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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att ge en representativ översikt av forskningen om pedagogikens roll i 

patientundervisning. Studien genomfördes med systematisk litteraturöversikt som metod, där en 

databassökning genererade åtta (8) artiklar som överensstämde med denna studies syfte. Det 

sammantagna resultatet av dessa artiklar mynnade ut i tre teman: pedagogikens roll, individanpassad 

undervisning samt effekter och mål med patientundervisning. Uppsatsens resultat visar att det som 

kännetecknar detta forskningsfält är forskning om pedagogikens roll i patientundervisning åskådliggör 

att sådan undervisning är betydelsefull för att patienter skall känna sig delaktiga i vården. Dessutom 

visar uppsatsen att forskningen sammantaget kan belägga att patientundervisning ökar individens 

förmåga att hantera sjukdom och ohälsa samt bidrar till smärtlindring, ökad livskvalitet och större 

förmåga att ta hand om sig själv och att klara livets utmaningar. 

 

Nyckelord: Effekter, lärande, patient, undervisning.   
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Inledning 

Frågor om undervisning och lärande är viktiga inom de flesta yrken inte minst inom 

hälso- och sjukvården. Patientundervisning innebär att patienter undervisas av 

personal inom vård- och omsorg, så att de utvecklar sina kunskaper och kompetenser 

om den ohälsa och/eller sjukdom som drabbat dem. Undervisningen innebär också 

att skapa en känsla av delaktighet hos patienten, för att på så sätt möjliggöra att 

patienten känner en aktiv medverkan i den vård som ges (Christensen-Lejsgaard & 

Jensen-Huus, 2004). Patientundervisning är ett betydelsefullt begrepp inom detta 

område och det innebär kompetensutveckling avseende kunskaper, färdigheter och 

förhållningssätt för både personal och patienter (ibid). Samhället har förhoppningar 

och ställer krav på att medborgarna skall ta ansvar för sin hälsa. Vidare att vård- och 

omsorgspersonal skall hjälpa patienten att utveckla de kunskaper och färdigheter som 

behövs men också ge en ökad förståelse för sin hälsa eller ohälsa (SFS 1982:763; SFS 

2010:659). Att då kunna lära och lära ut i dagens omsorgskontext, som ständigt 

förändras och ger nya utmaningar, kräver att vårdpersonalen arbetar aktivt som 

pedagoger i en allt större utsträckning. Detta leder i sin tur rimligtvis till att den 

pedagogiska forskningen bör fokusera på detta viktiga område och att pedagogiska 

forskare på så vis kan bidra med ny och relevant kunskap. Trots detta är det dock 

relativt svårt att finna systematiska litteraturstudier författade av pedagoger där 

denna typ av forskning sammanfattas och där kunskapsluckor och vita fläckar pekas 

ut. Denna uppsatsförfattare har trots stöd från bibliotekarier och handledare inte 

lyckats hitta någon sådan. 

 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna systematiska litteraturstudie, är att ge en representativ översikt av 

forskningen om pedagogikens roll i patientundervisning.  

Studiens frågeställningar är: 

• Vad kännetecknar forskning om pedagogikens roll i patientundervisning? 

• Hur kan de resultat som presenteras inom detta forskningsfält sammanfattas och 

analyseras, speciellt vad avser patientens delaktighet i patientundervisningen?  
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Tidigare forskning  

I detta kapitel presenteras en genomgång av tidigare forskning kring patient-

undervisning och begreppet lärande. Kapitlet syftar till att bidra till en förståelse för 

området. De delar som detta kapitel behandlar är: patientundervisning, patienters 

lärande, kunskap i patientundervisning samt delaktighet och hanterbarhet i 

patientundervisning.  

 

Patientundervisning  

Vid en första anblick kan begreppet patientundervisning ge intryck av att det handlar 

om att ge patienter instruktioner och information men det handlar även om en 

planerad och målstyrd aktivitet vars övergripande syfte är att ge patienten nycklar till 

att nå en så god hälsa som möjligt (Friberg, 2001). Patientundervisningens utveckling 

har gått från att enbart fokusera på att ge information till att mer aktivt involvera 

patienten i undervisningssituationen (Berglund, 2011).  

Vidare kan patientundervisning beskrivas som en process där målet är att öka 

kunskap, få en beteendeförändring, ändra attityder samt färdigheter för att bibehålla 

samt uppnå hälsa. För att patientundervisningen skall vara givande och så att resultat 

uppnås, är det av vikt att undervisningen är begriplig och att vård- och 

omsorgspersonal använder sig av patienternas egna erfarenheter (Hart, 2000). Om 

patienten inte är inkluderad i undervisningen, ökar risken för att beteendeförändring 

inte kommer ske. Det är av vikt att patienten inkluderas, så han eller hon tillåts 

berätta sina funderingar om/och erfarenheter från tidigare sjukdomsförhållanden 

(Rankin, Stallings & London, 2005). För att uppnå en effektiv och meningsfull 

patientundervisning skall vård- och omsorgspersonalen använda sig av 

ändamålsenligt material som exempelvis åldersanpassat, tillgängligt samt 

anpassande efter patienters olika behov (Hart, 2000).  

Kunskap om sjukdomen och ohälsan är av vikt för att patienten skall förstå den nya 

situationen. Patientundervisning minskar känslan av att känna sig hjälplös och ökar 

istället förmågan att hantera situationen. Flera studier visar att patientundervisning 

ger ökad kunskap, mindre stress, beteendeförändring samt att tillfrisknandet kan gå 

snabbare (Löfvenmark, 2011).   
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Det samhälleliga intresset ställer krav på att patienten skall få undervisning och 

information som han eller hon kan tillgodose sig.  Forskning (Friberg, Granum, & 

Bergh, 2012) visar att det arbete som har med patientundervisning att göra 

visserligen värderas högt, men att vård- och omsorgspersonal tar det för givet och 

därmed blir patientundervisningen otydligt. Bergh (2016) tar upp i sin avhandling 

om ett antal hindrande faktorer i patientundervisningen, bland annat att de inte har 

tid, bristande stöd från chefer, inte har tillgång till undervisningshjälpmedel samt 

inte har några riktlinjer för patientundervisande arbete.  

Bergh (2016) visar i sin avhandling att cirka 80% av sjuksköterskorna saknade 

pedagogisk utbildning, vilket bland annat innefattar utbildning i patientundervisande 

arbete i sjuksköterskeutbildningen samt kurser med fokus på patientundervisning på 

arbetsplatsen. Vidare att sjuksköterskorna inte får någon kompetensutveckling inom 

patientundervisning på sin arbetsplats (ibid).   

  

Patientens lärande 

Enligt Westlin (2000) kan patienters lärande kopplas samman med flera forsknings-

områden. Patienters lärande utifrån en pedagogisk/ didaktisk teori fokuserar på olika 

kvaliteter, exempelvis beteende, tänkande och kommunikation (Westlin, 2000; 

Berglund, 2011). Vidare beskriver forskarna att patientens lärande innebär en process 

där individen förändrar sitt sätt att hantera olika delar av sin livsvärld (Westin, 2000; 

Berglund, 2011).  

Således innebär lärande för patienterna bland annat att öka deras förmåga att 

utveckla färdigheter såsom: beslutsfattande, överlevnadsstrategier samt lära sig att 

känna igen problem vid ohälsa och sjukdom (Rankin, Stallings & London, 2005). 

Både kunskap och lärande är av vikt i lärande och undervisning av patienter. Enligt 

Friberg (2001) är lärandet inte alltid en reflektion från individens sida om han eller 

hon lär sig något, utan det innebär att vara i livets skiften. Detta innebär en strävan 

efter att förstå och begripa något individen tidigare inte varit eller medveten om. 

Denna sökandeprocess pågår ständigt. Det är när patienter deltar i aktiviteter och 

rutiner i vardagen som erfarenheter görs och lärande skapas (ibid).  
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Kunskap i patientundervisning  

Berglund (2011) beskriver i sin avhandling begreppet kunskap, som kan förklaras 

som något människan tar till sig och använder sig av. Kunskap innebär en förmåga av 

att kunna anpassa sig efter situationen. För människor som lever med långvariga 

sjukdomar innebär begreppet kunskap ett behov som ständigt förändras.  

Klang (2003) visar att kunskap om sjukdom och ohälsa bidrar till att patienten kan 

anpassa sig till livsstilsförändringar och behandlingsmetoder, vilket i sin tur leder till 

en bibehållen och/eller förbättrad hälsa samt livskvalitet. Detta beskriver även 

Arvidsson et al. (2012) där forskarna visar att vård- och omsorgspersonal behöver 

inventera patienternas kunskapsbehov och utifrån detta behovsanpassa och förmedla 

den information som respektive patienten behöver. Vilket ökar chansen för att 

utbildningsresultatet skall bli så bra som möjligt samt att livsstilsförändring blir 

bestående.  

Att införskaffa sig kunskap inom patientundervisning kan ske på olika sätt. Detta 

behandlar Berglund (2011) i sin avhandling, där forskaren bland annat nämner att 

informationen som ges till patienterna skall vara lätt att förstå så att patienten kan 

implementera den nya kunskapen i sitt tillstånd. Vidare skall undervisningen vara 

verklighetsförankrad, vara noga underbyggd samt vara utformad efter patientens 

behov (ibid).  

Berglund (2011) skildrar i sin avhandling att kunskap inom patientundervisningen 

inte nödvändigtvis enbart behöver erhållas av vård- och omsorgspersonal, utan även 

kan innebära att patienter utbyter erfarenheter med varandra. Forskaren förklarar att 

detta kunskapsutbyte mellan patienter bland annat innebär att de delar upplevelser 

med att leva med kronisk sjukdom eller ohälsa (ibid). Ytterligare en aspekt är att 

använda andra medel än vård- och omsorgspersonal i patientundervisning. 

Forskaren visar på att patienter tar hjälp av bland annat självbiografier och att läsa på 

Internet för att få ny kunskap om sin sjukdom eller ohälsa (ibid).  

 

Delaktighet och hanterbarhet i patientundervisning 

När en individ drabbas av sjukdom eller ohälsa är behovet av att få information om 

sin sjukdom, ohälsa och behandling stort. I dagens samhälle har patienter i större 

utsträckning möjlighet att söka efter information på egen hand. Detta innebär att 
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patienten kan bli mer delaktig och känna hanterbarhet i den vård som han eller hon 

behöver. Delaktighet i patientundervisning och patientutbildning beskriver 

Löfvenmark (2011) är att skapa en känsla av kontroll, säkerhet samt förtroende. 

Delaktighet i patientundervisning innebär förståelse i för vad, hur och varför något är 

viktigt i exempelvis en behandling, men även för förståelsen för hur den påverkar 

hälsan och livet i stort (Berglund, 2011). Fler forskare som nämner delaktighetens 

betydelse i patientundervisningen är Eldh, Ekman och Ehnfors (2006), som bland 

annat belyser att om den information som ges till patienterna är utformad efter 

patientens individuella behov och inte från sjukvårdens olika mallar. Detta ökar 

möjligheten för att de skall känna sig delaktiga i sin vård och behandling. Detta är 

viktigt, eftersom det är kärnan i denna studies andra frågeställning (ibid).  

Det andra begreppet som är viktigt att belysa i patientundervisning är begreppet 

”hantera”. Hantera innebär att medvetandegöra hur olika handlingssätt påverkar 

patientens hälsa, olika handlingsmönster och vid ett senare tillfälle hur aktivt 

handlande gynnar hans eller hennes mående och hälsa bäst (Berglund, 2011). Vidare 

används ofta begreppet ”hantera” eller coping i forskning om patientundervisning för 

att kunna få en förståelse för hur patienten hanterar sin sjukdom eller ohälsa( 

Larsson, 2007).  

 

Metod  

För att besvara uppsatsens syfte kommer en systematisk litteraturstudie att användas 

som studiedesign. Detta innebär att forskaren systematiskt söker, kritiskt granskar 

samt sammanställer vetenskaplig litteratur inom det valda området. Detta innebär 

med andra ord att fokusera på aktuell forskning inom det valda området och artiklar 

som publicerats i vetenskapliga tidskrifter. Detta arbetssätt är vanligt förekommande 

i denna typ av studier (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Urval  

Av metodlitteraturen, exempelvis Forsberg och Wengström (2008), framgår att det i 

en systematisk litteraturstudie är viktigt att formulera relevanta och adekvata frågor 

som utgångspunkt för sökningen. Dessutom måste forskaren bestämma tidsspannet 
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(det vill säga hur gamla artiklar som skall ingå), språket (i detta fall engelska) och 

studietyp. Givet detta bestäms därefter vilka kriterier som skall styra artikel-

sökningen. För denna uppsats bestämdes att artiklar publicerade åren 2008-2018 

skulle inkluderas för att begränsa antalet sökträffar till en rimlig nivå givet 

uppsatsens praktiska ramar. 

 

Datainsamlingsmetod och instrument  

Den första delen i datainsamlingen för att hitta väsentlig information om det valda 

ämnet var att skapa en problemformulering. Därefter formulerades ett syfte som 

förklarade litteraturstudiens övergripande mål (Forsberg & Wengström, 2008). 

Vidare genomfördes en osystematisk sökning för att på så sätt få en överblick av 

ämnet. Efter att dessa steg gjorts formulerades sökord som utgav basen för den 

systematiska litteratursökning som ligger till grund för uppsatsens resultatkapitel 

(Forsberg & Wengström, 2008). De sökord som då användes var: delaktighet i 

patientundervisning, effekter av patientundervisning, lärande, patientlärande, 

patientundervisning och primärvård. Motsvarigheten till sökorden översattes sedan 

till engelska: participation in patient education, impact of patient education, patient 

education, patient teaching och primary care.  

Sökning efter vetenskapliga artiklar inom det valda ämnet genomfördes i databaserna 

ERIC, Libris och Pubmed.  I denna studie användes sex (6) artiklar från omvårdnads-

forskningen, en artikel från pedagogisk forskning (Health Education Journal) samt en 

artikel från etnografisk forskning (Journal of Ethnographic and Qualitative 

Research). Detta på grund av att pedagogisk forskning kring patientundervisning är 

ett begränsat område och valet av dessa artiklar anses som relevanta för pedagoger. 

Forsberg och Wengström (2008) sammanfattar bland annat att i urvalsprocessen 

skall forskaren välja relevanta titlar och läsa samtliga sammanfattningar (abstract), 

för att sedan göra ett första urval av den litteratur som skall bli föremål för fortsatt 

granskning. Vidare tar Forsberg och Wengström (2008) upp att forskaren 

avslutningsvis vid urvalsprocessen, läser artiklarna i sin helhet och därefter gör en 

kvalitetsutvärdering, utifrån de urvalskriterierna som bestämts. Det första urvalet 

gjordes genom att läsa titel och abstracts på de sökträffar som genererats från 

databaserna ERIC, Libris och PubMed.  
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Efter denna granskning lästes de artiklar med mest intressant abstract utifrån 

studiens syfte och frågeställningar i fulltext, totalt 20 artiklar. Vidare lästes 

artiklarnas innehåll mer ingående, vilket resulterade i en exkludering av tio (10) 

artiklar. Därefter lästes artiklarna återigen för att få en helhetssyn samt avgöra 

kvaliteten på artiklarna. Denna process resulterade att åtta (8) artiklar inkluderades i 

denna studies syntes. De valda artiklarna bestod både av kvalitativa metoder och 

kvantitativa metoder, se mer om artiklarnas studiedesign under avsnittet över-

gripande resultat. En tabell över de litteratursökningar som slutligen resulterade i de 

åtta (8) artiklar som ingår i litteraturstudien går att finna i Bilaga 1. 

 

Databearbetning och analys 

Efter den första kategoriseringen av artiklarna avseende hög relevans kontra ej hög 

relevans, kvalitetsbedömdes resterande artiklar efter vad studier som görs i en 

systematisk litteraturstudie bör innehålla såsom studiens syfte och frågeställningar, 

design, urval och bortfall men också mätinstrument, analys och tolkning (Forsberg & 

Wengström, 2008).  För att få en överskådlig bild av artiklarna, underlätta analys 

samt se om flera likheter av innehållet i artiklarna fanns, sammanställdes data i en 

översiktstabell (se Bilaga 2). Efter att översiktstabellen (se Bilaga 2) gjorts, lästes 

artiklarna igenom noggrant och här uppmärksammades ett flertal ord som var 

återkommande i artiklarna. Utifrån dessa ord utkristalliserades tre huvudteman: 

pedagogikens roll, individanpassad undervisning och effekter och mål med 

patientundervisning som är resultatdelens rubriker.   

 

Etiska överväganden  

I arbetet med denna systematiska litteraturstudie har Vetenskapsrådets forskning 

och forskaretiska principer följts (Vetenskapsrådet, 2017). Denna systematiska 

litteraturstudie har gjort etiska överväganden gällande urval och presentation av 

resultat och referenser har angetts korrekt, i enlighet med rekommendationer från 

Forsberg och Wengström (2008).  Enligt Polit och Beck (2016) ska forskarens egna 

åsikter och värderingar inte vara en påverkansfaktor av det resultat som framgår av 

studien. Med detta i åtanke har författaren haft ett objektiv förhållningsätt, en hög 

grad av transparens i datainsamling och urval samt en gedigen granskning av artiklar 
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för att säkerställa att de svarade mot studiens syfte- och frågeställningar (Forsberg & 

Wengström, 2008). I denna typ av uppsats, där författaren studerar redan 

publicerade vetenskapliga artiklar, har fokus varit att på ett tydligt och korrekt sätt 

ange upphovsman och referens (Vetenskapsrådet, 2017). Vidare har de 

översättningar som använts i denna studie från engelska till svenska, gjort med hjälp 

av lexikon. Detta för att undvika feltolkningar eller förvrängningar.  

 

Validitet och reliabilitet  

Denna undersöknings studiedesign är en systematisk litteraturstudie. För att 

säkerställa validiteten i studien, vilket innebär ett instruments förmåga att mäta det 

forskaren har för avsikt att mäta (Forsberg & Wengström, 2008), har det material 

som valts att användas i resultatet i hög utsträckning varit den senaste forskningen. 

Materialet kan även anses vara av hög validitet då de databaser som använts både är 

nationella och internationella för att på så sätt få ett så representativt urval med så 

god kvalitet som möjligt.  

Avseende studiens reliabilitet, innebär det en hög mätsäkerhet, alltså mätmetodens 

överensstämmelse mellan mätningar med samma mätinstrument vid olika tillfällen 

(Forsberg & Wengström, 2008). För att hålla en hög reliabilitet, har de resultat som 

presenterats i denna studie, utförts och analyserats så objektiv som möjligt.  
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Resultat  

Under denna rubrik redovisas resultatet från den systematiska kartläggningen av de i 

studien ingående artiklarna. För att göra redovisningen av materialet överskådligt, 

har resultatet indelats i fyra huvudteman: övergripande resultat (kopplat till 

uppsatsens forskningsfråga om vad som kännetecknar forskning gällande 

pedagogikens roll i patientundervisning) pedagogikens roll, individanpassad under-

visning samt effekter och mål av patientundervisning. 

 

Övergripande resultat  

I detta avsnitt redovisas övergripande resultat om de artiklar som inkluderats i denna 

studie.  Dessa resultat omfattar artiklarnas studiedesign samt urval/population. Detta 

eftersom dessa delar är relevanta för hur forskningsfältet sammanfattas och 

analyseras.  

 

De inkluderade artiklarnas studiedesign och urval/population  

Artiklarna (n=8) som inkluderats i denna studie bestod alla av olika studiedesigner. 

De innefattar olika metodformer bland annat: mixad metod, en diskursanalys, en 

Delphi-undersökning, en randomiserad klinisk prövning samt en interventions studie 

med referensgrupp. Artiklar som är representerade i denna studie mätte sina resultat 

både i kvantitativa och kvalitativa mått. De övriga artiklarna har populationen 

utgjorts av olika typer av patientgrupper som behöver olika typer av vård, primär 

vård och sjukhusvård. Vidare innefattar även urvalets population av olika 

professioner inom vård- och omsorg.  

 

Publikationer i vilka de inkluderade artiklarna publicerats  

Totalt finns åtta (8) olika publikationer representerade i denna studie. En publikation 

presenteras med två (2) artiklar: BMC Musculoskeletal Disorders. Sju (7) av de 

övriga publikationerna är representerade med en artikel vardera. Dock är sex (6) av 

de totalt åtta (8) publikationerna från omvårdnadsforskning, en av publikationerna 

från pedagogisk forskning samt en från etnografi forskning.  
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Pedagogikens roll  

Här redovisas de resultat som handlar om denna studies frågeställning avseende det 

som kännetecknar forskning om pedagogikens roll i patientundervisning.  

Ett framträdande resultat utifrån syntetiseringen av de inkluderade artiklarna är att 

patientundervisning är av betydelse vid sjukdom och ohälsa. Flera studier visar på 

flera viktiga aspekter i vad pedagogikens roll i patientundervisningen är. Studierna 

tar upp faktorer såsom att undervisningen skall vara vägledande, tillgänglig samt 

pålitlig så att patienterna kan hantera konsekvenserna av sjukdomen (Haglund et al. 

2017). Just begreppet hantera var framträdande i flera studier. Begreppet innefattar 

hur patienten skall hantera den sjukdomen han eller hon har, hur patienten skall 

hantera smärta samt hur patienten skall hantera konsekvenserna av 

ohälsan/sjukdom (Bångsbo & Björklund, 2010).  

Studiens resultat visar också att pedagogikens roll ofta ter sig så att sjuksköterskor får 

förklara och göra informationen mer tydlig och begriplig efter läkarens konsultation. 

Ett exempel på sådan forskning är Bergh et al. (2015). Detta är i linje med vad 

Haglund et al. (2017) formulerar i sin studie. De beskriver att patienter önskar en 

dialog med vård- och omsorgspersonalen samt specialister och att den information 

som ges skall vara relevant och begriplig utifrån den situation som patienten befinner 

sig i.  

Därutöver visar studiens resultat även att patienterna önskar att den pedagogiska 

rollen även utgår från patienter som är i samma situation, har samma sjukdom eller 

har haft den under en längre tid, detta för att få dela erfarenheter och ställa frågor 

som de upplever att de inte fått svar på från vård- och omsorgspersonalen (Haglund 

et al. 2017). 

 

Individanpassad patientundervisning  

I denna del redovisas studiens resultat som handlar om frågeställningen avseende 

hur forskningsfältet sammanfattas och då speciellt med fokus på patientens 

delaktighet i patientundervisningen.  

Studiens resultat visar att de kartlagda artiklarna betonar betydelsen av 

individualiserad och skräddarsydd patientundervisning och utbildning (Haglund et 

al. 2017; Scheckel et al. 2012). Flertalet granskade artiklar beskriver att patienter 
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uttrycker en önskan om att patientundervisning skall, i högre grad vara varierad, 

individuell samt patientcentrerad. Det beskriver bland annat Scheckel et al. (2012) i 

sin studie där de belyser att utifrån den situation patienten befinner sig i anpassas 

undervisningen genom exempelvis att vara skriftlig, muntlig eller praktisk. Detta för 

att varje individ skall känna att undervisningen passar hans eller hennes behov.  

Studiens resultat visar också andra gemensamma nämnare avseende de artiklar som 

har studerats. Bland annat kännetecknas forskningen av att patienter vill att deras 

undervisning skall vara tillgänglig för dem när de behöver information. Patienterna 

ansåg att utbildning och undervisning skall vara tillgänglig när de behöver 

information och svar på deras frågor, oavsett tid på dygnet samt på ett varierat sätt. 

Patienterna efterfrågade innovativa och moderna metoder i undervisningen såsom 

Skype, videosamtal, Face-time samt internetforum (Haglund et al. 2017). Vidare 

beskriver patienterna i Haglund et al. (2017) studie avseende de innovativa 

metoderna, att vård- och omsorgspersonal bör samarbeta med andra aktörer såsom 

patientföreningar och läkemedelsföretag för att se till att den information som ges på 

exempelvis internetforum skall vara tillförlitlig och relevant.  

Därutöver visar studiens resultat även att delaktighet är av stor betydelse i 

patientundervisning. Att vara delaktig i lärandet innebär ett skapande av en 

meningsfull tillvaro i undervisningen för patienten, vilket innebär ett inkluderande 

mellan alla involverade parter både för patient, vård- och omsorgspersonal samt 

anhöriga (Bångsbo & Björklund, 2010). Forskningen visar att det är av vikt att vård- 

och omsorgspersonalen möter samt bekräftar patienten där han eller hon befinner sig 

och utgår från patientens kunskap, behov samt mål. Detta för att patienten ska kunna 

tillgodoräkna sig och känna ett aktivt deltagande i undervisningen (Haglund et al.  

2017).  

 

Effekter och mål med patientundervisning  

Här redovisas de resultat som handlar om denna studies frågeställning avseende det 

som kännetecknar forskning om pedagogikens roll i patientundervisning  

Ett annat av studiens resultat är att majoriteten av artiklarna handlar om effekter och 

mål med patientundervisning. Forskningen beskriver bland annat att målet med 

patientundervisning är att exempelvis medvetandegöra patienternas förmåga, 
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egenmakt (empowerment) samt att de ska känna att sjukdomen eller ohälsan inte 

skall begränsa deras förmåga (Bångsbo & Björklund, 2010). Ytterligare mål som 

Bångsbo och Björklund (2010) beskriver är att inspirera att bli mer aktiv trots sin 

sjukdom, hjälpa patienterna att vara välinformerade och att få kunskap för att minska 

exempelvis risken för fallolyckor samt att öka medvetenheten om patienten och hans 

eller hennes släktningar om möjligheten att leva ett mer aktivt liv.  

En effekt som har varit framträdande utifrån de inkluderande artiklarna är minskad 

smärta och ökad livskvalitet. Flera studier beskriver hur patientundervisning samt 

patientprogram minskar deras smärta och/eller reducerar smärta. (Jönsson et al. 

2018; Haglund et al. 2017; Bångsbo & Björklund, 2010).  

Vidare nämns patientundervisningens effekt på livskvalitet i Österlund Efraimsson, 

Hillervik och Ehrenberg (2008) studie. Resultatet visade på signifikanta effekter av 

de pedagogiks insatser avseende patienters upplevelse av livskvalitet. Effekterna efter 

att ha erhållit kunskap om rökstopp och vikten av fysisk aktivitet, visade sig i form av 

färre symtom, en ökad hälsa samt välbefinnande.   

En annan effekt som forskningen beskriver är att kunskap inger patienter trygghet 

(Pagels, Wång & Wengström, 2008). Genom att vid flera tillfällen besöka vård- och 

omsorgspersonal byggdes patientens kunskap om sin sjukdom och ohälsa upp. 

Resultatet visade att kunskap innebär att patienten aktivt gör egna val om 

behandlingar. Vidare visade Pagels, Wång och Wengström (2008) forskning att den 

kunskap och stöd som patienten erhöll förbättrade individens kunskap och gav den 

en ökad trygghet.  

 Flera patienter beskriver att efter ett undervisningsprogram och/ eller patient-

undervisning känner de en ökad självförmåga att klara av sin sjukdom eller ohälsa. 

Detta förefaller också kunna utläsas i Jönssons et al. (2018) studie där patienter med 

knä eller höft artros visade på en ökad self-efficacy, självförmåga efter deltagande i 

patientundervisande program.  

En av studierna behandlar effekterna av patientundervisning i primärvården. Leung 

et al. (2017) visar i sin forskning att även kort patientundervisning, i deras fall tre (3) 

minuter, ger god effekt på vård- och omsorg. Deras studie visar att om patienten får 

kort undervisning, i detta fall om influensavaccin hos den äldre befolkningen, 

tenderar det att fler är villiga att ta vaccinet i förhållande till om patienten inte fått 

undervisning.  
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Analys  

Analysavsnittet har samma rubriker som resultatavsnittet, för att det ska bli så 

överskådligt och tydligt som möjligt. Här kommer studiens resultat att relateras till 

tidigare forskning, vilket bland annat innebär att likheter/skillnader i relation till 

denna forskning kommer att analyseras. 

 

Pedagogikens roll 

Resultatet i denna studie visade på att pedagogikens roll i patientundervisning 

innebär flera viktiga komponenter för vård- och omsorgspersonalen såsom att vara 

vägledande och tillgänglig. Vidare att uppmärksamma och arbeta utifrån patientens 

perspektiv, vilket innebär att ta hänsyn till patientens behov och erfarenhet. Detta går 

i linje med vad Berglund (2011) beskriver i sin avhandling. Forskaren belyser att 

kunskap för individer med långvarig sjukdom eller ohälsa, innebär att kunna anpassa 

sig efter situationen samt se kunskap som ett behov som ständigt förändras.  

Ytterligare nämns begreppet hantera, som en viktig faktor för att kunna leva med 

sjukdom och/eller ohälsa. Begreppet inbegriper att kunna hantera den sjukdom man 

har som patient samt att hantera konsekvenserna av sjukdomen. Tidigare forskning 

som styrker detta resultat är Lövfenmark (2011) som beskriver att om patienten lär 

sig hantera sjukdomen minskar känslan av hjälplöshet samt ger patienten mindre 

stress. Även Westin (2000) belyser begreppet hantera i sin forskning, där begreppet 

bland annat innefattar att patienten skall hantera olika delar av sin livsvärld. Detta är 

i linje med vad Larsson (2007) nämner om begreppet hantera som viktigt i forskning 

om patientundervisning, för att förstå patientens förmåga att hantera sin sjukdom 

eller ohälsa. Det framkom av resultatet att sjuksköterskor har en betydelsefull 

pedagogisk roll enligt patienterna. Rollen, beskriver patienterna som att förklara och 

göra information tydlig och begriplig. I likhet med resultat framkommer även i Harts 

(2000) studie, där forskaren beskriver att vård- och omsorgspersonal skall göra 

undervisningen begriplig. Vidare att en dialog skall finnas mellan patient och vård- 

och omsorgspersonal som innebär att den information som ges ska vara relevant och 

där patienten befinner sig i sin sjukdom och/ eller ohälsa.  Detta går även i linje med 

Hart (2000) studie, där forskaren beskriver att patientundervisningen skall utgå från 

patientens erfarenheter och där undervisningen skall utgå från individens behov.  
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Resultatet visar även att flera patienter ansåg att den pedagogiska rollen också kunde 

utgöras av patienter som hade haft sjukdomen under en längre tid och patienter i 

samma situation. Resultatet styrks och är i likhet med vad Rankin, Stallings och 

London (2005) studie, som menar att vård- och omsorgspersonalen skall inkludera 

patienter så att han eller hon kan förmedla sina erfarenheter från tidigare 

förhållanden.  

 

Individanpassad patientundervisning 

Studiens resultat visar att patienter önskar att undervisningen skall vara 

individualiserad och skräddarsydd. Resultatet visar att patienter uttrycker att 

undervisningen och patientprogrammen skall vara anpassade efter individens behov 

och situation. Detta poängterar även Eldh, Ekman och Ehnfors (2006) i deras 

forskning, där de bland annat beskriver att vård- och omsorgspersonalen i 

patientundervisningen se hela individens behov och situation. Ytterligare en likhet 

som framkommer i resultatet avseende den individanpassade patientundervisningen, 

är Arvidsson et als. (2012) tidigare forskning, som beskriver att patient-

undervisningen skall behovsanpassas. Detta för att öka chansen till ett gott 

utbildningsresultat (ibid).  

Vidare nämns att tillgänglighet har stor betydelse i den individanpassade patient-

undervisningen (Hart, 2000). Resultatet visar att patienterna vill att informationen 

skall vara tillgänglig under dygnets alla timmar. Inom dagens patientundervisning 

efterfrågar patienterna mer innovationer och ny teknik. I resultatet framgår det att 

patienter efterfrågar Skype, Face-time och videosamtal i undervisningen för att på så 

sätt tillgodose behovet av information.  

 I resultatet framkommer att delaktighet är av stor betydelse avseende den 

individanpassade patientundervisningen. Patientundervisning syftar till delaktighet i 

den vård- och omsorgssituation han eller hon befinner sig i, för att skapa trygghet och 

ge en högre grad av livskvalitet. Dessa likheter avseende delaktighet i patient-

undervisning kan även urskiljas i Berglund (2011) avhandling, där forskaren lyfter 

fram förståelse i, för vad, hur och varför något är viktigt i exempelvis en behandling. 

Delaktighet stimuleras när det sker ett inkluderande mellan alla involverade parter: 

patient, anhöriga samt vård- och omsorgspersonal. Delaktighet kan då göra att 

patienten känner sig mer aktiv och delaktig i sin vård. Utifrån resultatet av denna 
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studie framkom vikten av att vård- och omsorgspersonal bekräftar och möter 

patienten där han eller hon befinner sig för att känslan av delaktighet skall infinna 

sig. Tidigare forskning ger en liknande bild, bland annat Löfvenmark (2011) som i sin 

avhandling, menar att vid utbildning och undervisning av patienter, innebär 

undervisningen att individen får en känsla av kontroll, säkerhet samt delaktighet. 

Upplevelsen av patientdelaktighet innebär även att undervisningen som vård- och 

omsorgspersonal bedriver utgår från individens behov, kunskap och mål. Detta 

medför också att patienten kan tillgodoräkna sig och bidra till ett aktivt deltagande i 

undervisningen. 

 

Effekter och mål med patientundervisning 

Det framkom av resultatet att en signifikant del av artiklarna behandlade betydelsen 

av att sätta mål samt effekter av patientundervisningen. Resultatet i denna studie 

visar att målformulering är en viktig del i patientundervisningen. Tidigare forskning 

som ger en liknande bild är Friberg (2001) som beskriver patientundervisning som en 

planerad målstyrd aktivitet som skall ge patienten verktyg till att förbättra sin hälsa. 

Detta innebär att han eller hon får egenmakt samt att sjukdomen inte begränsar 

individen i vardagen. Detta belyser även Klang (2003) i sin forskning, där forskaren 

belyser att kunskap om sin sjukdom leder till att individen anpassar sig till de 

förändringar som sker och bör göras, vilket i sin tur leder till en förbättrad hälsa samt 

livskvalitet.  

Resultatet i denna studie visar även att om patienter deltar i undervisning och/ eller 

patientprogram bidrar det minskad smärta. Vidare visar resultatet i denna studie att 

patienter som deltagit i undervisning upplever en större självständighet, mindre 

symtom samt bemästrar stress som ohälsa och sjukdom. Detta resultat styrks av 

tidigare forskning, som beskriver vikten av patientundervisning och dess positiva 

effekter såsom mindre stress och att tillfrisknandet går snabbare (Löfvenmark, 2011).  

Trygghetsskapandet är ett resultat som framkommer i studien. När patientens 

kunskap om sjukdomen byggdes upp av vård- och omsorgspersonalen, innebar det en 

ökad känsla av trygghet för patienten. Vidare visar resultatet i denna studie att där 

kunskap och stöd gavs till patienterna, visades även en ökad trygghet i den sjukdom 

och ohälsa de befann sig i (Pagels, Wång och Wengströms, 2018).  Detta resultat 

framkommer även i Löfvenmark (2011) forskning, där hon beskriver att kunskap om 
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patientens sjukdom och ohälsa ger en minskad känsla av hjälplöshet och effekten 

innebär en förmåga att hantera sin situation ökar.  

Värt att nämna här är också självförmåga (self-afficay) som en effekt av 

patientundervisning. Enligt Jönsson et al. (2018) studie innebar ett deltagande i 

patientprogrammet och patientundervisningen ökad självförmåga (self-afficay) att 

klara av sin sjukdom och ohälsa. Tidigare forskning som styrker resultatet är 

Löfvenmark (2011) som beskriver att deltagande i patientundervisning ökar 

individens förmåga att hantera situationen.  

 

Avslutande diskussion 

Under denna rubrik har diskussionen delats upp i fyra delar: resultatdiskussion, 

metoddiskussion, slutsats samt förslag på framtida forskning.   

 

Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras det övergripande resultat, hur väl uppsatsen uppnått syftet 

samt vad de huvudsakliga fynden kan anses vara. Även faktorer som kan ha haft en 

särskild påverkan på uppsatsen och som har ett samband med uppsatsens syfte 

kommer här att kritiskt granskas.  

 

Generaliserbarhet  

Urvalet av de artiklar som resultatet baseras på består till stor del av forskning med 

patienter från Sverige (se Bilaga 2). Urvalet, som kan anses som smalt innebär ur 

generaliserbarhetsperspektiv två problem:   

1) Avseende urvalet, kan det anses som smalt sett till ursprungsland, vilket 

skapar en oönskad homogenitet om urvalet. Skulle resultaten varit annorlunda 

om spridningen av länder varit större? Exempelvis innefatta Norden? 

Eventuellt blir utfallet i några av studierna en kulturellt betingad fråga och 

innebär då till exempel att annorlunda svar kunnat ges.  

2) Då möjligheterna att vissa kulturella skillnader kan förekomma, så är urvalet i 

artiklarna främst från Sverige. Dock påverkar det inte artiklarnas interna 
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validitet, men om man ser över forskningsområdet skulle nog forskning med 

patienter från flera länder, exempelvis Norden, ge nya perspektiv samt en ökad 

kunskap inom forskningsområdet. 

 

Övergripande fynd 

Syftet med denna studie var att ge en representativ översikt av forskningen om 

pedagogikens roll i patientundervisning. I resultatet synliggjordes teman som är av 

vikt för patienten och som vård- och omsorgspersonal bör ta hänsyn till i patient-

undervisningen, vilka är: 

 Pedagogikens roll  

 Individanpassad patientundervisning  

 Effekter och mål med patientundervisning  

 

Genom analys av resultatet går det att skapa sig en viss uppfattning om vilka 

komponenter som är av vikt för patienterna i undervisningen. Med dessa teman i 

åtanke är det möjligt att dra vissa slutsatser av vad som patienterna vill att vård- och 

omsorgspersonalen skall tänka på i patientundervisningen. Detta för att individen 

skall kunna tillgodoräkna sig patientundervisningen på bästa sätt. Av resultatet 

framgår en särskilt utmärkande aspekt, nämligen att patienterna i stor utsträckning 

önskade att patientundervisningen skulle vara individanpassad. Flera studier som 

presenteras i resultatet visar att flertalet av patienterna önskar patientcentrerad 

undervisning samt att vård- och omsorgspersonalen anpassar undervisningen efter 

individens behov och förutsättningar. Detta är i likhet med tidigare forskning inom 

ämnet. Exempelvis Eldh, Ekman och Ehnfors (2006) och Arvidsson et al. (2012), där 

de belyser vikten av att se hela patienten och dennes individuella behov. Detta 

resultat är intressant, då författaren innan denna studie förväntat sig att 

patientundervisningen kring patienten varit individanpassad. En tänkbar förklaring 

till detta resultat kan vara att sjukvården tidigare sett patienter som en homogen 

grupp samt att vård- och omsorgspersonalen utgår från sjukdomen eller ohälsan och 

inte patientens behov och önskningar. Ytterligare en tänkbar förklaring till detta fynd 

är det som Bergh (2016) beskriver i sin avhandling om att vård- och 

omsorgspersonalen inte får tillräckligt med kompetensutveckling av chefer, koncern 
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eller ledning. Vidare att vård- och omsorgspersonalen inte har några riktlinjer för det 

patientundervisande arbetet (ibid). Att vård- och omsorgspersonalen inte arbetar 

med patientcentrerad undervisning kan då bero på att man inte har kunskap om 

arbetssättet och då inte heller är medveten om vad patienterna önskar gällande sin 

undervisning. Detta är i likhet med Friberg, Granum och Bergh (2012) forskning, som 

visar på att vård- och omsorgspersonalen tar undervisningen för givet och därmed 

blir patientundervisningen betydelse otydlig.  

 

Metoddiskussion 

Valet av systematisk litteraturstudie som metod visade sig vara passande utifrån det 

ämne som valts, även om ett flertal utmaningar infann sig längs vägen. En utmaning 

var att hitta relevanta artiklar utifrån studiens syfte och frågeställningar, om att ge en 

representativ översikt av forskningen om pedagogikens roll i patientundervisning. 

Vid sökning på patient education i de olika databaserna blev det sökträffar på flera 

tusen artiklar. En stor mängd av dessa artiklar exkluderades på grund av att de inte 

svarade mot syftet eller frågeställningarna samt att de behandlade ämnesområden 

som inte var relevanta för studien. På grund av denna mängd, begränsades 

sökningarna till en specifik tidsperiod 2008-2018.  

Den största utmaningen visade sig vara att finna pedagogisk forskning om patient-

undervisning. I denna studie återfanns endast en artikel som är skriven av forskare 

inom den pedagogiska fakulteten och som svarade mot denna studies syfte och 

frågeställningar. Avsaknaden medförde därför att olika forskningsfält (omvårdnads-

forskning samt etnografisk forskning) om patientundervisning inkluderades i denna 

studie. Dessa vetenskapliga artiklar svarade mot denna studies syfte och fråge-

ställningar samt är av relevans för pedagoger.  

Vidare var en utmaning som framkom längs vägen, att de inkluderade artiklarna 

behandlade olika delar inom patientundervisning och olika sjukdomstillstånd. Detta 

försvårar möjligheten att dra generaliserbara slutsatser och syntetisera resultaten, då 

antalet artiklar som studerar och representerar varje specifik sjukdomstillstånd/ 

ohälsa blir begränsat.  

Med denna begränsning och utmaning i åtanke, var den systematiska litteratur-

studien ändå en framgångsrik metod att använda. Då användningsområdet mer 
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ligger i tillförandet av nya perspektiv till den forskning som finns, till exempel vikten 

av att individanpassa patientundervisningen.  

Trots att artiklarna individuellt inte behandlar samma sjukdom/ ohälsa eller 

patientundervisning utifrån ett pedagogiskt perspektiv kan syntesen av artiklarna i 

förhållande till det teoretiska ramverk som utgjort grunden för denna tolkning bidra 

med nya infallsvinklar. Vidare vilka kunskapsluckor utifrån ett pedagogiskt 

perspektiv eller avsaknaden av pedagogiskt perspektiv som kan urskiljas. Exempel 

här kan vara att använda sig av mer moderna metoder i undervisningen såsom Skype, 

Face-time samt chatforum avseende pedagogikens roll i patientundervisning.  

De kunskapsluckor som identifierats i denna uppsats skulle visserligen kunna bero på 

sökstrategi. Men med tanke på de databaser och söktermer som använts med både 

nationell och internationell bredd, torde en representativ bild av den forskning som 

finns inom området uppnåtts. Vilket kan anses säkerställa validiteten i studien och 

ett instruments förmåga att mäta det forskaren avser att mäta, i detta fall 

pedagogikens roll i patientundervisning (Forsberg & Wengström, 2008).  Av de åtta 

(8) artiklar som var inkluderade i studien var sex (6) utförda i Sverige och avseende 

de övriga två, var en studie utförd i Asien och en i USA. Därför kan även de artiklar 

som använts anses vara representativa för de svenska förhållandena. Avseende 

studiens reliabilitet som innebär en hög mätsäkerhet, upplevs den av författaren som 

god, då de resultat som presenterats i studien har analyserats med en objektiv syn. 

Som ett led av de kunskapsluckor som urskilts har även förslag på framtida forskning 

kunnat identifieras, vilket presenteras under rubriken nedan.  

 

Slutsats  

Denna uppsats visar på att pedagogikens roll i patientundervisning är av vikt för både 

patienten och vård- och omsorgspersonal. Patientundervisningen och den kunskap 

som ges, möjliggör att individen blir och känner sig delaktig i den vård som bedrivs. 

Resultatet visar på vikten av undervisning för patienten, vilket är något som bör 

beaktas och lyftas fram i pedagogisk forskning. Då resultatet visar att pedagogisk 

forskning inom patientundervisning är begränsad.  
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Förslag på framtida forskning  

Av den litteratur som studerats vid denna systematiska litteraturgenomgång har det 

framkommit att patientundervisning innebär vinster för patienter själva genom ökad 

förmåga att hantera sin situation. Genom att lyfta patientundervisning som ämne kan 

det innebära att än bättre resultat uppnås. Det behövs således mer pedagogisk 

forskning inom ämnet patientundervisning, framförallt med fokus på hur effekterna 

av patientundervisning sträcker sig under tid samt mer pedagogisk forskning om 

patientundervisning utifrån ett brukarperspektiv.  
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datum  

Sökord  Begränsning Antal 

träffar  

Motiv till exklusion  Urval  

Libris  

2018-11-20  

 

Patient 

education  

Artikel, nyast 

först  

167 Flertal träffar som inte 

svarar till syfte 

3 

Libris  

2018-11-20  

Education 

patient   

Artikel, nyast 

först  

167 Flera träffar som inte 

motsvarar syfte och/ 

eller behandlar andra 

ämnesområden.  

1 

ERIC  

2018-11-22  

Patient 

education  

Peer-reviewed 

Since 2010, 

academic 

journals, 

Sweden.  

15 Flera träffar som inte 

motsvarar syfte och/ 

eller behandlar andra 

ämnesområden. 

0 

ERIC  

2018-12-12 

 

Patient 

education 

AND 

patients´ 

experience  

Peer-reviewed 

Since 2010, 

519 Flera träffar som inte 

motsvarar syfte och/ 

eller behandlar andra 

ämnesområden 

1 

PubMed  

2018-11-23 

Patient 

education  

Fritextsökning  94600 För många träffar, 

precisering nödvändig  

0 

PubMed  

2018-11-23 

Patient 

education 

AND 

everyday 

primary care 

Fritextsökning  63 Flera träffar som inte 

motsvarar syfte och/ 

eller behandlar andra 

ämnesområden 

1 

PubMed  

2018-12-12 

Impact of 

patient 

education  

Fritextsökning  1369 Flera träffar som 

behandlar andra 

ämnesområden  
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Författare 

(år), titel.  

Syfte Metod  Resultat/ Slutsats  Styrkor/ 

svagheter  

Bergh, A-L. 

Friberg, F., 

Persson E. & 

Dahlborg- 

Lyckhage, E. 
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Registered 

Nurses’ Patient 

Education in 

Everyday 

Primary Care 

Practice: 

Managers 

Discourses. 
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undersöka 

villkoren för 

sjuksköterskors 

arbete med 

patientutbildning. 

Fokus var på 

chefernas 

diskurser om 

patientutbildning 

som erbjuds av 

sjuksköterskor. 

Studiens design var 

datainsamling från 

tre fokusgrupps 

intervjuer med 

primärvårdens 

chefer. Kritisk 

diskursanalys 

användes för att 

analysera de 

transkriberade 

intervjuerna.  

Resultatet visade på 

att chefernas stöd för 

sjuksköterskors 

praktiska och 

teoretiska-baserade 

pedagogiska 

kompetensutveckling 

behöver stärkas. 

Hög. Studiens 

resultat visas 

noggrant, är 

välskriven och 

tydligt.  

Bångsbo, A., & 

Björklund., A. 

(2010). 

Professional 

views on 

patient 

education in 

osteoporosis.  

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka patient 

undervisning vid 

osteoporos.  

Studiens metod 

bestod av en Delphi 

undersökning. 

Frågeformulär sändes 

till en expertpanel 

som bestod av 15 

sjuksköterskor, 

arbetsterapeuter och 

sjukgymnaster. 

Resultatet visade att 

tillämpning 

osteoporos skolor 

bland annat är att 

öka nivåerna av 

funktion och aktivitet 

samt lära deltagarna 

att behärska och 

minska smärta. 

Medel till 

Hög. Studien 

innehåller ett 

relevant syfte. 

Haglund, E., 

Bremander A., 

Bergman, S., & 

Larsson, I. 

(2017). Educa-

tional needs in 

patients with 

spondyloarth-

ritis in Sweden 

– a mixed-

Syftet med 

studien var att 

identifiera behov 

och prioriteringar 

i 

patientutbildning 

med patienter 

med SpA. Syftet 

var även att  

undersöka 

Datainsamling med 

en 

enkätundersökning 

och intervjuer, med 

en blandad-metoder 

design användes som 

metoddesign.  

Ungefär hälften 

(43%) av  SpA 

patienter hade 

utbildningsbehov, 

framförallt gällande 

självhjälp, känslor, 

och sjukdomens  

processer. Vård- och 

omsorgspersonal bör 

tänka på vikten av 

Hög. Studien 

innehåller ett 

relevant syfte 

och ett tydligt 

visat resultat. 

Redovisar 

även 

skillnader 

mellan kön 

och hur länge 
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methods study patienters 

erfarenheter om 

att ta emot 

patientutbildning. 

individanpassad 

utbildning baserad 

på patienternas 

erfarenheter och 

preferenser.  

patienten haft 

sjukdomen. 

Jönsson, T., 

Ekvall- 

Hansson, E., 

Thorstensson 

A, C., Eek, F., 

Bergman, P., & 

Dahlberg E, L. 

(2018). The 

effect of 

education and 

supervised 

exercise on 

physical 

activity, pain, 

quality of life 

and self-

efficacy - an 

intervention 

study with a 

reference group 

Studiens syfte var  

att utvärdera 

resultatet av 

utbildning och 

övervakad träning 

på individnivå.  

264 personer ingick i 

studien personer med 

knä eller höft OA. 

195 anslogs till 

interventionsgruppen 

som fick utbildning 

samt övervakades av 

en sjukgymnast och 

fick individuellt 

anpassade övningar. 

Referensgruppen 

bestod av 69 

personer med knä 

eller höft OA som fick 

standardbehandling. 

 

Resultatet visade att 

deltagandet i ett 

sådant program 

resulterade i minskad 

smärta, ökad 

livskvalité och ökad 

self-efficacy. 

Hög. 

Resultatet är 

noggrant 

beskrivet. Ett 

till antalet 

stort urval, 

där 

begränsningen 

utgör 

sjukdomen.  

Leung, K C., 

Mui, C., Chiu, 

W. Y.,  Ng, Y-

Y., Chen, M., 

Ho, P.H., 

Kwok, C.P., 

Lam Suksi, 

S.M., Wong 

Y.C., Wong, Y.K 

& Pang, H 

(2017). Impact 

of patient 

education on 

influenza 

vaccine uptake 

Syftet med 

studien var att 

testa 

effektiviteten av 

kort face-to-face 

patientutbildning 

i influensa 

vaccinering på 

den äldre 

befolkningen.   

Rekrytering och 

intervention 

genomfördes vid två 

allmänna polikliniker 

i Hong Kong. 529 

patienter delades 

randomiserade till en 

intervention eller 

kontroll grupp.  

Resultatet visade att 

visade en signifikant 

högre vaccination i 

interventionsgruppen 

jämfört med den 

kontroll gruppen. 

Slutsatsen är att 

ansikte mot ansikte 

patientutbildning är 

effektiv för att öka 

influensa 

vaccineringen bland 

den äldre 

populationen.  

Medel till 

Hög. Studien 

har ett 

relevant syfte 

och ett tydligt 

visat resultat. 

Ett till antalet 

stort urval, 

som utgörs av 

den äldre 

befolkningen, 

kan tänkas 

vara smalt i 

förhållande till 

populationen i 
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among 

community-

dwelling 

elderly: a 

randomized 

controlled trial.  

 stort.  

Pagels, A.A., 

Wång, M. & 

Wengström, Y. 

(2008). The 

impact of a 

nurse-led clinic 

on 

selfcare ability, 

disease-specific 

knowledge, and 

home dialysis 

modality 

Syftet med 

undersökningen 

var att förbättra 

patienters 

kunskap om 

sjukdom, 

egenvårdsförmåga 

samt 

engagemang.  

 

Studien hade en 

kvalitativ ansats. 70 

patienter 

rekryterades till 

sjuksköterskeledd 

mottagning. En 

jämförelsegrupp på 

153 patienter fick gå 

till traditionella 

mottagningsbesök.  

Resultatet påvisade 

goda effekter av de 

sjuksköterskeledda 

mottagningsbesöken. 

Vidare visade 

resultatet att besöken 

ökade både 

patienters kunskap 

och förmåga till 

egenvård.   

 

Hög. Studien 

har ett 

relevant syfte 

och ett tydligt 

samt 

välskrivet 

resultat.  

Scheckel, M., 

Hendrick- 

Eriksson, J., 

Teunis, J., 

Deutsch, A., 

Roers, A., 

Willing, A. & 

Pittman, K. 

(2012). 

Shaping patient 

education in 

Rual Hospitals: 

Learning from 

the Experience 

of patients.  

Syftet med 

studien var att 

förstå patienters 

erfarenhet av 

undervisning.  

Kvalitativ 

studiedesign  

användes. Forskarna 

intervjuade 15 

patienter, där de bad 

dem beskriva vilka 

erfarenheter de hade 

av patientutbildning.  

 

Tre teman kunde 

urskiljas vilka var: 

Passivt lärande, 

förståelse samt 

lärande från 

familjemedlem.  

 

Medel.  

Studien 

beskriver ett 

relevant syfte.  

 

Österlund 

Efraimsson, E,. 

Hillervik, C. & 

Ehrenberg, A. 

(2008). Effects 

 

Studiens syfte var 

att förbättra 

patientens 

möjlighet till 

 

En kvalitativ ansats 

användes som metod. 

52 patienter med 

kronisk obstruktiv 

lungsjukdom 

 

Resultatet visade att 

patienterna blev mer 

motiverade, ökade 

sin kunskap om 

sjukdom som de 

 

Hög. Studien 

har ett tydligt 

och relevant 

syfte och 
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of COPD self-

care 

mangement 

education at a 

nurse-led 

primary health 

care clinic. 

egenvård samt 

kunskap om 

kronisk obstruktiv 

lungsjukdom. 

indelades i två 

grupper. 

Interventionsgruppen 

gavs två extra besök 

till en sjuksköterska. 

hade, vilket ledde till 

färre symtom. Vidare 

kunde 

livsstilsförändringar 

urskiljas i resultatet.  

resultat.  

 


