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Sammanfattning  
Bakgrund: Hypertoni var en av de främsta folkhälsosjukdomarna i Sverige 2015 och 
1,8 miljoner människor beräknades vara drabbade. Den främsta behandlingen ur 
såväl medicinskt som omvårdnadsperspektiv vid diagnostiserad hypertoni är 
livsstilsförändringar. Dock har följsamheten visats låg och endast 20-30% av 
personerna med hypertoni uppnår behandlingsmålet med ett blodtryck lägre än 
140/90 mmHg. Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att undersöka personers 
upplevelser av vad som främjar till följsamhet av livsstilsförändringar vid hypertoni. 
Metod: En induktiv ansats av kvalitativa artiklar låg till grund för 
litteraturöversikten. Sju artiklar inkluderades och analyserades i resultatet. 
Resultat: De upplevelser som främjade följsamhet till livsstilsförändringar var 
upplevelser av trygghet relaterat till kunskap, miljö och ekonomi, autonomi relaterat 
till vanor, rutiner och livsstil, delaktighet relaterat till omvårdnaden samt 
samhörighet relaterat till kultur, religion och familj. Slutsats: Sjuksköterskan skulle 
i mötet med personer med hypertoni kunna framhäva och uppmärksamma 
upplevelser av trygghet, autonomi, delaktighet och samhörighet för att på så vis stötta 
personen mot följsamhet till livsstilsförändringar. 

 

Nyckelord: följsamhet, hypertoni, kvalitativ design, litteraturöversikt, 
livsstilsförändring, patientperspektiv  

 

  



  

 

What people with hypetension experience promotes the adherence 
to lifestyle changes  
-  A literature review. 

 

Summary 
Background: Hypertension was one of the main public health diseases in Sweden 
2015 with approximately 1.8 million people expected to be affected. The primary 
treatment when diagnosed hypertension, from both a medical and nursing 
perspective, is lifestyle changes. However, compliance has been shown to be low, only 
20-30% of people with hypertension achieve the treatment goal of a blood pressure 
less than 140/90 mmHg. Purpose: The purpose of the literature review was to 
examine people's experiences of what promotes the adherence to lifestyle changes in 
hypertension. Method: An inductive approach of qualitative articles formed the 
basis for the literature overview. Seven articles were included and analyzed in the 
results. Result: The experiences that promoted adherence to lifestyle changes were 
experiences of confidence related to knowledge, environment and economy, 
autonomy related to habits, routines and lifestyle, participation related to the care 
and affection related to culture, religion and family. Conclusion: The nurse could, 
in meeting with people with hypertension, highlight and draw attention to 
perceptions of safety and confidence, autonomy, participation and belonging, and 
thus support the person against adherence to lifestyle changes. 

   

Keywords: compliance, hypertension, lifestyle change, literature review, patient 
perspective, qualitative design. 
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1 Inledning 

Hypertoni kallas för den tysta sjukdomen som inte känns men som obehandlad 
innebär en ökad risk för slaganfall, kranskärlssjukdom, hjärtsvikt och andra 
kardiovaskulära sjukdomar vilka kan leda till döden (Statens beredning för medicinsk 
utvärdering [SBU], 2007). Trots detta är få personer med hypertoni följsamma till 
behandlingen (Uzun et al., 2009). Hypertoni är en av de vanligaste sjukdomarna i 
Sverige och drabbade ca 27% av den vuxna befolkningen under år 2015 
(Folkhälsomyndigheten, 2016; SBU, 2007). Europeiska riktlinjer för karidovaskulär 
sjukdomsprevention i klinisk praxis (Perk et al., 2012) understryker vikten av att 
genomföra livsstilsförändringar som det första behandlingssteget då en hälsosam 
livsstil kan räcka för att sänka blodtrycket och utesluta läkemedelsbehandling. Enligt 
Jallinoja et al. (2007) upplever sjuksköterskor en frustration i sitt arbete med 
personer med hypertoni då följsamheten till livsstilsförändringar är bristfällig. 
Orsakerna till detta kan härledas till bristande motivation såväl som otillräcklig 
rådgivning av sjuksköterskor gällande livsstilsförändringar (Jallinoja et al., 2007). 
Sjuksköterskan kommer kontinuerligt i omvårdnadsarbetet att möta personer med 
hypertoni och står då inför utmaningen att främja följsamhet till livsstilsförändringar 
(Perk et. al., 2012). Det är därmed viktigt att ha kunskap om vad personer med 
hypertoni upplevelser främjar en livsstilsförändring för att på bästa sätt kunna utföra 
en god omvårdnad och främja hälsa, förebygga sjukdom och återställa hälsa 
(International Council for Nurses [ICN], 2014).  

2 Bakgrund 
2.1 Etiologi och behandling 
Hypertoni var en av de vanligast förekommande sjukdomarna i Sverige 2015 
(Folkhälsomyndigheten, 2016). Antalet drabbade har de senaste åren ökat vilket lett 
till en större prevalens av personer med hypertoni inom sjukvården (SBU, 2007; 
Folkhälsomyndigheten, 2016). Hypertoni innebär ett ihållande systoliskt tryck på > 
140 mmHg och ett diastolisk tryck på > 90 mmHg. Av personer som lever med 
hypertoni har 90 % ett högt blodtryck som uppstått utan påvisbar sjukdom eller 
identifierad av någon enskild orsak, utan som orsakats av exempelvis arv, ålder, kön 
och livsstil (Sundström et al., 2015; Jallinoja et al., 2007). Hypertoni är inget som 
känns, det är först när andra organsystem blir drabbade, sekundärt till hypertonin, 
som kroppen säger ifrån och det höga blodtrycket blir märkbart (Areklett, Knai & 
Hansen, 2006). Huvudvärk, yrsel, hjärtklappning, trötthet och impotens kan enligt 
Areklett et al. (2006) vara symptom på hypertoni. Dock tas dessa symtom sällan på 
allvar (a.a.). Genom att sänka ett högt blodtryck så minskar till exempel risken av att 
drabbas av kardiovaskulära sjukdomar och död (SBU, 2007). 

Hypertoni är den främsta riskfaktorn i världen för den totala sjukdomsbördan enligt 
Bromfeild och Munter (2013). Detta har betydelse för såväl den enskilda individen 
som för folkhälsan på nationell nivå, och för hälso- och sjukvårdens arbete, 
resursåtgångar och kostnader (Lim, et al.,  2012). I Sverige beräknas idag ca 1,8 
miljoner personer vara drabbade av hypertoni (SBU, 2007). Omfattande forskning 
kring hypertoni finns idag tillgänglig och 2012 publicerades europeiska riktlinjer för 
prevention av kardiovaskulära sjukdomar i klinisk praxis av Perk et al. (2012). 
Publikationen påvisar vikten av en adekvat behandling och bemötande med fokus på 
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livsstilsförändringar vid hypertoni (a.a.). Varaktiga livsstilsförändringar kan även 
innebära ett minskat behov av, och kan även helt ta bort behovet av farmakologisk 
behandling (Eskridge, 2010). 

2.2 Livsstilsförändringar 
Livsstilsförändringar i relation till hypertoni riktar sig till riskfaktorer i levnadsvanor 
såsom bristande fysisk aktivitet, ohälsosam kost, tobaksbruk, alkoholbruk och stress 
(Perk et al., 2012). Dessa riskfaktorer för hypertoni är direkt kopplade till livsstilen 
och är därmed endast påverkbara av personen med hypertoni (Eskridge, 2010). En 
livsstilsförändring är första steget i behandlingen av hypertoni enligt Perk et al. 
(2012). Genom att göra en livsstilsförändring relaterat till riskfaktorerna kan en 
person med hypertoni sänka sitt blodtryck, och därmed förebygga en negativ 
utveckling av det höga blodtrycket och dess eventuella konsekvenser såsom 
kardiovaskulära sjukdomar (a.a.). I dagens samhälle är ohälsosam kost billigare och 
mer lättillgänglig än hälsosam kost och utvecklingen av det moderna samhället går 
mot en mer stillasittande livsstil (Govil, Weidner, Merritt-Worden & Ornish, 2009). 
Detta kan innebära en barriär för följsamheten till livsstilsförändringar (a.a.). Det 
finns kunskap inom hälso- och sjukvården gällande behandling av hypertoni med 
fokus på livsstilsförändringar (Perk et. al., 2012). Trots omfattande arbete med 
personer med hypertoni brister det i följsamhet till behandlingen och endast 20-30% 
av personer med hypertoni uppnår behandlingsmålet, som är ett blodtryck lägre än 
140/90 mmHg (Uzun et al., 2009; SBU, 2007; Jallinoja et al., 2007).  

2.3 Omvårdnad vid hypertoni 
Omvårdnaden av personer med hypertoni innebär att respektera personens 
värdighet, integritet och autonomi (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2014). Detta 
genom att se hela människan och dennes omvärld i förhållande till livsstil, 
livssituation och upplevd hälsa (Perez-Merino, 2014). Komplexiteten i omvårdnaden 
vid hypertoni uppstår då den vårdsökandes syn på hälsa motsäger sjuksköterskans 
evidenskunskap och beprövade erfarenhet (Jallinoja et al., 2007). Enligt Jallinoja et 
al. (2007) beror den bristande följsamheten till livsstilsförändringar på att personer 
med hypertoni inte vill genomföra förändringar i nuvarande vanor och rutiner. Dock 
presenteras ej vad personer med hypertoni upplever vara orsaken till detta. (a.a.)  

Sjuksköterskans omvårdnadsarbete med personen med hypertoni omfattar att ha och 
kunna förmedla kunskap om hypertoni, dess orsak och verkan samt att tillsammans 
med den vårdsökande kunna identifiera eventuella riskbeteenden och riskfaktorer 
samt dess påverkan på hälsan (Chummun, 2009). En undersökning av 
Socialstyrelsen (2015) visar att fyra av fem patienter med ohälsosamt leverne som 
kan orsaka hypertoni var positivt inställda till samtal om livsstilsförändringar. Det är 
en utmaning för sjuksköterskan att utforma omvårdnaden med fokus på 
livsstilsförändringar utifrån evidens samt tillsammans med personen med hypertoni, 
och samtidigt tillvarata personens integritet och individuella syn på hälsa (Perez-
Merino, 2014). Perez-Merino (2014) menar  att sjuksköterskan har ett övergripande 
ansvar för att främja varaktiga livsstilsförändringar genom patientundervisning och 
samtal. Vid omvårdnadsarbetet med livsstilsförändringar bör sjuksköterskan utföra 
omvårdnad utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, där den vårdsökandes 
önskemål och resurser för att främja livsstilsförändringar är i fokus (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2010). Detta kan uppnås genom att ställa adekvata frågor 
angående levnadsvanor och kartlägga personens livssituation och eventuella 
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riskfaktorer (Perez-Merino, 2014). En god kommunikation mellan sjuksköterska och 
vårdsökande person är avgörande för ömsesidig respekt, delaktighet och förmedling 
av information (a.a). Brister i kommunikationen kan därmed innebära ett hinder för 
varaktiga livsstilsförändringar (Salt, 2011). Hartley och Repede (2011) menar även att 
tidsbrist och bristande kompetens från sjuksköterskan kan innebära ett hinder då 
patientundervisning uteblir eller att den undervisning som ges inte anses tillräcklig. 

Sjuksköterskan har i den personcentrerade omvårdnaden ett ansvar att involvera 
anhöriga i vården (SSF, 2014). Människan ses som en helhet som verkar i sitt 
sammanhang varvid familj och anhöriga medverkar. Då omvårdnadsåtgärderna vid 
hypertoni riktar sig mot livsstil, vanor och rutiner så blir även den vårdsökandes 
familj och anhöriga i varierande grad involverade i behandlingen beroende på hur 
familjesituationen ser ut. Sjuksköterskan ansvarar för att ta hänsyn till de anhöriga 
till personen med hypertoni i arbetet med livsstilsförändringar (a.a.).  

2.4 Adaption till livsstilsförändring 
Callista Roy är en omvårdnadsteoretiker och grundare av Roys adaptionsmodell (Roy 
2009). Modellen lägger tyngd i omgivningen och miljöns påverkan och hur den har 
betydelse för människans hälsa. Roys definition av miljö är bred och innefattar allt 
som påverkar utvecklingen av människan. Modellen är av holistisk karaktär och 
menar att människan måste känna sig som en del av sin omgivning för att bli hel som 
person. Teorin beskriver omgivningen och miljöns påverkan på individen och dennes 
förmåga till adaption. Målet med omvårdnad är enligt Roy att personen ska kunna 
hantera och aktivt anpassa sig till sin livssituation (a.a). Eftersom anpassning av 
livsstil är den centrala delen i denna studie och enligt tidigare forskning även något 
som personer med hypertoni anser vara problematiskt kan denna teori vara 
användbar för sjuksköterskan i omvårdnadsarbetet. Roy (2009)  menar att 
människan är i behov av omvårdnad när adaptionen till förändringar i den inre eller 
yttre miljön inte är tillräckliga. Sjuksköterskan kan arbeta med den inre och yttre 
miljön genom de fyra olika adaptionsområdena i Roys modell; fysiologisk funktion, 
självbild, rollfunktion samt social samhörighet. Den fysiologisk funktion innefattar 
primära behov så som syre, nutrition, elimination, aktivitet, vila (a.a). Detta område 
kräver kunskap hos personen med hypertoni för att skapa förståelse om sjukdomen 
och sitt tillstånd. Sjuksköterskan kan arbeta med detta adaptionsområde genom 
utbildning för att skapa möjlighet för personen med hypertoni att påverka sin hälsa. 
Självbild innefattar en persons självuppfattning och kan påverkas negativt när en 
person drabbas av ohälsa (Roy, 2009). Sjuksköterskan kan arbeta med detta 
adaptionsområde genom att respektera personens integritet i omvårdnadsarbetet. 
Det är viktigt att sjuksköterskan är lyhörd till personens upplevelser och låta detta 
ligga till grund för omvårdnaden. Rollfunktionen kan påverkas om en person drabbas 
av en sjukdom (Roy, 2009). En konflikt kan uppstå mellan de gamla och nya rollerna 
vilket medför ett avbrott i personens utveckling (a.a).  Det är därför av stor vikt att 
sjuksköterskan inkluderar personen med hypertoni i omvårdnaden och skapar en 
delaktighet. Sjuksköterskan kan på så sätt hjälpa personen med att finna sin roll och 
främja personens utveckling. Social samhörighet innebär personens relationer till 
andra människor samt vilja och förmåga att älska, respektera och värdesätta andra 
människor (Roy, 2009). I detta adaptionsområde har närstående en viktig roll. Det är 
av stor betydelse att sjuksköterskan inkluderar närstående i omvårdnaden efter 
personen med hypertoni och dennes önskemål.  
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Sjuksköterskan kan med hjälp av dessa områden strukturera sitt arbete och försöka 
skapa en positiv miljö (Roy, 2009). Sjuksköterskans förmåga att identifiera stimuli 
och dess påverkbarhet ökar möjligheten att främja personens adaption till en 
livsstilsförändring vid hypertoni. Sjuksköterskan kan bidra i omvårdnaden med att 
stärka den vårdsökande personens förmåga till detta samt att påverka förhållanden i 
personens inre eller yttre miljö att handskas med förändringen (a.a). 

 

2.3 Problemformulering 
Sjuksköterskan bör i den personcentrerande omvårdnaden arbeta tillsammans med 
personen med hypertoni för att planera, genomföra och bibehålla 
livsstilsförändringar (Perk et al., 2012). Statistik visar dock på att följsamhet av 
behandling av hypertoni är låg samtidigt som antalet drabbade ökar. Detta leder till 
att personer med hypertoni återkommer till vården, och ibland med kardiovaskulära 
sjukdomar som följd (Perk et. al., 2009; Whittaker, 2012; Uzun et. al., 2009; 
Chummun, 2009). Sjuksköterskans uppfattning av den bristande följsamheten är att 
personer är ovilliga att ändra på vanor och rutiner, trots samtal och stöd. (Perk etl al., 
2012; Jallinoja et al., 2007). Detta skapar frågeställningen om vad det är som 
påverkar en person att genomföra och bibehålla en livsstilsförändring. För att kunna 
ta reda på detta behövs kännedom om personen med hypertoni och dennes 
upplevelser av vad som driver och främjar följsamheten till en livsstilsförändring. 

3 Syfte 

Att få förståelse för personers upplevelser av vad som främjar följsamheten till 
livsstilsförändringar vid hypertoni. 

4 Material och metod  

4.1 Design 
En litteraturöversikt av kvalitativa studier med fokus på personers subjektiva 
upplevelser har utförts (Friberg, 2012). Detta genom att sammanställa tidigare utförd 
forskning och skapa en översikt av kunskapsläget inom ämnet samt eventuella 
områden för vidare forskning. Vid genomgång av artiklarna användes ett kritiskt 
förhållningssätt för att undvika påverkan genom den egna förförståelsen (a.a.).  

4.2 Urval och datainsamling 
Databaser för artikelsökningar som användes var CINAHL, MEDLINE och PubMed 
med utgångspunkt i omvårdnad samt PsychINFO för artikelsökningar inom 
psykologi då syftet är kopplat till upplevelser (Friberg, 2012). Följande sökord 
användes: hypertension, high blood pressure, lifestyle change, modification, patient, 
person, experienc*, self-care samt promot*. MESH-termerna hypertension och self 
care användes.  

Trunkering användes för att få ett bredare urval av artiklar (Karlsson, 2012). 
Booleska termer AND och OR användes för att ge ett snävare urval. NOT användes 
inte för att minska risken att exkludera relevanta artiklar (a.a.).  
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Inklusionskriterier valdes utefter syftet och innefattade att artiklarna skulle innehålla 
upplevelser av och livsstil relaterat till hypertoni, vara publicerade efter 2006, skrivna 
på svenska eller engelska och deltagare över 18 år med hypertoni. Exklusionskriterier 
innefattade sjuksköterskans perspektiv, kvantitativa artiklar samt deltagare med 
andra sjukdomar än hypertoni. För att begränsa antalet sökträffar lades ytterligare 
begränsningsfunktioner till, vilka var fulltext och abstrakt available i CINAHL och 
Medline samt peer reviewd i CINAHL och PsychINFO (Friberg, 2012). Vid sökningar 
som gav under 400 träffar lästes alla titlar samt abstrakt till de titlar som var 
relevanta till syftet. 

De sökningar som resulterade i resultatartiklar på CINAHL och PsychINFO. På 
CINAHL  gav den första sökningen 125 träffar varvid 16 abstrakt lästes och två 
artiklar kvalitetsgranskades och en artikel inkluderades i resultatet. Sökning två gav 
16 träffar varvid tre abstrakt lästes och en artikel kvalitetsgranskades och 
inkluderades i resultatet. I PsychINFO gav den andra sökningen två 12 träffar varvid 
tre abstrakt lästes, två artiklar kvalitetsgranskades och en artikel användes i 
resultatet. Sökningar i Medline och PubMed gav inga artiklar som inkluderas i 
resultatet. Totalt lästes 1057 titlar och 91 abstrakt (se bilaga 1.). Av de abstrakt som 
ansågs relevanta kvalitetsgranskades 12 artiklar med Hälsohögskolans 
kvalitetsbedömningsprotokoll i två steg (se bilaga 2). Det bestämdes mellan 
författarna att steg ett i kvalitetsbedömningsprotokollet krävde fyra av fyra poäng och 
steg två krävde minst sju av åtta poäng för att bli inkluderade i resultatet. Nio artiklar 
exkulderades efter kvalitetsgranskning.  

Manuella sökningar genomfördes med genomgång av resultatartiklarnas 
referenslistor varvid två artiklar inkluderades i resultatet efter kvalitetsgranskning. 
Manuella sökningar på Google scholar med sökorden (hypertension high blood 
pressure lifestyle change) samt (hypertension high blood pressure lifestyle change 
adherence) genomfördes. Tre funna artiklar i denna sökning inkluderats i resultatet 
efter kvalitetsgranskning. Sammanlagt inkluderandes sju artiklar i resultatet, tre från 
sökningar i databaser och fyra från manuella sökningar (se bilaga 3).  

4.3 Dataanalys 
Analysen av den insamlade datan hade in induktiv ansats och utfördes enligt fribergs 
framstegsmodell (2012). I det fösta steget lästes alla artiklar först i sin helhet av båda 
författarna med fokus på artiklarnas resultat. I det andra steget jämfördes likheter 
och skillnader i analys, syften och resultat (se bilaga 3). Vidare i steg tre 
sammanfattades artiklarnas resultat kort i text av båda författarna för att skapa en 
tydlig överblick över resultatfynden. Till varje artikel skapades sedan en mindmap 
över de nyckelfynd som framkommit. Steg fyra innebar att de olika nyckelfynden 
sammanställdes i en tabell (se bilaga 4). Slutligen i steg fem relaterades de funna 
nyckelfyndens likheter till varandra och nya teman skapades (a.a.). Detta skedde med 
utgångspunkt i upplevelser  för att på så sätt redovisa vad personer med hypertoni 
upplever främjar följsamhet till livsstilsförändingar. Dessa  var trygghet relaterat till 
kunskap, miljö samt ekonomi. Autonomi innefattande en autonom livsstil, vanor och 
rutiner. Delaktighet innefattade delaktighet i omvårdnaden. Till sist innefattade 
samhörigheten en upplevelse av samhörighet till familj, religion och kultur.  



  

6  

4.4 Etiska överväganden 
De artiklar som inkluderats i studien är etiskt granskade samt genomgått 
hälsohögskolans kvalitetsgranskning (Kjellström, 2012). Ett etiskt förhållningssätt 
tillämpades i genomförandet av arbetet med reflektion över egna tankar och 
värderingar (Kjellström, 2012). En medvetenhet och kontinuerlig diskussion kring 
den egna förförståelsens inverkan på studien fördes under hela arbetets gång för att 
inte söka efter resultat riktade till förförståelsen. Forskningsetiska överväganden 
skedde under arbetets gång (a.a.). 

5 Resultat 

Att uppleva trygghet, autonomi, delaktighet och samhörighet ansåg personer med 
hypertoni främja följsamhet till livsstilsförändringar. Trygghet relaterades till 
upplevd kunskap om fysiologi, patofysiologi och behandling samt miljömässiga och 
ekonomiska förutsättningar. Autonomi innefattade personer med hypertoni och 
deras självbestämmande över livsstil, vanor och rutiner för att främja följsamheten 
till livsstilsförändringar. Upplevelse av delaktighet i omvårdnaden samt att uppleva 
samhörighet i relation till religion, kultur och familj hade även en främjande inverkan 
på följsamhet till livsstilsförändringar (se bilaga 4). 

5.1 Trygghet 
Att ha kunskap om hypertoni, att leva i en främjande miljö samt att ha de 
ekonomiska förutsättningarna att införa en hälsosam kost i vardagen och utöva fysisk 
aktivitet ledde till en upplevelse av trygghet, vilken verkade främjande på 
följsamheten till livsstilsförändringar (Gross, Anderson, Busby, Frith & Panco, 2013; 
Bokhour et al., 2012; Peters, Aroian & Flack, 2006; Boutin-Foster, Ogedegbe, 
Ravenell, Robbins & Charlson, 2007; Dehghan Nayeri, Dehghan & Iranmanesh, 2015; 
Segbefia, Oware-Gyekye & Akpalu, 2012; Jolles, Padwal, Clark & Braam, 2013). 

5.1.1 Kunskapsrelaterad trygghet 

Kunskap om hypertoni hade en positiv inverkan på följsamheten till 
livsstilsförändringar och innefattade kunskap om orsak, verkan, förlopp, 
konsekvenser och behandling. (Gross et al., 2013; Bokhour et al., 2012; Peters et al., 
2006;Boutin-Foster et al., 2007; Dehghan Nayeri et al., 2015; Segbefia et al., 2012; 
Jolle et al., 2013). Kunskap om vad en livsstilsförändring innebar och dess 
blodtryckssänkande verkan var välkänt hos personer med hypertoni (a.a). Dock fanns 
en bristande kunskap i varför livsstilsförändringen verkade positivt på blodtrycket 
samt vikten av vara följsam till livsstilsförändringar för att minska risken för 
eventuella konsekvenser av hypertoni (Dehghan Nayeri et al., 2015; Segbefia, et al., 
2012; Jolles et al., 2013; Bokhour et al., 2012). Kunskapen kunde påverkas av hur 
personen fått beskedet om att denne levde med hypertoni samt hur informationen 
givits (Bokhour et al., 2012; Boutin-Foster et al., 2007). Att ha fått beskedet om 
hypertoni under en behandling av någon annan sjukdom kunde leda till missförstånd 
och en förväxling av vilken behandling som var kopplad till vilken sjukdom samt en 
oförståelse om vad hypertoni var. Detta kunde leda till bristande följsamhet till 
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livsstilsförändringar (a.a.). Upplevelsen av att ha fått beskedet på ett tydligt sätt samt 
att ha delgivits kunskap genom ett individanpassat samtal med tid för reflektion och 
frågor hade en positiv inverkan på följsamheten till en livsstilsförändring. (Boutin-
Foster et al., 2007; Gross et al., 2013).  

5.1.2 Trygg miljö 

Den omgivande miljön hade en inverkan på följsamheten till livsstilsförändringar 
(Gross et al., 2013; Bokhour et al., 2012; Peters et al., 2006). Miljön skapade 
förutsättningar till att utföra fysisk aktivitet såväl som praktiska moment som att 
handla mat och var därmed viktig för följsamheten till livsstilsförändringar. Det var 
av betydelse att bo i ett tryggt område utan övergripande kriminalitet samt att ha 
närhet till såväl motionsmöjligheter som mataffärer med ett hälsosamt utbud (a.a.). 

5.1.3 Ekonomisk trygghet 

Att vara följsam till livsstilsförändringar krävde vissa ekonomiska förutsättningar 
(Peters et al., 2006; Jolles et al., 2013). En hälsosam kosthållning var mer 
ekonomiskt krävande än en mindre hälsosam kosthållning (a.a.). Även motion kunde 
innebära ett ekonomiskt krav då fysiska gruppaktiviterer eller gymmedlemskap 
kunde innebära en kostnad (Gross et al., 2013; Peters et al., 2006). 
Sjukvårdskostnader kunde vara relaterat till upplevd stress hos personer med 
hypertoni (Gross, et al., 2013; Peters et al., 2006; Jolles et al., 2013). Att ha fått hjälp 
och stöd av samhället med finansiering av sjukvård var betydelsefullt för att kunna 
vara följsam till livsstilsförändringar och upplevdes därmed som en trygghet (a.a.)  

5.2 Autonomi 
Att uppleva autonomi var viktigt för att känna kontroll över sin situation och sitt liv 
relaterat till val av livsstil, vanor och rutiner (Boutin-Foster et al., 2007; Bokhour et 
al., 2012; Dehghan Nayeri et al., 2015; Jolles et al., 2013). Följsamheten till 
livsstilsförändringar främjades därför om personen hade en känsla av kontroll och 
respekterad integritet (a.a.). 

5.2.1 En autonom livsstil, vanor och rutiner 

Livskvalitet och val av livsstil kunde ofta ses som en motpol till nya 
livsstilsförändringar (Boutin-Foster et al., 2007; Bokhour et al., 2012; Dehghan 
Nayeri et al., 2015; Jolles et al., 2013). Personer med hypertoni kunde uppleva en 
kränkt integritet och autonomi när de inte längre fick leva som de ville göra. Att 
uppleva autonomi gällande utformningen av den nya livsstilen samt uppleva respekt 
för val av livsstil hade därmed en främjande inverkan på följsamheten till 
livsstilsförändringar (a.a.). En livsstil som involverade ett socialt sammanhang med 
närvaro av familj och vänner kunde inverka främjande till följsamheten av ändrade 
kost- och motionsvanor (Boutin-Foster et al., 2007; Bokhour et al., 2012; Dehghan 
Nayeri et al., 2015; Jolles et al., 2013). I kontrast till detta kunde en isolerad livsstil 
leda till bristande följsamhet då avsaknad av sociala interaktioner ledde till att 
personen exempelvis valde att äta ute på det lokala fiket eller snabbmatsrestauranger, 
vilket innebar en minskad kontroll över innehållet i kosten. Likväl kunde en social 
livsstil med många sociala interaktioner så som att gå ut och äta tillsammans 
innebära en svårighet för att vara följsam till en ny och mer strikt kosthållning 
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(Bokhour et al., 2012; Jolles et al., 2013). Oberoende av grad av isolering eller 
socialisering i val av livsstil så kunde personer med hypertoni uppleva en kränkning 
av deras integritet vid samtal om insatser gällande livsstilsförändringar (Dehghan 
Nayeri et al., 2015; Boutin-Foster et al., 2007; Jolles et al., 2013). Brast 
sjuksköterskans förmåga att bemöta och främja personens upplevelse av autonomi i 
utformandet av den nya livsstilen fanns en risk att personen valde att inte vara 
följsam till livsstilsförändringarna (a.a.)  

Personens vanor och rutiner hade en viktig inverkan på följsamheten till 
livsstilsförändringar (Peters et al., 2006; Bokhour et al., 2012; Dehghan Nayeri et al., 
2015; Jolles et al., 2013). En ostrukturerad livsstil kunde ha en negativ inverkan på 
följsamheten till livsstilsförändringar på grund av bristande rutiner gällande kost och 
motion. Dock kunde detta även innebära en möjlighet till att skapa helt nya rutiner 
och vanor. Det kunde bland personer med hypertoni upplevas svårt att bryta vanor 
och rutiner gällande kost och motion, detta på grund av arbetsschema, tidsbrist, 
stress samt ansvar för familj och närstående, men också på grund av en känsla av 
kränkt integritet i relation till vanor och rutiner (a.a.). Det var av vikt att personen 
upplevde autonomi i relation till vanor och rutiner i utformandet av 
livsstilsförändringar. Detta för att livsstilsförändringarna på bästa sätt skulle kunna 
integreras i personens liv utefter dennes förutsättningar och resurser i relation till 
tidigare vanor och rutiner (Dehghan Nayeri et al., 2015; Boutin-Foster et al., 2007; 
Jolles et al., 2013; Peters et al., 2006; Bokhour et al., 2012). 

5.3 Delaktighet 
Att vara i behov av sjukvård innebar att personen med hypertoni var i en 
beroendeställning till sjukvårdpersonalen och därmed befann sig i riskzonen för 
bristande känsla av kontroll över sin kropp och situation (Peters et al., 2006; 
Dehghan Nayeri et al., 2015; Segbefia et al., 2012; Jolles et al., 2013). Genom att 
personen med hypertoni upplevde sig involverad i vården kunde dessa känslor 
förhindras och istället skapa en upplevelse av delaktighet vilket kunde främja 
följsamheten till livsstilsförändringar. Genom att bli bemött med respekt och ses som 
en människa i sin helhet med behov, känslor, åsikter och erfarenheter kunde 
delaktigheten främjas (a.a.).  

5.3.1 Delaktighet i omvårdnaden  

Upplevelsen av delaktighet i behandlingen skapades i mötet med sjuksköterskan och 
hade en främjande inverkan på personens följsamhet till livsstilsförändringar (Peters 
et al., 2006; Dehghan Nayeri et al., 2015; Segbefi et al., 2012). Upplevelsen av 
delaktighet främjades av tid för reflektion och frågor samt sjuksköterskans 
bemötande, engagemang och förmåga att skapa en relation präglad av jämlikhet 
(Dehghan Nayeri et al., 2015; Jolles et al., 2013). Även tid för uppföljning upplevdes 
ha en positiv inverkan på följsamheten (a.a.) Det var av vikt att personen med 
hypertoni upplevde sjukvården som lättillgänglig (Peters et al., 2006;). 
Svårtillgänglighet kunde leda till att personen valde att inte uppsöka vård vid behov, 
eller upplevde det som ett hinder till att vara följsam till livsstilsförändringar (Peters 
et al., 2006; Dehghan Nayeri et al., 2015). Även vänner och närståendes erfarenheter 
av hälso- och sjukvården påverkade följsamheten till livsstilsförändringar. Genom att 
färga personen med hypertoni gällande uppfattning av sjukdomen kunde de därmed 
influera personens delaktighet i behandlingen (Peters et al., 2006). 
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5.4 Samhörighet 
Att känna en samhörighet var av stor betydelse för många personer med hypertoni 
(Dehghan Nayeri et al., 2015; Peters et al., 2006; Segbefia et al., 2012; Jolles et al., 
2013; Gross et al., 2013). Alla personer tillhörde en kultur som kunde innebära en 
känsla av samhörighet samt påverka individens sätt att leva och se på sin livsstil. En 
religiös övertygelse kunde leda till en känsla av samhörighet till såväl Gud/Gudar 
som till de närstående som delar tro med personen med hypertoni. En annan typ av 
samhörighet var att vara en del i en familj. Den definitiva samhörigheten kunde ses 
ur olika perspektiv och värderades individuellt (a.a.). 

5.4.1 Samhörighet till religion och kultur  

Främjande för följsamhet till livsstilsförändringar var att ej vara starkt bunden till en 
religion eller kultur (Dehghan Nayeri et al., 2015; Segbefia et al., 2012; Peters et al., 
2006; Gross et al., 2013; Jolles et al., 2013) Vid livsstilsförändringar gällande 
kosthållning kunde ett starkt band till kultur eller religion ha en negativ inverkan på 
följsamheten (Peters et al., 2006; Dehghan Nayeri et al., 2015). Traditionella 
kostvanor relaterade till kultur och religion gick sällan i linje med de som sjukvården 
förespråkade och det kunde därmed vara svårt för personen med hypertoni att stå 
emot det som ansågs kulturellt eller religiöst förknippat. Måltider kunde ses som en 
viktig del i vardagen där släkten samlades och där grupptryck ofta uppstod gällande 
att frångå nya matvanor (a.a.). Det fanns en rädsla för att avvika från religionen 
och/eller kulturen på grund av risk att bli utstött från gemenskapen (Peters et al., 
2006). Här blir istället tron på behandlingen betydelsefull för att förbli följsam till 
livsstilsförändringar (Dehghan Nayeri et al., 2015; Peters et al., 2006). 

Följsamheten till livsstilsförändringar kunde främjas av en religiös övertygelse genom 
att kroppen ansågs vara en gåva av Gud och det var personens ansvar att ta tillvara på 
den (Dehghan Nayeri et al., 2015). En religiös övertygelse kunde leda till en acceptans 
av sitt tillstånd och bönen kunde användas som ett verktyg för att hitta styrka och 
motivation (Dehghan Nayeri et al., 2015; Peters et al., 2006). Detta kunde bidra till 
en ökad ansvarskänsla över kropp och hälsa, som i sin tur främjade en 
livsstilsförändring (a.a.). Alternativa behandlingsmetoder så som örtmedicinering 
kunde, trots ej förespråkat av hälso- och sjukvården, vara betydelsefulla då de 
motiverade till följsamhet till livsstilsförändringar (Segbefia et al., 2012). En tro 
kunde också påverka personer med hypertoni att hitta ett lugn genom exempelvis 
religiösa aktiviteter, vilket verkade främjande vid följsamhet till livsstilsförändringar 
(Dehghan Nayeri et al., 2015). 

Att dela kulturella normer förstärkte upplevelsen av samhörighet (Peters et al., 2006; 
Dehghan Nayeri et al., 2015). De kulturella normerna kunde ses som ett arv från 
generationer och formade personen. Upplevelser av att inte vilja föra vidare 
ohälsosamma normer till efterkommande generationer var en främjare för att 
förändras och utvecklas. De från samma kultur kunde förväntas ta hand om varandra 
och ta ett gemensamt ansvar för varandra. Detta kunde ses som en trygghet och 
tillgång vid en livsstilsförändring. En starkt normativ kultur innebar enligt flera 
personer med hypertoni en barriär. Detta på grund av att normer kring livsstil 
upplevdes svåra att avvika från. Främjande för följsamheten till livsstilsförändringar 
var därmed att tillhöra en kultur utan starka normer kring livsstil (a.a.).  
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5.4.2 Samhörighet till familj 

Familjen kunde innefatta såväl socialt som psykiskt och finansiellt stöd och kan 
därmed ses som en resurs för den vårdsökande (Segbefia et al., 2012; Jolles et al., 
2013; Gross et al., 2013). Ett uppfyllt behov av socialt, psykiskt och finansiellt stöd 
kunde då främja följsamheten till livsstilsförändringar (a.a). En annan aspekt kopplat 
till följsamhet till livsstilsförändring var stöd från familjen gällande kost och motion 
(Peters et al., 2006; Dehghan Nayeri et al., 2015). En familjerutin med 
hälsofrämjande kost och motionsvanor var av betydelse gällande livsstil eller stöd till 
en ny livsstil. Detta innebar en främjande inverkan på följsamheten till en 
livsstilsförändring (a.a.). 

6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
Syftet med litteraturöversikten var att få förståelse för vad personer med hypertoni 
upplevde främjar följsamheten till livsstilsförändringar. Artiklar söktes i databaserna 
CINAHL, Medline PubMed och PsychINFO. CINAHL, Medline och PubMed valdes 
utifrån dess inkludering av artiklar relaterade till omvårdnad. PsychINFO valdes då 
denna databas inriktar sig inom psykologin vilket ansågs relevant till personers 
upplevelser. Sökorden bestämdes genom diskussion mellan författare så väl som 
handledare och ett ytterligare studentpar för att få fram artiklar kopplat till syftet  
(Henricson, 2014). Sökorden gav artiklar av såväl kvalitativ som kvantitativ design. 
Dock ansågs att de valda sökorden ej kunde bytas ut då artiklarna måste svara till syftet 
såväl som arbetets design. Diskussion fördes av författarna angående 
sammansättningen av sökorden och det beslutades att fem sammansättningar skulle 
användas vilka svarade till litteraturöversiktens syfte (Friberg, 2012). Att använda 
samma sammansättningar av sökord i alla databaser bedömdes som en styrka i arbete 
för att öka strukturen och tillförlitligheten i arbetet genom att tydligt visa på att samma 
typ av artiklar söktes i alla databaser (Henricson, 2014). En medvetenhet fanns om att 
en del artiklar eventuellt kunde gås miste om på grund av detta, dock ansågs 
reproducerbarheten av sökningarna samt tillförlitligheten viktigare. I alla databaser 
begränsades sökningarna till artiklar publicerade de senaste 11 åren för att få fram 
aktuell forskning och därmed stärka tillförlitligheten i arbetet(Östlundh, 2012). Vid val 
av MESH-termer valdes endast hypertension och self care då inga andra MESH-
termer ansågs relevanta till syftet. En styrka i arbetet var att endast artiklar med 
kvalitativ design användes då resultatet av dessa artiklar är av beskrivande form då 
syftet var att få förståelse för vad personer med hypertoni och deras upplevelser 
(Friberg, 2012). Detta ger tyngd till resultatet då det endast är upplevelser av personen 
med hypertoni som har analyserats och summerats. De inkluderade artiklarna har haft 
individuella intervjuer, fokusgrupper eller gruppintervjuer som datainsamlingsmetod. 
En risk med fokusgrupper och gruppintervjuer är att alla individers individuella 
upplevelser inte framkommer (Henricson, 2014). Grupptryck kan även ha förekommit 
där deltagare kan ha valt att medhålla i andra deltagares åsikter. Studiens resultat 
innefattar både individuella intervjuer, fokusgrupper samt gruppintervjuer och kan 
därför ses som en svaghet, men då artiklarnas resultat innefattar liknande upplevelser 
så anses de valda artiklarna vara av hög kvalité och tillförlitliga (a.a). 



  

11  

Vid genomgång av de 12 artiklar som gick vidare till kvalitetsgranskning användes tre 
i resultatet, detta på grund av för låga poäng i kvalitetsgranskningsprotokollet. 
Kvalitetsgranskningsprotokollet som användes var framtaget av Jönköpings 
universitet och var upplagt i två delar (se bilaga 2). Protokollet upplevdes som lätt att 
följa och hade en tydlig struktur. Svarsalternativen var ja eller nej och resultaten 
sammanställdes utifrån poäng baserade på för studiens positiva eller negativa svar. 
Artiklarna granskades och analyserades av båda författarna vilket kan ses som en 
styrka då det ökar trovärdigheten för att få en så korrekt sammanställning av 
resultaten som möjligt (Wallengren & Henricson, 2012). Då alla artiklar som använts 
i studien anses ha en hög kvalitet efter granskning relaterat till syftet genererar även 
detta till att resultatet har en god förutsättning för hög trovärdighet (a.a). Fem av de 
12 artiklarna som kvalitetsgranskades innefattade personer med hypertoni samt 
andra riskfaktorer för kardiovaskulära sjukdomar så som diabetes och hyperlipidemi. 
Detta skapade dilemmat om huruvida dessa artiklar skulle uteslutas på grund av 
irrelevans till syftet då de inkluderade flera diagnoser. En diskussion fördes kring 
detta om de kunde inkluderas i studien då livsstilsförändringar var en åtgärd även för 
de ytterligare diagnoserna och därmed eventuellt relevant till syftet, alternativt om 
det gick att bara ta med de resultat som endast redovisade upplevelser av personer 
hypertoni. Efter noggrann genomgång av artiklarna fastställdes det att det i de flesta 
fall gick det inte att urskilja endast personerna med hypertoni och deras upplevelser. 
Likheter i behandling gällande livsstilsförändringar ansågs ej vara ett tillräckligt gott 
argument för att inkludera artiklarna i studien på grund av skillnader i medicinsk 
behandling, sjukdomsförlopp och subjektiv syn på sjukdomen. Då nio artiklar 
exkluderats efter kvalitetsgranskning fördes en diskussion om vidare artikelsökningar 
skulle genomföras. 

Efter noggrann övervägning och provsökningar med andra sökord så valdes att 
istället genomföra nya manuella sökningar på Google scholar vilket gav möjligheten 
att allmänt söka efter vetenskapliga artiklar med de bestämda sökorden. Då fyra 
ytterligare artiklar valts avslutades artikelsökningen på grund av den tidsram som 
fanns. Härvid konstaterades att få artiklar av kvalitativ design fanns tillgängligt i 
relation till syftet. En kort diskussion fördes angående att ta med kvantitativa artiklar 
i arbetet då det fanns ett större utbud av dessa, men på grund av att målet med 
arbetet var att få förståelse för personers upplevelser så uteslöts dessa. Hade mer tid 
funnits skulle antalet år sedan publicering vid artikelsökningarna ökas för att på så 
vis eventuellt hitta fler artiklar (Henricson, 2014).  

För ökad trovärdighet av litteraturöversikten fördes en kontinuerlig medvetenhet och 
diskussion kring den existerande förförståelsen av hypertoni och följsamhet till 
livsstilsförändringar (Henricson, 2014). Denna medvetenhet och diskussion ansågs 
viktig för att studien är av induktiv ansats. Vid sammanställning av nyckelord samt 
teman diskuterades huruvida dessa kan ha påverkats av förförståelsen. Slutsatsen 
blev att de nyckelord som hittats var de som faktiskt fanns i artiklarna.  

Alla artiklar som genomgått kvalitetsgranskning lästes noggrant av båda författarna 
varvid båda gjorde en sammanfattning av varje artikel för att skapa en större 
förståelse för artiklarnas innehåll och helhet. Detta genererade i en större 
tillförlitlighet samt trovärdighet att artiklarnas likheter och skillnader lyfts fram och 
kan ses som en styrka (Henricson, 2014). Artiklarna diskuterades sedan mellan 
författarna och var för sig skapade författarna mindmaps med nyckelfynd för varje 
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artikel vilka sedan låg till grund för de teman som skapades. De teman som skapades 
baserades på upplevelser  som nyckelfynden kunde representeras av. Vid 
handledning har både handledare och två andra studenter som skriver en 
litteraturstudie granskat resultatet vilket stärker studiens tillförlitlighet samt 
trovärdighet (Henricson, 2014). Deltagarna i artiklarna hade ursprung i olika länder 
(USA, Kanada, Iran och Ghana) och tillhörde olika kulturer och religioner vilket kan 
ses som en svaghet. Trots detta fanns likheter i upplevelser av vad som främjar 
följsamhet till livsstilsförändringar vid hypertoni. Därmed anses resultatet även vara 
applicerbart även i Sverige. Dock behövs vidare forskning för att säkerställa detta 
påstående.  

Då det var första gången som båda författarna genomfört en litteraturöversikt så kan 
arbetet påverkats av detta gällande datainsamling, granskning och analys såväl som 
tidsplanering och upplägg av arbetet (Henricson, 2014).  

 

6.2 Resultatdiskussion 
Resultatet av litteraturöversikten valdes att presenteras genom teman av upplevelser 
som främjar livsstilsförändringar. Inom ramen för de olika upplevelserna placerades 
de nyckelfynd som extraherats ur artiklarnas resultat. Fyra teman presenterades i 
resultatet som upplevelserna trygghet, autonomi, delaktighet och samhörighet. De 
fyra teman innefattade underteman. Trygghet innefattade kunskap, en trygg miljö 
samt ekonomisk trygghet. Autonomi innefattade livsstil, vanor och rutiner, 
delaktighet innefattade delaktighet i omvårdnaden och samhörighet innefattade 
religion, kultur och familj. Genom att sjuksköterskan arbetade med att främja dessa 
fyra upplevelser kunde följsamhet till livsstilsförändringar främjas hos personer med 
hypertoni. För att stärka resultatets trovärdighet och pålitlighet valdes det att 
diskutera resultatet i relation till tidigare forskning (Wallgren & Henricson, 2012). 

Upplevelsen av Trygghet i relation till kunskap, en trygg miljö och ekonomisk 
trygghet främjade följsamhet till livsstilsförändringar hos personer med hypertoni 
Tidigare forskning visade att låg socioekonomisk status kunde innebära en barriär 
gällande följsamhet till livsstilsförändringar (Salt, 2011). Govil et. al. (2009) menade 
också på att personer med låg socioekonomisk status låg till större risk för att 
drabbas av hypertoni. Sjuksköterskan kunde i mötet med personen med hypertoni 
stödja upplevelsen av trygghet genom god patientundervisning och därmed främja 
följsamhet till livsstilsförändringar (a.a). Roy (2009) beskriver att människan har 
basala fysiologiska behov vilka är nödvändiga för en människas överlevnad. Dessa 
benämndes som den fysiologiska funktionen och kopplades i resultatet till 
upplevelsen av trygghet. Sjuksköterskan kan stärka upplevelsen av trygghet och 
därmed främja följsamheten till livsstilsförändringar genom att använda sig av Roys 
adaptionsmodell (Roy, 2009). Roy (2009) menar att sjuksköterskan i 
omvårdnadsarbetet kan arbeta med att bevara den fysiologiska funktionen med hjälp 
av att påverka omgivande stimuli i den inre och yttre miljön. Personens kunskap, 
omgivande miljö och ekonomi var olika typer av stimuli som kan påverka den 
fysiologiska funktionen och därmed personen med hypertoni och dennes förmåga till 
adaption av en livsstilsförändring. Sjuksköterskan kan påverka detta område med 
hjälp av information och utbildning till personen med hypertoni om den fysiologiska 
funktionen. Detta kan öka kunskapen och främja en känsla av trygghet. Personen 
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med hypertoni blir inte bara passivt påverkad av miljön och dess stimuli. Därför kan 
sjuksköterskan även motivera personen till att påverka sin egen omgivande miljö för 
att främja den fysiologiska funktionen (a.a.).  

Det var av betydelse att personer med hypertoni upplevde autonomi i relation till 
vanor, rutiner och livsstil för att främja följsamhet till livsstilsförändringar. Detta 
stärktes av tidigare forskning då en persons vanor och rutiner hade en stark betydelse 
för självbilden och det var av stor vikt att respektera vårdsökandes integritet, 
värdighet, autonomi och önskemål (Perez-Merino, 2014). I resultatet beskrevs att 
personen med hypertoni behövde ofta lägga om sina vanor och rutiner och detta 
kunde av personen med hypertoni upplevas som kritik, kränkt integritet samt 
konkurrens om sin självbestämmanderätt av livsstil. Tidigare forskning menade att 
det är ofrivillighet att ändra på vanor och rutiner hos personen med hypertoni som 
påverkade följsamheten till livsstilsförändringar (Jallinoja et al., 2007). Denna 
ofrivillighet till livsstilsförändring kunde enligt resultatet påverkas av 
sjuksköterskans arbete genom att främja personens autonomi och låta den 
vårdsökande själv reflektera över vilka vanor, rutiner och livsstilsval som gick att 
förändra. Upplevde personen med hypertoni autonomi och integritet främjades 
därmed följsamheten till livsstilsförändringar. Roy (2009) menar att personens 
självbild är en viktig del att ta hänsyn till i omvårdnadsarbetet och utgör ett av de fyra 
adaptionsområdena. Sjuksköterskan kan påverka personens inre eller yttre miljö för 
att handskas med en förändring i livet vid hypertoni. Genom att sjuksköterskan 
respekterar individens självbild och värderar den vårdsökandes autonomi i 
omvårdnaden främjar detta personens adaption och följsamhet till 
livsstilsförändringar (a.a.). 

Följsamhet till livsstilsförändringar hos personer med hypertoni främjades av en 
upplevelse av delaktighet i omvårdnaden. Tidigare forskning styrkte detta och 
menade att sjuksköterskans bemötande borde präglas av engagemang och en 
förmåga att skapa en relation med målet att göra personen delaktig i omvårdnaden 
(Perez-Merino, 2014; Hartley & Repede, 2011). Denna upplevelse av delaktighet 
skedde genom att sjuksköterskan tog tillvara på personens resurser samt önskemål 
och skapade en medvetenhet kring livsstilsval (a.a). Den personcentrerade 
omvårdnaden skapade enligt Perez-Merino (2014) ett förtroende i mötet och 
omvårdnaden mellan personen med hypertoni och sjuksköterskan. Roy (2009) 
menar att alla människor har en roll i det sammanhang personen verkar i. Vid 
hypertoni kan personen få en ny roll, varvid en inre konflikt kan uppstå mellan den 
gamla rollen och anpassning till den nya. Sjuksköterskan kan underlätta personens 
med hypertoni i sin nya rollfunktion genom att stötta personens upplevelse av 
delaktighet i omvårdnaden, vilket kan främja följsamheten till livsstilsförändringar 
(a.a). 

Samhörigheten hade en inverkan på personer med hypertoni gällande livsstil samt 
följsamhet till livsstilsförändringar och kunde vara en främjande faktor men också en 
barriär. Det bör finnas en medvetenhet hos sjuksköterskan att en persons upplevelse 
av samhörighet inverkade på personens följsamhet till livsstilsförändringar vid 
hypertoni (a.a). Tidigare forskning stärkte detta och menade att inkludera familj och 
närstående var en del i den personcentrerade omvårdnaden (Perez-Merino, 2014). 
Detta var betydelsefullt då individen var beroende av sitt sociala sammanhang i 
relation till livsstil och hälsa (a.a). I resultatet var kultur och religion ofta djupt rotat 
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hos personen med hypertoni och dennes familj. Detta bidrog till en ökad samhörighet 
men sågs ofta leda till bristfällig följsamhet till livsstilsförändringar (a.a). Whittaker 
(2015) stärkte detta då han menade att personer blev mindre utmanade att 
genomföra livsstilsförändringar på grund av tryggheten i deras socio-kulturella 
gemenskap. Kulturen påverkade på så sätt personens upplevda hälsa och därav 
följsamheten till en förändring (Whittaker, 2015; Perez-Merino, 2014). Perez-Merino 
(2014) menade att den personcentrerade omvårdnaden behövde anpassa sig efter 
socio-kulturella skillnader för att den skulle vara relevant och betydelsefull i 
omvårdnaden. Social samhörighet enligt Roy (2009) innefattar sociala relationer och 
hur dessa relationer skapar en känsla av tillhörighet vilket är viktigt för individens 
välmående. Därför är det viktigt att se familj och närstående som en resurs (SSF, 
2014). Sjuksköterskan kan genom att uppmärksamma personen med hypertoni och 
dennes sociala samhörighet främja följsamhet till livsstilsförändringar (Roy, 2009).
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7 Slutsatser 

Upplevelserna av trygghet, autonomi, delaktighet och samhörighet kan ge 
sjuksköterskan en ram att utforma omvårdnadsarbetet efter. Genom att 
sjuksköterskan arbetar med upplevelserna av trygghet, autonomi, delaktighet och 
samhörighet i omvårdnaden kan sjuksköterskan stötta personer med hypertoni till 
följsamhet till livsstilsförändringar.  

Sjuksköterskan bör tillsammans med personer med hypertoni personcentrera 
utformningen av nya livsstilsförändringar. Detta innebär att tillvarata på de resurser 
som personen med hypertoni har samt att personen får se över sina vanor och 
rutiner. Hur rutinerna och vanorna ser ut och vad personen anser vara det svåra att 
ändra på och därmed var behöver sjuksköterskan lägga in sina omvårdnadsåtgärder.  

Sjuksköterskan bör identifiera kunskapsluckor hos personen med hypertoni. På detta 
sätt kan sjuksköterskan och personen med hypertoni tillsammans öka 
medvetenheten kring livsstil samt stärka personen med hypertoni och dennes känsla 
av trygghet och därmed främja en livsstilsförändring. Sjuksköterskan bör samtala 
med personen med hypertoni om ekonomiska förutsättningar och hur dessa 
eventuellt kan påverka följsamheten till livsstilsförändringar.  

Sjuksköterskan bör även samtala med personen med hypertoni om kultur, religion 
och familj i relation till livsstil och livsstilsförändringar. Detta relaterat till livsstilens 
betydelse i kulturen/religionen/familjen och hur personen med hypertoni kan 
hantera detta samt om stöd från familjen finns tillgängligt.  

Störst fokus i det aktuella forskningsläget ligger på de faktorer där följsamheten 
brister. Fler studier och nya omvårdnadsåtgärder bör utformas som grundar sig på 
känslornas avgörande betydelse i en livsstilsförändring. Resultatet har lett fram till en 
frågeställning kring sjuksköterskans kunskap om samhörighet i form av kultur och 
religion och hur dessa påverkar personer med hypertoni i relation till följsamhet till 
livsstilsförändringar. Tas kultur och religion i åtanke vid utförandet av 
omvårdnadsåtgärder? Studier skulle kunna utföras på sjuksköterskans upplevelser av 
kultur och religion i omvårdnaden samt på hur vårdsökande upplever bemötandet 
och omvårdnadsinsatserna i relation till deras kultur och religion.  
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Bilaga 1: Artikelmatris över artikelsökningar 

Sökning 2016-02-01 
CINAHL 

Antal 
träffar 

Lästa titlar Lästa 
abstrakt 

Kvalitets- 
granskade 

Till resultat 

(hypertension OR high blood pressure) AND 
(lifestyle change* OR modification) AND 
(Patient* OR person*) 

125 125 16 2 1 

(hypertension OR high blood pressure) AND 
(lifestyle change* OR modification) AND 
(Patient* OR person*) AND Promot* 

12 12 0 - - 

(hypertension OR high blood pressure) AND 
(lifestyle change* OR modification) AND 
(Patient* OR person*) AND experienc* 

16 16 3 1 1 

(hypertension OR high blood pressure) AND 
(lifestyle change* OR modification) AND 
(Patient* OR person*) AND self-care 

7 7 0 - - 

(hypertension OR high blood pressure) AND 
(lifestyle change* OR modification) AND 
(Patient* OR person*) AND (adherence OR 
compliance)  

19 19 0 - - 

 

Sökning 2016-02-01 
MEDLINE 

Antal 
träffar 

Lästa titlar Lästa 
abstrakt 

Kvalitets- 
granskade 

Till resultat 

(hypertension OR high blood pressure) AND 
(lifestyle change* OR modification) AND 
(Patient* OR person*) 

235 235 35 2 0 

(hypertension OR high blood pressure) AND 
(lifestyle change* OR modification) AND 
(Patient* OR person*) AND Promot* 

37 37 2 0 - 

(hypertension OR high blood pressure) AND 
(lifestyle change* OR modification) AND 
(Patient* OR person*) AND experienc* 

18 18 3 0 - 

(hypertension OR high blood pressure) AND 
(lifestyle change* OR modification) AND 
(Patient* OR person*) AND self-care 

9 9 3 0 - 

(hypertension OR high blood pressure) AND 
(lifestyle change* OR modification) AND 
(Patient* OR person*) AND (adherence OR 
compliance)  

25 25 6 1 0 

 

 

Sökning 2016-02-01 
PubMEd 

Antal 
träffar 

Lästa titlar Lästa 
abstrakt 

Kvalitets- 
granskade 

Till resultat 

(hypertension OR high blood pressure) AND 
(lifestyle change* OR modification) AND 

301 301 10 2 0 
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(Patient* OR person*) 
(hypertension OR high blood pressure) AND 
(lifestyle change* OR modification) AND 
(Patient* OR person*) AND Promot* 

27 27 0 - - 

(hypertension OR high blood pressure) AND 
(lifestyle change* OR modification) AND 
(Patient* OR person*) AND experienc* 

31 31 0 - - 

(hypertension OR high blood pressure) AND 
(lifestyle change* OR modification) AND 
(Patient* OR person*) AND self-care 

29 29 0 - - 

(hypertension OR high blood pressure) AND 
(lifestyle change* OR modification) AND 
(Patient* OR person*) AND (adherence OR 
compliance)  

60 60 0 - - 

 

Sökning 2016-02-01 
PsychINFO 

Antal 
träffar 

Lästa titlar Lästa 
abstrakt 

Kvalitets- 
granskade 

Till resultat 

(hypertension OR high blood pressure) AND 
(lifestyle change* OR modification) AND 
(Patient* OR person*) 

63 63 10 2 0 

(hypertension OR high blood pressure) AND 
(lifestyle change* OR modification) AND 
(Patient* OR person*) AND Promot* 

20 20 0 - - 

(hypertension OR high blood pressure) AND 
(lifestyle change* OR modification) AND 
(Patient* OR person*) AND experienc* 

12 12 3 2 1 

(hypertension OR high blood pressure) AND 
(lifestyle change* OR modification) AND 
(Patient* OR person*) AND self-care 

2 2 0 - - 

(hypertension OR high blood pressure) AND 
(lifestyle change* OR modification) AND 
(Patient* OR person*) AND (adherence OR 
compliance)  

9 9 0 - - 
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Bilaga 2: Protokoll för basala kvalitetskriterier  
 

Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod 

Titel:_________________________________________________ 

Författare:_____________________________________________ 

Årtal:_________________________________________________ 

Tidskrift:______________________________________________ 

 

Del I.  

Beskrivning av studien 

 

Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?  Ja  Nej 

 

Kunskapsläget inom det aktuella området är  Ja  Nej 
beskrivet? 

 

Är syftet relevant till ert examensarbete? Ja Nej  

 

Är urvalet beskrivet? Ja  Nej  

 

Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp av frågorna i Del II. Vid Nej på någon av frågorna 
ovan exkluderas artikeln. 

 

Del II 

Kvalitetsfrågor 

 

Beskrivs vald kvalitativ metod? Ja Nej  

Hänger metod och syfte ihop? Ja  Nej 
(Kvalitativt syfte – kvalitativt metod) 

Beskrivs datainsamlingen? Ja  Nej 

Beskrivs dataanalysen? Ja  Nej  

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/  Ja  Nej 
ställningstagande?     

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp  
(t ex tillförlitlighet och trovärdighet) i diskussionen? Ja  Nej  

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?  Ja Nej   

Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori,  
begrepp eller förhållningssätt i diskussionen? Ja  Nej 

 

Är resultatet relevant för ert syfte? 
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Om ja, beskriv: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory) 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

 

Deltagarkarakteristiska  

Antal……………………     

Ålder…………………....     

Man/Kvinna…………….     

 

Granskare sign: ………………………………………………. 

 

Framtaget vid Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping 
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Bilaga 3: Artikelmatris av resultatartiklar 

Författare Publiceringsår, 
land, databas Titel Syfte Metod, urval & 

datainsamling Antal 
delta-
gare 
(n) 

Resultat  Kvalitets-
gransk-
ning 

Bokhour, 
Cohn, 
Cortés, 
Solomon, 
Fix, Elwy, 
Mueller, 
Katz, 
Haidet, 
Green, 
Borzecki & 
Kressin  

2012, USA. 
PsychINFO The Role of 

Patients’ 
Explanatory 
Models and 
Daily-Lived 
Experience in 
Hypertension 
Self-
Management 

Utforska hur 
patienters 
”förklarings-
modeller” av 
hypertoni 
(förståelse av 
orsaker, 
mekanismer eller 
patofysiologi, 
sjukdomsförlopp, 
symtom och 
behandlings-effekt) 
och sociala kontext 
relateras till deras 
rapporterade 
dagliga egenvårds-
beteende. 

Kvalitativ studie. 
Grounded theory. 
Strategiskt urval. 
Semistrukturerade 
kvalitativa intervjuer 
. 
  
 

n=9 Delade in resultatet 
två teman och 
tillhörande subteman. 
1. Förklarings-
modeller; orsak, 
sjukdomsförlopp, 
symtom och 
behandling. 2. 
vardagliga 
uppleverser; 
ensamhet och 
isolerad livsstil, 
seriösa 
konkurrerande 
hälsobesvär, brist av 
vanor och rutiner, 
barriärer till träning 
och prioritering av 
livsstilsval. 

Del 1. 4/4 
Del 2. 8/8 

Boutin-
Foster, 
Ogedegbe, 
Ravenell, 
Robbins & 
Charlson, 
2007 
 

2007, USA, 
manuell sökning Ascribing 

meaning to 
hypertension: A 
qualitative study 
among African 
Americans with 
uncontrolled 
hypertension 

Utforska 
patienternas 
uppfattning 
gällande 
innebörden av 
hypertoni samt att 
identifiera de 
personliga, sociala, 
och miljömässiga 
faktorer som kan 
påverka 
uppfattningen. 

Kvalitativ metod. 
Grounded 
theory.Intervjuer. 
Stragtegiskt urval. 

n=60 5 temat hittades.  
Tankar om hypertoni, 
konsekvenserav 
hypertoni, hypertoni 
och dess påverkan 
på livsstil, oförmåga 
att tillskriva mening 
till hypertoni, faktorer 
som beskriver 
hypertoni. 
 

Del 1. 4/4 
Del 2. 7/8 
Diskuterar 
ej metoden 
mot 
kvalitets-
säkrings-
begrepp. 
 

Dehghan 
Nayeri, 
Dehghan & 
Iranmanesh  

2015 
Iran 
Manuell sökning 

Being as an 
iceberg: 
hypertensive 
treatment 
adherence 
experiences in 
southeast of Iran  
 

Utforska patienters, 
deras familjers och 
sjukvårdspersonals 
uppleverlser av 
följsamhet till 
hypertonibehand-
ling i sydöstra Iran 

Kvalitativ metod 
Strategiskt urval 
semistrukturerade 
djupintervjuer 
 
 

n= 10 
(18) Två teman med 

subteman; 1. Toppen 
av följsamhet till 
hypertonibehand-
lingens isberg; vara 
ansluten till en sund 
regimen & vara 
ansluten till en osund 
regimen. 2. Den 
flytande plattformen 
av följsamhet till 
hypertonibehand-
lingens isberg; vara 
ansluten till sjuk-
domens art och 
behandling, 
indivuduella resurser, 
sjukvårdsorganisa-
tionen och den 
sociokulturella miljön.  

Del 1. 4/4 
Del 2. 7/8 
Diskuterar 
ej metoden 
mot 
kvalitets-
säkrings-
begrepp. 
 

Gross, 
Anderson, 
Busby, Erith 
& Panco. 

2013, USA, 
CINAHL Using culturally 

sensitive 
education to 
improve 
adherence with 
anti-hypertension 
regimen  

Bedöma resultatet 
av ett 
utbildningsprogram 
med kulturell 
inriktning för 
afroamerikaner med 
blodtrycks-
sänkande 
behandling ur ett 
patientperspektiv. 

Kvalitativ metod 
grounded theory. 
Strategiskt urval. 
Utbildnignsprogram 
och utvärdering. 
  

n=10 Deltagarna hade fått 
bredare kunskap om 
hypertoni och villiga 
till livsstils-
förändingar efter 
utbildnings-
programmet. 
Beskriver barriärerer 
till egenvård.  

Del 1. 4/4 
Del 2. 7/8 
Diskuterar 
ej metoden 
mot 
kvalitets-
säkrings-
begrepp. 

Jolles, 
Padwal, 
Clark & 
Braam 

2013, Kanada, 
manuell sökning A Qualitative 

Study of Patient 
Perspectives 
about 
Hypertension  

Att förstå 
hypertensiva 
patienters 
perspektiv 
angående blodtryck 
och blodtrycks-
behandling. 

Kvalitativ metod 
Strategiskt urval. 
semistrukturerad 
intervjuer.  

n=26 3 teman. Kunskap 
om hypertoni, 
kunskap om livsstil, 
integrering av träning 
och dietrutiner. 

Del 1. 4/4 
Del 2. 7/8 
Diskuterar 
ej metoden 
mot 
kvalitets-
säkrings-
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begrepp. 
Peters, 
Aroian & 
Flack 
 

2006, USA, 
manuell sökning 

African American 
Culture and 
Hypertension 
Prevention 

Utforska attityder 
och åsikter hos 
afroamerikaner 
gällande 
förebyggande 
hypertensiv 
egenvård.  

Kvalitativ metod. 
Fokusgrupper. 
Strategiskt urval. 

n=34 4 teman hittades 
gällande attityder och 
åsikter. Kutur, Attityd, 
eget beteende, 
normer.  

Del 1. 4/4 
Del 2. 8/8 

Segbefia, 
Oware-
Gyekye & 
Akpalu 

2012, Ghana, 
CINAHL 

Management of 
hypertension: the 
views of patients 
at korle - bu 
teaching hospital, 
accra ghana 

Utforska patienters 
åsikter och tankar 
om att leva med 
hypertoni i Ghana 

Kvalitativ 
utforskande 
beskrivande design.  
Strategiskt urval. 
Semistrukturerade 
intervjuer med 
guidade och öppna 
frågor.  

n=12 Delade in resulatet i 
12 kategorier efter 
deltagarnas syn på 
daglig 
hypertonihantering.  

Del 1. 4/4 
Del 2. 7/8 
Diskuterar 
ej metoden 
mot 
kvalitets-
säkrings-
begrepp. 
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Bilaga 4: Artikelmatris av nyckelfynd 

Artikel 

Autonomi Samhörighet Delaktigh
et  

Trygghet 

Livsstil Vanor 
och 
rutiner 

Kultur 
och 
religion 

Familj Vård och 
bemöt-
ande 

Miljö Ekonomi Kunskap 

Bokhour, Cohn, 
Cortés, Solomon, 
Fix, Elwy, Mueller, 
Katz, Haidet, 
Green, Borzecki & 
Kressin (2012) 

x x    x  x 

Boutin-Foster, 
Ogedegbe, 
Ravenell, Robbins 
& Charlson, 2007 

x       x 

Dehghan Nayeri, 
Dehghan & 
Iranmanesh 
(2015) 

x x x x x   x 

Gross, Anderson, 
Busby, Erith & 
Panco (2013) 

   x  x x x 

Jolles, Padwal, 
Clark & Braam 
(2013) 

x x   x  x x 

Peters, Aroian & 
Flack (2006) 

x x x x x x x x 

Segbefia, Oware-
Gyekye & Akpalu 
(2012) 

  x x x   x 

 
 


