigenom påverka sin hälsa 

positivt. Sjukdomsförebyggande arbete riktar sig till individer med specifika hälsoproblem 

med avsikt att motverka riskfaktorer för skada eller sjukdom. Att arbeta med 



9 
 

hypertonipatienter kan ses som en form av primär- och sekundärprevention. Insatser ska sättas 

in tidigt för att förhindra insjuknande i hjärt- och kärlsjukdom. Detta innefattar både 

farmakologisk behandling och att ge information om olika åtgärder som främjar en hälsosam 

livsstil (Eriksson, Westborg & Eliasson, 2006; Pellmer et al., 2012). En hälsosam livsstil kan 

förbättra hälsotillståndet hos patienter med kroniska sjukdomar, exempelvis hypertoni. 

Livsstilsrelaterade kroniska sjukdomar lägger idag en allt större börda på hälso- och 

sjukvården runt om i världen. Inom primärvården finns goda chanser att tidigt upptäcka och 

identifiera patienter med kroniska sjukdomar och därmed sätta in åtgärder i ett tidigt skede 

(WHO, 2015).   

 

1.3.2 Distriktssköterskans yrkesroll 

Distriktssköterskor är specialistutbildade sjuksköterskor med fördjupat ansvar att leda och 

utveckla omvårdnaden inom primärvården (Distriktssköterskeföreningen, 2008). 

Distriktssköterskor har en lång tradition av att arbeta med förebyggande och hälsofrämjande 

insatser (Lindberg & Wilhelmsson, 2005) och de anses även vara den yrkesgrupp som har störst 

intresse att arbeta med hälsofrämjande patientarbete (Brobeck, 2014). Distriktssköterskans 

arbete bygger på de fyra grundläggande ansvarsområden som International Council of Nurses 

[ICN] etiska kod består av: att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

lidande (ICN, 2012). Distriktssköterskans uppdrag anknyter även till Sveriges 11 nationella 

folkhälsomål (Sveriges Regering, 2002) och till WHO:s folkhälsomål (WHO, 1999) genom att 

främja och skydda människors hälsa under hela livet och minska förekomsten av ohälsa.  

De centrala områdena inom distriktssköterskans kompetens är omvårdnad/vårdvetenskap, 

medicinsk vetenskap, folkhälsovetenskap och beteendevetenskap. I arbetet möter 

distriktssköterskan människor i olika åldrar och med varierande hälso- och sjukvårdstillstånd 

och det är viktigt att arbetet bygger på ett holistiskt och etiskt hälsofrämjande förhållningssätt. 

Det innebär bland annat att visa respekt för patientens unikhet, autonomi och integritet 

(Distriktssköterskeföreningen, 2008; HSL, SFS 1982:763, 2 §).  

I arbetet med hypertonipatienter har sjuksköterskan en viktig roll för att kontrollera blodtrycket, 

följa upp medicinsk behandling, identifiera eventuella komplikationer samt riskfaktorer och 

informera om icke farmakologisk behandling såsom livsstilsförändring (SBU, 1998). Idag 

upplever många sjuksköterskor tidsbrist och otillräckliga kunskaper om olika arbetssätt för att 

stödja patienter till livsstilsförändring. Sjuksköterskor upplever också att samtal om 

levnadsvanor är ett känsligt ämne eftersom det relaterar till patienters personliga beteende 

(Brobeck, 2014; Jallinoja et al., 2007; Socialstyrelsen, 2014). Samtidigt visar en studie av 

Wartak et al. (2011) att patienter med hypertoni ofta har bristfälliga kunskaper om hypertoni 

och livsstilsförändringar. Därför är det viktigt att sjuksköterskor och distriktssköterskor 

fördjupar sina kunskaper om olika tillvägagångssätt som kan främja ett hälsosamt beteende hos 

patienter med hypertoni. Distriktssköterskorna ska ha förmåga att skapa relationer som stödjer 

patientens autonomi, delaktighet i vården och egenvårdsförmåga (Cakir & Pinar, 2006; 

Distriktssköterskeföreningen, 2008). En bra relation, som bygger på god kommunikation, 

mellan distriktssköterskan och patienten är en förutsättning för att patienten ska lyckas med 

beteendeförändringen (Robinson, Callister, Berry & Dearing, 2008).  

 

1.4 Self efficacy – självtillitsmodellen 

Self-efficacy är en modell för beteendeförändring utvecklad av socialpsykologen Albert 

Bandura. Self-efficacy handlar om patientens tro till sin egen förmåga att genomföra en 

förändring av sitt beteende även om omgivande faktorer försvårar beteendeförändringen 
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(Pellmer et al., 2012). Tilltron till sin egen förmåga är av stor vikt vid livsstilsförändring hos 

patienter med kroniska sjukdomar eftersom en viss grad av självtillit är en förutsättning för att 

lyckas förändra sin livsstil. Högre grad av self-efficacy ger ihärdigare försök till 

livsstilsförändring (Wu et al., 2007). Därtill spelar self-efficacy en viktig roll för att kunna 

upprätthålla en ändrad livsstil (Resnick, Luisi & Vogel, 2008). Self-efficacy är en mycket viktig 

faktor för att påverka en förändring i positiv riktning (Bandura, 1997; Trost, Owen, Bauman, 

Sallis & Brown, 2002;  Warren-Findlow, Seymour & Brunner Huber, 2012). 

Enligt Bandura (1997) kan graden av self-efficacy påverkas på olika sätt. En patients tilltro till 

sin egen förmåga påverkas av tidigare erfarenheter av beteendeförändringar varför det är viktigt 

att inte gå för fort fram i en förändringsprocess utan sätta realistiska mål och succesivt höja 

ribban så att patienten kan nå målen. Om en livsstilsförändring går för fort kan patienten känna 

sig obekväm och mötas av ständiga misslyckanden vilket kan sänka graden av self-efficacy 

(Folkhälsomyndigheten, u.å.). När patienten istället får träna upp sina färdigheter steg för steg 

är det lättare att genomföra en livsstilsförändring. Att testa förändringen småskaligt stimulerar 

en känsla hos patienten att ”Jag kan klara detta.” Känslan av kontroll och att nå uppsatta delmål 

ökar patientens självförtroende och självtillit. I arbetet med livsstilsförändringar är det viktigt 

att skapa god kontakt och ge uppmuntran samt beröm för att öka patientens grad av self-

efficacy. Det är också mer troligt att patienten är villig att säga ”ja” till personer de har en god 

relation med (Bandura, 1997).  

 

1.5 Problemformulering 

Hypertoni är en sjukdom som är vanligt förekommande både globalt och i Sverige. Eftersom 

hypertoni är en stor riskfaktor för kardiovaskulära och cerebrovaskulära sjukdomar är det 

viktigt med både farmakologisk- och icke-farmakologisk behandling. Livsstilsförändringar är 

ett relevant och kostnadseffektivt sätt att sänka blodtrycket och förebygga hjärt- och 

kärlsjukdomar och bör rekommenderas till patienter med hypertoni. Distriktssköterskor och 

sjuksköterskor har en viktig stödjande roll i arbetet med livsstilsförändringar hos 

hypertonipatienter. Samtidigt upplever många sjuksköterskor tidsbrist och otillräckliga 

kunskaper att stödja patienter till livsstilsförändringar. De upplever också att levnadsvanor är 

ett känsligt ämne att ta upp då det relaterar till patienters personliga beteende. Därför är det 

angeläget att utvidga sjuksköterskans kunskaper om olika åtgärder som kan stödja patienter till 

livsstilsförändring.  

 

 

2. SYFTE 

Att beskriva sjuksköterskans stödjande åtgärder till livsstilsförändring hos patienter med 

hypertoni.  

Frågeställningar:  

Vad finns det för olika stödjande åtgärder?  

Har åtgärderna någon effekt?  
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3. METOD  

3.1 Design  

Metoden som tillämpades var en systematisk litteraturstudie med deskriptiv design där syftet 

var att sammanställa tidigare vetenskapliga artiklar för att identifiera olika stödjande åtgärder. 

Ett flödesschema över litteraturstudien utformades vilket innefattade nio steg, se figur 1. 

  

Figur 1: Flödesschema för litteraturstudien.  

3.2 Sökstrategi 

Relevanta databaser identifierades och systematiska sökningar gjordes i MEDLINE (Ebsco), 

Cinahl Plus with Full text och PsycINFO. Utifrån syftet valdes sökord vilka var hypertoni, 

sjuksköterska, omvårdnad, livsstil, hälsofrämjande och effekt. De valda sökorden registerades 

ett ord i taget i Svensk MeSH för att identifera ämnesord, därtill gjordes fritextsökning med 

valda sökord för att identifiera vad artiklar inom området valt för ämnesord. I de olika 

databaserna registrerades ämnesorden i "Suggest Subject Terms" vilket resulterade i ännu fler 

passande ämnesord. De ämnesord som valdes för att genomföra artikelsökningar var 

Hypertension, Blood Pressure Disorders, Nurses, Nursing Care, Nurse´s Role, Nursing Role, 

Nursing, Nurse-Patient Relations, Health Promotion, Life Style , Health Behavior, 

Intervention, Outcome Assessment (Health Care), Outcomes (Health Care), Treatment 

Outcomes och Effect Size. 

Första artikelsökningen genomfördes i MEDLINE (Ebsco). Därefter skedde sökningar i 

Cinahl Plus with Full text respektive PsycINFO. Ämnesorden kombinerades med hjälp av de 

booleska operatorerna AND och OR. En del ämnesord söktes med hjälp av "Explode". 

Artikelsökningarna begränsades med "Limits" till artiklar skrivna på engelska, publicerade 

senaste tio åren och till att enbart beröra individer över 18 år. I Cinahl Plus with Full text 

begränsades även sökningen med "Peer Rewieved"och "Exclude MEDLINE records". 

Sökningarna redovisas i sökmatrisen (Bilaga 1). 

 

3.3 Urval 

Inklusionskriterier för studien var att artiklarna skulle vara uppbyggda enligt strukturen 

"Introduction, Method, Results and Discussion" [IMRAD], fokusera på hypertoni, livsstil och 

sjuksköterska samt svara mot studiens syfte och frågeställningnar. Exklusionskriterier för 

studien var artiklar som inte var uppbyggda enligt IMRAD, artiklar som fokuserade på 

farmakologisk behandling eller hemblodtrycksmätning och artiklar som hade huvudfokus på 

annan sjukdom exempelvis diabetes, njursjukdom, stroke och fetma.  

Sammanlagt genomfördes tre sökningar i de valda databaserna (Bilaga 1) vilket resulterade i 

totalt 140 artiklar. Samtliga titlar lästes och de med relevans valdes ut i urval 1, vilket 

resulterade i 80 artiklar. Vid sökningen i PsycINFO återfanns flera dubletter (artiklar redan 

Syfte och fråge-
ställningar 

formulerades

Databaser valdes 
och relevanta 

sökord 
identifierades

Inklusions- och 
exkusionskriterier 
formulerades och 

sökningar 
genomfördes

Urval  1. 

Alla titlar lästes för 
att hitta relevanta 

artiklar 

Urval  2.

Här lästes abstract 
på de valda 

artiklarna från 
urval 1. 

Urval  3.

Artiklar med 
relevanta abstracts 
lästes i sin helhet  

De valda artiklarna 
granskades

kritiskt utifrån 
valda 

granskningsmallar

Bearbetning och 
analys av valda 

artiklar

Sammanställning 
av resultat från 
valda artiklar 
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hittade i MEDLINE och Cinahl Plus) varför dessa exkluderades i PsycINFO. I urval 2 lästes 

artiklarnas abstract och utifrån inklusions- och exklusionskriterier valdes 25 artiklar till urval 

3. I urval 3 lästes artiklarna i sin helhet vilket resulterade i 14 artiklar som därefter genomgick 

kvalitetsgranskning, se figur 2. 

 

 

Figur 2. Flödesschema över urvalsprocessen 

 

3.4 Kvalitetsgranskning 

Kvaliteten på de inkluderade artiklarna granskades enligt granskningsmallar för både 

kvalitativa och kvantitativa studier (Örebro universitet, 2015a; Örebro universitet, 2015b; 

Örebro universitet, 2015c). Med hjälp av mallarna utvärderades artiklarnas styrkor och 

svagheter genom att bedöma om syftet var tydligt beskrivet, hur urvalsprocessen gått till, antal 

deltagare, bortfallsbeskrivning, beskrivning av interventioner, vilka metoder, mätinstrument 

och utfallsmått de använt sig av, reliabilitet och validitet, hur resultatet presenterats, 

beskrivning av svagheter och styrkor i studien, om de var etiskt godkända, om kliniska 

implikationer var tydligt beskrivna och om sammanfattning fanns med. Därefter bedömdes 

studiens kvalitet som "låg","medel" eller "hög"  utifrån antal "ja" och "nej" på besvarade 

frågor i mallarna, och även på hur relevanta frågorna ansågs utifrån studiens design. Därefter 

sammanställdes en artikelmatris över inkluderade artiklar. Där presenteras Författare, 

Artikelns titel, Tidsskrift, Land, Årtal, Syfte, Metod, Design, Värdering och Bedömning enligt 

granskningsmallar och Resultat, se Bilaga 2. Med hjälp av artikelmatriser och 

kvalitetsgranskningen av artiklarna sammanställdes en tabell där bedömning av studiernas 

kvalité, vald ansats och design redovisas, se Bilaga 3.  

 

3.5 Bearbetning / Dataanalys 

Bearbetning och analys genomfördes med hjälp av manifest innehållsanalys (Graneheim & 

Lundman, 2004). Artiklarna lästes enskilt i sin helhet flera gånger där fokus låg på 

interventioner och resultat. Efter helheltsläsning diskuterade författarna med varandra för att 

säkerställa att förståelse av textens innehåll uppnåtts. För att finna kategorier som svarade mot 

Utvalda artiklar  kvalitetsgranskades

14 artiklar valdes ut till urval 3

11 artiklar exkluderades utifrån helhetsläsning

25 artiklar valdes ut till urval 2

55 artiklar exkluderades utifrån läsning av abstract

80 artiklar valdes ut till urval 1

60 artiklar exkluderades utifrån titlar

140 titlar  lästes igenom

ARTIKELSÖKNING
81 artiklar  identifierades i MEDLINE 45 artiklar identifierades i Cinahl 14 artiklar identifierades i PsycINFO 
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syftet markerades relevanta textstycken och översattes skriftligt till svenska. Utifrån 

bearbetning av den nedskrivna texten kunde gemensamma kategorier identifieras. Därefter 

sammanställdes en tabell som ger en presentation över inkluderade artiklar: antal deltagare, 

gruppfördelning, medelåder och stödjande åtgärder, vilka motsvarade artiklarnas 

interventioner, samt interventionens frekvens och duration. Sedan sammanställdes ytterligare 

fyra tabeller vilka presenterar olika effekter av åtgärderna. Med hjälp av tabeller och den utförda 

textbearbetningen kondenserades relevant innehåll och sammanställdes till resultattexten vilken 

innefattade både huvudkategorier och subkategorier.  

 

3.6 Forskningsetisk reflektion 

Samtliga artiklar som inkluderats i den här litteraturstudien har granskats för att bedöma om 

de är etiskt godkända och tar hänsyn till de etiska principer som återfinns i bland annat 

Helsingforsdeklarationen och ”Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden” (World 

Medical Association [WMA], 2015; Vård i Norden, 2003). Vid granskningen bedömdes 

därför om deltagarna innan studien fått information om studien och dess eventuella för- och 

nackdelar, om deltagandet var frivilligt och om deltagare när som helst kunde lämna studien. 

Konfidentialitet kunde ses genom att alla studier presenterat sitt resultat så att ingen deltagare 

eller vårdcentral kunde identifieras. Om forskarna reflekterat kritiskt över fördelar med 

forskningen både för individen och samhället ansågs att de följde principen om att göra gott. 

Litteraturstudien bygger på ett systematiskt tillvägagångssätt både vad gäller urval och 

presentation av resultat. Allt material som svarade mot syftet presenterades och framställdes 

objektivt. Artiklarna lästes flera gånger av författarna och under diskussion översattes 

materialet så exakt som möjligt. Vissa ord som var svåra att hitta korrekt svensk motsvarighet 

till har inte översatts, dessa var ”Empowerment” och ”Self-efficacy”. 

 

 

4. RESULTAT 

Resultatet bygger på 14 artiklar, en med kvalitativ ansats och tretton med kvantitativ anstats. 

Av de kvantitativa artiklarna hade sex experimentell design och var randomiserade 

kontrollerade studier [RCT], och sju artiklar hade kvasi-experimentell design varav sex 

artiklar byggde på pre-test – post-test. Artikeln med kvalitativ ansats var en intervjustudie. 

Studierna genomfördes i åtta olika länder vilka var: Iran, Kina, Norge, Sverige, Sydkorea, 

Taiwan, Turkiet och USA. Antal deltagare i studierna varierade mellan 16 och 591 deltagare. 

Sammanlagt var det 2026 deltagare i de 14 inkluderade artiklarna. Deltagarna varierade i 

ålder, medelåldern var 60,25 år. Majoriteten av studierna hade både manliga och kvinnliga 

deltagare, med varierande könsfördelning. En studie saknade beskrivning om könsfördelning. 

Interventionerna som genomfördes varierade i längd och innehåll, se tabell 2. Utifrån 

bearbetning och analys identifierades olika stödjande åtgärder till livsstilsförändring samt 

olika effekter av åtgärderna. 
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Tabell 2. Tabellen illustrerar de inkluderade artiklarnas interventioner vilka presenteras som stödjande åtgärder i resultatet samt information om artiklarnas deltagare.  

Studier Antal 

deltagare 

Gruppfördelning Medel-

ålder 

Intervention Frekvens av 

interventionsdelmoment 

Längd på 

delmoment 

Interventionens 

duration 

Alparslan & Akdemir (2010).  

Turkiet 

30 

Kvinnor: 19 

Män: 11 

Kontrollgrupp saknas 52 Utbildning  1 gång vid start  13 veckor 

Individuell rådgivning 1 gång/4:e vecka   

Hemblodtrycks-

mätning 

2 gånger/dag  

Uppföljning  

(telefon) 

1 gång/vecka   

Bosworth et al. (2011).  USA 591 

Kvinnor:47 

Män: 544 

Intervention A =148 

(beteendeförändring) 

Intervention B = 149 

(medicin) 

Intervention C = 147 

(beteendeförändring 

och medicin) 

Kontroll = 147 

64 Utbildning 3-4 gånger under 18 månader 13 minuter/träff 18 månader 

Hemblodtrycksmätning 

 

1 gång/varannan dag   

Chang et al. (2012).  Sydkorea 52 

Kvinnor: 30 

Män: 22 

Intervention = 30 

Kontroll = 22 

65 Grupputbildning 1 gång vid start   

 

2 timmar 8 veckor 

Grupprådgivning och 

uppföljning (återbesök) 

1 gång/vecka  2timmar/gång 

Cheng et al. (2014).  Kina 90 

Kvinnor: 52 

Män: 38 

Intervention A = 30 

(medicin och 

beteendeförändring) 

Intervention B = 30 

(beteendeförändring)  

Kontroll = 30 

67 Utbildning och 

individuell rådgivning 

1 gång vid start  12 månader 

Uppföljning (telefon) 1 gång/vecka första månaden  

Uppföljning 

(hembesök) 

4gånger/12 månader    

Chiu & Wong (2010).  Kina 63 

Kvinnor: 42 

Män: 21 

Intervention = 31 

Kontroll = 32 

54 Utbildning och 

individuell rådgivning 

1 gång vid start 

 

45 minuter 8 veckor 

Hemblodtrycksmätning 

 

1gång/vecka  

(på morgonen) 

 

Uppföljning (telefon) 1 gång/3:e vecka  

Drevenhorn et al. (2007).  

Sverige 

83 

Kvinnor: 56 

Män: 27 

 

Kontrollgrupp saknas 

 

64 

Utbildning 1 gång vid start   

15 månader Individuell rådgivning 1 gång vid start   

Uppföljning (återbesök) 1 gång/3:e månad 
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Fortsättning på Tabell 2 

 

Studier 

 

 

Antal 

deltagare 

 

 

Gruppfördelning 

 

 

Medel- 

ålder 

 

 

Intervention 

 

 

Frekvens av 

interventionsdelmoment 

 

 

Längd på 

delmoment  

 

 

Interventionens 

duration  

Han et al. (2010). USA 360 

Kvinnor: 190 

Män: 170 

Intervention A = 182 

(intensiv rådgivning) 

Intervention B = 178 

(rådgivning) 

52 Grupputbildning  6 veckor   15 månader 

Individuell rådgivning 

och uppföljning 

(telefon) 

1 gång/varannan vecka grupp A 

1 gång/månad grupp B 

Cirka 20 minuter 

första samtalet 

därefter cirka 10 

minuter/gång 

Kim et al. (2006).  USA 31 

Kvinnor: 15 

Män: 16 

Kontrollgrupp saknas 68 Grupputbildning 1 gång/vecka i 6 veckor 2 timmar/gång 6 månader 

Hemblodtrycksmätning 2 gånger/dag, 2 gånger/vecka 

(på morgonen och kvällen) 

 

Uppföljning (återbesök) 1 gång/månad 1 timma/gång 

Kim et al. (2011).  USA 359 

Kvinnor: 190 

Män: 169 

Intervention A = 182 

(intensiv rådgivning) 

Intervention B = 177 

(rådgivning)  

 

52 Grupputbildning 

 

6 veckor, frekvens inte angiven  15 månader 

Hemblodtrycksmätning 

 

2gånger/dag, 2gånger/vecka 

(på morgonen och kvällen) 

 

Individuell rådgivning 

och uppföljning 

(telefon) 

1 gång/varannan vecka grupp A  

1 gång/månad grupp B 

 

Leung et al. (2005) Kina 16 

Kvinnor: 8 

Män: 8 

Kontrollgrupp saknas Inte 

angivet 

Grupputbildning 5 gånger  2 timmar/gång Inte angivet 

Mohammadi et al. (2006).  

Iran 

150 

Köns-

fördelning 

saknas  

Intervention = 75 

Kontroll = 75 

Inte 

angivet 

Grupputbildning 1 gång/vecka i 1 månad 45 minuter/gång 12 månader 

Grupprådgivning och 

uppföljning (återbesök) 

1 gång/månad i 11 månader 45 minuter/gång 

Rasjö et al. (2015).  Sverige 96 

Kvinnor: 50 

Män: 46 

Intervention = 53 

Kontroll = 43 

64  Utbildning och 

individuell rådgivning 

1 gånger vid start  

 

30 minuter 12 månader 

Uppföljning (återbesök) 6gånger  30 minuter/gång 

Tonstad et al. (2007).  Norge 45 

Kvinnor: 13 

Män: 32 

Intervention = 29 

Kontroll = 16 

55 Individuell rådgivning 1 gång vid start  60 minuter/gång 6 månader 

Uppföljning (återbesök) 1 gång/månad   30minuter/gång 

Wu et al. (2012).  Taiwan 60 

Kvinnor: 38 

Män: 22 

Kontrollgrupp saknas 66 Grupputbildning 1gång/vecka i 1 månad 30 minuter/gång 6 månader 

Grupprådgivning 1 gång/vecka i 1månad 40 minuter/gång 

Uppföljning (telefon) Inte angivet  
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4.1 Stödjande åtgärder 

Utifrån analysprocessen av de inkluderade artiklarna identifierades tre huvudkategorier av 

stödjande åtgärder vilka var: Utbildning, Rådgivning, och Uppföljning. Därunder 

identifierades flera subkategorier. Utbildning fick subkategorierna Att utbilda patienter om 

hypertoni och hemblodtrycksmätning, Att utbilda patienter om livsstilsförändringar och Att ge 

patienter utbildningsmaterial och hjälpmedel. Rådgivning fick subkategorierna Individuell 

rådgivning och Grupprådgivning. 

 

4.1.1 Utbildning 

Tretton artiklar tog upp utbildning som en stödjande åtgärd och del av interventionen 

(Alparslan & Akdemir, 2010; Bosworth et al. 2011; Chang, Fritschi & Kim, 2012; Cheng et 

al., 2014; Chiu & Wong, 2010; Drevenhorn, Kjellgren & Bengtsson, 2007; Han et al., 2010; 

Kim, Han, Park, Lee & Kim, 2006; Kim et al., 2011; Leung et al., 2005; Mohammadi, Abedi, 

Jalali, Gofranipour, & Kazemnejad, 2006; Rasjö, Törnkvist, Hasselström, Wändell & 

Josefsson, 2015; Wu, Wu, Wang, Koa & Yang, 2012). Fyra av artiklarna hade utbildning en 

gång i början av interventionen (Alparslan & Akdemir, 2010; Cheng et al., 2014; Chiu & 

Wong, 2010; Drevenhorn et al., 2007). I resterande nio artiklar skedde utbildningen vid flera 

tillfällen, från en gång per vecka till en gång var tredje månad. I sju artiklar genomfördes 

grupputbildning (Chang et al., 2012; Han et al., 2010; Kim et al., 2006; Kim et al., 2011, 

Leung et al., 2005, Mohammadi et al., 2006; Wu et al., 2012), se tabell 2.  

Utbildningen ägde rum på vårdcentral i fem artiklar (Chiu & Wong, 2010; Drevenhorn et al., 

2007; Leung et al., 2005; Mohammadi et al., 2006; Rasjö et al., 2015). I en artikel hölls 

utbildningen på ett ålderdomshem (Kim et al., 2006). Resterande artiklar saknade 

miljöbeskrivning.  

 

4.1.1.1 Att utbilda patienter om hypertoni och hemblodtrycksmätning 

Utbildningen syftade till att öka deltagarnas kunskap om hypertoni. En sjuksköterska höll i 

utbildningen som handlade om etiologi, bakomliggande faktorer, riskfaktorer, komplikationer, 

behandling och följsamhet till behandling (Bosworth et al. 2011; Chang et al., 2012; Cheng et 

al., 2014; Chiu & Wong, 2010; Drevenhorn et al., 2007; Han et al., 2010; Kim et al., 2006; 

Kim et al., 2011; Leung et al., 2005; Mohammadi et al., 2006; Rasjö et al., 2015; Wu et al., 

2012).  

Sjuksköterskan kunde även utbilda deltagarna i hemblodtrycksmätning. Det innefattade 

montering av blodtrycksapparat, hur många mätningar som skulle göras, hur ofta de skulle 

mäta samt avläsning av blodtrycksvärde (Alparslan & Akdemir, 2010; Bosworth et al. 2011; 

Chiu & Wong, 2010; Han et al., 2010; Kim et al., 2006; Kim et al., 2011). Deltagarna fick 

även rekommendation av sjuksköterskan att kontrollera blodtrycket med varierande frekvens 

vilken var mellan 1 gång/dag – 2 gånger/vecka, se tabell 2 (Alparslan & Akdemir, 2010; 

Bosworth et al. 2011; Chiu & Wong, 2010; Kim et al., 2006; Kim et al., 2011).  

Sjuksköterskan kunde basera utbildningen på ett frågeformulär vilket innehöll frågorna: (1) 

Känner du till målet med din blodtrycksbehandling? (2) Vet du hur du kan förbättra ditt 

blodtryck? (3) Hur fungerar det med uppföljning av behandling? Är det besvärligt? ( Rasjö et 

al., 2015).  
 

4.1.1.2 Att utbilda patienter om livsstilsförändringar  

Sjuksköterskor utbildade även deltagarna om livsstilsförändringar viktiga vid hypertoni vilka 

var ökad fysisk aktivitet, minskat alkohol- och tobaksintag, stresshantering och förändrade 

kostvanor, ofta enligt ”the Dietary Approaches to Stop Hypertension [DASH]diet” vilket 
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speciellt innebär ett reducerat saltintag (Bosworth et al. 2011; Chang et al., 2012; Chiu & 

Wong, 2010; Drevenhorn et al., 2007; Kim et al., 2006; Leung et al., 2005; Mohammadi et al., 

2006; Wu et al., 2012). I en artikel visade sjuksköterskan en 10 minuter lång utbildningsfilm 

om self-efficacy för att bättre kunna motivera till livsstilsförändring vid hypertoni (Wu et al., 

2012). Sjuksköterskan använde sig också av powerpoint för att förtydliga informationen och 

öka deltagarnas uppmärksamhet (Chang et al., 2012).  

 

4.1.1.3 Att ge patienter utbildningsmaterial och hjälpmedel 

Broschyrer som handlade om hypertoni, livsstilsförändring och blodtryckskontroll delades ut 

som en stödjande åtgärd av sjuksköterskan för att förstärka den muntliga utbildningen 

(Alparslan & Akdemir, 2010; Bosworth, 2011; Chang et al., 2012; Drevenhorn et al., 2007; 

Wu et al., 2012). En broschyr handlade om ett speciellt utformat träningsprogram baserat på 

45 minuters promenader tre gånger i veckan och dagliga avslappningsövningar till 

rekommenderad musik (Alparslan & Akdemir, 2010). En broschyr baserades på 

livserfarenheter från personer som levt länge med hypertoni. Där beskrevs hur de anpassat sin 

livsstil efter sjukdomen (Wu et al., 2012). Sjuksköterskan erbjöd även hjälpmedel till 

deltagarna i form av en salinometer för att kunna mäta salthalten i maten och en stegräknare 

för att uppmuntra till fysisk aktivitet (Chang et al., 2012).  

 

4.1.2 Rådgivning 

Elva artiklar beskrev rådgivning till livsstilsförändring som en stödjande åtgärd och del av 

interventionen (Alparslan & Akdemir, 2010; Chang et al., 2012; Cheng et al., 2014; Chiu & 

Wong, 2010; Drevenhorn et al., 2007; Han et al., 2010; Kim et al., 2011; Mohammadi et al., 

2006; Rasjö et al., 2015; Tonstad et al., 2007; Wu et al., 2012). Rådgivningen skedde via 

telefonsamtal i två av studierna och utfördes av en tvåspråkig sjuksköterska (Han et al., 2010; 

Kim et al., 2011). I resterande studier genomfördes rådgivningen i form av ett personligt möte 

mellan deltagare och sjuksköterska. I fyra av studierna beskrivs att mötet ägde rum på 

vårdcentral (Chiu & Wong, 2010; Drevenhorn et al., 2007; Mohammadi et al., 2006; Rasjö et 

al., 2015). Rådgivningen i studierna varierade i frekvens från en gång vid start till en gång per 

vecka, se tabell 2.  

 

4.1.2.1 Individuell rådgivning 

Genom samtal och frågeformulär fick sjuksköterskan mer information om en deltagare och 

hans/hennes livssituation (rökning, alkoholkonsumtion, kostvanor och fysisk aktivitet etcetra) 

bakgrund, hälsotillstånd och sjukdomsinsikt. Utifrån informationen kunde sjuksköterskan 

göra en bedömning av deltagarens individuella riskprofil och tillsammans med deltagaren 

sätta gemensamma mål för livsstilsförändring (Alparslan & Akdemir, 2010; Cheng et al., 

2014; Chiu & Wong, 2010; Drevenhorn et al., 2007; Han et al., 2010; Kim et al., 2011; Rasjö 

et al., 2015; Tonstad et al., 2007).  

Rådgivning om kostvanor innehöll bland annat fördelning av matintag över en dag, reducerat 

intag av energirik mat, reducerat saltintag, ökat intag av frukt och grönsaker, val av fiberrik 

kost, äta fisk och kyckling hellre än biff och fläsk och hellre steka i olja än i smör. Vid 

rådgivning om fysisk aktivitet fick deltagarna rekommendation om 30 minuter fysisk aktivitet 

per dag, till exempel i form av cykling, simning, promenad eller aerobic.  

Deltagare som rökte fick rådgivning om rökstopp och stressade deltagare fick rådgivning om 

stresshantering. Deltagare med hög alkoholkonsumtion fick rådgivining om minskat 

alkoholintag till <2 standardenheter/dag för män och <1 standardenhet/dag för kvinnor 

(Drevenhorn et al., 2007; Tonstad et al., 2007). All rådgivning byggde på deltagarnas egna 

önskemål och den individuella riskprofilen utförd av sjuksköterska (Alparslan & Akdemir, 

2010; Cheng et al., 2014; Chiu & Wong, 2010; Drevenhorn et al., 2007; Han et al., 2010; Kim 
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et al., 2011; Rasjö et al., 2015; Tonstad et al., 2007). I studien av Rasjö et al. (2015) baserades 

rådgivningen på empowerment i syfte att möta patienten på hans/hennes individuella nivå och 

att genom vägledning och uppmuntran få deltagaren att förstå sina hälsobehov och förändra 

sin livsstil. 

 

4.1.2.2 Grupprådgivning  

Sjuksköterskeledd rådgivning hölls även i grupp (Chang et al., 2012; Mohammadi et al., 

2006; Wu et al., 2012). I en grupp baserades rådgivningen på att förbättra deltagarnas self-

efficacy kopplat till livsstilsförändringar. Rådgivning hölls en gång per vecka under en månad 

och vid varje tillfälle fick deltagarna möjlighet att utbyta erfarenheter och dela målsättningar 

med varandra. En sjuksköterska fanns med och vägledde samtalet (Wu et al., 2012).  

I en annan studie baserades rådgivningen på "partnerskapsmodellen". Enligt modellen ses 

människor som sociala varelser som samspelar med varandra varför delaktighet i en grupp 

kan öka deltagarnas motivation och ansvarsförmåga till att genomföra livsstilsförändringar 

och ta kontroll över sitt sjukdomstillstånd (Mohammadi et al., 2006).  

Chang et al. (2012) baserade sin intervention på empowerment vilken genomfördes en gång 

per vecka i åtta veckor. Genom gruppdiskussioner ledda av sjuksköterska uppmuntrades 

deltagare att sätta sina egna mål för beteendeförändring, skriva ner målen och sätta upp dem 

på en väl synlig plats i hemmet. De uppmuntrades även att diskutera livsstilsproblem, 

erfarenheter, tankar, känslor, behov och problemlösningar. Vid varje tillfälle delade och 

utvärdera deltagarna sina mål och framsteg med varandra. Med hjälp av en träningsterapeut 

höll sjuksköterskan också varje vecka i ett 40 minuter långt träningsprogram med gruppen 

som bestod av aerobic, muskelstyrka och stretching (Chang et al., 2012).  

 

4.1.3 Uppföljning 

De flesta studier hade någon form av uppföljning som stödjande åtgärd i intervationen 

(Alparslan & Akdemir, 2010; Chang et al., 2012; Cheng et al., 2014; Chiu & Wong, 2010; 

Drevenhorn et al., 2007; Han et al., 2010; Kim et al., 2006; Kim et al., 2011; Mohammadi et 

al., 2006; Rasjö et al. 2015; Tonstad et al., 2007; Wu et al., 2012). Uppföljningen 

genomfördes på olika sätt och med varierande frekvens mellan en gång i veckan till en gång i 

månaden, se tabell 2.  

Vid telefonuppföljning kontaktade sjuksköterskan deltagare för att bibehålla kontakt, följa 

upp hemblodtrycksmätning, uppmuntra och stärka deltagarnas motivation till 

livsstilsförändring och följsamhet till givna rekommendationer (Alparslan & Akdemir, 2010; 

Cheng et al., 2014; Chiu & Wong, 2010; Han et al., 2010; Kim et al., 2011; Wu et al., 2012).  

Hembesök ägde rum i en studie för att följa upp deltagarnas följsamhet till givna 

rekommendationer. Sjuksköterskan kunde vid hembesöket identifiera eventuella problem och 

vid behov genomföra relevanta åtgärder (Cheng et al., 2014).  

Uppföljning skedde även i form av återbesök. Vid individuella återbesök pratade 

sjuksköterskan och deltagaren om hur det gått för patienten att följa sin individuella plan för 

livsstilsförändring och sjuksköterskan gav bekräftelse och stöd att bibehålla följsamhet till 

förändring (Drevenhorn et al., 2007; Rasjö et al., 2015; Tonstad et al., 2007).  

Återbesök i grupp hölls för att uppmuntra och stödja deltagarna och utvärdera deras 

följsamhet och delaktighet till livsstilsförändringar. Där gavs möjlighet till kamratstöd, att ta 

upp olika problemfunderingar, utbyta erfarenheter och få emotionellt stöd från sjuksköterska 

(Chang et al., 2012; Mohammadi et al., 2006; Kim et al., 2006).  
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4.2 Effekter av åtgärderna 

De inkluderade artiklarna har studerat olika effekter av genomförda interventioner vilka har 

sammanställts i fyra kategorier: Fysiologiska effekter, Effekter på patientens egenvård, 

Effekter på patientens livsstil och Psykologiska effekter. 

 

4.2.1 Fysiologiska effekter 

I tolv studier undersöktes om det systoliska- och det diastoliska blodtrycket förändrades i 

jämförelse med utgångsläge eller kontrollgrupp (Alparslan & Akdemir, 2010; Bosworth et al., 

2011; Chang et al., 2012; Cheng et al., 2014; Chiu & Wong, 2010; Drevenhorn et al., 2007; 

Kim et al., 2006; Kim et al., 2011; Mohammadi et al., 2006; Rasjö et al., 2015; Tonstad et al., 

2007; Wu et al., 2012). Det systoliska blodtrycket sjönk signifikant hos deltagarna i sex av 

tolv studier (Alparslan & Akdemir, 2010; Chang et al., 2012; Chiu & Wong, 2010; 

Drevenhorn et al., 2007; Kim et al., 2011; Mohammadi et al., 2006). I två studier sjönk 

blodtrycket signifikant till en början, men vid slutet av interventionen var sänkningen inte 

längre signifikant (Bosworth et al., 2011; Cheng et al., 2014). Det diastoliska blodtrycket 

sjönk signifikant i fem av tolv artiklar (Alparslan & Akdemir, 2010; Chang et al., 2012; Chiu 

& Wong, 2010; Kim et al., 2011; Mohammadi et al., 2006). Två studier visade signifikant 

skillnad mellan deltagare i interventionsgruppen och kontrollgruppen på att nå ett 

blodtrycksvärde på <140/90 mmHg (Chiu & Wong, 2010; Mohammadi et al., 2006).  

Fem studier undersökte effekter på blodfetter vilka innefattade triglycerider [TG], High-

density lipoproteion [HDL] och Low-density lipoproteion [LDL] (Chang et al., 2012; 

Drevenhorn et al., 2005; Mohammadi et al., 2006; Tonstad et al., 2007; Wu et al., 2012). Se 

tabell 3.  
 

Tabell 3. Fysiologiska effekter. + = signifikant skillnad, / = ingen signifikant skillnad, blanka celler = inte studerat 

Studier Systoliskt blodtryck Diastoliskt blodtryck Blodfetter:  TG, HDL och LDL 

Alparslan & Akdemir (2010).  + +  

Bosworth et al., (2012). + (12 månader)  och  / (18 månader) /  

Chang et al., (2012). + + + TG  och  / HDL  

Cheng et al., (2014). + (6 månader) och  / (18 månader)   

Chiu & Wong, (2010). + +  

Drevenhorn et al., (2007).  + / + TG (män) / kvinnor och  / HDL, LDL 

Kim et al., (2006). / /  

Kim et al., (2011).  + +  

Mohammadi et al., (2006). + + + HDL och / TG, LDL 

Rasjö et al., (2015). / /  

Tonstad et al., (2007).  / / + TG och / HDL, LDL 

Wu et al., (2012).  / / + HDL och / TG 

 

4.2.2 Effekter på patientens egenvård 

I fyra studier undersöktes om deltagarna blivit bättre på att kontrollera sitt blodtryck på egen 

hand efter interventionen (Bosworth et al., 2011; Chiu & Wong, 2010; Kim et al., 2006; Kim 

et al., 2011). Tre av fyra studier visade på signifikant ökning av deltagarnas 

blodtryckskontroll (Bosworth et al., 2011; Chiu & Wong, 2010; Kim et al., 2011). I en 

kvalitativ studie intervjuades deltagarna efter grupputbildning och de upplevde att de hade 

förbättrat sin förmåga att kontrollera blodtrycket (Leung et al., 2005).  
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Tre studier undersökte via frågeformulär hur deltagarnas kunskapsnivå om hypertoni 

förändrats (Kim et al., 2006; Kim et al., 2011; Rasjö et al., 2015). Två av tre studier visade 

signifikant förbättring av deltagarnas kunskapsnivå (Kim et al., 2011; Rasjö et al., 2015). 

Därtill upplevde deltagarna i studien av Leung et al. (2005) positiv förändring i kunskapsnivå. 

I fem studier undersöktes via frågeformulär deltagarnas följsamhet till medicinering (Chiu & 

Wong, 2010; Han et al., 2010; Kim et al., 2006; Kim et al., 2011; Mohammadi et al., 2006). 

Signifikant förbättring av följsamheten sågs i fyra av fem studier (Chiu & Wong., 2010; Han 

et al., 2010; Kim et al., 2011; Mohammadi et al., 2006). Även deltagarna i Leung et al. (2005) 

upplevde förbättrad följsamhet, se tabell 4.  

Tabell 4. Effekter på patientens egenvård. + = signifikant skillnad, / = ingen signifikant skillnad, blanka celler = inte studerat 

Studier Blodtryckskontroll Kunskapsnivå om hypertoni Följsamhet till medicinering 

Bosworth et al., (2011). + (12 månader) och  / (18 månader)   

Chiu  & Wong, (2010). +  + 

Han et al., (2010).    + 

Kim et al., (2006). / / / 

Kim et al., (2011). + + + 

Mohammadi et al., (2006).   + 

Rasjö et al., (2015).  +  

 

4.2.3 Effekter på patientens livsstil 

Fem studier undersökte förändring av deltagarnas kostvanor via olika frågeformulär 

(Alparslan & Akdemir, 2010; Chiu & Wong, 2010; Kim et al., 2006, Kim et al., 2011; Rasjö 

et al., 2015). I tre av studierna var deltagarnas kostvanor signifikant förbättrade (Chiu & 

Wong, 2010; Kim et al., 2006; Kim et al., 2011). Även i studien av Leung et al. (2005) 

upplevde deltagarna att de fått förbättrade kostvanor.  

Sex studier undersökte via frågeformulär effekter på fysisk aktivitet (Chang et al., 2012; Chiu 

& Wong, 2010; Drevenhorn et al., 2007; Han et al., 2010; Rasjö et al., 2015; Wu et al., 2012).  

Fyra av sex studier visade signifikant ökning av fysisk aktivitet (Chang et al., 2012; Chiu & 

Wong, 2010; Drevehorn et al., 2007; Han et al., 2010). I en studie var det signifikant ökning 

av lätt fysisk aktivitet (promenad), men ingen signifikant ökning av måttlig och kraftig fysisk 

aktivitet (Chang et al., 2012). Också i studien av Leung et al. (2005) upplevde deltagarna att 

de ökat sin fysiska aktivitet.  

Tre studier studerade via frågeformulär effekten på rökning (Alparslan & Akdemir, 2010; Han 

et al., 2010; Rasjö et al., 2015). Ingen signifikant förändring noterades, men deltagarna i 

studien av Leung et al. (2005) uppgav att de förändrat sina rökvanor till det bättre.  

Fyra studier studerade via frågeformulär om alkoholkonsumtionen minskat (Alparslan & 

Akdemir, 2010; Drevenhorn et al., 2007; Han et al., 2010; Rasjö et al., 2015). Signifikant 

sänkning sågs i en av de fyra studierna (Han et al., 2010).  

Tre artiklar studerade förändring av vikt och midjemått (Drevenhorn et al., 2007; Tonstad et 

al., 2007; Wu et al., 2012). Därtill studerade Mohammadi et al. (2006) viktförändring och 

Chang et al. (2012) studerade förändring av midjemått. I två av fyra studier minskade 

midjemåttet signifikant (Chang et al., 2012; Wu et al., 2012), och i Drevenhorn et al. (2007) 
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ökade det signifikant hos kvinnor. I Mohammadi et al. (2006) och Drevenhorn et al. (2007) 

minskade body mass index [BMI] signifikant, men i den sistnämnda enbart hos kvinnor. 

Två studier undersökte med hjälp av frågeformulär effekten på deltagarnas stressnivå 

(Alparslan & Akdemir, 2010; Rasjö et al., 2015) vara den ena visade på signifikant minskning 

av stressnivå (Rasjö et al., 2015), se tabell 5.  

Tabell 5. Effekter på patientens livsstil. + = signifikant skillnad, / = ingen signifikant skillnad, blanka celler = inte studerat 

Studier Kostvanor Fysisk 

aktivitet 

Rökning Alkohol-

konsumtion 

Vikt/BMI Midjemått Stress 

Alparslan & Akdemir, (2010). /  / /   / 

Chang et al., (2012).  + lätt     

/ måttlig 
/ kraftig 

   +  

Chiu & Wong, (2010). + +      

Drevenhorn et al., (2007).   +  / + kvinnor    
/ män 

+ (ökning hos kvinnor) 
/ män 

 

Han et al., (2010).   + / +    

Kim et al., (2006).  +       

Kim et al., (2011).  +       

Mohammadi et al., (2006).      +    

Rasjö et al., (2015).  / / / /   + 

Tonstad et al., (2007).     / /  

Wu et al., (2012).  /   / +  

 

4.2.4 Psykologiska effekter 

Två studier undersökte graden av self-efficacy hos deltagarna med hjälp av frågeformulär 

vilka visade signifikant ökad grad av self-efficacy hos deltagarna efter interventionerna (Kim 

et al., 2011; Wu et al., 2012). Deltagarna i studien av Leung et al. (2005) upplevde att de till 

viss del ökat graden av self-efficacy efter interventionen.  

En studie som baserades på empowerment (”egenmakt”) visade signifikant ökning av denna 

hos deltagarna (Chang et al., 2012).  

Tre studier studerade med hjälp av olika validerade frågeformulär effekten på graden av oro 

och ångest vilket visade signifikant sänkning (Alparslan & Akdemir, 2010; Mohammadi et 

al., 2006; Rasjö et al., 2015).  

Fyra studier visade genom frågeformulär signifikanta effekter på välbefinnande vilket 

innefattade ökad känsla av tillfredsställelse, ökad grad av livskvalité, ökat emotionellt och 

fysiskt välbefinnande och minskad grad av depression (Chiu & Wong, 2010; Kim et al., 2011; 

Mohammadi et al., 2006; Rasjö et al., 2015). Se tabell 6.  
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Tabell 6. Psykologiska effekter.  + = signifikant skillnad, / = ingen signifikant skillnad, blanka celler = inte studerat 

Studier Self-efficacy Empowerment Oro och ångest Välbefinnande 

Alparslan & Akdemir, (2010).    +  

Chang et al., (2012).  +   

Chiu & Wong, (2010).     + (tillfredsställelse) 

Kim et al., (2011).  +   + (depression) 

Mohammadi et al., (2006).   + + (livskvalité) 

Rasjö et al., (2015).    + + (emotionellt och fysiskt välbefinnande) 

Wu et al., (2012).  +    

 

4.3 Sammanfattning  

Resultatet visade att det finns olika stödjande åtgärder till livsstilsförändring vilka var 

utbildning, rådgivning och uppföljning. Åtgärderna var uppbyggda på olika sätt vilket innebar 

att utbildningen berörde olika ämnen som hypertoni, livsstilsförändringar och 

blodtrycksmätning. Sjuksköterskan kunde dela ut utbildningsmaterial som extra stöd. 

Rådgivningen var överlag patientcentrerad och kunde hållas både individuellt och i grupp. 

Majoriteten av interventionerna hade någon form av uppföljning för att stödja deltagarna att 

upprätthålla påbörjad livsstilsförändring. Uppföljningen skedde genom telefonsamtal, 

hembesök och återbesök.  

I de inkluderade artiklarna studerades olika effekter av åtgärderna vilka var fysiologiska 

effekter, effekter på patientens egenvård, effekter på patientens livsstil och psykologiska 

effekter. Några studier påvisade signifikant förändring på studerade effekter medan andra inte 

gjorde det. För att nå signifikant effekt på främst blodtrycket behöver sjuksköterskan stödja 

patienter till livsstilsförändring genom att först öka deras kunskap om sjukdomen och 

livsstilsförändringar och därefter kontinuerligt stödja patienten genom individanpassad 

rådgivning och uppföljning.  

Resultatet baserades på fjorton artiklar vilka innefattade en kvalitativ intervjustudie och 

tretton kvantitativa studier där sex var RCT studier och sju var icke-randomiserade studier. 

Studierna hade varierande antal deltagare och pågick under varierande tidsperiod. Elva av 

artiklarna bedömdes ha medelhög kvalité och tre hög kvalité. Utifrån bedömd kvalité på 

inkluderade artiklar och med hänsyn till att effekterna av de identifierade åtgärderna varierade 

värderas evidensgraden till nivå 3.  

 

 

5. DISKUSSION  

5.1 Metoddiskussion 

Metoden som användes var en litteraturstudie med deskriptiv design. Ett flödesschema 

utformades med stöd av Polit och Beck (2012) för att få struktur på arbetet (figur 1). 

Systematiska sökningar gjordes i de för syftet relevanta databaserna MEDLINE (Ebsco) och 

Cinahl Plus with Full text som publicerar artiklar inom ämnet omvårdnad. Sökningar 

genomfördes även i databasen PsycINFO eftersom livsstilsförändringar är en form av 
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beteendeförändring och PsycINFO publicerar artiklar som berör beteendevetenskap inom 

omvårdnadsområdet (Polit & Beck, 2012). 

Sökningen baserades på ämnesord (Medical Subject Headings, [MeSH]) för att hitta artiklar 

som handlade om samma ämne även om de använt sig av synonymer för samma begrepp 

(Polit & Beck, 2012). Som exempel kan nämnas ämnesordet ”Life Style” som inkluderar både 

livsstil och levnadsvanor. Ämnesordet ”sjuksköterska” valdes på grund av att det saknas 

ämnesord för distriktssköterska. De identifierade ämnesorden varierade i viss mån mellan 

databaserna. Exempelvis användes i Medline (Ebsco) ämnesordet ”Nurse’s Role” som i 

Cinahl Plus with Full text hade synonymen ”Nursing Role” och i PsycInfo fanns enbart 

ämnesordet ”Nursing”, se sökmatris, Bilaga 1.  

Ämnesorden kombinerades med den booleska operatorn OR för att utvidga sökningen. Den 

booleska operatorn AND användes för att begränsa sökningen och hitta artiklar som svarade 

mot studiens syfte. ”Explode” användes i de fall det ansågs passande för att utvidga sökningen 

till att söka på alla underordnade ämnesord till det valda ämnesordet. I de tre sökningar som 

genomfördes användes en kombination av ämnesord inom områdena ”Sjuksköterska”, 

”Hypertoni”, ”Livsstil” och ”Effekt” för att finna artiklar som svarade mot studiens syfte. En 

bredare sökning skulle eventuellt identifierat fler artiklar relevanta för syftet.  

Vetenskapliga artiklar publicerade mellan år 2005 till år 2015 valdes för att basera 

litteraturstudien på aktuell forskning. Sökningarna begränsades till artiklar publicerade på 

engelska eftersom det är ett internationellt vedertaget språk och förstås av författarna till 

studien. Språkbegränsningen kan ha lett till att för syftet viktiga artiklar föll bort. Sökningarna 

begränsades ytterligare till att inkludera enbart studier som undersökt vuxna deltagare på 

grund av att hypertoni i huvudsak drabbar den vuxna befolkningen. I sökningen i Cinahl Plus 

with Full text begränsades sökningen med ”Exclude MEDLINE records” för att undvika 

dubbletter av artiklar. I Cinahl Plus with Full text och PsycINFO användes ”Peer Rewieved” 

som begränsning för att få enbart vetenskapligt granskade artiklar.  

Inklusionskriterier och exklusionskriterier formulerades utifrån studiens syfte för att 

identifiera relevanta artiklar. Artiklar som hade huvudfokus på annan sjukdom som till 

exempel fetma, diabetes, njursjukdom och stroke exkluderades eftersom sjuksköterskans 

stödjande åtgärder då kan se annorlunda ut och fokusera på mer än hypertoni. Två artiklar 

som handlade om patienter med hypertoni och metabolt syndrom eller högt kolesterol 

inkluderades eftersom huvudfokus låg på hypertoni och livsstilsförändring (Chang et al., 

2012; Wu et al., 2012). Därtill har många patienter med hypertoni även andra metabola 

rubbningar såsom höga blodfetter (Kjeldsen et al., 2008). Artiklar som handlade enbart om 

sjuksköterskans åtgärder vid farmakologisk behandling och hemblodtrycksmätning utan 

någon form av livsstilsförändringsåtgärder exkluderades medan studier med interventioner 

byggda på både livsstilsförändring och hemblodtrycksmätning eller följsamhet till 

farmakologisk behandling inkluderades. Detta eftersom behandling av hypertoni varierar 

beroende på vilken riskgrupp patienten tillhör och hur högt blodtryck patienten har. Även 

patienter som kräver medicinsk behandling bör få rekommendation om livsstilsförändring 

(Eriksson et al., 2006; SBU, 2007). Studierna av Bosworth et al. (2011) och Cheng et al. 

(2014) hade två olika interventionsgrupper. Den ena gruppen fick beteendeförändring ihop 

med farmakologisk behandling och den andra gruppen fick bara beteendeförändring. 

Studierna inkluderades med fokus på den grupp som fick intervention i form av 

beteendeförändring.  
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Två artiklar av Bosworth et al. (2009 & 2011) som svarade mot syftet och inkluderades i 

studien visade sig efter helhetsläsning ha samma intervention och resultat med skillnaden att 

den ena var en delstudie av huvudstudien. Därför uteslöts delstudien medan huvudstudien 

(Bosworth et al., 2011) behölls för att inte få ett missvisande resultat. Artiklarna av Han et al. 

(2010) och Kim et al. (2011) hade samma intervention och samma studiegrupp, men 

undersökte olika effekter varför båda artiklarna ändå inkluderades i denna litteraturstudie. 

Kvalitetsgranskning av artiklarna genomfördes med hjälp av tre olika granskningsmallar 

(Örebro universitet, 2015a; Örebro universitet, 2015b; Örebro universitet, 2015c). 

Granskningsmallarna var ett stöd i den systematiska granskningen av de vetenskapliga 

artiklarna. Alla studier med kvantitativ ansats hade ett tydligt syfte och tydlig beskrivning av 

interventionen. De flesta hade beskrivit urvalsförfarandet tydligt och de sex RCTstudierna 

hade ett slumpmässigt urval vilket ses som en styrka. I en av RCTstudierna förekom 

singelblindning där forskaren var blindad för vilken grupp deltagarna tillhörde (Chiu & 

Wong, 2010). I de resterande RCT studierna framgick inte om någon blindning förekommit. 

Det kan ses som en nackdel, samtidigt som blindning inte alltid är möjligt att genomföra, 

framför allt inte i studier som bygger på omvårdnadsinterventioner (Polit & Beck, 2012), 

vilket artiklarna i denna litteraturstudie gör.  

Den enda inkluderade studien med kvalitativ ansats byggde på intervju med deltagare som 

deltagit i en grupputbildning (Leung et al. 2005). Studien innehöll 16 deltagare och bedömdes 

vara av medelkvalité. Trots att studiens resultat är svårt att generalisera ansågs den viktig som 

komplement till de kvantitativa studierna för att djupare förstå hur deltagare kan uppleva 

stödjande åtgärder.  

De flesta studierna använde sig av validerade och beprövade mätinstrument vilket ökar 

studiernas tillförlitlighet och styrka. I några studier hade forskarna även utvecklat egna 

frågeformulär (Alparslan & Akdemir, 2010; Cheng et al., 2014; Mohammadi et al., 2006) och 

i en studie framgick inte vilket formulär som användes (Tonstad et al., 2007) vilket försvårade 

bedömningen av studiernas validitet och reliabilitet och gör att pålitligheten av denna 

litteraturstudies resultatet påverkas.  

Antalet deltagare i studierna varierade, fyra studier hade över 100 deltagare vilket ansågs som 

många deltagare och en styrka för studiens generaliserbarhet. I de övriga studierna var 

deltagarna färre än 100, men majoriteten hade gjort en powerberäkning av urvalsstorleken 

vilket ger styrka och tillförlitlighet till studiens resultat (Polit & Beck, 2012). En studie av 

Chiu & Wong (2010) var powerberäknad till 136 deltagare (68/grupp) men kunde på grund av 

en oförutsedd händelse i landet inte inkludera fler än totalt 63 deltagare vilket gav studien en 

relativt låg power. Eftersom studien använde sig av valida och reliabla instrument och i övrigt 

bedömdes vara av medelhög kvalité inkluderades den ändå, men den låga powern gör att de 

signifikanta effekter som framkom i resultat blir svåra att generalisera.  

Utifrån bedömning av artiklarna ansågs tre artiklar vara av hög kvalité medan resterande 

artiklar bedömdes vara av medel kvalité. Kvalitetesbedömningen upplevdes svår eftersom det 

saknades instrument för att bedöma vilka frågor i granskningsmallarna som var av störst 

relevans och instrument för att bedöma hur antalet "ja" och "nej" svar skulle värderas. Därför 

grundades kvalitetsbedömningen till viss del på författarnas egna värderingar kring vilka 

frågor som var relevanta vilket kan ha lett till att kvaliteten på artiklarna undervärderades.  

Bearbetning och analys genomfördes med hjälp av manifest innehållsanalys enligt Graneheim 

och Lundman (2004). Manifest innehållsanalys valdes för att analysera texten utan att göra 

någon djupare tolkning, eftersom fokus låg på att beskriva och sammanställa textens synliga 

innehåll i relevanta gemensamma kategorier. Vid bearbetning och analys lästes artiklarna 
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flera gånger för att urskilja likheter och skillnader i artiklarnas innehåll. Processen med att 

urskilja och kategorisera de stödjande åtgärderna upplevdes svår då många åtgärder 

integrerade med varandra och i flera artiklar utfördes olika åtgärder vid samma tillfälle. 

Eftersom inte alla inkluderade studier i detalj beskrivit de stödjande åtgärderna  kan det ha lett 

till att en stödjande åtgärd kategoriserats som exempelvis enbart "rådgivning", fast den kanske 

även innehöll utbildningsmoment. Det upplevdes också svårt att sammanställa åtgärdernas 

effekter eftersom olika studier undersökt flera olika effekter. Först sammanställdes en 

gemensam tabell över alla effekter, vilken var svårläst. Därför delades effekterna in i fyra 

kategorier och sammanställdes i fyra olika tabeller för att underlätta läsning och förståelse.  

Alla inkluderade artiklar utom en var godkända av en etisk kommitté vilket ger styrka till 

studien. De flesta studier förde ett etiskt resonemang byggt på de etiska krav och principer 

som återfinns både i Helsingforsdeklarationen och "Etiska risklinjer för omvårdnadsforskning 

i Norden". Fyra principer som brukar nämnas är: principen om autonomi, principen om att 

göra gott, principen om att inte skada och principen om rättvisa (WMA, 2015; Vård i Norden, 

2003). Mohammadi et al. (2006), redovisade inget etiskt godkännande, men den var 

publicerad i tidskriften ”International Journal of Nursing Practice” som endast publicerar 

etiskt granskade artiklar. I artikeln framgår också tydligt att hänsyn tagits till etiska principer 

varför den inkluderades ändå.  

Allt material från artiklarna som svarade mot syftet presenterades i resultatet och framställdes 

objektivt även om olika studier motsade varandra. Detta för att inte ge ett missvisande resultat 

(Polit & Beck, 2012).  

 

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Stödjande åtgärder 

I resultatet framkom att sjuksköterskan kan stödja patienter med hypertoni till 

livsstilsförändring genom att utbilda patienter om hypertoni och livsstilsförändringar, erbjuda 

patienter utbildningsmaterial, ge patienter rådgivning; både i grupp och individuellt, och att 

genom uppföljning stödja patientens livsstilsförändring.  

Hypertoni är ofta symtomfri och mer än 50 % av patienter med hypertoni saknar 

sjukdomsinsikt och har bristfälliga kunskaper om hypertoni som riskfaktor och 

livsstilsförändringar (Bare, 2000; Wartak et al., 2011). Därför är det viktigt att öka patienters 

kunskap genom utbildning så att de blir medvetna om sjukdomen och dess konsekvenser 

(Harmon, Lefante & Krousel-Wood, 2006). I resultatet visades att utbildningen oftast gavs vid 

flera tillfällen vilket möjliggör för patienterna att ta in information stegvis och ge tid för 

reflektion. Med ökad kunskap och förståelse blir patienterna mer motiverade till 

livsstilsförändringar, vilket bekräftas av Bodenheimer, Lorig, Holman och Grumbach (2002). 

Sjuksköterskan kan även utbilda hypertonipatienter i hemblodtrycksmätning. 

Hemblodtrycksmätning i sig påverkar inte en patients blodtrycksvärde utan måste ske i 

kombination med rådgivning (Naik, Kallen, Walder & Street, 2008). Att involvera patienterna 

i sin egenvård skapar delaktighet och öppnar för samtal mellan patient och sjuksköterska om 

blodtrycksvärde och uppnådda mål. Patienter som är involverade i sin egenvård får en ökad 

medvetenhet om sin sjukdom vilket kan främja deras följsamhet till livsstilsförändring 

(Bosworth et al. 2009).  

Sjuksköterskan kan under utbildningen visa en utbildningsfilm om self-efficacy. Att utbilda 

patienter om self-efficacy är viktigt eftersom self-efficacy påverkar patienternas möjligheter 

att lyckas med beteendeförändring av sina levnadsvanor. En hög grad av self-efficacy hos 
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patienter ökar deras benägenhet att följa medicinering och livsstilsrekommendationer 

(Warren-Findlow et al. 2012), därtill behöver patienter ha hög grad self-efficacy för att kunna 

upprätthålla förändrade livsstilsvanor (Resnick et al., 2008). 

Som komplement till den verbala utbildningen kan sjuksköterskan erbjuda deltagarna 

utbildningsmaterial i form av exempelvis broschyrer. Det förstärker den muntliga 

informationen och gör att patienter kan läsa i broschyren när de blir osäkra på vad som 

egentligen sades under utbildningen. Att kombinera muntlig och skriftlig information ger 

bättre förståelse och ökad kunskap hos patienter än när enbart verbal information används 

(Johnson & Sandford, 2005; O`Donnell et al., 2006).  

Broschyrer kan även innehålla speciellt utformade träningsprogram som ett konkret stöd till 

patienten att öka sin fysiska aktivitet (Alparlan & Akdemir, 2010). Ökad fysisk aktivitet är en 

viktig del av livsstilsförändring hos patienter med hypertoni, och därför är det viktigt att 

sjuksköterskan rekommenderar fysisk aktivitet på recept [FAR] som ett konkret sätt att stödja 

patienter till ökad fysisk aktivitet (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Ordinationen av FAR ska 

bygga på patientens egna önskemål vilket innefattar form av fysisk aktivitet, intensitet, 

frekvens och duration för att underlätta patientens följsamhet till ökad fysisk aktivitet.  

Sjuksköterskan kan även dela ut hjälpmedel till patienter, exempelvis salinometer och 

stegräknare i syfte att stödja patienter till minskat saltintag och ökad fysisk aktivitet. Patienter 

kan med dessa hjälpmedel på ett konkret sätt se hur deras livsstilsförändringar påverkas och 

kan motivera dem till att upprätthålla förändringen (Chang et al., 2012). 

En annan stödjande åtgärd sjuksköterskan kan använda sig av är rådgivning. Rådgivningen 

kan ske både individuellt och i grupp och baseras på ett samtal mellan sjuksköterska och 

patient där patienten är i fokus. För att öka patientens delaktighet i vården är det viktigt att 

rådgivningen baseras på patientcentrerade samtal. Det innebär att sjuksköterskan genom 

kommunikation ställer öppna frågor, ger information i form av åsikter, förslag och 

instruktioner och inhämtar information från patienten om sjukdomshistoria och hans/hennes 

åsikter (Berry, 2009). En bra kommunikation där sjuksköterskan visar respekt för patienten 

kan i sin tur skapa en god relation mellan sjuksköterska och patient vilket ökar patientens 

förtroende till sjuksköterskan. Ett gott förtroende kan ge patienten den styrka som behövs för 

att påbörja en livsstilsförändring (Eriksson & Nilsson, 2008; Robinson et al., 2008; Sachs, 

2004; Socialstyrelsen, 2014), vilket i förlängningen kan öka patientens grad av self-efficacy. 

Rådgivning ska baseras på gemensamt satta mål och kan ske under flera tillfällen vilket anses 

fördelaktigt eftersom det i en förändringsprocess är betydelsefullt att inte gå för fort fram, 

utan succesivt höja ribban (Bandura, 1997). Med hjälp att uppsatta delmål som patienten 

efterhand kan uppnå ökar patientens självförtroende och grad av self-efficacy (Bandura, 1997; 

Knols, Bruin, Shirato, Uebelhart & Aaronson, 2010).  

Vid rådgivning är det viktigt att sjuksköterskan inte bara ger generella råd utan lyfter upp 

specifika rekommendationer för att underlätta patientens förändringsprocess till en bättre 

livsstil och göra det lättare att sätta delmål, vilket stöds av DeSimone & Crowe (2009). 

Delmålen ska vara tydligt utformade och en tidsplan för förändringen ska finns angiven 

(Davies, 2011) för att underlätta att patienterna lyckas med förändringen. Som exempel fick 

deltagarna i Drevenhorn et al. (2007) och Tonstad et al. (2007) rådgivning om 30 minuters 

fysisk aktivitet/dag i form av exempelvis cykling eller promenad och förändring av 

specificerade kostvanor. Kostrådgivning kan baseras på ”DASH dieten” vilken är en speciellt 

utformad diet med kostråd som sänker högt blodtryck. Dieten uppkom i USA och bygger på 

en kombination av kost rik på mineraler, protein, fibrer och låg salthalt (Appel et al., 1997). 

Eftersom dieten visat sig effektfull (Appel et al., 1997; Lindstedt & Nilsson, 2008; U.S. 
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Department of health and human service, 2003) anses även sjuksköterskor i Sverige kunna 

tillämpa och rekommendera dieten som ett konkret sätt att stödja patienter att ändra sina 

kostvanor.  

Tyvärr upplever sjuksköterskor ofta tidsbrist och avsaknad av kompetens att arbete med 

livsstilsförändringar (Eriksson & Nilsson, 2008; Jallinoja et al., 2007; Socialstyrelsen, 2014) 

och det är idag få patienter som får rådgivning om livsstilsförändringar (Socialstyrelsen, 2014; 

Weber, 2012). För att fånga upp fler patienter samtidigt och på så vis minska tidsåtgången för 

varje enskild patient kan sjuksköterskan använda sig av grupprådgivning. Grupprådgivning 

möjliggör att patienter får träffa andra patienter i samma situation. Sjuksköterskan finns med 

och vägleder samtalet, men det ger stor frihet till patienter att dela erfarenheter och lösa 

svårigheter tillsammans. Att möta andra människor i samma situation kan inspirera och stödja 

patienter att förändra sitt beteende, ”Kan hon så kan nog jag också”, vilket bekräftas av 

Mohammadi et al. (2006) som baserar rådgivningen på ”partnerskapsmodellen”. 

Grupprådgivning kan tillämpas på flertalet patienter, men det är viktigt att ta hänsyn till de 

patienter som har svårt att kommunicera i grupp och i de fall där så behövs erbjuda enskild 

rådgivning.  

Att följa upp patienter är en viktig stödjande åtgärd eftersom livsstilsförändringar är svåra att 

upprätthålla över tid (Erhun et al., 2005). Vid uppföljning kan sjuksköterskan bedöma 

patienters följsamhet till givna rekommendationer, men främst handlar uppföljning om att 

stötta patienter genom återkoppling och feedback. Uppföljning skapar en kontinuitet och gör 

att patienter upplever sig väl omhändertagna vilket också främjar en god relation mellan 

sjuksköterska och patient vilket bekräftas av Eriksson och Nilsson (2008). Att kontinuerligt 

följa upp patienter på lång sikt tar mycket tid i anspråk för sjuksköterskan, varför det kanske 

inte görs i den utsträckning som skulle behövas eftersom många sjuksköterskor som tidigare 

beskrivits upplever tidsbrist. Det anses ändå av stor betydelse att prioritera uppföljning för att 

stödja patienter att upprätthålla förändringen och förhindra försämring av sjukdom vilket 

bekräftas av Prochaska, Redding och Evers (1997). Sjuksköterskan kan välja metod för 

uppföljning, men uppföljning via telefon kan rekommenderas eftersom det är både 

kostnadseffektivt och mindre tidskrävande än till exempel återbesök (Eakin, Lawler, 

Vandelanotte & Owen, 2007).  

De stödjande åtgärderna kan baseras på olika omvårdnadsteorier exempelvis self-efficacy, 

”partnerskapsmodellen” och empowerment. Att använda sig av teorier är ett sätt att arbeta för 

att stödja patienter till livsstilsförändringar. Oavsett vilken teori som används anses self-

efficacy vara en viktig faktor att ta hänsyn till vid livsstilsförändring eftersom det är en form 

av beteendeförändring och för att kunna genomföra en beteendeförändring krävs att patienten 

har god self-efficacy (Wu et al., 2007).  

De stödjande åtgärder som beskrivs i resultatet är identifierade i artiklar från olika länder. 

Åtgärderna som framkommit är väl överensstämmande med viktiga åtgärder beskrivna i 

annan litteratur (Davies, 2011; Hacihasanoğlu & Gözüm, 2011; Kaplan, 2003; Socialstyrelsen 

2014). Åtgärderna anses relevanta oavsett var i världen de genomförs eftersom 

hypertonipatienter med ohälsosamma levnadsvanor och bristande följsamhet till medicinering 

är ett globalt problem (Hacihasanoğlu & Gözüm, 2011). Majoriteten av patienterna vill 

diskutera sina levnadsvanor med en sjuksköterska och önskar stöd till livsstilsförändring 

istället för läkemedelsbehandling (Socialstyrelsen, 2014). Därför är det viktigt att 

sjuksköterskor både i Sverige och andra länder arbeta med utbildning, rådgivning och 

uppföljning för att stödja patienter till livsstilsförändring.   
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5.2.2 Effekter av åtgärderna 

I resultatet framkom att de inkluderade studierna undersökt olika effekter av de identifierade 

åtgärderna. Både signifikant- och icke signifikant förändring påvisades vilket kan bero på att 

studierna hade varierande uppbyggnad, olika antal deltagare, varierade i frekvens och duration 

och hade varierande uppföljning.  

Effekter på det systoliska och diastoliska blodtrycket undersöktes i majoriteten av studierna, 

och en signifikant förändring sågs i ungefär hälften av studierna. Hos deltagarna i studierna av 

Alparslan & Akdemir (2010), Chang et al. (2012) och Chiu & Wong (2010) sjönk blodtrycket 

signifikant efter genomförda interventioner vilket kan bero på att studierna pågick under en 

kort period (under 3 månader) samt hade intensiv uppföljning. Eftersom deltagarna var 

medvetna om interventionens uppbyggnad och duration kan det ha påverkat deras motivation 

att förändra sin livsstil på kort sikt. Det är svårt att bedöma om effekterna håller i sig när 

interventionen är avslutad och deltagarna inte längre har stöd av sjuksköterska. 

I studierna av Kim et al. (2011) och Mohammadi et al. (2006) påvisades också signifikant 

förändring av blodtrycksvärdet, där pågick interventionerna minst 12 månader. De stödjande 

åtgärderna baserades på regelbunden rådgivning samt uppföljning av sjuksköterskan under ett 

år. Att deltagarna fick kontinuerligt stöd och uppföljning under lång tid anses viktigt för att 

deltagarna ska kunna uppnå en varaktig förändring. Deltagarna förbättrade även sin livsstil 

och ökade sin följsamhet till medicinering vilket troligen också hade effekt på deltagarnas 

blodtrycksvärden.  

I studierna av Bosworth et al. (2012) och Cheng et al. (2014) påvisades signifikant sänkning 

av det systoliska blodtrycksvärdet vid 12 respektive 6 månader. Blodtrycket fortsatte sedan att 

sjunka, men signifikant skillnad kunde inte påvisas vid interventionens slut i jämförelse med 

kontrollgrupp. En trolig förklaring kan vara att utbildning och uppföljning enbart hölls 3-4 

gånger under studiens gång, vilket resulterade i långa tidsintervall utan stöd från 

sjuksköterska. Patienterna har kunnat påbörja en livsstilsförändring men utan kontinuerligt 

stöd är det svårt att upprätthålla förändring (Prochaska et al., 1997). I de två studierna fanns 

även interventionsgrupper som fick både livsstilsförändring och medicinjustering. I dessa 

grupper sågs signifikant sänkning av blodtrycket (i jämförelse med kontrollgrupp och grupp 

som enbart fick medicinsk behandling) även vid 18 respektive 12 månader. Detta tyder på att 

livsstilsförändring är ett viktigt komplement till farmakologisk behandling, vilket bekräftas av 

SBU (2007). 

Vad gäller effekter på patientens egenvård kunde signifikant förändring ses i flera fall. 

Patienter blev bättre på att kontrollera blodtrycket, de förbättrade sin kunskap om hypertoni 

och de ökade följsamheten till medicinering vilket tyder på att sjuksköterskans stödjande 

åtgärd i form av utbildning hade effekt vilket också påvisats av Rudd et al. (2004).  

Effekter på patienters livsstil varierade och bedömdes med hjälp av olika frågeformulär 

förutom vikt/BMI och midjemått som bedömdes med hjälp av våg och måttband. De flesta 

frågeformulär hade enligt inkluderade artiklar hög validitet, ändå är det svårt att utvärdera 

resultatets pålitlighet eftersom frågeformulären baserades på patienternas förmåga att själva 

skatta sina levnadsvanor före och efter interventionen. Exempelvis kan en patient beskriva att 

han/hon ökat sin fysiska aktivitet, men det är svårt att påvisa om det stämmer överens med 

verkligheten. 

I studien av Drevenhorn et al. (2007) sjönk de kvinnliga deltagarnas BMI samtidigt som 

midjemåttet ökade signifikant. Denna motsägelse kan bero på användning av olika måttband 

med varierande elasticitet, att måttbandet placerades på olika ställen kring buken från gång till 
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gång och att mätningarna inte skedde vid samma tidpunkt vid varje mättillfälle. Att använda 

sig av reliabla instrument är av stor vikt för att få pålitliga resultat.  

De undersökta psykologiska effekterna påvisade signifikant förbättring. När en patient 

upplever ökat välbefinnande och har fått högre grad av self-efficacy underlättar det 

förändringen till en mer hälsosam livsstil, vilket stöds av Trost et al. (2002) och en studie av 

Warren-Findlow et al. (2012) som menar att hög grad av self-efficacy ökar 

hypertonipatienters benägenhet att följa medicinering samt livssstilsrekommendationer. 

Effekter av de identifierade stödjande åtgärderna i den här litteraturstudien visar varierande 

grad av signifikans, men det är ändå tydligt att åtgärderna kan ha effekt på en rad olika 

faktorer vilket stöds av en litteraturstudie av DeSimone & Crowe (2009).  

 

5.2.3 Konklusion 

Med hjälp av de stödjande åtgärderna utbildning, rådgivning och uppföljning kan 

sjuksköterskan stödja patienter med hypertoni till livsstilsförändring. Genom att öka patienters 

kunskap om hypertoni och livsstilsförändringar, ge individuellt anpassad rådgivning eller 

grupprådgivning och genom långsiktig uppföljning kan patienter uppnå effekter på livsstil och 

egenvård samt psykologiska- och fysiologiska effekter. För att underlätta för patienterna att 

lyckas med livsstilsförändringen är det viktigt att sjuksköterskan bygger en god relation till 

patienten i arbetet med de stödjande åtgärderna. Genom kommunikation och dialog lär 

sjuksköterskan känna patienten och kan stödja patienten utifrån hans/hennes individuella 

behov. När patienten känner sig respekterad och involverad i vården kan det öka patientens 

grad av self-efficacy vilket möjliggör livsstilsförändringen.  

 

5.2.4 Kliniska implikationer 

Sjuksköterskor ska bedriva hälsofrämjande arbete genom att främja hälsa och förebygga 

sjukdom enligt distriktssköterskans kompetensbeskrivning och ICNs etiska kod. Samtidigt 

upplever sjuksköterskor att levnadsvanor är ett känsligt ämne och de upplever brist på tid och 

kompetens varför endast ett fåtal idag arbetar med livsstilsförändringar. Eftersom 

sjuksköterskor bör arbeta enligt de riktlinjer som finns samtidigt som en majoritet av alla 

patienter önskar stöd till livsstilsförändring och är positiva till att diskutera levnadsvanor med 

en sjuksköterska är det av stor vikt att primärvården utvecklar strategier för att öka 

sjuksköterskornas kompetens, avsätter mer tid och ger sjuksköterskorna bättre förutsättningar 

att arbeta hälsofrämjande. Därefter anses det relevant att sjuksköterskan använder sig av 

utbildning, rådgivning och uppföljning som stödjande åtgärder i arbetet med 

livsstilsförändring hos patienter med hypertoni. Det kan även vara betydelsefullt att utveckla 

strategier för grupprådgivning och grupputbildning i arbetet med hypertonipatienter inom 

primärvården för att på ett kostnadseffektivt sätt inkludera flera patienter samtidigt. Att stödja 

patienter till livsstilsförändring och få bestående resultat är tidskrävande, men är på sikt 

kostnadseffektivt om det gör så att den farmakologiska behandlingen minskar och färre 

människor insjuknar i hjärt- och kärlsjukdomar.  

 

5.2.5 Implikationer för fortsatt forskning 

Den här litteraturstudien är byggd på artiklar med varierande kvalité och design. För att bättre 

kunna säkerställa effekter av de stödjande åtgärder som framkommit i resultatet krävs att fler 

RCT studier med hög kvalité och stort urval bedrivs under en längre tidsperiod. Det skulle 

vara intressant att inom primärvården i Sverige genomföra en RCT studie baserat på en 
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intervention bestående av grupprådgivning samt telefonuppföljning över lång tid för att 

studera effekten på blodtrycket hos patienter med hypertoni. 
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Bilaga 1. Sökmatris  

Datum Databas Sökord Begränsningar Resultat Urval 1  Urval 2 Urval 3 

20150915 MEDLINE 

(Ebsco) 

S1  

(MH ”Hypertension+”) 

 215 599    

  S2 

(MH Nurses +”) 

 72 362    

  S3 

(MH ”Nurse´s Role”) 

 34 368    

  S4 

(MH ”Nursing Care+”) 

 120 167    

  S5 

(MH ”Nursing+”) 

 226 937    

  S6 

(MH ”Nurse – Patient 

Relations”) 

 31 576    

  S7 

(MH ”Health 

Promotion”) 

 57 906    

  S8 

(MH ”Life Style+”) 

 67 865    

  S9 

(MH ”Health 

Behavior+”) 

 124 034    

  S10 

(MH “Outcome 

Assessment (Health 

Care)+”) 

 757 860    

  S11 

S2 OR S3 OR S4 OR S5 

OR S6 

 333 938    

  S12 

S7 OR S8 OR S9 OR 

S10 

 970 090    

  S13 

S1 AND S11 AND S12 

 228    

  S14 

S1 AND S11 AND S12 

English Language; 

Published 

Date:20050101-

20151231; 

All adult: 19+ years 

81 46 14 8 

20150915 Cinahl Plus 

with Full 

text 

S1 

(MH ”Hypertension+”) 

 48 346 

 

   

  S2 

(MH ”Nurses+”) 

 

 171 780    

  S3 

(MH ”Nursing Role”) 

 43 047    

  S4 

(MH ”Nursing Care+”) 

 250 353    



 
 

  S5  

(MH ”Nurse-Patient 

Relations”) 

 21 866    

  S6 

(MH ”Health 

Promotion+”) 

 

 42 590    

  S7 

(MH ”Life Style+”) 

 144 189    

  S8 

(MH ”Outcomes (Health 

Care)+”) 

 290 881    

  S9 

S2 OR S3 OR S4 OR S5 

 419 209    

  S10 

S6 OR S7 OR S8 

 459 421    

  S11 

S1 AND S9 AND S10 

 457    

  S12 

S1 AND S9 AND S10 

English Language; 

Peer Reviewed; 

Published Date: 

20050101-20151231; 

Exclude MEDLINE 

records 

Age: All adult 

 

45 21 4 2 

20150916 PsycINFO S1 

DE "Hypertension+" OR 

DE "Blood Pressure 

Disorders"  

 6 028    

  S2  

DE ”Nurses+” 

 24 545    

  S3  

DE ”Nursing” 

 16 096    

  S4 

DE ”Health Promotion” 

 17 833    

  S5  

DE ”Lifestyle+” 

 9 253    

  S6 

DE ”Health Behavior” 

 19 427    

  S7  

DE ”Intervention+” 

 70 089    

  S8 

DE ”Effect Size 

(Statistical)” 

 1 084    

  S9 

DE ”Treatment 

Outcomes+” 

 32 012    



 
 

  S10 

S2 OR S3 

 34 314    

  S11 

S4 OR S5 OR S6 OR S7 

OR S8 OR S9 

 139 405    

  S12 

S1 AND S10 AND S11 

 15    

  S13 

S1 AND S10 AND S11 

Peer Reviewed; 

English Language; 

Published Date: 

20050101-20151231 

14 13 7 
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Bilaga 2. Artikelmatris 

Sid 1(14) 

Författare,  

Artikelns titel, 

Tidskrift, Land  

Syfte  Metod och Design  Värdering och bedömning enligt 

bedömningsformulär 

Resultat  

Alparslan, G.B., & 

Akdemir, N. 

(2010). Effects of 

Walking and 

Relaxation 

Exercises on 

Controlling 

Hypertension. 

Journal of the 

Australian 

Traditional-

Medicine Society, 

16(1), 9-14. 

Hämtad från 

databasen 

CINAHL with 

Full Text.  

 

Turkiet.  

 

Att utvärdera 

effekterna av 

promenader och 

avslappnings-

övningar 

(djupandning och 

muskel-

avslappning) på 

primär och 

resistent 

hypertoni. 

Design: Kvasi-experimentell, pre-test – post-test. 

Population: Patienter med hypertoni.  

Inklusionskriterier: Patienter i åldrarna 18-65 år som var farmakologiskt 

behandlade för hypertoni åtminstone sedan en månad, stod på en medicinering 

som inte skulle ändras, hade ett BMI mellan 20-30, inte tidigare använt sig av 

avslappningstekniker, inte hade annan svår kardiovaskulär-, njur-, cerebral- eller 

mental sjukdom eller annat tillstånd som påverkade deras blodtryck och de skulle 

inte ha några kommunikationssvårigheter.   

Exklusionskriterier: Framgår inte.  

Urvalsförfarande: Icke slumpmässigt urval.  

Patienter som var knutna till Hacettepe University Adult Hospital Hypertension 

Clinic i Turkiet och som svarade mot inklusionskriterierna tillfrågades om de ville 

delta i studien. Powerberäkning hade genomförts vilket bestämde antalet 

deltagare till 30.  

Urval: 30 deltagare. 

Bortfall: Framgår inte. 

Beskrivning av slutlig studiegrupp: 30 deltagare vara 19 kvinnor och 11 män. 

Medelålder 52,3 ± 8,1 (Åldern varierade mellan 39-65 år). 

Intervention: 13 veckor. Utbildningstillfälle i början av interventionen. Därefter 

12 veckor med blodtrycksmätning 2gånger/dag. Rekommendation om 

djupandning och avslappningsövningar 1ggr/dag till rekommenderad musik, 

rekommendation om 45minuters promenad 3ggr/vecka och dagboksanteckningar. 

Enskild rådgivning vid 4 tillfällen (v. 0,4,8 och 12). Därtill uppföljning via telefon 

1ggr/vecka för motivation och stöd att fullfölja interventionen.  

Datainsamlingsmetod: Olika frågeformulär: Patient’s Descriptive 

Characteristics Determination (PDCD), Lifestyle Evaluation (LE) och the State 

and Trait Anxiety Inventory (STAI). Blodtrycksmätning och ett formulär för 

blodtrycksmätning; Blood Pressure Monitoring (BPM) form och 

patientdagböcker.  

Analysmetod: ANOVA, Bonferroni Multi Comparison Test, Chi Square 

Analysis och Fisher’s Exact Test. SPSS version 11.5.  

Styrkor:  
Etiskt granskad och etiskt resonemang. 

Powerberäknad.  Använt sig av ”STAI” 

som är ett välkänt reliabelt instrument 

för mätning av oro och ångest. 

Noggrann kontroll över hur blodtrycket 

mättes. Flödesschema över 

interventionen. Tydligt beskriven 

resultatdel i både text och tabeller. 

Ingen signifikant skillnad mellan olika 

subgrupper baserade på ålder, kön, 

utbildningsnivå och anställning kunde 

ses i resultatet.  

Svagheter: 

Exklusionskriterier, antal som avböjde 

att delta och bortfall framgår inte.  

Egengjort frågeformulär om livsstil 

(LE) som inte testats i annan studie.  

Oklart om hänsyn tagits till 

interbedömmarreliabiliteten. Forskarna 

redogör inte för begränsningar i 

studien. Diskuterar inte studiens 

generaliserbarhet och förslag till 

fortsatt forskning. Interventionen 

genomförd under relativt kort 

tidsperiod. 

Bedömd kvalité: 

Medel 

 

 

 

 

Det systoliska- och 

diastoliska blodtrycket 

sjönk signifikant.  

 

Graden av ångest och 

oro sjönk signifikant. 

 

Ingen signifikant 

förändring kunde ses 

hos deltagarna vad 

gäller kostvanor, 

rökning, 

alkoholkonsumtion 

samt stress. 
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Bosworth H. B., 

Powers B. J., 

Olsen M. K., 

McCant F., 

Grubber J., Smith 

V., … Oddone, E. 

Z. (2011) Home 

blood pressure 

management and 

improved blood 

pressure control: 

results from a 

randomized 

controlled trial. 

Health Care 

Reform, 171(13), 

1173-1180. 
doi:10.1001/archi

nternmed.2011.27
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USA 

Att utvärdera 

effekten av 

hemblodtrycks-

mätning 

tillsammans med 

beteende-

förändring, 

medicinjustering 

eller en 

kombination av 

både beteende-

förändring och 

medicinjustering.  

Design: Experimentell, randomiserad kontrollerad studie.  

Population: Patienter med hypertoni.  

Inklusionskriterier: Patienter som var diagnostiserade med hypertoni, använde 

blodtryckssänkande mediciner, och hade otillräcklig blodtryckskontroll (> 140/90 

mm Hg) 

Exklusionskriterier: Patienter som fick hemodialys, hade nedsatt njurfunktion, 

var organtransplanterade, hade varit inlagda på sjukhus för stroke, hjärtinfarkt 

eller kranskärlsrevaskularisering senaste 3 månader, inte hade en hemtelefon, var 

bosatta på ett vårdhem och hade svårt nedsatt hörsel eller talförmåga. 

Urvalsförfarande: Slumpmässigt urval. Deltagare valdes ut bland 

primärvårdspatienter i Durham, North Carolina, Veterans Affairs (VA). En 

forskarassistent skickade brev eller ringde till lämpliga patienter.    

Urval: Total kontaktades 1893 deltagare. 342 deltagare svarade inte, 688 

deltagare tackade nej och 18 exkluderades.  

Bortfall: Totalt 254 deltagare pga. dödsfall och ovilja att fortsätta. 

Beskrivning av slutlig studiegrupp: Totalt 591 deltagare som var 64+10 år 

gamla varav 47 kvinnor och 544 män. Interventionsgrupp A (beteendeförändring) 

bestod av 148 deltagare (136 män och 12 kvinnor). Interventionsgrupp B 

(medicin) bestod av 149 deltagare (138 män och 11 kvinnor). Interventionsgrupp 

C (beteendeförändring och medicin) bestod av 147 deltagare (126 män och 21 

kvinnor). Kontrollgruppen bestod av 147 deltagare (141 män och 6 kvinnor).  

Intervention: 18 månader. Beteendeförändringsinterventionen hade fokus på 

livsstilsförändringar. Medicininterventionen hade fokus på medicinjustering och 

den kombinerade interventionen hade fokus på både beteendeförändring och 

medicinering. Alla deltagare skulle mätta sina blodtryck varannan dag via trådlös 

blodtrycksmätning och sedan överfördes blodtrycksvärden till sjuksköterskan  

Datainsamlingsmetod: Blodtrycksmätning, vikt och kontroll av BMI, vid 

interventions start, vid 6 månader, 12 månader och 18 månader.  

Analysmetod: t- test och Wilcoxon test för att bedöma skillnad mellan 

grupperna.  

 

 

 

 

 

Styrkor: RCT studie, etisk granskad  

Studiens syfte tydligt beskrivet och 

powerberäknad. Inklusions- och 

exklusionskriterier tydligt beskrivna, 

tydligt flödesschema på 

urvalsförfarande, tydlig i beskrivning 

av interventionerna, noggranna vid 

blodtrycksmätning, har jämnt antal 

deltagare i varje grupp, båda kvinnor 

och män, har adekvat utfallsmått, 

Tydligt beskriven resultatdel i både text 

och tabeller, relevant diskussion, klar 

sammanfattning.  

Svagheter: Det saknades etiskt 

resonemang. Framgick inte om 

forskare var blindade för vilken grupp 

deltagarna tillhörde.  

Står inte i diskussion om 

intressekonflikt, könsfördelning är 

ojämn mellan grupperna.  

Bedömd kvalité:  

Hög  

 

Systoliska blodtrycket 

sjunker signifikant i 

alla tre 

interventionsgrupper 

vid 12 månader.  

 

Ingen signifikant 

skillnad av det 

systoliska blodtrycket 

vid 18 månader i 

Interventionsgrupp A i 

jämförelse med 

kontroll gruppen.  

 

Ingen signifikant 

skillnad av det 

diastoliska blodtrycket.  

 

Blodtryckskontroll har 

blivit signifikant vid 12 

månader, men vid 18 

månader sågs ingen 

signifikant förbättring.  
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Författare,  

Artikelns titel, 

Tidskrift, Land  
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Resultat  

Chang, A.K., 

Fritschi, C., & 

Kim, M.J. (2012). 

Nurse-led 

empowerment 

strategies for 

hypertensive 

patients with 

metabolic 

syndrome. 

Contemporary 

Nurse, 42(1), 118-

128. doi: 
10.5172/conu.201

2.42.1.118 

 

Sydkorea 

 

 

Att jämföra 

effekten av en 

sjuksköterskeledd 

empowerment-

baserad 

intervention, med 

standardiserad 

behandling av 

metabola  

riskfaktorer, ”self-

management 

behavior” och 

fysisk aktivitet 

hos koreanska 

hypertoni-

patienter. 

Design: Kvasi-experimentell.  

Population: Patienter med hypertoni. 

Inklusionskriterier: Patienter ≥35 år med hypertonidiagnos eller farmakologiskt 

behandlade för hypertoni i minst ett år. 

Exklusionskriterier: Patienter med svår hypertoni (s.bltr ≥180 mm Hg och/eller 

d.bltr ≥120 mm Hg), patienter som blivit tillsagda av läkare att inte delta i fysisk 

träning eller patienter med fysiska begränsningar som omöjliggjorde träning.  

Urvalsförfarande: Icke slumpmässigt urval. Alla hypertonipatienter (105st) som 

besökte en vårdcentral i Seoul, Korea tillfrågades om de ville delta i studien. 

Tidningar och posters användes också i rekryteringsprocessen. 70 patienter visade 

intresse för studien och kom på informationsmöte.  

Urval: Totalt 57 deltagare varav 31 valde att vara med i interventionsgruppen och 

26 i kontrollgruppen.  

Bortfall: Totalt 5 deltagare varav 1 i interventionsgruppen och 4 i 

kontrollgruppen på grund av flytt och blodprovsvägran. 

Beskrivning av slutlig studiegrupp: Totalt 52 deltagare. Interventionsgruppen 

bestod av 30 deltagare (18 kvinnor och 12 män, medelålder 64,37 ± 6,07). 

Kontrollgruppen bestod av 22 deltagare (12 kvinnor och 10 män, medelålder 

64,86 ± 5,60). 

Intervention: 8 veckor. Empowermentbaserad intervention med grupputbildning 

en gång, därefter grupprådgivning och återbesök 1gång/vecka. Kontrollgruppen 

fick vanlig hypertonivård vilken innehöll regelbundna hälsokontroller och 

grundläggande information om hypertoni och livsstilsförändringar.   

Datainsamlingsmetod: Grad av empowerment mättes med ”Diabetes 

Empowerment Scale-Short Form” (DES-SF). Metabolt syndrom definierades 

enligt ”NCEP-ATP III criteria for Asians”. ”Mercury-column 

sphygmomanometer användes till blodtrycksmätning och ”Hitachi automatic 

analyzer 7600” för blodprov. För att mäta fysisk aktivitet användes 

frågeformuläret ”9-item International Physical Acivity Questionnaire – Short 

Form” (IPAQ-SF).  

Analysmetod: Kolmogorov-Smirnov test, independent t test, Pearson`s chi-

square test, Mann-Whitney U-tests och Two-sample t tests. SPSS version 12.0. 

    

Styrkor: Etiskt granskad. En 

pilotstudie gjordes före studien för att 

testa metodens genomförbarhet. 

Powerberäknad. 

Tydlig beskrivning av bakgrund, 

metod, intervention och resultat. 

Tydliga tabeller. Baslinjemätning 

utförd (ingen signifikant skillnad). 

Redogjort för mätinstrument och dess 

reliabilitetskoefficient. Redogjort för 

studiens begränsningar.  

Hänsyn tagits till 

interbedömarreliabilitet. 

Svagheter: Deltagarna fick själv välja 

vilken grupp de ville tillhöra.  

Kvasi-experimentell design gör 

resultaten svårare att tolka än vid en 

randomiserad kontrollerad studie. 

Bedömd kvalité: 

Hög 

Signifikant skillnad 

mellan 

interventionsgruppen 

och kontrollgruppen på 

systoliskt- och 

diastoliskt blodtryck. 

 

Signifikant skillnad på 

triglycerider, men inte 

på high-density 

lipoprotein. 

 

Signifikant skillnad på 

midjemått och på 

ökning av lätt fysisk 

aktivitet i form av 

gång. Ingen signifikant 

förändring av måttlig 

och kraftig fysisk 

aktivitet. 

 

Signifikant förbättring 

av empowerment. 
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H., Cong, J-Y., 

Zang, X-Y., & 

Zhao, Y. (2014). 

The effect of 

continuous 

nursing 

intervention 

guided by chrono-

therapeutics on 

ambulatory blood 

pressure of older 

hypertensive 

patients in the 

community. 

Journal of 

Clinical Nursing, 

23(15-16), 2247-

2255. 

doi:10.1111/jocn.1

2502 

 

Kina 

 

Att undersöka 

effekten av 

kontinuerliga 

omvårdnads-

åtgärder knutna 

till kronoterapi för 

att erbjuda en 

enkel, icke-

invasiv, effektiv 

och 

acceptabel 

intervention för 

äldre patienter i 

samhället med 

högt blodtryck.  

 

 

 

 

Design: Experimentell, randomiserad kontrollerad studie. 

Population: Äldre patienter med hypertoni.  

Inklusionskriterier: Frivilliga patienter >60 år med primär hypertoni sedan 

minst ett år tillbaka i några olika kommuner i Kina. Kunna genomföra 

ambulatorisk blodtrycksmätning [ABPM] och vara läskunnig.  

Exklusionskriterier: Patienter med sekundär hypertoni eller svåra somatiska 

sjukdomar.  

Urvalsförfarande: Slumpmässigt urval. Patienter som frivilligt anmält intresse 

för studien och svarade mot inklusionskriterierna separerades genom 

randomisering till en av tre grupper – kontrollgrupp, interventionsgrupp A eller 

interventionsgrupp B. 

Urval: Totalt 90 deltagare, 30 i varje grupp. 

Bortfall: Inte beskrivet.  

Beskrivning av slutlig studiegrupp: 

Totalt 90 deltagare. Interventionsgrupp A bestod av 30 deltagare (13 kvinnor och 

17 män, medelålder 66,53 ± 5,28). Interventionsgrupp B innehöll 30 deltagare (20 

kvinnor och 10 män, medelålder 67,17 ± 5,11). Kontrollgruppen innehöll 30 

deltagare (19 kvinnor och 11 män, medelålder 68,17 ± 4,85 år). 

Intervention: Ett år. Interventionsgrupp A: Baserat på 24-timmars ambulatorisk 

blodtrycksmätning bestämdes bästa tiden för läkemedelsadministrering. Därtill 

skulle de ta del av en beteendeförändrings intervention. Interventionsgrupp B: 

Fick enbart del av beteendeförändringsinterventionen. Utfallskontroll vid 6- och 

12 månader. Utbildning och individuella rådgivning vid start. Hembesök: Vid 

fyra tillfällen (efter 2v, 4v, 6mån och 12 mån – mer vid behov) 

Telefonuppföljning första månaden.  

Kontrollgruppen skulle ta sin medicin och kontrollera sitt blodtryck så som de var 

vana vid.  

Datainsamlingsmetod: Ett egendesignat socio-demografiskt frågeformulär. 24-

timmars ambulatorisk blodtrycksmätning för interventionsgrupperna vid start, och 

för alla tre grupper efter ett år.  

Analysmetod: ANOVA, Chi-square test, Repeated-measures och multivariate 

analysis of variance. SPSS, version 10.0. 

 

Styrkor: RCT studie.  

Etiskt granskad. Slumpmässigt urval. 

Pilotstudie genomförd innan studien. 

Powerberäknad till minst 27 

deltagare/grupp. Troligen inget bortfall. 

Noggrann beskrivning av 

datainsamling. Valida och reliabla 

blodtrycksmätningsinstrument.  

Hänsyn tagen till 

interbedömarreliabilitet. 

Baslinjemätning utförd (ingen 

signifikant skillnad). Tydligt redovisat 

resultat. Svagheter: Otydlig 

beskrivning av urvalsprocessen/hur 

deltagarna randomiserades. Ingen 

beskrivning av eventuellt bortfall eller 

hur många som avböjde att delta i 

studien. Inte blindad, varken deltagare 

eller forskare/utförare. Egendesignat 

sociodemografiskt frågeformulär. 

Flödesschema över studiens gång finns 

inte. Belyser väldigt få svagheter.  

Bedömd kvalité: 

Medel  

För deltagarna som 

bara fick 

beteendeförändrings-

intervention 

(intervention B) sjönk 

det systoliska 

blodtrycket signifikant 

de första 6 månaderna. 

Därefter fortsatte det 

att sjunka, men 

sänkningen var inte 

signifikant vid 18 

månader. 
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Kina 

 

Att undersöka om 

effekten på 

blodtrycket ökar 

vid användning av 

sjuksköterske-

rådgivning 

kombinerat med 

telefon-

uppföljning än vid 

enbart 

sjuksköterske-

rådgivning.  

 

 

Design: Experimentell, randomiserad kontrollerad studie. 

Population: Patienter med hypertoni.  

Inklusionskriterier: Systoliskt blodtryck >140 mm Hg eller diastoliskt blodtryck 

>90 mm Hg, orienterade/adekvat kommunikation samt ha tillgång till telefon.  

Exklusionskriterier: Bristfälliga språkkunskaper och nedsatt hörsel 

(kommunikationssvårigheter), boende på ålderdomshem.  

Urvalsförfarande: Slumpmässigt urval. Deltagare på en vårdcentral i Hong 

Kong som svarade mot inklusionskriterierna randomiserades till 

interventionsgrupp eller kontrollgrupp med hjälp av datorgenererade slumptal 

som lagts i förseglade kuvert.  

Urval: Totalt 64 deltagare varav 32 randomiserades till en interventionsgrupp och 

32 till en kontrollgrupp. 

Bortfall: Totalt 1 deltagare. 

Beskrivning av slutlig studiegrupp: Totalt 63 deltagare. Interventionsgruppen 

bestod av 31 deltagare (24 kvinnor, 7 män, medelålder 53,3, (SD 7,82)). 

Kontrollgruppen bestod av 32 deltagare (18 kvinnor och 14 män, medelålder 54,4 

(SD 7,57)).  

Intervention: 8 veckor. Alla deltagare (även kontrollgruppen) fick enskild 

rådgivning av sjuksköterska på vårdcentral vid ett tillfälle (45min) som rörde 

bland annat kunskap om hypertoni, livsstilsförändring och stresshantering. Mål 

för 8 veckorsperioden sattes upp i samråd med sjuksköterskan. 

Interventionsgruppen fick telefonuppföljning vid 2 tillfällen för uppmuntran och 

feedback.  

Datainsamlingsmetod: Protokoll och bedömningsformulär utarbetade av 

expertpanel. Innehöll bedömning av kunskap om blodtryck, medicinering, 

hemblodtrycksmätning, fysisk träning, kost, rökning, alkoholkonsumtion, 

kroppsviktsreglering och stresshantering.  

För blodtrycksmätning användes en Welch Allyn digital monitor. Ett formulär om 

tillfredsställelse levererades av en klinikassistent som var blindad för vilken grupp 

deltagarna tillhörde.  

Analysmetod: Chi-squared test, independent t-test, paired t-test, Wilcoxon signed 

test och Mann-Whitney U-test. SPSS 11,1.  

 

Styrkor: RCT studie.  

Etiskt granskad. Tydlig beskrivning av 

studiepopulation i bägge grupperna.  

De flesta instrumenten var valida och 

reliabla och interbedömarreliabilitet var 

testad.  

Blodtryck mättes i båda armarna och 

apparaten kalibrerades kontinuerligt. 

Blindad personal som arbetade med 

formulär. Likvärdiga grupper vid 

baslinjemätning. Redogjort för 

begränsningar. Bra upplägg på studiens 

design. Flödesschema över studiens 

gång finns.  

Svagheter: Studiens korta längd 

Endast 63 deltagare. Powerberäknad 

till 68 deltagare i varje grupp men detta 

kunde inte tillgodoses p.g.a. oförutsedd 

händelse i samhället.  

Inte kunnat validera deltagarnas 

självrapportering om de antagit en mer 

hälsosam livsstil eller inte.  

Bedömd kvalité: 

Medel 

Signifikant sänkning av 

både systoliskt och 

diastoliskt blodtryck.  

 

Efter interventionen 

hade 75,9 % i 

interventionsgruppen 

sitt blodtryck under 

kontroll i jämförsele 

med 25,5 % av 

deltagarna i 

kontrollgruppen 

(p=0.03) 

 

Signifikant förbättring 

av blodtryckskontroll 

samt följsamhet till 

medicinering.  

 

Signifikant ökning av 

fysisk aktivitet samt 

signifikant förbättrade 

kostvanor. 

 

Signifikant högre grad 

känsla av 

tillfredsställelse efter 

interventionen.  
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Sverige 

Att utforska 

effekterna av ett 

strukturerat 

interventions-

program med 

patientcentrerad 

rådgivning för 

hypertoni-

patienter.  

 

Design: Kvasi-experimentell, pre-test – post-test.  

Population: Patienter med hypertoni. 

Inklusionskriterier: Patienter med diagnostiserad hypertoni på en utvald 

vårdcentral i södra Sverige. 

Urvalsförfarande: Icke slumpmässigt urval. Alla patienter (177st) med hypertoni 

på en utvald vårdcentral tillfrågades om de ville delta i studien. 

Urval: Totalt 100 deltagare. 

Bortfall: Totalt 17deltagare försvann under studiens gång p.g.a. personliga skäl, 

andra sjukdomar, dödsfall och graviditet. 

Beskrivning av slutlig studiegrupp: Vid baslinje totalt 100 deltagare (67 

kvinnor och 33 män). Vid uppföljning totalt 83 deltagare (56 kvinnor och 27 

män). Medelålder 64 år (41-89år). 

Intervention: 15 månader. Strukturerad intervention baserad på utbildning och 

patientcentrerad rådgivning med distriktssköterska på vårdcentral en gång vid 

start. Första besöket innehöll även utbildningsmaterial om hypertoni, riskfaktorer, 

läkemedel och information om livsstilsförändring(rökning, alkoholkonsumtion, 

fysisk aktivitet, övervikt och blodfetter). Därefter uppföljning var tredje månad.  

Datainsamlingsmetod: Formulär om bakgrund och levnadsvanor. Standardiserad 

blodtrycksmätning och registrering av BMI och midjemått vid varje 

besökstillfälle. Vid första och sista besöket togs blodprover (bl.a. blodfetter). 

Analysmetod: Student´s t-test, Mann-Whitney U-test och Chi-square test. 

Korrelationsanalys utfördes enligt Pearson och Spearman. SPSS 10.1 

Styrkor: Etiskt godkänd och etiskt 

resonemang. Adekvat bakgrund och 

tydligt syfte. Bjudit in relativt stort 

antal att delta i undersökningen. 

Acceptabel svarsfrekvens. Relevant 

diskussion och tydlig redogörelse för 

begränsningar. Framgår vad varje 

enskild forskare bidragit med.  

Svagheter:  

Pre-test – post test i brist på 

kontrollgrupp.  

Analys av urvalsstorlek rapporteras 

inte. Exklusionskriterier framgår inte. 

Oklart om hänsyn tagits till 

interbedömarreliabilitet. Viss 

otydlighet kring datainsamlingsmetod. 

Låg reliabilitet på midjemåtts 

mätsäkerheten då midjemåttet ökat 

signifikant hos kvinnor samtidigt som 

det skett en betydande viktminskning.     

Bedömd kvalité: 

Medel 

Det genomsnittliga 

systoliska blodtrycket 

sjönk signifikant. 

 

Diastoliskt blodtryck 

sjönk för 52 % av 

patienterna, men inte 

signifikant.  

 

Ingen signifikant 

skillnad i blodfetter 

förutom mäns sänkning 

av triglycerider. 

 

Signifikant ökning av 

fysisk aktivitet. 

 

Alkohol-konsumtionen 

sjönk, men inte 

signifikant.  

 

Bland kvinnorna var 

viktminskningen 

signifikant. Samtidigt 

ökade midjemåttet 

signifikant för kvinnor. 
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USA 

Att utvärdera 

mottaglighet av 

telefonrådgivning 

hos patienter med 

högt blodtryck av 

en tvåspråkig 

sjuksköterska och 

utvärdera 

beteende- 

förändring 

relaterat till 

rådgivningens 

intensitet.  

Design: Kvasi-experimentell, pre-test – post-test.      

Population: Koreansk-amerikanska patienter med hypertoni.  

Inklusionskriterier: 40 till 64 års ålder; systoliskt blodtryck ≥ 140 mm Hg 

och/eller diastoliskt blodtryck ≥ 90 mm Hg eller farmakologiskt behandlade.  

Urvalsförfarande: Icke slumpmässigt urval.   

Forskare annonserade sin studie i en etnisk tidning, matbutik och kyrka i 

Baltimore-Washington Metropolitan Area.  

Urval: Totalt 1999 stycken intresserade. 1554 deltagare exkluderades eller 

tackade nej.   

Bortfall: Total 85 deltagare.   

Beskrivning av slutlig studiegrupp: Totalt 360 deltagare (169 män och 190 

kvinnor). Randomiserades till två grupper; intensiv rådgivningsgrupp, 182 

deltagare (86 män och 96 kvinnor) och rådgivningsgrupp, 178 deltagare (84 män 

och 94 kvinnor). Medelålder 52 år.  

Intervention:15 månader. Grupputbildning under sex veckor. Därefter får 

gruppen med intensiv rådgivning varannan vecka telefonrådgivning av en två 

språkig sjuksköterska samt blodtrycksmätning i 6 månaders period. 

Rådgivningsgruppen får telefonrådgivning en gång per månad samt 

blodtrycksmätning i 6 månaders period.  

Datainsamlingsmetod: Frågeformulär som kallas för Learned Resourcefulness 

Model vilken innefattar rökning, alkohol, fysiska aktivitet, stresshantering, diet 

och blodtryckskontroll. Dessa mätningar gjordes vid 3 månader och 15 månader.  

Analysmetod: T-test och Chi-square test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrkor: 

Tydligt syfte, powerberäknad, tydlig 

datainsamling, framgick antal deltagare 

som avböjt, studien redovisade 

studiepopulation på ett tydligt sätt, 

resultat besvarade syftet, tydligt 

beskriven resultatdel i både text och 

tabeller. Diskussion är tydlig, 

implikationer och sammanfattning är 

bra.  

Svagheter: Etiskt resonemang 

saknades, kontrollgrupp saknades, har 

inte bedömt alla variabler i studien 

exempelvis stresshantering och diet. 

Bedömd kvalité: 

Hög  

Deltagarna i gruppen 

med intensiv 

rådgivning fick 

signifikant bättre 

följsamhet till 

medicinering. 

 

Båda grupperna fick 

signifikant bättre 

livsstil i form av ökad 

fysisk aktivitet och 

lägre 

alkoholkonsumtion. 

Vad gäller rökning 

påvisades inte 

signifikant förändring i 

någon av grupperna.  
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USA.  

Att studera själv- 

hjälpsaspekter hos 

patienter med 

högt blodtryck 

och främja 

patienters hälsa 

genom att öka 

kunskap om högt 

blodtryck, 

underlätta själv- 

montering av 

blodtrycks-

mätningar, öka 

patientens 

förmåga till 

problemlösning 

som är relaterad 

till sjukdom.  

Design: Kvasi-experimentell, pre-test – post-test.  

Population: Koreanska deltagare som bor i USA med högt blodtryck.  

Inklusionskriterier: Ålder ≥ 60 år, blodtrycket ≥ 140/90 mm Hg eller hade 

farmakologisk behandling mot högt blodtryck.  

Urvalsförfarande: Icke slumpmässigt urval. Forskare haft kontakt med 

koreanska deltagare via telefon, annonser i tidningar, radio och äldreboenden och 

via muntlig kontakt.  

Urval: Total 57 deltagare. 

Bortfall: Totalt 26 deltagare som hoppade av på grund av bland annat tidsbrist, 

forskare tappade kontakt, de var bortresta, hade missat studien, hade ångrat sig 

och dödsfall.  

Beskrivning av slutlig studiegrupp: Total 31 deltagare (16 män och 15 kvinnor 

mellan 60-79 år).  

Intervention. 6 månader. Deltagare fick grupputbildning om högt blodtryck, 

livsstilsförändring och hemblodtrycksmätning 1 gång/vecka i 6 veckor. Därefter 

uppföljning vid återbesök 1 gång/månad av en tvåspråkig sjuksköterska i 6 

månader.  

Datainsamlingsmetod: Blodtrycksmätning, Kunskapsnivå om högt blodtryck 

mäts via HBP skala, uppföljning av behandling via Hill-Bone Adherence och 

kvalitet av hälsan via frågeformulär. Dessa mätningar gjordes före intervention 

och vid 6 månader efter intervention.   

Analysmetod: T-test och Chi-square test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrkor: Tydligt syfte, väl definierad 

datainsamlingsmetod, tydliga 

inklusionskriterier, framgick antal 

deltagare som avböjt respektive 

accepterat studien. Använt relevanta 

utfallsmått, tydligt redovisat resultat i 

text, tabell och diagram. Tydlig 

sammanfattning och implikationer. 

Framgick tydlig förklaring för bortfall.  

Svagheter: Saknades kontrollgrupp, 

hade stort bortfall, saknades etiskt 

resonemang, saknades antal 

exkluderade deltagare, hade inte 

beskrivit studiens design.  

Bedömd kvalité:  

Medel  

Båda systoliska och 

diastoliska blodtrycket 

sjunker men inte 

signifikant.  

 

Blodtryckskontroll 

ökade men inte 

signifikant. 

 

Ingen signifikant 

skillnad i 

kunskapsnivå.  

 

Signifikant ökad 

följsamhet till 

medicinering efter 

interventionen.  

 

Signifikant bättre 

kostvanor. 
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USA.  

Att studera 

effekten av 

utbildning för 

livsstils-

modifieringar 

genom att 

använda 

telefonrådgivning 

för att kontrollera 

blodtryck och ge 

råd till patienter 

med hypertoni.  

 

Design: Kvasi-experimentell, pre-test – post-test. 

Population: Koreansk-amerikanska patienter med hypertoni.  

Inklusionskriterier: Deltagare mellan 40-64 år, systoliskt blodtryck ≥ 140 mm 

Hg och/eller diastoliskt blodtryck ≥ 90 mm Hg eller farmakologiskt behandlade.  

Urvalsförfarande: Icke slumpmässigt urval. Forskare annonserade sin studie i en 

etnisk tidning, i en matbutik och i kyrkor i Baltimore-Washington Metropolitan 

Area.  

Urval: Totalt 1999 deltagare intresserade av studien, 1291 exkluderade och 263 

deltagare tackade nej. 

Bortfall: Totalt 86 deltagare. 

Beskrivning av slutlig studiegrupp: Totalt 359 deltagare (190 kvinnor och 169 

män, 52+5,7 år gamla). Interventionsgrupp A (intensiv rådgivning) bestod av 182 

deltagare (96 kvinnor och 86 män) Interventionsgrupp B (rådgivning) bestod av 

177 deltagare (94 kvinnor och 83 män).  

Intervention: 15 månader. Deltagare fick utbildning om hypertoni och 

instruktion om hemblodtrycksmätning i 6 veckor. Interventionsgruppen med 

intensiv rådgivning kontaktades av sjuksköterska via telefon 1 gång/vannan vecka 

och interventionsgruppen med rådgivning kontaktades en gång per månad. 

Rådgivning och uppföljning via telefonkontakt i 12 månader.  

Datainsamlingsmetod: Blodtrycksmätning och Hill-Bone Compliance skala för 

att mäta följsamhet till medicinering. Frågeformulär Kim depression skala 

(KDSKA) för att mäta depression. Frågeformulär för att mäta saltintag, fysisk 

aktivitet, diet, alkohol, rökning, depression och self-efficacy. Dessa mätningar 

gjordes före intervention, under intervention vid 3 och 9 månader och efter 

interventionen vid 15 månader.    

Analysmetod: Mixed-effects models (statistisk analys). 

 

 

 

 

 

 

 

Styrkor: Tydligt syfte, väl definierad 

datainsamlingsmetod, tydliga 

inklusionskriterier, tydlig 

metodbeskrivning. Tydlig med antal 

bortfall och inklusionskriterier, väl 

beskriven intervention. Tydligt 

beskriven resultatdel i både text och 

tabeller. Relevant diskussion och tydlig 

redogörelse för begränsningar 

Svagheter: Saknades kontrollgrupp, 

framgick inte vad enskilda forskare 

bidragit med i den studien. Saknades 

etiska resonemang, Saknades power 

beräkning, det saknades beskrivning av 

studiens design. Stort bortfall och 

saknades förklaring till bortfallet. 

Bedömd kvalité:   

Medel 

Det systoliska 

blodtrycket och det 

diastoliska blodtrycket 

sjönk signifikant i båda 

grupperna. 

 

Blodtrycks kontroll 

förbättrades signifikant 

hos båda grupperna.  

 

Kunskapsnivån om 

hypertoni ökade 

signifikant i båda 

grupperna och 

deltagarnas följsamhet 

till medicinering ökade 

signifikant. 

 

Graden av self-efficacy 

ökade signifikant hos 

gruppen som fick 

intensiv rådgivning. 

  

Deltagarnas kostvanor 

förbättrades signifikant 

och depression 

minskade signifikant i 

båda grupperna. 
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Kina.  

Att undersöka 

förväntningar och 

förändringar hos 

patienter med 

hypertoni efter 

hälsoutbildning i 

smågrupper och 

undersöka 

sjuksköterskors 

erfarenheter att 

undervisa i en 

grupp samt 

relationer mellan 

sjuksköterska och 

patienter.     

 

Design: Beskrivande, intervjustudie.  

Population: Patienter med hypertoni som fått hälsoutbildning i smågrupper av 

sjuksköterskor.  

Inklusionskriterier: Patienter med hypertoni som fått smågruppsutbildning.  

 Urvalsförfarande: Icke slumpmässigt urval, totalt  

52 patienter som fullföljde programmet vid åtta GOPCs, vårdcentral i Hong 

Kongs region. Deltagare valdes ut medvetet som haft smågruppsutbildning.  

Urval: Total 17 deltagare båda män och kvinnor.  

Bortfall: En deltagare hoppade av.  

Beskrivning av slutlig studiegrupp: Totalt 16 deltagare (8 kvinnor och 8 män, 

medelålder 55 år) plus 8 sjuksköterskor (7 kvinnor och 1 man, medelålder 36 år).   

Intervention: Deltagare fick hälsoutbildning som genomfördes på vårdcentraler i 

Hong Kongs region. Hälsoutbildning pågick under 5 tillfällen, två timmar per 

gång. Hälsoutbildningen hölls i smågrupper med 8 deltagare i varje grupp.  

Datainsamlingsmetod: Semi-strukturerade individuella intervjuer som spelades 

in på band.   

Analysmetod: Ljudbandinspelningar transkriberades ordagrant. Sedan alla 

forskare läste och skrev ner intervjuer och identifierade teman och kategorier efter 

överenskommelse med gruppmedlemmarna. 

 

 

Styrkor: Tydligt syfte, presenterade 

tydliga teman och kategorier i sitt 

resultat som besvarade syftet. Hade 

använt citat från intervjun, diskuterade 

tydligt svagheter och begränsningar 

och hade tydlig sammanfattning.   

Svagheter: Det saknades förklaring till 

bortfall, framgick inte hur långt 

mellanrum det var mellan varje 

utbildningstillfälle. 

Bedömd kvalité:  
Medel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagarna upplevde 

att de förbättrade sin 

kunskap om hypertoni, 

fick bättre kontroll över 

sitt blodtryck och 

ökade sin följsamhet 

till medicinering.   

 

De upplevde positiva 

livsstilsförändringar i 

form av att de åt mer 

hälsosam mat, 

förändrade sina 

rökvanor och ökade sin 

fysiska aktivitet. Därtill 

ökade deras vilja att gå 

ner i vikt. 

 

Deltagarna upplevde en 

ökad grad av 

empowerment och self-

efficacy. 

 

Deltagarna upplevde 

att  

relationen mellan dem 

och sjuksköterskor 

förbättrades.  

 

  

 

 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jan.2005.52.issue-6/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jan.2005.52.issue-6/issuetoc
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Iran  

 

Att utvärdera en 

intervention 

baserad på 

”partnership care 

model” för att 

kontrollera 

hypertoni. 

 

Design: Experimentell, randomiserad kontrollerad studie.  

Population: Patienter med hypertoni. 

Inklusionskriterier: Patienter >20 år med essentiell hypertoni, behandlade sedan 

ett år tillbaka, inga andra allvarliga sjukdomar och villiga att delta i studien.   

Urvalsförfarande: Slumpmässigt urval, så kallat klusterurval. Först valdes två av 

23 möjliga vårdcentraler slumpmässigt ut på landsbygden i norra Iran. En till 

interventionsgrupp och en till kontrollgrupp. Därefter valdes deltagare till varje 

grupp ut slumpmässigt med hjälp av deras filnummer. Urvalsstorleken hade 

beräknats till 75 patienter per grupp enligt Altmantabellen.  

Urval: Totalt 150 deltagare varav 75 i interventionsgruppen och 75 i 

kontrollgruppen. 

Bortfall: Inte redovisat. 

Beskrivning av slutlig studiegrupp: 

Totalt 150 deltagare. Interventionsgruppen bestod av 75 deltagare och 

kontrollgruppen bestod av 75 deltagare.  

Intervention: 1år. Interventionen baserades på ”partnership care model” och 

byggde på möten i smågrupper (5-7deltagare/grupp) med en sjuksköterska som 

”guide” för gruppen. Möten ägde rum på vårdcentralen. Första fasen bestod av 

fyra grupputbildningstillfällen (1g/v i fyra veckor). Andra fasen bestod av 

uppföljande grupprådgivningsmöten (1gång/månad i 11 månader). 

Kontrollgruppen fick vanlig vård enligt rutiner och standardmetoder på 

vårdcentralen. 

Datainsamlingsmetod: 4 frågeformulär användes; ett för bedömning av 

demografisk information utifrån individuella och beteendemässiga funktioner, ett 

”ångestfrågeformulär” gjort av Eshpil Burger, ett frågeformulär för mätning av 

livskvalité (”the short-form 36 questioner”) och ett frågeformulär för att mäta 

patients följsamhet. Längd, vikt och blodtryck kontrollerades varje månad med 

hjälp av standardutrustning och silver sphygmomanometer. Blodfetter 

kontrollerades på ett validerat laboratorium före och efter interventionen. Alla 

patienter gjorde även ett ekokardiografi på ett universitetssjukhus före och efter 

interventionen. 

Analysmetod: Chi-squared test, independent t-test och Student’s t-test. 

Styrkor: RCT studie.  

Många deltagare. Slumpmässigt urval. 

Powerberäknad. Använt valida och 

reliabla instrument. Baslinjemätning 

utförd (ingen signifikant skillnad). 

Forskarna redogör för begränsningar 

och svagheter, kliniska implikationer 

och relevant konklusion finns.  

Svagheter:  
Inte redovisat om etiskt tillstånd finns 

(trots etiskt resonemang i texten). 

Exklusionskriterier är inte beskrivna. 

Bortfall inte redovisat. Inte beskrivit 

andel män/kvinnor och ålder i 

respektive studiegrupp. Inget 

flödesschema redovisat. Ingen 

blindning. 

Bedömd kvalité: 

Medel 

 

Signifikant skillnad på 

både det systoliska och 

det diastoliska 

blodtrycket.  

 

Signifikant skillnad på 

halten HDL, men inte 

på TG och LDL.  

 

Signifikant förbättring 

av patienternas 

följsamhet. 

 

Signifikant sänkning av 

BMI. 

 

Signifikant sänkning av 

oro/ångest.  

 

Signifikant högre grad 

av tillfredsställelse. 
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Sverige 

 

 

Att beskriva 

effekterna av råd 

och stöd från 

distriktssköterskor 

till patienter med 

hypertoni baserat 

på empowerment.  

 

 

Design: Experimentell, studien var del av en randomiserad kontrollerad 

multicenterstudie. Population: Patienter med hypertoni.  

Inklusionskriterier: Patienter ≥18 år med ett blodtryck >140/80 mm Hg.  

Exklusionskriterier: Patienter med blodtryck <140/80 mm Hg, allvarligt sjuka 

patienter som inte ansågs kunna fullfölja studien och patienter med otillräckliga 

kunskaper i svenska språket. 

Urvalsförfarande: Slumpmässigt urval.  

Förseglade randomiserade kuvert med information till deltagarna lämnades ut till 

patienter som uppfyllde inklusionskriterierna på nio olika vårdcentraler i 

Stockholm. 

Urval: Totalt 111 deltagare varav 59 randomiserades till en interventionsgrupp 

och 52 till en kontrollgrupp. 

Bortfall: Totalt 15 deltagare varav 6 stycken i interventionsgruppen och 9 i 

kontrollgruppen.  

Beskrivning av slutlig studiegrupp: 

Totalt 96 deltagare. Interventionsgruppen bestod av 53 deltagare (30 kvinnor och 

23 män, medianålder 66 år). Kontrollgruppen bestod av 43 deltagare (20 kvinnor 

och 23 män, medianålder 62år). 

Intervention: 1år. Interventionen byggde på empowerment. Deltagare i 

interventionsgruppen fick komma på i snitt sju individuella besök till en 

distriktssköterska som fått speciell utbildning i empowerment. Första gången 

utbildning och rådgivning, därefter uppföljande rådgivning vid återbesök. Genom 

råd, stöd och uppmuntran utvecklade distriktssköterskan tillsammans med 

deltagaren en individuell plan där målet var att sänka blodtrycket och förbättra 

deltagarens hälsa och livsstil.  

Kontrollgruppen fick ”vanlig” hypertonivård och kom på fyra besök under året 

för bl.a. blodtryckskontroll.  

Datainsamlingsmetod: Blodtrycksmätning. Två validerade frågeformulär med 

frågor om bl.a. hälsa, levnadsvanor och kunskap om hypertoni – ett före och ett 

efter interventionen. Frågorna byggde på SAUK modellen och hälften av frågorna 

baserades på instrumentet ”Health Index”. 

Analysmetod: Wilcoxon signed-rank test, ANOVA, Tukey´s test. 

Styrkor: RCT studie.  

Etiskt granskad. Relativt många 

deltagare. Slumpmässigt urval. 

Powerberäknad. Använt valida och 

reliabla instrument. Tydligt beskriven 

resultatdel. Forskarna redogör för 

begränsningar och svagheter. Kliniska 

implikationer och relevant konklusion 

finns.  

Svagheter: Inte beskrivet hur många 

som avböjde att delta i studien. Oklart 

om baslinjemätning genomförts. Inte 

blindad. Flödesschema över studiens 

gång finns inte. Oklart om hänsyn 

tagits till inter- och 

intrabedömmarreliabiliteter. 

Bedömd kvalité: 

Medel 

Det systoliska- och det 

diastoliska blodtrycket 

sjönk, men inte 

signifikant. 

 

Det var en signifikant 

skillnad i hur 

tillfredsställda 

patienterna var med sin 

kunskap och förståelse 

om hypertoni än före 

interventionen.  

 

Signifikant lägre nivå 

av stress, men ingen 

signifikant skillnad på 

livsstilsförändringar 

som kostvanor, fysisk 

aktivitet, rökning och 

alkoholkonsumtion. 

  

Patienternas upplevelse 

av emotionellt och 

fysiskt välbefinnande 

var signifikant bättre 

efter interventionen. De 

hade även signifikant 

lägre nivå av 

oro/ångest. 
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Norge.   

Att undersöka 

effekter på 

metabolt 

syndrom-

komponenter som 

blodtryck, 

blodfetter och 

midjemått hos 

patienter med 

mild hypertoni 

efter att de fått 

livsstils-

rådgivning från en 

sjuksköterska.  

Design: Experimentell, randomiserad kontrollerad studie. 

Population: Patienter med hypertoni.  

Inklusionskriterier: Män och kvinnor i åldrarna 30 till 69 år som hade hypertoni. 

Systoliskt blodtryck 140-169 mm Hg och/eller diastoliskt blodtryck 90-99 mm 

Hg. 

Exklusionskriterier: Deltagare som hade diagnos av hjärt-kärlsjukdom, sekundär 

hypertoni, njur-, endokrina, diabetes mellitus, svår och sekundär hypertoni, 

missbruk och fetma.  

Urvalsförfarande: Slumpmässigt urval. 

Deltagare utvaldes från Oslo län som var födda 1924/25, 1940-1941, 1955, 1960 

och 1970. Deltagare blev kontaktade via brev.  

Urval: Total 52 deltagare, båda män och kvinnor.  

Bortfall: Totalt 7 deltagare, 5 från interventionsgruppen och 2 från 

kontrollgruppen. 

Beskrivning av slutlig studiegrupp: Totalt 45 deltagare. Interventionsgruppen 

bestod av 29 deltagare (19 män och 10 kvinnor). Kontrollgruppen bestod av 16 

deltagare (13 män och 3 kvinnor). De var 55+9 år gamla.  

Intervention: 6 månader. Interventionsgruppen fick individuell rådgivning och 

uppföljning av en sjuksköterska en gång per månad i ett halvår. Kontrollgruppen 

fick vanlig vård enligt riktlinjer i Oslo län.  

Datainsamlingsmetod: Frågeformulär som bedömde deltagares rökvanor, 

matvanor och fysisk aktivitet. Blodtrycksmätning, vikt och BMI. Dessa data 

kontrollerades före och efter intervention för båda grupperna.  

Analysmetod: T -test och Chi-square test.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrkor: RCT studie, etisk granskad  

Studiens syfte tydligt beskrivet och 

powerberäknad, väldefinierad metod 

och resultat besvarade syftet. Tydligt 

beskriven resultatdel i både text och 

tabeller. Diskuterade sina svagheter. 

Hade uppklarande sammanfattning.  

Svagheter: Flödesschema över 

studiens gång finns inte. Etiskt 

resonemang saknades. Ojämn 

könsfördelning i grupperna, hade inte 

undersökt alla variabler i studien 

exempelvis diet och fysisk aktivitet. 

Bedömd kvalité:  

Medel. 

Både det systoliska- 

och det diastoliska 

blodtrycket sjunker 

men inte signifikant.  

 

Triglycerider minskade 

signifikant i 

interventionsgruppen 

och ökad signifikant i 

kontrollgruppen. 

 

Ingen signifikant 

skillnad på vikt/BMI 

och midjemått.  
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Taiwan 

 

Att undersöka 

effekterna av ett 

hälsofrämjande 

program som 

bygger på self- 

efficacy riktat till 

patienter med 

hypertoni och 

högt kolesterol. 

Design: Kvasi-experimentell, pre-test – post-test.  

Population: Patienter med hypertoni.  

Inklusionskriterier: Patienter med hypertoni och högt kolesterol.   

Urvalsförfarande: Icke slumpmässigt urval. Deltagarna utvaldes från 

regionsjukhuset i Shilling, i Taipeidistriktet i norra Taiwan. 

Urval: Totalt 278 deltagare och 115 intresserade att vara med i studien. och fått 

information och 32 deltagare tackade nej. 

Bortfall: Total 23 deltagare. 

Beskrivning av slutlig studiegrupp: Total 60 deltagare (38 kvinnor och 22 

män). Deltagarna var 65,83+9,32 år gamla. 

Intervention: 6 månader. Sjuksköterskeledd intervention som innefattade 

grupputbildning en gång per vecka i en månad, grupprådgivning (40 minuter 

rådgivning om bland annat self-efficacy och 20 minuter gemensam träning 

1gång/vecka i en månad). Uppföljning via telefonsamtal.  

Datainsamlingsmetod: Blodtrycksmätning, vikt, midjemått, BMI, blodprov på 

blodfetter, fysisk aktivitet via frågeformulär, Self efficacy scale m (HCMSES), 

behandling efficacy scale (HCPTES), självvårdsbeteende via SHCSCA formulär. 

Dessa variabler mättes före och efter interventionen.  

Analysmetod: Kolmogorov-Smirnov test, parade t-test, Pearson korrelation via 

SPSS version 17.0.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrkor: Tydligt syfte, 

powerberäknad, tydlig 

metodbeskrivning samt datainsamling, 

hade använt metoden HCPTES där 

mätningar har hög reliabilitet och 

validitet.  

Resultatet besvarar syftet. Resultat 

hade tydliga tabeller. Tydlig förklaring 

av begränsningar med studien. Tydlig 

sammanfattning.  

Svagheter: Saknas kontrollgrupp och 

etiskt resonemang saknades. 

Framgick inte exklusionskriterier och 

förklarade inte bortfallsorsaken. 

Resultattexten beskrev inte alla 

variabler som undersökts.  

Bedömd kvalité:  

Medel 

Ingen signifikant 

förändring av det 

systoliska- och det 

diastoliska blodtrycket 

påvisades. 

 

Signifikant förändring 

av HDL, men inte på 

TG. 

 

Midjemåttet minskade 

signifikant. 

Ingen signifikant 

förändring på fysisk 

aktivitet och vikt/BMI. 

 

Graden av self-efficacy 

ökade signifikant efter 

interventionen. 



 
 

 

Bilaga 3. Tabell över inkluderade studiers ansats, design och redogörelse för valda delar av kvalitetsgranskningen. 

Artiklar; Författare, 

publiceringsår och land.  

Vald ansats Metod Tydlig 

redogörelse av 

studiens syfte 

Etiskt 

godkänd 

Analys av 

urvalsstorlek 

(power-

beräknad) 

Urvalsförfarande Tydlig beskrivning av 

urvalsförfarandet och 

datainsamlings-

procedur 

Tydlig 

beskrivning 

av 

intervention 

Likvärdiga grupper 

vid 

interventionsgrupp 

och kontrollgrupp 

Användning 

av valida 

och reliabla 

instrument 

Svagheter 

i studien 

är väl 

beskrivna 

Sammanvägd 

bedömning av 

kvalité 

Alparslan  & Akdemir (2010).  

Turkiet 

Kvantitativ Pre-test – post-

test 

Ja Ja Ja Icke slumpmässigt Ja Ja - Ja och nej Nej Medel 

Bosworth et al. (2011). USA Kvantitativ RCT Ja Ja Ja Slumpmässigt Ja Ja Ja Ja Ja Hög 

Chang et al. (2012). Sydkorea Kvantitativ Kvasi-

experimentell 

Ja Ja Ja Icke slumpmässigt Ja Ja Ja Ja Ja Hög 

Cheng et al. (2014). Kina Kvantitativ RCT Ja Ja Ja Slumpmässigt Otydlig urvalsprocess Ja Ja Ja Nej Medel 

Chiu & Wong (2010). Kina Kvantitativ RCT Ja Ja Ja (men färre 
deltagare) 

Slumpmässigt Otydlig Ja Ja Ja och nej Ja Medel 

Drevenhorn et al. (2007). Sverige Kvantitativ Pre-test – post-

test 

Ja Ja Nej Icke slumpmässigt Otydlig Ja - Ja och nej Ja Medel 

Han et al. (2010). USA Kvantitativ Pre-test – post-

test 
Ja Ja Ja Icke slumpmässigt Ja Ja - Ja Ja Hög 

Kim et al. (2006). USA Kvantitativ Pre-test – post-

test 
Ja Ja Nej Icke slumpmässigt Ja Ja - Ja Ja Medel 

Kim et al. (2011). USA Kvantitativ Pre-test – post-

test 
Ja Ja Nej Icke slumpmässigt Ja Ja - Ja Ja Medel 

Leung et al. (2005). Kina Kvalitativ Intervju  Ja Ja -  Icke slumpmässigt - Ja - Ja Ja Medel 

Mohammadi et al. (2006). Iran Kvantitativ RCT Ja Oklart Ja Slumpmässigt Ja Ja Ja Ja Ja Medel 

Rasjö et al. (2015). Sverige Kvantitativ RCT Ja Ja Ja Slumpmässigt Otydlig Ja Oklart Ja  Ja Medel 

Tonstad et al. (2007). Norge Kvantitativ RCT Ja Ja Ja Slumpmässigt Ja Ja Ja Ja Ja Medel 

Wu et al. (2012). Taiwan Kvantitativ Pre-test – post-

test 

Ja Ja Ja Icke slumpmässigt Ja Ja - Ja Ja Medel 

 


