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Sammanfattning 

Bakgrund: Hypertoni är ett globalt hälsoproblem och livsstilsrelaterade orsaker 

ligger bakom utvecklingen av hypertoni. Livsstilsförändring kan innebära ändrade 

kostvanor och ökad fysisk aktivitet. Det behövs mer kunskap om patientens 

erfarenhet av livsstilsförändring vid hypertoni. 

 

Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att sammanställa och beskriva aktuell 

forskning om patientens erfarenhet av livsstilsförändring vid hypertoni.  

 

Metod: En litteraturöversikt baserad på 12 kvalitativa artiklar insamlades via 

databaserna Cinahl och PubMed. Innehållsanalys användes som analysmetod. 

 

Resultat: Tre huvudkategorier med tillhörande subkategorier framtogs. 

Huvudkategorierna var Motiverande aspekter, Möjligheter och hinder samt 

Bemötandet i vården. Patienten behöver motivation och redskap för att lyckas med 

livsstilsförändringen. Patienten genomgår känslomässiga processer som påverkade 

motivationen och det dagliga livet. Tidigare erfarenheter av hypertoni i familjen var 

en betydelsefull motiverande aspekt. Ett personcentrerat förhållningsätt var av 

betydelse för patienten. 

 

Slutsats: Patienter med hypertoni genomgår olika känslomässiga reaktioner. 

Tidigare erfarenheter och okunskap kring hypertoni var centrala möjligheter eller 

hinder för motivation till livsstilsförändring. Personcentrerad vård var betydelsefullt 

vid livsstilsförändring. Patienten är unik och ska bemötas med värdighet och respekt 

för personens integritet och självbestämmande. 

 

Nyckelord: Hypertoni, Litteraturöversikt, Livsstilsförändring, Patientens 

erfarenhet, Personcentrerad vård.  



 

 

 

Abstract 

Background: Hypertension is a global health problem and lifestyle-related causes 

lie behind the development of hypertension. Lifestyle change may involve changing 

dietary habits and physical activity. More knowledge about the patient´s experience 

of lifestyle change in hypertension is needed.  

 

Aim: The aim of this literature review was to compile and describe current research 

about the patient's experience of lifestyle change in hypertension. 

 

Method: A literature review based on 12 qualitative articles was collected through 

the databases Cinahl and PubMed. Content analysis was used as an analytical 

method. 

 

Result: Three main categories with related subcategories were implemented. The 

main categories were Motivational Aspects, Opportunities and Obstacles, Treatment 

in health care. The patient need motivation and tools to succeed with lifestyle 

change. The patient underwent emotional processes that affected motivation and 

daily life. Experience of hypertension in the family were a motivational aspect. A 

person-centered approach was important for the patient. 

 

Conclusion: The patient´s with hypertension undergoes different emotional 

reactions. Previous experience and knowledge about hypertension were key 

opportunities or obstacles to motivation for lifestyle changes. Person-centered care 

was significant in lifestyle change. The patient is unique and should be treated with 

dignity and respect for the person's integrity and self-determination. 

 

Keywords: Hypertension, Lifestyle change, Literature review, Patient experience, 

Person-centered care. 
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1. Introduktion 
 

Högt blodtryck (hypertoni) påverkar en miljard människor och är ett globalt 

hälsoproblem. Hypertoni orsakar hälften av alla dödsfall vid stroke och hjärtinfarkt 

i världen (Jones, Carson, Bleich & Cooper, 2012; World Health Organization 

[WHO], 2013; Yang, Hee Jeong, Kim & Hee Lee, 2014). I Sverige uppskattas det 

att 1,8 miljoner människor har hypertoni. Hypertoni är lika vanligt förekommande 

hos kvinnor som män (Hjärt-Lungfonden, 2016). Många livsstilsrelaterade orsaker 

ligger bakom utvecklingen av hypertoni. Livsstilsförändring kan gynnsamt påverka 

riskfaktorer för utveckling av hypertoni (Jallinoja et al., 2007; WHO, 2013). 

 

2. Bakgrund 
 

2.1 Fysiologin vid hypertoni 

Vid varje hjärtslag transporteras kroppens blod från hjärtat till resten av kroppen 

med hjälp av artärer (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2007; Strömberg, 2014). 

Blodtrycket är det tryck som skapas när blodet strömmar genom artärerna från 

hjärtat ut i kroppen och sedan tillbaka till hjärtat. Blodtrycket är högst under hjärtats 

arbetsfas, systoliska blodtrycket. Under hjärtats vilofas, diastoliska blodtrycket, är 

blodtrycket som lägst. Blodtrycket bestäms av två faktorer; den mängd blod hjärtat 

pumpar ut i kroppen vid varje slag och det motstånd som finns i de perifera artärerna 

(Ericson & Ericson, 2012; Sand et al., 2007; Strömberg, 2014).  

 

Hypertoni är ett tillstånd där artärerna ständigt har ett högre tryck, vilket leder till 

att hjärtat måste arbeta hårdare för att pumpa blodet vidare i kroppen. Blodtryck där 

det systoliska trycket är över 140 mmHg och det diastoliska trycket är över 90 

mmHg som uppmätts i liggande eller sittande ställning, efter 5–10 minuters vila, vid 

upprepade tillfällen definieras som hypertoni (Ericson & Ericson, 2012; Sand et al., 

2007). Hypertoni bidrar till åderförfettning (ateroskleros) i kroppens artärer särskilt 

i hjärtats kranskärl, hjärnans artärer och karotiskärlen. Aterosklerosutvecklingen 

uppkommer på grund av endotelskada i kärlväggarna till följd av det höga trycket. 

Vid skada på kärlväggen reagerar kroppen med en reparationsprocess som medför 

att plack bildas vilket gör att kärlet minskar i diameter och dessutom gör kärlet stelt. 

Hypertoni ökar risken för kardiovaskulära sjukdomar som hjärtinfarkt, angina 
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pectoris och stroke (Ericson & Ericson, 2012; Hjärt-Lungfonden, 2016; Sand et al., 

2007; Strömberg, 2014). 

 

Den bakomliggande orsaken till hypertoni är individuell och varierar från person till 

person. Utvecklingen av hypertoni kan vara hereditet, sjukdomar, livsstil samt 

fysiologiska och socioekonomiska aspekter. Detta innebär att det inte finns någon 

egentlig grundläggande orsak till hypertoni (Ericson & Ericson, 2012; Strömberg, 

2014). 

 

2.2 Behandling vid hypertoni 

Behandlingens mål vid hypertoni är framför allt att förhindra risken för 

kardiovaskulära sjukdomar som stroke och hjärtinfarkt men även att sänka 

blodtrycket till en nivå under 140/90 mmHg (Jones et al., 2012). Jallinoja et al. 

(2007) beskrev i en studie att behandlingen vid hypertoni riktar in sig på 

livsstilsförändring i kombination med läkemedelsbehandling. Kombinationen av de 

två behandlingsalternativen betonas men trots detta är läkemedelsbehandlingen i 

många fall den enda behandlingen vid hypertoni menade Jallinoja et al. (2007). 

Anledningen till detta var enligt Jallinoja et al. (2007) och Jones et al. (2012) 

tidsbrist från vårdens sida men även en motvilja att ändra livsstil från patientens 

sida. Vilket resulterade i att läkemedelsbehandlingen var det snabbaste alternativet 

att sänka blodtrycket på och livsstilsförändringen blev därmed bortprioriterad. 

Vidare i de båda studierna skildrades att livsstilsförändringen var individuell och 

skiljde sig åt från person till person. 

 

Livsstilsförändring kan innebära rökstopp, viktnedgång, reducerat salt- och 

fettintag, minskad alkoholkonsumtion, ökad fysisk aktivitet och stresshantering 

(Jones et al., 2012; Sol, van der Graaf, van der Bijl, Goessens & Visseren, 2007). I 

en studie framställde Sol et al. (2007) patientens erfarenhet av att ändra livsstil som 

krävande att genomföra av den anledningen att vissa patienter i studien upplevde att 

det tog lång tid att se resultat. Att patienten ger upp och går tillbaka till gamla vanor 

var även en bidragande orsak till att läkemedelsbehandling var det vanligaste 

behandlingsalternativet vid hypertoni. 
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Det finns en mängd olika läkemedel som används vid hypertoni för att sänka 

blodtrycket, effekten av dessa är individuell. De fem vanligaste 

läkemedelsgrupperna är diuretika, betablockerare, ACE-hämmare, 

angiotensinreceptorblockerare (ARB) och kalciumflödeshämmare (Ericson & 

Ericson, 2012; Hjärt-Lungfonden, 2016). Livsstilsförändring har en 

blodtryckssänkande effekt och bidrar till att blodtrycksmedicineringen stegvis kan 

trappas ner (Hjärt-lungfonden, 2016; Jallinoja et al., 2007). I en studie beskrev Yang 

et al. (2014) att patienter med hypertoni kan ha svårigheter att ändra sin livsstil på 

grund av otillräcklig kunskap gällande behandling. Vissa patienter i studien trodde 

att läkemedel var den enda behandlingen vid hypertoni och hade av den anledningen 

svårt att ta till sig livsstilsförändring som en del av behandlingen.  

 

2.3 Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård är en av sex kärnkompetenser inom omvårdnad och grundar 

sig på omvårdnadsteoretiska begrepp som person, miljö och hälsa. Begreppet 

personcentrerad vård har vuxit sig fram och fått en egen innebörd (McCance & 

McCormack, 2013). Personcentrerad vård innebär att se hela människan, såväl 

fysiska, psykiska, sociala och andliga behov beaktas. Patienten ska stå i centrum för 

sin vård och vara delaktig. Sjuksköterskans förhållningssätt är att bemöta varje 

patient med respekt för dess unika person, visa förståelse och respektera 

självbestämmande (Svensk sjuksköterskeförening, 2016a). För att utföra 

personcentrerad vård behöver sjuksköterskan olika kompetenser. Sjuksköterskan 

behöver förstå sina egna värderingar och förutfattade meningar för att ha god 

självkännedom samt ha praktiska och teoretiska kunskaper för att bidra till 

personcentrerad vård (McCormack, Karlsson, Dewing & Lerdal, 2010). 

 

Personcentrerad vård har blivit ett förhållningssätt att sträva efter inom vården. 

Vilket innebär att patienten ska ses som en person och inte som en diagnos. Patienten 

har behov, resurser och erfarenheter som ska tillvaratas. Personcentrerad vård 

handlar om att planera och utföra omvårdnaden tillsammans med patienten (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016a). Pitkala, Strandberg och Tilvis (2007) menade i en 

studie att följsamheten till behandling förbättras när patienten möts av ett 

personcentrerat förhållningssätt. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 
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1982:763) ska patienten vara delaktig i sin vård och få möjlighet att bidra med 

information. Sjuksköterskan ska tillgodose och respektera patientens 

självbestämmande och integritet. Patientlagen (SFS 2014:821) menar att patienten 

ska ge sitt samtycke till den vård och behandling som erbjuds och även vara med 

och utforma vården. Vården ska ges i samråd med patienten där patientens önskemål 

och individuella förutsättningar beaktas (Patientlag, SFS 2014:821). Patienten är 

unik och ska bemötas utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Patientens egen 

berättelse om sitt tillstånd och förmåga att delta i vård och behandling bidrar till 

delaktighet. Patienten ska ges möjlighet till självbestämmande vilket resulterar i 

trygghet och upplevelse av respekt (Svensk sjuksköterskeförening, 2016b). 

 

2.4 Problemformulering 

Evidensbaserad forskning, litteratur samt riktlinjer finns om hur hälso- och 

sjukvården kan förebygga och behandla patienter med hypertoni genom 

livsstilsförändringar. Men det behövs mer kunskap om patientens egen erfarenhet 

av livsstilsförändring vid hypertoni. Hypertoni är ett globalt hälsoproblem och 

sjuksköterskan möter patienter med hypertoni överallt inom vården. För att 

sjuksköterskan ska kunna främja livsstilsförändring på ett personcentrerat 

förhållningssätt, behöver sjuksköterskan förstå patienten och hur patientens 

erfarenheter kan påverka livsstilsförändringen. Det är därför av vikt att belysa och 

sammanställa patientens erfarenhet av detta. 

 

3. Syfte 

 

Syftet med litteraturöversikten var att sammanställa och beskriva aktuell forskning 

om patientens erfarenhet av livsstilsförändring vid hypertoni. 

 

4. Definition av centrala begrepp 
 

Med erfarenhet avses i litteraturöversikten de kunskaper och färdigheter patienten 

erhållit vid livsstilsförändring (Svenska Akademin, 2017). 
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5. Metod 
 

5.1 Design 

Studien genomfördes som en litteraturöversikt med syfte att sammanställa och 

beskriva kunskapsläget inom valt område (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

5.2 Urval 

Litteratursökning utfördes i databaserna Cinahl och PubMed för att finna 

vetenskapliga artiklar med relevans för syftet med litteraturöversikten. Dessa 

databaser användes för att få en bredd på sökningarna samt att databaserna 

innehåller artiklar inom omvårdnad. Sökord som användes i olika kombinationer var 

hypertension, lifestyle change, self care och patient experience. Dessa sökord valdes 

då de var relevanta för syftet. Sökordet self care användes på grund av att artiklarnas 

innehåll vid sökning med self care handlade om livsstilsförändringar. 

Uppsatsförfattarna träffade även bibliotekarie för att få tips och råd i 

sökningsprocessen, detta resulterade i att sökningen utökades med sökorden patient 

attitude och patient perception för att få en bredare sökning om patientens 

erfarenhet. Sökningar genomfördes i två omgångar med olika årtalsintervall. Den 

första sökningen gjordes med årtalen 2007–2017 och den andra begränsades med 

årtalen 2012–2017, detta för att få de senaste studierna inom området. Booleska 

termen “AND” användes mellan sökorden (Rosén, 2012). Begränsningar i 

sökningarna gjordes i Cinahl genom: peer reviewed, English language och 

årtalsintervallen ovan. I PubMed användes begränsningarna: English language, 5 

years och 10 years.  Tabell 1 visar tillvägagångssätt och sökresultat. De inkluderade 

artiklarna redovisas i tabell 2, bilaga 1. 

 

5.2.1 Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara; skrivna på engelska, publicerade 

mellan år 2007–2017, kvalitativa studier, fulltextartiklar, peer reviewed samt att 

abstract skulle innehålla något av sökorden. Inkluderade artiklar kunde omfattas av 

både manliga och kvinnliga studiedeltagare.  
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5.2.2 Exklusionskriterier 

Exklusionskriterier var studier där deltagarna var under 18 år. 

 

5.2.3 Tabell över sökstrategi 

Tabell 1. Sökstrategi för att finna valda artiklar n=12  

Databas Sökord Årtal Antal 

träffar 

Urval 

efter 

lästa 

titlar  

Urval 

efter 

lästa 

abstrakt  

Antal utvalda 

artiklar till 

resultat efter 

genomläsning 

av artiklar, 

n=12 

CINAHL Hypertension AND 

Lifestyle change 

AND 

Patient experience 

2007–

2017 

30 135 

385 

 

13 

0 

5 

 

8 

0 

3 

 

8 

0 

0 

 

3 

CINAHL Lifestyle change 

AND 

Patient experience 

AND 

Patient attitude 

2007–

2017 

4505 

 

244 

 

94 

0 

 

0 

 

10 

0 

 

0 

 

6 

0 

 

0 

 

2 

CINAHL Hypertension AND 

Self care AND 

Patient experience 

2012–

2017 

16 589 

483 

15 

0 

8 

5 

0 

1 

2 

0 

0 

1 

CINAHL Hypertension AND 

Lifestyle change 

AND 

Patient perception 

2012–

2017 

16 589 

182 

 

3 

0 

0 

 

2 

0 

0 

 

2 

0 

0 

 

1 

PubMed Hypertension AND 

Lifestyle change 

AND 

Patient experience 

2007–

2017 

151 721 

1518 

 

36 

0 

0 

 

8 

0 

0 

 

6 

0 

0 

 

3 

PubMed 

 

Hypertension AND 

Self care AND 

Patient experience 

2012–

2017 

89 536 

1158 

69 

0 

0 

8 

0 

0 

4 

0 

0 

2 

 

 

5.3 Värdering av artiklar 

Artiklarna kvalitetsgranskades i granskningsmall för kvalitetsbedömning med en 

modifierad kvalitetsgranskningsmall av William, Stoltz och Bahtsevani (2006) och 

Forsberg och Wengström (2008) för kvalitativa studier. Kvalitetgranskningsmallen 

redovisas som bilaga 2. Kvalitetsgranskningsmallen består av 25 frågor som 

besvaras med ja och nej. Ja gav ett poäng och nej gav noll poäng. Poängen räknades 

sedan ihop och omvandlades till procent. Den slutliga kvalitén kunde bli låg, medel 

eller hög (Forsberg & Wengström, 2013). De kvalitetsgränser som används var 

följande: låg 0–59 %, medel 60–79 % och hög 80–100 %. Inkluderade artiklar skulle 

erhålla medel eller hög kvalité. 
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5.4 Tillvägagångssätt 

Uppsatsförfattarna samarbetade via Högskolan Dalarnas webbaserade samtalsrum 

Connect där delad skärm fanns som funktion, denna funktion användes regelbundet. 

Uppsatsförfattarna har gemensamt tagit fram sökord samt inklusions- och 

exklusionskriterier. Sökningar av artiklar, urval och kvalitetsgranskning 

genomfördes gemensamt med ständig dialog mellan uppsatsförfattarna. Artiklarna 

valdes ut efter att titel och abstract lästs. Artiklarna lästes sedan i sin helhet och 

sammanfattades individuellt med efterföljande gemensam diskussion. De 

inkluderade artiklarna analyserades gemensamt för att finna kategorier till resultatet. 

Uppsatsförfattarna har enskilt och gemensamt sammanställt litteraturöversikten, 

detta har skett med regelbunden dialog mellan uppsatsförfattarna. 

 

5.5 Analys 

Den analysmetod som användes var innehållsanalys. Alla inkluderade artiklar lästes 

ett flertal gånger individuellt för att sedan diskuteras gemensamt av 

uppsatsförfattarna, detta för att få en helhetssyn av artiklarna. Artiklarna översattes 

sedan gemensamt från engelska till svenska med hjälp av ordlexikon, översättningen 

skrevs ner i ett dokument. I diskussion kunde uppsatsförfattarna finna likheter och 

olikheter i artiklarna. Dessa likheter och olikheter sammanställdes för att få en tydlig 

bild av artiklarna vilket ledde fram till de tre huvudkategorier med tillhörande 

subkategorier som presenteras i resultatet (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

5.6 Etiska överväganden 

Litteraturöversikten innehåller artiklar som följer de forskningsetiska reglerna som 

bygger på Helsingforsdeklarationen och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. 

Vilket bland annat innebär att studierna är godkänd av etisk kommitté samt att 

deltagarna i studien fått information om studien och gett sitt medgivande att delta 

(Vård i Norden, 2003). Uppsatsförfattarna har noggrant läst artiklarna med 

medvetenhet om språkliga hinder och använt ordlexikon för att undvika eventuella 

missförstånd. De inkluderade artiklarnas innehåll redovisades objektivt och 

sanningsenligt i denna litteraturöversikt (Forsberg & Wengström, 2013). 
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6. Resultat  
 

Resultatet bygger på 12 kvalitativa artiklar från olika länder. Dessa länder är Sverige 

(n=4), Sydafrika (n=2), USA (n=1), Brasilien (n=1), Irland (n=1), Danmark (n=1), 

Indonesien (n=1) samt Costa Rica och México (n=1). Resultatet presenteras i tre 

huvudkategorier med tillhörande subkategorier. Huvudkategorierna är Motiverande 

aspekter med tre subkategorier; Att få diagnosen hypertoni, Tidigare erfarenhet av 

hypertoni i familjen samt Motvilja till läkemedelsbehandling. Den andra 

huvudkategorin är Möjligheter och hinder med tre subkategorier; Person, Hälsa 

samt Miljö. Den tredje huvudkategorin är Bemötandet i vården med två 

subkategorier; Relationen mellan patienten och sjuksköterskan samt Information 

och undervisning. 

 

6.1 Motiverande aspekter 

6.1.1 Att få diagnosen hypertoni 

Diagnosen hypertoni skapade tankar och känslor hos patienten som kunde användas 

som motivation till livsstilsförändring (Balduino, Mantovani, Lacerda, Marin & 

Wal, 2016; Hultgren, Jonasson & Billhult, 2014; Persson & Friberg, 2009; Sångren, 

Reventlow & Hetlevik, 2009). Sångren et al. (2009) beskrev i en studie att känslan 

som patienten upplever av att få diagnosen hypertoni är olika och skiljer sig från 

person till person. Vidare framställde studien att patientens anpassning till 

diagnosen var individuell och föregås av tidigare erfarenheter och nuvarande 

livssituation. Persson och Friberg (2009) menade i en studie att den nya insikten för 

vissa patienter som diagnostiseras med hypertoni blev att deras tidigare friska kropp 

nu var sjuk vilket skapade motivation till förändring. Hultgren et al. (2014) gav en 

bild av att det för vissa patienter var själva diagnosen hypertoni som var 

uppvaknandet för patienten att göra livsstilsförändringar på grund av rädsla för 

kardiovaskulära sjukdomar. Balduino et al. (2016) beskrev i en studie att få en 

diagnos som riskerar att leda till kardiovaskulära sjukdomar kan vara en kroppslig 

och känslomässig process för patienten vilket även Persson och Friberg (2009) samt 

Sångren et al. (2009) styrkte. Vidare menade Balduino et al. (2016) att diagnosen 

hypertoni introducerar förändringar i patientens dagliga liv eftersom sjukdomen 

påverkade fysiska, psykiska, sociala och känslomässiga aspekter. I studier av 
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Balduino et al. (2016), Persson och Friberg (2009) samt Sångren et al. (2009) 

skildrades att patienten genomgår processer för att förstå sjukdomen och när 

tillvaron var mer begripligt kunde livsstilsförändring påbörjas. Erfarenheter och 

känslor till kroppen och det höga blodtrycket var en process som tog tid att anpassa 

sig till. Vidare beskrev Sångren et al. (2009) patientens erfarenhet av att 

diagnostiseras med hypertoni som ett avbrott i det vardagliga livet med tid för 

eftertänksamhet. Tankar och känslor av att ha ena foten i graven påverkade 

patientens mående och kroppsliga förnimmelser yttrade sig i en känsla av 

försämring efter diagnostiseringen. Dessa känslor kunde användas som motivation 

till livsstilsförändring.  

 

Hultgren et al. (2014) menade att vissa patienter var oroliga över att det dagliga livet 

skulle påverkas. En del patienter uttryckte att kroppsliga symtom som huvudvärk, 

trötthet och andfåddhet blev mer påtagliga efter att de blivit diagnostiserade och den 

oundvikliga åldringsprocessen gjorde sig tillkänna vilket även bekräftades i studien 

av Balduino et al. (2016). Dessutom framställde Balduino et al. (2016) att när 

patienten diagnostiserades med hypertoni kunde patienten acceptera symtomen 

eftersom det nu fanns en förklaring till problemen, detta kunde bidra med motivation 

till livsstilsförändring. Persson och Friberg (2009) skildrade att vissa patienter 

agerade mer försiktigt till aktiviteter som skulle kunna orsaka att blodtrycket steg. 

Andra patienter jämförde känslor och fysiska förmågor före och efter 

diagnostiseringen och kroppsliga erfarenheter blev betydelsefulla efter diagnosen. 

Patientens motivation till livsstilsförändring stärktes när de visste vad de var kapabla 

till innan diagnosen. Hollman Frisman och Berterö (2008) beskrev att patienten ville 

leva ett så normalt liv som möjligt. Denna vilja kunde både motivera patienten till 

livsstilsförändring men även hindra patienten då den nya livsstilen inte ingick i det 

tidigare livet. Persson och Friberg (2009) menade att diagnosen innebar ett 

uppvaknande som tvingade patienten att börja överväga sin livsstil. Hultgren et al. 

(2014) belyste att diagnosen för vissa patienter var lika med att det goda i livet 

försvann. Den negativa attityden kunde ändras till en positiv önskan om 

livsstilsförändring orsakad av rädsla för kardiovaskulära sjukdomar.  
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Diagnosen hypertoni kunde motivera patienten att göra livsstilsförändringar. En 

process där handlingskraft och egen vilja att göra vissa livsstilsförändringar var 

betydelsefulla egenskaper. Diagnosen medförde att vissa patienter blev medvetna 

om sitt eget hälsotillstånd och ändrade sin självuppfattning samt började värdera sin 

identitet annorlunda (Balduino et al., 2016; Hultgren et al., 2014; Persson & Friberg, 

2009; Sångren et al., 2009). Existentiella tankar orsakade av sorg och ångest inför 

kardiovaskulära sjukdomar kunde undvikas om patienten levde för dagen utan tanke 

på framtiden. Underliggande för dessa existentiella tankar var även skuld och ångest 

av att vara en sämre människa än andra. En känsla av stigmatisering orsakad av 

ohälsosam livsstil var också närvarande (Hollman Frisman & Berterö, 2008; Persson 

& Friberg, 2009; Sångren et al., 2009). 

 

6.1.2 Tidigare erfarenhet av hypertoni i familjen 

Motivation till livsstilsförändring vid hypertoni visade sig vara tidigare erfarenheter 

av hypertoni i familjen (Balduino et al., 2016; Glynn et al., 2015; Persson & Friberg, 

2009; Sångren et al., 2009). Persson och Friberg (2009) beskrev patientens 

erfarenhet av att i ett hälsosamtal få information om att de låg i riskzonen för att 

diagnostiseras med hypertoni. Hälsosamtalet startade en reflektion hos patienten 

kring livsstil och tidigare erfarenheter av hypertoni i familjen. Även Balduino et al. 

(2016), Glynn et al. (2015) samt Sångren et al. (2009) menade att patientens tidigare 

erfarenhet av hypertoni i familjen var en betydelsefull motivation till förändring av 

livsstilen. Vidare i studierna framställdes att när patienten förstod sjukdomen kunde 

de också förstå varför deras familjemedlem drabbats av kardiovaskulära sjukdomar 

och avlidit vilket skapade motivation att inte själv gå samma väg tillmötes. Att själv 

ha sett sjukdomen på nära håll hos sina föräldrar och mor-farföräldrar men då inte 

riktigt förstått innebörden fick patienten att reflektera kring sin livsstil vilket även 

Persson och Friberg (2009) bekräftade. 

 

Glynn et al. (2015) skildrade att patientens tankar på familjemedlemmarnas lidande, 

kämpande och eventuella dödsfall till följd av hypertoni startade en föreställning om 

att vilja leva längre än familjemedlemmarna vilket även Persson och Friberg (2009) 

samt Sångren et al. (2009) styrkte. Dessa tankar kunde användas av patienten som 

motivation vid livsstilsförändring och gynnsamt underlätta förändringen. Balduino 
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et al. (2016) och Sångren et al. (2009) menade att patientens tankar på den egna 

framtiden och den egna familjen skapade känslor som rädsla, oro och ångest. Även 

dessa tankar kunde användas som motivation till att ändra livsstil för att inte själv 

avlida och lämna sin familj med samma smärta och sorg som andra 

familjemedlemmar tidigare gjort i patientens liv till följd av hypertoni. Även Persson 

och Friberg (2009) bekräftade att dessa tankar kunde användas som motivation vid 

livsstilsförändring. Vidare i studien gav Persson och Friberg (2009) en bild av att 

vissa patienter även insåg den ärftliga faktorn och ville ändra på det för sina barns 

skull genom livsstilsförändring. 

 

6.1.3 Motvilja till läkemedelsbehandling 

En annan faktor som påverkade patientens motivation till livsstilsförändring var att 

patienten inte ville använda läkemedel vid behandlingen av hypertoni (Hultgren et 

al., 2014; Rahmawati & Bajorek, 2016). Rahmawati och Bajorek (2016) beskrev i 

en studie att patienten ansåg läkemedelsbehandlingen vara onödig och föredrog 

livsstilsförändring istället. Anledningen till detta beskrevs i studien vara att 

patienten inte trodde på läkemedlets effekt och att det gjorde mer skada än nytta i 

kroppen. Vidare i studien skildrades även patientens biverkningar av 

läkemedelsbehandlingen som en bidragande orsak till att de hellre gör 

livsstilsförändringar, vilket även styrktes i studien av Hultgren et al. (2014). Vidare 

menade Hultgren et al. (2014) att vanliga biverkningar vid läkemedelsbehandlingen 

var trötthet och illamående som bidrog till att patienten ville avstå från behandlingen 

men även en rädsla av att få biverkningar bidrog till motivation till 

livsstilsförändring. Vissa patienter i de båda studierna beskrev en rädsla för att bli 

beroende av läkemedel samt att tappa kontrollen. Denna rädsla bidrog till ökad 

motivation för livsstilsförändring eftersom de ville leva utan läkemedel (Hultgren et 

al., 2014; Rahmawati & Bajorek, 2016). I studien av Hultgren et al. (2014) 

framställdes att även tidigare erfarenheter av läkemedel kunde motivera patienten 

till att hellre göra livsstilsförändringar. En patient berättade om hur hennes moder 

missbrukat läkemedel under hennes uppväxt, vilket bidragit med skräck och 

motvilja till läkemedelsbehandling. Denna tidigare erfarenhet resulterade i att 

patienten inte ville använda läkemedel utan rikta in behandlingen på 

livsstilsförändring 
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6.2 Möjligheter och hinder 

6.2.1 Person 

Patienten menade att det fanns personliga möjligheter och hinder för 

livsstilsförändring. Patientens erfarenhet av livsstilsförändring var många och 

varierade från person till person samt beroende på typ av livsstilsförändring 

(Bokhour et al., 2012; Fort et al., 2013; Hollman Frisman & Berterö, 2008; Magobe, 

Poggenpoel & Myburgh, 2017; Murphy, Chuma, Mathews, Steyn & Levitt, 2015; 

Persson & Friberg, 2009). Magobe et al. (2017) framställde att möjligheter till 

livsstilsförändring var patientens erfarenheter och motivation som byggde på en 

vilja av att förlänga livet vilket även Hollman Frisman och Berterö (2008), Murphy 

et al. (2015) samt Persson och Friberg (2009) bekräftade. Vidare beskrev Hollman 

Frisman och Berterö (2008) att medvetenhet om riskerna med dålig livsstil var av 

betydelse för patienten vid livsstilsförändring. Persson och Friberg (2009) menade 

att patientens självbestämmande och delaktighet möjliggjorde livsstilsförändring.  

 

Bokhour et al. (2012) och Fort et al. (2013) framställde att patientens erfarenhet av 

hinder vid livsstilsförändring kunde vara brist på självförtroende, kunskap och stöd 

från familjen. Vidare i studierna beskrevs att stöd från familjemedlemmar var 

betydelsefullt för att genomföra livsstilsförändring vilket även Murphy et al. (2015) 

bekräftade. Bokhour et al. (2012) beskrev att social isolering och undanflykt från 

familjen hindrade patienten att genomföra livsstilsförändring, att ta hjälp och stöd 

från familjen möjliggjorde istället förändringen.  

 

6.2.2 Hälsa 

Att ändra livsstil för att uppnå hälsa kan ske genom exempelvis fysisk aktivitet och 

ändrade kostvanor (Bokhour et al., 2012; Fort et al., 2013; Hollman Frisman & 

Berterö (2008); Magobe et al., 2017; Murphy et al., 2015; Persson & Friberg, 2009). 

I en studie av Magobe et al. (2017) framställdes att vissa patienter hade kroppsliga 

hinder vid fysisk aktivitet. Hinder för aktiviteten kunde vara patientens ålder, 

trötthet, fysisk funktionsnedsättning, övervikt och andra sjukdomar exempelvis 

astma och angina pectoris vilket även Bokhour et al. (2012) och Murphy et al. (2015) 

beskrev. Vidare i studierna skildrades patientens känslor av rädsla och ångest som 

hinder för den fysiska aktiviteten. Dessa känslor kunde visa sig genom motstånd 
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inför fysisk aktivitet på offentliga platser som exempelvis att träna på gym. 

Överviktiga patienter blev självmedvetna och ansåg sig vara speciellt granskade av 

andra på grund av övervikten. Avslutningsvis i studierna uttryckte vissa patienter 

önskan om att få mer personcentrerad information om övningar och förslag på 

aktiviteter som skulle möjliggöra och motivera till att utföra fysisk aktivitet för att 

förbättra hälsan (Bokhour et al., 2012; Murphy et al., 2015). Hollman Frisman och 

Berterö (2008) menade att fysisk aktivitet för vissa patienter innebar ökade 

kostnader i form av exempelvis gymkort, denna kostnad kunde ses som ett hinder 

och bidra till att patienten avstod från den fysiska aktiviteten vilket Fort et al. (2013) 

även bekräftade. Bokhour et al. (2012), Magobe et al. (2017) och Murphy et al. 

(2015) redogjorde för att vissa patienter upplevde att gruppträning stärkte deras 

motivation då det blev ett sätt att umgås med andra människor, detta möjliggjorde 

förbättrad hälsa och bidrog till livsstilsförändring. 

 

Att ändra kosten och äta mer hälsosamt än tidigare innebar enligt Fort et al. (2013) 

och Murphy et al. (2015) att matkostnaden steg för många patienter, vilket blev ett 

hinder för livsstilsförändringen då många patienter avstod från att ändra sina 

matvanor. I en studie av Persson och Friberg (2009) menade vissa patienter att den 

mer hälsosamma maten var dyr, smaklös och tråkig vilket ledde till ytterligare 

hinder att genomföra livsstilsförändring och uppnå hälsa.  

 

6.2.3 Miljö 

Miljön runt patienten ledde till både hinder och möjligheter vid livsstilsförändring 

(Bokhour et al., 2012; Fort et al., 2013; Hollman Frisman & Berterö, 2008; Magobe 

et al., 2017). Bokhour et al. (2012) beskrev att brist på vanor och rutiner i patientens 

liv utgjorde hinder att ändra livsstil. Hollman Frisman och Berterö (2008) menade 

att patientens stressiga miljö i samband med måltid medförde val av ohälsosam mat 

från exempelvis snabbmatsrestauranger. Kvinnliga deltagare i studier av Fort et al. 

(2013) och Magobe et al. (2017) skildrade att den stressiga miljön och tidsbristen 

vid fysisk aktivitet berodde på att de var mödrar som tog hand om familjen. 

Kvinnorna ansåg det tidskrävande att vara fysisk aktiv om de var ensamstående och 

saknade barnvakt.  
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Hollman Frisman och Berterö (2008) framställde att med rutiner och planering kring 

exempelvis måltiden kunde snabbmat undvikas och möjliggöra livsstilsförändring. 

När patienten planerade måltiderna över tid minskade den stressiga miljön kring 

måltiden. Måltiden sågs då som en social miljö och vana där måltiden intogs 

tillsammans, istället för ett stressmoment i patientens liv. Fort et al. (2013) 

redogjorde för hur familjemedlemmar kunde stötta och möjliggöra en mer gynnsam 

miljö för patientens livsstilsförändring genom att exempelvis inte inhandla sötsaker 

när de vet att patienten försöker hålla sig ifrån vissa produkter. Vidare beskrev Fort 

et al. (2013) att patienten får stöd av familjen när familjen äter den mat som patienten 

äter, detta gav även en positiv känsla för patienten av att bidra med något värdefullt 

till hela familjen.  

 

6.3 Bemötandet i vården 

6.3.1 Relationen mellan patienten och sjuksköterskan 

För att genomföra livsstilsförändringar var det för patienten betydelsefullt med en 

god relation mellan sig och sjuksköterskan (Balduino et al., 2016; Brobeck, 

Odencrants, Bergh & Hildingh, 2014; Glynn et al., 2015; Hultgren et al., 2014; 

Murphy et al., 2015; Persson & Friberg, 2009). Brobeck et al. (2014) samt Persson 

och Friberg (2009) skildrade att det för patienten var betydelsefullt med en öppen 

dialog mellan sig och sjuksköterskan. Att ses som en unik person var betydelsefullt 

vilket kunde ske genom att samtala en stund om livet i allmänhet innan samtalet 

ändrade riktning och handlade om livsstilsförändringar. Dialog mellan två vuxna 

personer och inte en dialog mellan patient och sjuksköterska ansågs av patienten 

som positivt. Balduino et al. (2016) bekräftade bilden av patientens positiva 

inställning till en mer öppen dialog mellan patient och sjuksköterska. Relationen 

mellan patienten och sjuksköterskan bör bygga på ömsesidighet och förståelse. 

Patienten blev mer aktiv i samtalet om samtalsklimatet var mer personligt (Balduino 

et al., 2016; Brobeck et al., 2014; Persson och Friberg, 2009).  

 

Murphy et al. (2015) beskrev patientens erfarenhet av att inte bli lyssnad på som 

negativt för relationen. När patienten kände att sjuksköterskan inte hade tid 

försvårades kommunikationen och ledde till att patienten inte ville föra samtalet 

vidare vid livsstilsförändring. Patienten tappade lust att samtala och undvek känsliga 



 

15 

 

och personliga diskussioner när relationen mellan patienten och sjuksköterskan inte 

byggts upp. När patienten möttes av respekt istället för uppmaningar och 

tillrättavisning vid livsstilsförändring menade Brobeck et al. (2014) att patienten 

kände sig bekräftad. Vidare skildrade Brobeck et al. (2014) att skam och 

skuldkänslor relaterade till livsstilsproblemen ofta bidrog till att patienten avstod 

från att söka hjälp. Att samtala med en annan människa kunde vara både känsligt 

och utlämnande. Om diskussionen ledde till förolämpning och skamkänslor 

resulterar även det i att patienten inte sökte hjälp för sina problem. Balduino et al. 

(2016) gav en bild av att en öppen dialog skapade förutsättning för relationsskapade 

och trygghet vilket bekräftades av Persson och Friberg (2009). I de båda studierna 

beskrevs att det för patienten var betydelsefullt att kunna lita på sjuksköterskan och 

våga ställa frågor, frågor som kändes angelägna för patienten att samtala om samt 

att få ärliga svar. Ärligheten i relationen och samtalet vid livsstilsförändring var 

betydelsefull, trots att svaret patienten fick kunde vara svårt att ta till sig.  

 

I studien av Brobeck et al. (2014) skildrades hur patienten upplevde livsstilssamtal 

vid livsstilsförändring baserade på motiverande samtal. Patienten kände i samtalet 

motivation att genomföra livsstilsförändring. Samtalet resulterade i delaktighet, nya 

sätt att tänka och initiativ till livsstilsförändring för patienten. Vidare i studien 

beskrevs patientens fria vilja att göra förändring och forma strategier för 

livsstilsförändring vid motiverande samtal. 

 

6.3.2 Information och undervisning  

Patienten ansåg att personcentrerad vård vid information och undervisning var av 

betydelse för livsstilsförändring (Balduino et al., 2016; Bokhour et al., 2012; Fort et 

al., 2013; Glynn et al., 2015; Hultgren et al., 2014; Persson & Friberg, 2009). I 

studier av Balduino et al. (2016) och Fort et al. (2013) framställdes att 

livsstilsförändring bör vara utformade i enlighet med patientens unika behov vid 

olika tider i deras liv. Med beaktande av patientens välbefinnande, säkerhet och 

autonomi. I studier av Bokhour et al. (2012) samt Persson och Friberg (2009) 

skildrades att patienten ansåg det mer betydelsefullt med dialog mellan dem och 

sjuksköterskan än att få information i form av exempelvis broschyrer. I de båda 

studierna menade patienten att information som riktar sig allmänt till 
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livsstilsförändringar var komplicerad eller ointressant att följa och leva upp till. 

Patienten önskade att informationen var mer personlig och utgick från patienten som 

person, livssituation och dagliga liv. I Hultgren et al. (2014) studie beskrev patienten 

att det var betydelsefullt att få kontinuitet genom att träffa samma sjuksköterska vid 

informations- och undervisningstillfällen.  

 

Flertalet patienter saknade medicinsk kunskap och information kring behandling. 

Vilket försvårade för patienten att argumentera och diskutera för och nackdelar med 

behandling samt vara delaktig (Hultgren et al., 2014). Glynn et al. (2015) beskrev 

vikten av att bygga upp en metod och strategi som fungerar för den enskilda 

patienten vid information och undervisning.  

 

7. Diskussion  
 

7.1 Sammanfattning av huvudresultat 

Syftet med litteraturöversikten var att sammanställa och beskriva aktuell forskning 

om patientens erfarenhet av livsstilsförändring vid hypertoni. I litteraturöversikten 

framkom det att patienten behövde motivation och redskap för att lyckas med 

livsstilsförändringen. Patienten genomgick känslomässiga processer som påverkade 

motivationen och det dagliga livet vid hypertoni. Tidigare erfarenheter av hypertoni 

i familjen var betydelsefull för motivationen till livsstilsförändring. Även patientens 

motvilja till läkemedelsbehandling var en motivation till livsstilsförändring. 

Patientens möjligheter och hinder vid livsstilsförändring kunde ses i person, hälsa 

och miljö begreppen. Patientens erfarenhet av bemötande i vården var av betydelse 

för att se möjligheter och övervinna hinder. Två fynd vid bemötande var relationen 

mellan patient och sjuksköterska samt information och undervisning som innebar 

att mötas av ett personcentrerat förhållningssätt vilket var betydelsefullt för 

patienten.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1 Reaktioner 

Resultatet påvisade patientens känslomässiga reaktioner till följd av att få diagnosen 

hypertoni. Reaktionen kunde handla om känslor som ångest och skuld men även oro 
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och rädsla inför framtiden med tankar på familj och följdsjukdomar. Tankar på 

döden och det dagliga livet påverkade även patientens reaktioner (Balduino et al., 

2016; Hultgren et al., 2014; Person & Friberg, 2009; Sångren et al., 2009). 

Uppsatsförfattarna anser att sjuksköterskans fokus bör ligga på patientens 

upplevelser av diagnosen. Patienter reagerar olika och sjuksköterskan behöver vara 

lyhörd inför detta. Sjuksköterskan bör eftersträva ett öppet sinne för allas olika 

personlighet, erfarenhet och livssituation och bemöta detta på ett personcentrerat 

sätt. För att lyckas med detta anser uppsatsförfattarna att sjuksköterskan behöver 

förstå sina egna värderingar och förutfattade meningar vilket även McCormack et 

al. (2010) beskrev. 

 

7.2.2 Bristande kunskap 

Livsstilsförändring var krävande att genomföra för patienten då det tog tid att se 

resultat (Jallinoja et al., 2007; Jones et al., 2012; Sol et al., 2007; Yang et al., 2014). 

Anledningen till detta var enligt sjuksköterskan patientens motvilja till 

livsstilsförändring men även tidsbristen i vården spelade in (Jallinoja et al., 2007; 

Jones et al., 2012). Yang et al. (2014) beskrev även att patientens otillräckliga 

kunskap gällande behandling var en anledning att patienten avbröt förändringen. 

Resultatet i litteraturöversikten visade att många patienter ville ändra livsstil men att 

det krävdes motivation och kunskap för att lyckas. Uppsatsförfattarna anser att den 

motvilja patienten visade inför livsstilsförändring i Jallinoja et al. (2007), Jones et 

al. (2012), Sol et al. (2007) samt Yang et al. (2014) studier dels beror på 

sjuksköterskans egen syn på patienten men även på patientens bristande kunskap 

kring sjukdom och behandling. Det är svårt att som patient veta hur kroppen 

fungerar och vad som bör ändras i patientens liv om information och kunskap kring 

detta uteblir. Exempelvis beskrev Jallinoja et al. (2007) att läkemedel i kombination 

med livsstilsförändring var behandlingen vid hypertoni men att det trots detta oftast 

bara var läkemedelsbehandling som blev aktuellt på grund av tidsbristen. 

Uppsatsförfattarna anser att enbart läkemedelsbehandling ger en falsk trygghet för 

patienten om patienten saknar information och kunskap kring livsstilsförändring. 

Att ta läkemedel vid hypertoni sänker blodtrycket men ändrar inte orsaken eller 

uppkomsten av sjukdomen för patienten. Även patientens livsstil kräver förändring 

för att på lång sikt sänka blodtrycket. Pitkala et al. (2007) påpekade att följsamheten 
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till behandling vid hypertoni förbättrades om patienten möttes av ett personcentrerat 

förhållningssätt, vilket uppsatsförfattarna anser sannolikt.  

 

7.2.3 Motivation 

Patientens motivation till livsstilsförändring visade sig i resultatet vara att få 

diagnosen hypertoni tidigare erfarenheter i familjen och motvilja till läkemedel.  

Erfarenheter av hypertoni i familjen motiverade patienten att inte gå samma väg som 

sina föräldrar och övriga familjemedlemmar gjort till följd av hypertoni. Rädsla för 

följdsjukdomar och en för tidig död ledde även till motivation (Balduino et al., 2016; 

Glynn et al., 2015; Hultgren et al., 2014; Persson & Friberg, 2009; Sångren et al., 

2009).  Resultatet i litteraturöversikten går alltså emot tidigare studier av Jallinoja 

et al. (2007) och Jones et al. (2012) då det i denna litteraturöversikt visar att patienten 

vill ändra livsstil. Uppsatsförfattarna anser att sjuksköterskan behöver vara lyhörd 

inför patientens behov av kunskap och information men även vara lyhörd inför 

patientens egen vilja. Sjuksköterskan bör motivera patienten genom livsstilsamtal 

utifrån ett personcentrerat förhållningssätt som inte enbart fokuserar på 

livsstilsförändring utan på hela patienten vilket bekräftas av Svensk 

sjuksköterskeförening (2016a). Uppsatsförfattarna anser även att livsstilsamtal bör 

ske under en längre tid med uppföljning för att patienten inte ska tappa motivation 

och viljan till livsstilsförändring.  

 

7.2.4 Möjligheter 

Resultatet påvisade möjligheter vid livsstilsförändring som exempelvis kunde vara 

patientens motivation och erfarenheter som byggde på viljan att förlänga livet 

(Hollman Frisman & Berterö, 2008; Murphy et al., 2015; Persson & Friberg, 2009).  

Möjligheter innebar även stöd och förståelse från familjen (Fort et al., 2013) samt 

att den psykosociala miljön ansågs ge möjligheter för patienten (Bokhour et al., 

2012; Magobe et al., 2017; Murphy et al., 2015). Bokhour et al. (2012) och Murphy 

et al. (2015) beskrev att patienter efterfrågade mer personcentrerad information om 

fysisk aktivitet för att möjliggöra livsstilsförändring. Uppsatsförfattarna anser att om 

sjuksköterskan utgår ifrån den enskilda patienten kommer informationen riktas och 

formas efter den unika patienten på ett personcentrerat sätt.   
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7.2.5 Hinder 

Hinder som patienten upplevde vid livsstilsförändring var exempelvis okunskap om 

kost (Fort et al., 2013; Murphy et al., 2015; Persson & Friberg, 2009), kroppsliga 

symtom (Bokhour et al., 2012; Magobe et al., 2017) och familjeförhållanden (Fort 

et al., 2013; Magobe et al., 2017). Uppsatsförfattarna menar att om sjuksköterskan 

har kunskap kring effekten av exempelvis ändrad kost, fysisk aktivitet och 

viktminskning kan sjuksköterskan genom ett personcentrerat förhållningssätt bidra 

till livsstilsförändringar och i samråd med patienten vända dessa hinder till 

möjligheter. Om patientens kunskap växer kring exempelvis att hälsosam kost inte 

behöver vara dyrare eller svårare att tillaga kan det motivera patienten till 

livsstilsförändring. Sjuksköterskan ska se patienten utifrån patientens livssituation, 

livsvärld och personliga förutsättningar så att patienten kan motiveras till 

livsstilsförändring och se möjligheter vilket även Svensk sjuksköterskeförening 

(2016a) bekräftar. 

 

7.2.6 Personcentrerad vård  

I resultatet framkom betydelsen av ett personcentrerat förhållningsätt vid 

bemötande, information och undervisning. Att mötas av respekt och ses som en unik 

person vid livsstilsförändring var betydelsefullt för patienten (Brobeck et al., 2014; 

Fort et al., 2013; Persson & Friberg, 2009) vilket även styrks i Värdegrund för 

omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2016b).  Svensk sjuksköterskeförening 

(2016a) påpekar att personcentrerad vård handlar om att möta patienten som den är 

och utgå från den enskilda individen. Uppsatsförfattarna anser att det 

personcentrerade förhållningssättet är något att sträva efter vid livsstilsförändring. 

Personcentrering utgår från patientens olikheter och behov, att enbart gå efter en 

metod med riktlinjer för livsstilsförändring bör undvikas vilket även Glynn et al. 

(2015) beskriver. Sjuksköterskan bör frångå dessa rutiner och anpassa 

livsstilsförändringen efter patientens önskemål och självbestämmande. 

 

Ett betydelsefullt bemötande var då en relation skapades mellan patient och 

sjuksköterska. Relationen stärktes när sjuksköterskan lyssnade och tog patienten på 

allvar (Murphy et al., 2015). Att kunna ställa frågor i ett samtal mellan två vuxna 

människor var av betydelse (Balduino et al., 2016; Brobeck et al., 2014; Persson & 
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Friberg, 2009). Information och undervisning bör anpassas efter den unika patienten 

påvisade resultatet (Bokhour et al., 2012). HSL (SFS 1982:763) och Patientlagen 

(SFS 2014:821) säger att patienten ska vara delaktigt i vården och bidra med 

information vilket leder till patientdelatighet. För att kunna följa de lagar och 

riktlinjer som finns anser uppsatsförfattarna att det krävs ett personcentrerat 

förhållningsätt i samtalet och mötet med patienter. Sjuksköterskan har ett 

kunskapsansvar vid livsstilsförändring för att kunna ge patienten personcentrerad 

information och undervisning vilket även McCormack et al. (2010) bekräftar. 

 

7.2.7 Individ, grupp och samhälle 

Hypertoni beskrivs som en folkhälsosjukdom och livsstilssjukdom som drabbar 

både män och kvinnor i hela världen (Hjärt-lungfonden, 2016; WHO, 2013). 

Hypertoni kommer att öka globalt på grund av människans livsstilsvanor men 

hypertoni går att förebygga genom livsstilsförändring (WHO, 2013). 

Sjuksköterskan har genom sin yrkeskompetens och professionalitet ett ansvar 

gentemot patienten att fånga upp och ge råd vid livsstilsförändring vilket även 

bekräftas i Värdegrund för omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2016b). 

Livsstilsförändring påverkar patientens hälsa positivt vilket leder till minskad risk 

för följdsjukdomar för individen (Ericson & Ericson, 2012; Hjärt-Lungfonden, 

2016; Sand et al., 2007; Strömberg, 2014). När detta sker påverkas även grupp och 

samhällsnivå positivt då till exempel vårddygnen minskar till följd av att risken för 

följdsjukdomar minskar. Uppsatsförfattarna anser att medvetenhet om 

samhällsaspekter, grupp och patienters individuella behov av stöd, motivation och 

livsstilsförändring är av betydelse för samhället och sjuksköterskan i mötet med 

patienten för att kunna stötta, motivera och minska det växande problemet.  

 

7.3 Metoddiskussion 

Studien som genomfördes var en litteraturöversikt och endast kvalitativa studier 

användes. De kvalitativa studierna valdes då syftet var att beskriva patientens 

erfarenhet av livsstilsförändring vid hypertoni. Att använda kvalitativa studier ger 

en djupare förståelse för patientens erfarenheter eftersom studierna sker i mindre 

grupp med intervjuer. Detta ger även en ökad förståelse för patientens erfarenhet då 

deltagarna i studierna kan förklara med egna ord och förstärkas med citat i artiklarna. 



 

21 

 

Att välja bort kvantitativa studier kan ses som en nackdel. Kvantitativa studier har 

oftast ett större antal deltagare vilket skulle kunna leda till ett bredare resultat av 

litteraturöversikten trots detta användes endast kvalitativa studier. Efter diskussion 

sinsemellan beslutades att de kvalitativa artiklarna som användes besvarade syftet 

med litteraturöversikten. En annan nackdel är att uppsatsförfattarna sammanställde 

tidigare studier som var skrivna på engelska vilket medför att feltolkning av 

studierna kan ha skett vilket påverkar trovärdigheten av resultatet i 

litteraturöversikten. Fördelar är att studierna som använts var utförda i olika delar 

av världen, detta ger ett bredare perspektiv och ökar pålitligheten. Detta bidrar då 

till att ge en större inblick i patientens erfarenhet från olika delar av världen vilket 

är en fördel i dagens mångkulturella samhälle.  

 

Samarbetet i arbetsprocessen skedde genom Högskolan Dalarnas webbaserade 

samtalsrum Connect där delad skärm fanns som funktion. Denna funktion har gett 

möjlighet att arbeta tillsammans med litteraturöversikten vilket har varit positivt då 

uppsatsförfattarna är bosatta på olika orter. En annan fördel är att arbetet genomförts 

gemensamt med kontinuerlig diskussion vilket kan ses som en styrka i 

litteraturöversikten.  

 

I litteraturöversikten användes 12 vetenskapliga artiklar från olika länder med 

varierande årtal. Resultatet av litteraturöversikten kan ha påverkats negativt av det 

låga antalet artiklar. De 12 inkluderade artiklarna var ändå tillräckliga för att besvara 

litteraturöversiktens syfte. Artiklarna som användes i litteraturöversikten söktes 

fram i databaserna Cinahl och PubMed. Databasen Cinahl uppfattades som mer 

lätthanterlig vilket är anledningen till att de flesta artiklar som användes i 

litteraturöversikten söktes fram genom nämnd databas. I databasen Cinahl kunde 

begränsningar i sökningen ske genom att välja peer reviewed och möjlighet fanns 

till att söka mellan önskade årtal, vilket stärkte sökningens tillförlitlighet. Denna 

begränsning kunde inte göras i PubMed.  

 

Av de 12 artiklarna som används i litteraturöversikten har 10 artiklar sökts fram 

genom att använda sökorden hypertension, lifestyle change, self care, patient 

experience och patient perception i olika kombinationer. Dessa sökningar 
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resulterade i patientens erfarenhet av livsstilsförändring vid hypertoni. Resterande 

två artiklar har sökts fram med sökorden lifestyle change, patient experience och 

patient attitude. De två artiklar har alltså sökts fram utan sökordet hypertension. 

Dessa artiklar handlar inte genomgående om hypertoni utan om livsstilsförändring 

vid motiverande samtal respektive metabolt syndrom. Syftet med 

litteraturöversikten var att undersöka patientens erfarenhet av livsstilsförändring vid 

hypertoni. De två artiklarna inkluderades i litteraturöversikten trots att de inte 

besvarar syftet fullt ut men de uppfyller inklusionskriterierna som framtagits och 

belyser patientens erfarenhet av livsstilsförändring. Uppsatsförfattarna anser ändå 

att artiklarna är relevanta för litteraturöversikten och besvarar syftet då de belyser 

erfarenheter vid livsstilsförändring. Samtliga inkluderade artiklar i 

litteraturöversikten uppfyllde de inklusionskriterier som framtagits. De framtagna 

artiklarna anses besvara syftet och valda sökord innefattar området vilket bedömdes 

vara optimalt för litteraturöversiktens trovärdighet.  

 

Sökningar gjordes först mellan år 2007–2017, sedan begränsades sökningarna med 

årtal till 2012–2017. Denna begränsning skedde för att finna den senaste forskningen 

inom området. Artiklarna kvalitetsgranskades med en modifierad 

kvalitetsgranskningsmall utförd av Högskolan Dalarna där grunden framtagits av 

William, Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och Wengström (2008). 

Granskningens överförbarhet har vissa svagheter. Några frågor gick inte att besvara 

exempelvis saknades exklusionskriterier och årtal när studien genomfördes i 

flertalet artiklar, vilket medförde att artiklarna fick lägre procent. En annan 

överförbarhetproblematik kan vara att artiklarna kan ha fått för höga eller låga 

procent eftersom granskningsmallen aldrig använts av uppsatsförfattarna tidigare.  

 

7.4 Etikdiskussion 

De inkluderade artiklarna i denna litteraturöversikt var godkända av etisk kommitté. 

Vilket betyder att uppsatsförfattarna kvalitetsgranskat och använt artiklar som följt 

mänskliga rättigheter (Vård i Norden, 2003). I samtliga artiklar har deltagarna givit 

sitt godkännande att delta i studierna. Samtliga artiklar var skrivna på engelska och 

vid analys av artiklarna valde uppsatsförfattarna att översätta med ordlexikon från 

engelska till svenska, för att undvika eventuell språklig missuppfattning vid 



 

23 

 

genomläsning. Ytterligare etiska aspekter som tagits hänsyn till var att deltagarna 

skulle vara över 18 år. Samtliga artiklar som användes var kvalitativa 

intervjustudier. I samtliga artiklar framkom att hänsyn tagits till deltagarnas 

självbestämmande och att deltagarna när som helst kunde avbryta deltagandet i 

studien (Vård i Norden, 2003). Dessa aspekter ansågs vara av betydelse vid val av 

artiklar för litteraturöversikten. Uppsatsförfattarna har även granskat de valda 

artiklarna objektivt och sanningsenligt. 

 
8. Klinisk betydelse för samhället 

 

Litteraturöversikten har klinisk betydelse för samhället eftersom den skapar en ökad 

medvetenhet och förståelse för patientens erfarenhet av livsstilsförändring vid 

hypertoni. Denna ökade medvetenhet är betydelsefull för sjuksköterskan att ha i 

åtanke i mötet med patienter som har hypertoni och ska genomgå livsstilsförändring. 

Detta eftersom hypertoni är en sjukdom som ökar i samhället, det är därför av vikt 

att sjuksköterskan är medveten om patientens erfarenhet vid livsstilsförändring för 

att minska det växande problemet i samhället.  

 

9. Slutsats 

 

Litteraturöversikten visar att patienter med hypertoni genomgår olika känslomässiga 

reaktioner. Tidigare erfarenheter och okunskap kring hypertoni var centrala 

möjligheter eller hinder för motivation till livsstilsförändring. Personcentrerad vård 

var betydelsefullt vid livsstilsförändring enligt patienten. Patienten är unik och ska 

bemötas med värdighet och respekt för personens integritet och självbestämmande. 

 

10. Förslag till vidare forskning 

 

Utifrån litteraturöversiktens resultat behövs det mer forskning om hur 

sjuksköterskan kan motivera patienten till livsstilsförändringar. Ytterligare 

forskning som behövs är vilka kunskaper och egenskaper som är av betydelse för 

sjuksköterskans arbete med livsstilsförändringar. Detta för att sjuksköterskan ska 
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kunna bemöta och stötta patienten utifrån de olika känslo- och erfarenhetsmässiga 

behov som patienten har och befinner sig i.  
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Bilagor  
Bilaga 1, Sammanställning av artiklar som ligger till grund för resultatet 
 
 

Tabell 2. Sammanställning av artiklar (n=12) som ligger till grund för resultatet 

Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Balduino, A. F. A., 

Mantovani, M. F., 

Lacerda, M. R., Marin, 

M. J. S., & Wal, M. L.  
 

2016  

  

Brasilien 

Experience of 

hypertensive patients 

with self-management of 

health care. 

Att undersöka 

erfarenheten hos 

patienter med 

hypertoni vid 

självhantering inom 

sjukvården. 

Kvalitativ. 

  

Halvstrukturerade intervjuer 

som spelades in och 

transkriberades.  

n=28 (fem män och 

23 kvinnor).  

Sex teman: början på 

sjukdomen, förstå 

sjukdomsprocessen, 

beteenden för självhantering 

av sjukdomen, erfarenheter 

av attityder och åtgärder i 

behandlingen, att behandlas 

inom den allmänna hälso- 

och sjukvården. 

Hög,  

92 %  

Bokhour, B. G., Cohn, 

E. S., Cortés, D. E., 

Solomon, J. L., Fix, G. 

M., Rani Elwy, A., … 

Kressin, N. R.  

 

2012 

 

USA 

The Role of Patients’ 

Explanatory Models and 

Daily-Lived 

Experience in 

Hypertension Self-

Management. 

Att undersöka 

patientens 

förklaringsmodeller vid 

hypertoni samt 

undersöka det sociala 

sammanhanget i 

patientens dagliga liv. 

Kvalitativ. 

 

Semistrukturerade intervjuer 

som spelades in och 

transkriberades. 

n= 48 (44 män och 

fyra kvinnor). 

Två huvudteman som 

påverkar patientens 

självhantering vid hypertoni.  

1. Fyra aspekter av 

förklaringsmodeller (orsaken 

till hypertoni, symtom, 

sjukdomsförlopp och 

behandling). 

2. Fem aspekter av det 

dagliga livet (ensamhet, 

andra sjukdomar, brist på 

rutin, inaktivitet och 

prioritera livstilsval). 

Hög 

84 % 
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Bilaga 1 forts. Sammanställning av artiklar som ligger till grund för resultatet 
 

Tabell 2. Sammanställning av artiklar (n=12) som ligger till grund för resultatet 

Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Brobeck, E., 

Odencrants, S., Bergh, 

H., & Hildingh, C. 

 

2014 

 

Sverige 

Patients' experiences of 

lifestyle discussions 

based on motivational 

interviewing: a 

qualitative study. 

 

Att beskriva patientens 

erfarenhet av 

livsstilsdiskussion i 

form av motiverande 

samtal inom 

primärvården.  

Kvalitativ. 

 

Intervjuer i dialogform som 

spelades in och 

transkriberades. 

n= 16 (tio män och 

sex kvinnor). 

Livsstilsdiskussionerna kan 

möjliggöra 

självbestämmande. Det krävs 

ömsesidig interaktion mellan 

patient och sjuksköterska 

som bidrar till en känsla av 

välbefinnande för 

patienterna. 

Hög 

84 % 

Fort, M. P., Alvarado-

Molina, N., Pena, L., 

Mendoza Montana, C., 

Murrillo, S., & 

Martínez, H. 

 

2013 

 

Costa Rica och México 

Barriers and facilitating 

factors for disease self-

management: a 

qualitative analysis of 

perceptions of patients 

receiving care for type 2 

diabetes and/or 

hypertension in San José, 

Costa Rica and Tuxtla 

Gutiérrez, Mexico. 

Att undersöka hur 

patienter med typ 2-

diabetes och/eller 

hypertoni uppfattar sin 

roll i att hantera 

sjukdomen samt 

sammanfatta faktorer 

som underlättar och 

hindrar detta. 

Kvalitativ. 

 

12 fokusgrupper som 

intervjuades som spelades in 

och sedan transkriberades.  

n= 70 

(diagnostiserade med 

typ 2-diabetes eller 

hypertoni, eller båda 

tillstånden). 

Hinder: accepterar ej 

sjukdomen, bristande 

information, bristande 

följsamhet till behandling, 

andra sjukdomar. 

Främjande: positiva 

erfarenheter, vägledning från 

sjukvården, tillgängliga 

hälsovårdstjänster, 

familjestöd. 

Hög  

92 % 
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Bilaga 1 forts. Sammanställning av artiklar som ligger till grund för resultatet 
 

Tabell 2. Sammanställning av artiklar (n=12) som ligger till grund för resultatet 

Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Glynn, L., Casey, M., 

Walsh, J., Hayes, P. S., 

Harte, R. P., & 

Heaney, D. 

 

2015 

 

Irland 

Patients' views and 

experiences of 

technology based self-

management tools for 

the treatment of 

hypertension in the 

community: A 

qualitative study. 

Att undersöka 

patientens erfarenhet 

av teknikbaserade 

självhanteringsredskap 

vid behandling av 

hypertoni. 

Kvalitativ. 

 

Semistrukturerade intervjuer 

i fokusgrupp som spelades 

in och sedan 

transkriberades. 

n= 50 (25 män och 

25 kvinnor). 

Fyra teman: 

individualisering, förtroende, 

motivation och 

kommunikation. 

Hög  

80 % 

Hollman Frisman, G., 

& Berterö, C. 

 

2008 

 

Sverige  

Having knowledge of 

metabolic syndrome: 

does the meaning and 

consequences of the risk 

factors influence the life 

situation of Swedish 

adults? 

Att undersöka 

meningen och 

konsekvenserna av 

riskfaktorerna vid 

metabolt syndrom. 

Kvalitativ 

 

Intervjuer som spelades in 

och sedan transkriberades.  

n= 13 (sex män och 

sju kvinnor). 

Tre teman: 

livsstil, normalt liv och 

fatalistisk inställning till 

livet. 

Hög  

80 % 

Hultgren, F., Jonasson, 

G., & Billhult, A. 

 

2014 

 

Sverige 

From resistance to 

rescue - patients' shifting 

attitudes to 

antihypertensives: A 

qualitative study. 

Att få djupare 

förståelse och kunskap 

för patientens 

erfarenhet av 

behandling med 

blodtryckssänkande 

läkemedel.  

Kvalitativ.  

 

Intervjuer som spelades in 

och sedan transkriberades.  

n= 10 (sex män och 

fyra kvinnor). 

Motstånd till 

läkemedelsbehandling, brist 

på kontroll och biverkningar 

medförde en positiv 

inställning till 

livsstilsförändring pga. rädsla 

för hjärt-kärlsjukdom.  

Medel 

76 % 
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Bilaga 1 forts. Sammanställning av artiklar som ligger till grund för resultatet 
 

Tabell 2. Sammanställning av artiklar (n=12) som ligger till grund för resultatet 

Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Magobe, N. B. D., 

Poggenpoel, M., & 

Myburgh, C. 

 

2017 

 

Sydafrika  

Experiences of patients 

with hypertension at 

primary health care in 

facilitating own lifestyle 

change of regular 

physical exercise. 

Att undersöka 

erfarenheter av 

regelbunden motion 

som livsstilsförändring 

hos patienter med 

hypertoni. 

Kvalitativ. 

 

Intervjuer i fokusgrupper 

samt individuella intervjuer 

som spelades in och sedan 

transkriberades. 

n= 44 (13 män och 

31 kvinnor). 

Patienterna upplevde dålig 

egenvård pga. dålig förmåga 

att genomföra fysisk 

aktivitet. 

Hög 

88 % 

Murphy, K., Chuma, 

T., Mathews, C., 

Steyn, K., & Levitt, N. 

 

2015 

 

Sydafrika 

A qualitative study of the 

experiences of care and 

motivation for effective 

self-management among 

diabetic and 

hypertensive patients 

attending public sector 

primary health care 

services in South Africa. 

Att undersöka 

patientens erfarenhet 

av kronisk vård samt 

deras motivation och 

förmåga till 

självhantering och 

livsstilsförändring.  

Kvalitativ. 

 

Intervjuer som spelades in 

och sedan transkriberades.  

n= 22 (sex män och 

16 kvinnor).  

Tre teman: 

närvaro av vårdpersonal, stöd 

till självbestämmande, 

självhanterings kompetens.  

Hög 

88 % 

Persson, M., & 

Friberg, F. 

 

2009 

 

Sverige 

The dramatic encounter: 

experiences of taking 

part in a health 

conversation. 

Att beskriva 

deltagarnas 

erfarenheter av att 

informeras om deras 

riskfaktorer för att 

drabbas av hjärt-

kärlsjukdom. 

Kvalitativ. 

 

Intervjuer som spelades in 

och sedan transkriberades.  

n= 9 Tre teman: 

Det oundvikliga 

meddelandet, reflektion av 

innehållet i konversationen, 

det pedagogiska mötet. 

Hög 

92 % 
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Bilaga 1 forts. Sammanställning av artiklar som ligger till grund för resultatet 
 

Tabell 2. Sammanställning av artiklar (n=12) som ligger till grund för resultatet 

Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Rahmawati, R., & 

Bajorek, B. 

 

2016 

 

Indonesien 

Perspectives on 

antihypertensive 

medication: a qualitative 

study in a rural 

Yogyakarta province in 

Indonesia. 

Att undersöka 

patientens erfarenhet 

av behandling med 

blodtryckssänkande 

läkemedel. 

Kvalitativ. 

 

Individuella 

semistrukturerade intervjuer 

som spelades in och sedan 

transkriberades 

n= 11 Fyra teman: 

Medicineringen är onödig, 

livsstilsförändring, rädsla för 

beroende och medicinering 

utan indikation, behandling 

vid symtom på hypertoni. 

Medel  

76 % 

Sångren, H., 

Reventlow, S., & 

Hetlevik, I. 

 

2009 

 

Danmark 

Role of biographical 

experience and bodily 

sensations in patients' 

adaptation to 

hypertension 

Att undersöka 

patientens anpassning 

till hypertoni samt 

beskriva dess inverkan 

på sin kropp, biografisk 

erfarenhet, livsstil och 

daglig aktivitet. 

Kvalitativ. 

 

Semistrukturerade intervjuer 

som spelades in och sedan 

transkriberades. 

n= 17 (nio män och 

åtta kvinnor). 

Anpassning till hypertoni 

påverkades av patientens 

biografiska erfarenhet och 

förändringar i uppfattningen 

av sin kropp. Detta 

påverkade patientens dagliga 

liv. Patienten ändrade 

attityder för att minska risken 

för hjärt-kärlsjukdom. 

Hög  

88 % 
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Bilaga 2, Granskningsmall för kvalitetsbedömning 
 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 

Kvalitativa studier 

 

 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 

  

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 

  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

 
Maxpoäng:                       25 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  0–59 % låg          60–79 % medel          80–100% hög 

 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008). 


