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Sammanfattning 

Bakgrund: Osteoporos är en sjukdom som cirka varannan kvinna riskerar att drabbas av under sin 

livstid, störst risk inträder efter klimakteriet. Oftast upptäcks inte sjukdomen förrän fraktur uppstått 

eftersom det kan gå flera år utan att symtom uppstår. Det finns flera sätt att preventivt kunna 

förebygga osteoporos men något utarbetat verktyg för att upptäcka sjukdomen finns idag inte. 

Utredningen påbörjas först när patienten upplever smärttillstånd som inte är relaterat till olyckor. 

Syfte: Syftet är att belysa sjuksköterskans preventiva arbete för att förebygga osteoporos hos 

kvinnor. 

Metod: En allmän litteraturstudie som grundar sig på nio stycken kvalitativa och kvantitativa 

artiklar. Efter gängse urvalsförfarande har artiklarna analyserats och sammanställts. 

Resultat: Tre kategorier uppdagades: synsätt och kunskapssyn, identifiering och stödjande samtal, 

rådgivning och information. Dessa kategorier visade sig fungera som ett kedjeförlopp och är 

beroende av varandra där ingen del kunde uteslutas i det preventiva arbetet. I första kategorin 

framkom det att utbildning ger ett positivare synsätt och viljan att arbeta preventivt ökade. Den 

andra kategorin visade att utbildning var en viktig faktor för att som sjukskötereska kunna 

identifiera personer med risk för osteoporos. I den tredje kategorin uppdagades att sjuksköterskan 

har en viktig roll i rådgivning och stöd för patienterna så att relevant information ges. 

Slutsats: Det uppdagades vara komplext att som sjuksköterska arbeta preventivt för att förebygga 

osteoporos hos kvinnor. Det går inte att särskilja de tre kategorierna till fullo, då de är 

sammanflätade. Det behövs till exempel ett positivt synsätt för att sjuksköterskan skall kunna 

identifiera kvinnor med risk för osteoporos som sedan leder till rådgivning och stöd.   

Nyckelord: Osteoporos, Sjuksköterska, Preventivt arbete, Kvinnor 
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Abstract   

Background: Osteoporosis is a disease that about every other woman is at risk getting during 

lifetime, the greatest risk occurs after menopause. Often the disease is not found until fracture arises 

as it can go years without symptoms occur. There are several ways to prevent osteoporosis but a 

developed tool to detect the disease does not exist at this moment. The investigation starts when the 

patient is experiencing pain that is not related to accidents. 

Aim: The aim of this essay is to highlight the preventive steps that nurses can take to prevent 

osteoporosis in women.  

Method: A general literature study based on nine qualitative and quantitative articles. Articles 

reviewed for quality and then analyzed and consolidated. 

Results: Three categories were discovered: cognitive approach, identification, and counseling. 

These categories proved to serve as a chain sequence and interdependence of which no part could 

be excluded in the preventive work. In the first category, it appeared that education provides a more 

positive approach and willingness to work preventively increased. The second category showed that 

education was an important factor as a nurse to be able to identify those at risk for osteoporosis. The 

third category revealed that the nurse has an important role in counseling and support for patients so 

that relevant information is provided. 

Conclusion: It was found to be complex for the nurse to work preventively in able to prevent 

osteoporosis in women. It is not possible to separate the three categories, as they are intertwined. 

Nurses need a positive outlook to identify women at risk of osteoporosis which then leads to 

counseling and support. 

Keywords: Osteoporosis, Nurses, Preventive work, Women 
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BAKGRUND 

Osteoporos är en vanligt förekommande sjukdom och i Sverige riskerar varannan kvinna och 

var fjärde man av befolkningen att drabbas av osteoporos. Det finns idag inget utarbetat 

verktyg för att sjuksköterskor ska kunna upptäcka kvinnor med risk för osteoporos.  

Förebyggande arbete och åtgärder för tillståndet är begränsat då den enbart utgår från 

misstanke om att sjukdomen redan inträtt hos patienten. Diagnosen ställs oftast för sent, i 

samband med fraktur trots att osteoporos går att förebygga tidigt. Det saknas idag preventiva 

metoder för personer som riskerar att drabbas av osteoporos. 

De personer som löper risk att drabbas av osteoporos uppsöker inte vård av den enkla 

anledningen att de inte vet att de riskerar att insjukna. Detta eftersom det sällan finns tecken 

på att sjukdomen håller på att utvecklas. En person kan ha osteoporos en längre tid utan att 

veta om det på grund av att symtom sällan uppstår. Därför har sjuksköterskan en viktig roll 

som en del i primärvården genom att kunna upptäcka personer med risk för osteoporos samt 

arbeta med preventionsåtgärder och därigenom motverka att de drabbas (Socialstyrelsen 2012. 

s.16, Starktskelett.nu 2012). 

  

Enligt Ramström (2011 s.618) kan osteoporos definieras på två sätt. En av definitionerna 

beskriver att osteoporos inte är en sjukdom utan ett tillstånd då skelettet består av mindre 

mängd normalt sammansatt ben, som leder till försämrad hållfasthet och därmed ökad risk för 

fraktur. Den andra definitionen är baserad på bentäthetsmätningar BMD (Bone Mineral 

Density) och beräkningar av eventuella framtida frakturrisker. Detta kommer man fram till 

genom att mäta bentätheten hos kvinnor i 25-30 års ålder, då dessa har beräknats uppnått sitt 

maximala bentäthetsvärde, även kallad bentäthetsmaximum PBM (Peak Bone Mass). Värdet 

jämförs med ett kontrollmaterial från individer av samma etnicitet och kön. 

 

Risken att kvinnor i medelådern drabbas av en eller flera osteoporosrelaterade frakturer är 

nästintill fördubblad jämfört med jämnåriga män. Kvinnor löper större risk att utveckla 

sjukdomen på grund av snabb benförlust i samband med klimakteriet. De har tunnare skelett 

än män och det faktum att kvinnor statistiskt sett lever längre ökar även risken för osteoporos 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering (2003 s.13, 15). Vid bentäthetsmätning har 

kvinnor mellan 60-80 år nästan dubbelt så stor förlust av benmassa som män har i samma 

åldersgrupp. Det finns även geografiska skillnader runtom i världen för risken att utveckla 
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osteoporos, Sverige och Norge har högst risk, vad detta beror på diskuteras. Alternativen är 

brist på D-vitamin, kostvanor, låg fysisk aktivitet, ärftlighet och kroppsbyggnad. Dock är 

dessa inte helt klarlagda (Statens beredning för medicinsk utvärdering 2003 s.13, 15). 

Kvinnors kunskap om riskfaktorer för osteoporos har visat sig vara låg enligt till exempel vad 

gäller alkohol- och koffeinkonsumtion Sedlak, Doheny & Jones (2001 s.401). 

  

I ”Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar” skriver Socialstyrelsen (2012 s.22-24) 

att personer som råkar ut för frakturer relaterade till osteoporos ofta är underbehandlade. 

Patienter med höftfraktur har i de flesta fall inte fått diagnosen osteoporos varken vid in- eller 

utskrivning. Den bakomliggande orsaken till varför en kvinna i medelåldern och äldre råkat ut 

för en fraktur utreds oftast inte, då det inte är självklart att en bentäthetsmätning görs i 

samband med fraktur. Utredningen påbörjas först när patienten upplever smärttillstånd som 

inte är relaterat till olyckor. Enligt Blivik får endast 14 % av patienterna möjlighet att 

genomgå bentäthetsmätning för att kunna diagnostisera osteoporos (2002 s.876). Osteoporos 

är mindre uppmärksammat i samhället vilket medfört att allmänheten har svagt intresse för 

sjukdomen och hur den kan förebyggas. I Sverige inträffar 70 000 frakturer/år, där 

grundorsaken är osteoporos, men eftersom frakturer kan betraktas som olyckor görs inget för 

att förebygga den bakomliggande sjukdomen. Synsättet kring frakturer kan vara en anledning 

till att primär prevention inte prioriteras i samhället (Starktskelett.nu 2012).  

 

Sjuksköterskans informativa roll är viktig för att förebygga osteoporos. Det finns ett behov att 

professionellt anpassa information som motiverar kvinnor att själva förbygga osteoporos och 

fullfölja eventuella behandlingar. För att möjliggöra denna prevention behövs ett stöd i 

vardagen av sjuksköterskan (Cappelin, Ekström- Arilsson 2005 s.16). 

 

Kims (2010 s.137-142) domän patient-sjuksköterska tar upp interaktion mellan dem. Den 

sociala delen av domänen innebär samspel och samverkan. Sjuksköterskan bör anpassa hur 

hon förmedlar information. Genom en god dialog i mötet med patienten skapas samspel och 

samverkan. God personkännedom är viktigt så att sjuksköterskan kan förstå och visa empati 

för patienten. Sjuksköterskan kan kommunicera både verbalt och kroppsligt men också via 

symboler. Sjuksköterskan bör medvetandegöra sin egen kommunikation och uppmärksamma 

patientens behov. Det handlar om det utbyte av information och känslor som sjuksköterskan 

får från patienten, för att sedan i kommande steg kunna ge relevant individuell information. 
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Enligt Blakeley, Laryea & Ribeiro (2000 s.347-353) är osteoporos och relaterade frakturer en 

vanlig orsak till immobilitet, sjukhus/institutitionsvistelse och död bland kvinnor. Preventions 

- och behandlingsåtgärderna mot osteoporos uppnår störst effekt när kvinnorna förstår och kan 

följa behandlingen. 

 

I kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor står det i avsnitt främjande av 

hälsa och förebyggande av ohälsa: att sjuksköterskan ska ha förmåga att: identifiera och 

aktivt förebygga hälsorisker och vid behov motivera till förändrade livsstilsfaktorer. Att 

undervisa och stödja patienter och närstående, individuellt och i grupp i syfte att främja hälsa 

och förhindra ohälsa. Trots detta kan motstånd uppkomma i samarbetet med andra yrken och 

inställningen som finns på en avdelning som kan vara svår att förändra. Som sjuksköterska är 

det viktigt att vara medveten om vad som inkluderas i omvårdnadsarbetet (Socialstyrelsen 

2005 s.11-12, 14). 

 

Begreppet prevention innebär att bevara god hälsa och förhindra att skador och sjukdomar 

uppstår eller blir värre. Primär, sekundär och tertiär är uppdelningar som görs inom själva 

preventionsbegreppet. Den primära preventionen innebär vad man som individ kan göra för 

att minska risken för att drabbas av sjukdomen osteoporos. Sekundär avser vad man som 

individ kan göra för att tillståndet inte skall förvärras det vill säga för att benmassan inte ska 

minska och skelettet bli mer urkalkat. I den tertiära handlar det om vad man som individ kan 

göra när man drabbats av både osteoporos samt fraktur relaterat till sjukdomen för att fraktur 

inte skall uppstå igen och för att skelettet inte ska fortsätta att urkalkas (Jakobsson 2011 

s.110).   

 

Kirkevold beskriver att Virginia Hendersons omvårdnadsteori grundar sig på kunskap, kraft 

och vilja som bidragande faktorer för att patienten ska kunna uppnå god hälsa. När patienten 

inte kan uppnå sina mål gällande sin livsstil kan sjuksköterskan stödja och bidra med åtgärder 

för både friska och sjuka individer. Även aspekter som ingriper i patientens omgivning kan 

vara hälsofrämjande till exempel hygien, fysisk miljö, ljus, ljud och luft men även ålder, 

tillstånd och sociokulturella synpunkter (2000 s.117-118, 120-121).  
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Kunskapen är begränsad om hur sjuksköterskan kan arbeta preventivt för att förebygga 

osteoporos hos kvinnor. Den kan ökas genom ett preventivt arbete där sjuksköterskan utbildar 

både kollegor men även patienter gällande osteoporos, vad sjukdomen innebär, vilka det 

drabbar och vad man kan göra för att inte drabbas eller för att förebygga negativ 

sjukdomsutveckling hos kvinnor.  

 

SYFTE 

Syftet är att belysa sjuksköterskans preventiva arbete för att förebygga osteoporos hos 

kvinnor. 

 

METOD 

En allmän litteraturstudie (overview) genomfördes av både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar.  

Datainsamling och Urval: Abstract till artiklarna granskades kritiskt så att relevanta artiklar 

utifrån syftet valdes ut, vilket motsvarade det första steget i en urvalsprocess. Avgränsningar 

gjordes till exempel genom att författarna begränsade sökningarna av tidskrifter till human 

och english för att få ett mer relevant urval om vilka som skulle inkluderas och exkluderas i 

studien. Peer-reviewed användes för att bara vetenskapliga artiklar kom med. Databaserna 

som användes var SweMed+ som innehåller referenser till artiklar från Norden inom medicin 

som publiceras vid Karolinska institutet skrivna på engelska eller svenska. Cinahl är en 

databas baserad på ca 550 engelska tidskrifter utifrån många olika aspekter inom vård- och 

omvårdnadsvetenskap, Social Service Abstracts är en databas med artiklar om social välfärd, 

socialt arbete och socialpolitik. PsycINFO är en databas som innehåller abstracts med 

referenser rörande psykologi och liknande områden men med relevans för omvårdnad och 

vård (Högskolan Kristianstad, 2012). (Se sökschema bilaga 1).  

 

Sökorden: Författarna använde åtta sökord som ansågs relevanta eftersom de begränsade 

urvalet av artiklar i databaserna. Prevention, osteoporos, osteoporosis, knowledge, nurse, 

nurses, nursing. Trunkering användes också t ex nurs* och osteoporos* samt boolesk så som 

AND/OR för att öka sökvidden med ord som har samma betydelse. 
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Inklusionskriterier: Kvinnor, 18 år och äldre, artiklar publicerade mellan år 2000-2012, 

artiklarna handlade om sjuksköterskans perspektiv vid preventivt arbete för att förebygga 

osteoporos.  

Exklusionskriterier: Artiklar som även berör andra sjukdomar, patientperspektiv eller studier 

med medicinskt fokus samt de med fokus enbart på kost.  

 

Granskning av artiklarnas kvalitet: Artiklarna granskades utifrån Fribergs granskningsmall 

som passar för både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Kvaliteten bedömdes på en skala låg, 

medel och hög genom att författarna poängsatte frågorna i granskningsmallen med en poäng 

för varje fråga tidsskriften uppfyllde. Den kvantitativa delen innefattade tretton frågor och den 

kvalitativa fjorton frågor. Hade en artikel låg kvalitet fick den 0-5 poäng, medel 6-10 poäng 

och hög 11-13/14 poäng (Friberg 2006 s.137-139). (Se bilaga 2 och 3 – Fribergs 

granskrningsmall och studiens artikelöversikt). 

 Ur granskningen uppdagades sedan material som lades till grund för resultatet och 

resultatdiskussionen.  

 

Tillvägagångssätt för analys: Vid sökning av artiklar lästes abstract igenom för att värdera 

artikelns relevans. Textanalysens tillvägagångssätt utfördes genom att välja ut 

meningsbärande enheter från varje utvald artikel för att plocka ut de delar som svarade till 

syftet. Av de meningsbärande enheter skapades kategorier genom att författarna skrev de 

meningsbärande enheterna på lappar som sedan ingick i ett numrerings- och färgschema. 

Därefter delades lapparna in i högar utifrån liknande innehåll så att kategorier kunde 

framträda. Meningsbärande enheter koncentrerade texten utan att förlora sin innebörd och 

därmed blev lättare att hantera (Olsson & Sörensen 2011 s.160).  

 

RESULTAT 

Resultatet baseras på nio stycken artiklar varav två stycken är kvalitativa. I artiklarna 

tillsammans ingick 1779 stycken individer varav 1620 stycken var kvinnor och 159 stycken 

var män. Studierna kom från olika delar av världen; Hongkong, Israel, Jordanien, Kina, 

Norge, Taiwan och USA. 
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Studien resulterade i tre kategorier. I kategorin synsätt ingick 5 stycken artiklar, identifiering 4 

stycken och stödjande samtal/rådgivning och information hade 5 stycken. Dessa fynd kan ha 

en avgörande betydelse för det preventiva arbetet för sjuksköterskor i dagens samhälle 

eftersom de måste uppmärksamma riskfaktorer och kunna vara rådgivare för patienter. Detta 

för att sjukdom inte ska uppstå och vad patienter ska tänka på för att inte drabbas igen för de 

kvinnor som redan drabbats av osteoporosrelaterad fraktur. Synsätt/kunskapssyn är grunden 

som sjuksköterskan utgår ifrån i sitt arbete och kan alltid utökas med ny kunskap. 

Identifiering innebär att som sjuksköterska uppmärksamma patienters hälsotillstånd och 

eventuella symtom på sjukdomar. Stödjande samtal/rådgivning och information innefattar 

funktioner som sjuksköterskan har och som baseras på de föregående kategorierna. 

 

Litteraturstudien resulterade således i de tre kategorierna: synsätt/kunskapssyn, identifiering 

och stödjande samtal/rådgivning. Det upptäcktes att kategorierna som framstod inte kunde 

särskiljas utan att alla tre på olika sätt mer eller mindre hängde ihop och hade med varandra 

att göra. Man kan se det som sjuksköterskans yrkesroll uppdelad i tre steg. Steg 1: Synsätt/ 

kunskapssyn grundat på vad sjuksköterskan kan i nuläget och vad han/hon lär sig. Steg 2: 

Identifiering som baseras på steg 1, vad sjuksköterskan har för kunskap och syn vilket har 

betydelse för möjligheterna att identifiera i tidigt skede. Steg 3: Stödjande samtal, rådgivning 

och information som är den funktionella delen av yrket där sjuksköterskan genom sin kunskap 

och identifiering kunnat se individens behov och från det kan sjuksköterskan avgöra 

preventiva åtgärder. Detta i sin tur visade vikten av att arbeta preventivt med alla delarna och 

att det inte går att lägga mer eller mindre fokus på det ena eller det andra. 

Synsätt/kunskapssyn 

Preventivt arbete kan ofta vara komplext och svårt eftersom hela människan inkluderas och ett 

holistiskt synsätt behövs för att kunna individanpassa arbetet utifrån olika förutsättningar. 

Förebyggande livsstilsfaktorer som påverkar osteoporos, till exempel motion och god 

kosthållning, fanns det förståelse och förtroende för. Kunskapen om medicinska åtgärder 

 som att hormonbehandling förhindrar ytterligare benförlust var känt, men ingav inte lika stort 

förtroende (Zang, Li, Wang, Guo & Guo 2012 s.77). 

Påverkan hos både kollegor patienter är möjlig. En hälsoutbildning som syftade till att öka 

kunskapen och synsättet på förebyggande arbete medförde en positiv förändring. I 

utbildningen gavs information om hur man genom livsstilsförändringar kan förebygga 

osteoporos, till exempel genom att aktivt se över sitt mjölkintag och sin träning. När 
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sjuksköterskorna genomgått utbildningen hade deras inställning ändrats och deras 

förståelse, medvetenhet och vilja att arbeta mer för att förebygga osteoporos ökat. De ansåg 

att det var lättare att ge råd till patienter gällande åtgärder i vardagssituationen så som att 

börja träna eller ändra kostvanorna (Chan, Ko & Day 2005 s.1119, Chan, Ko 2005 s.164, 

Curry, Hogstel, Davis & Frable 2002 s.466-467, Zang, Li, Wang, Guo & Guo 2012 s.77-78). 

Att ändra livsstilsvanor kan vara komplicerat. Det kunde uppstå svårigheter om utbildaren 

hade begränsad kunskap. Resultatet visade att sjuksköterskor överskattade sin kunskapssyn 

när det gäller osteoporos. Kännedom om osteoporos hade de flesta sjuksköterskorna och 

definitionen kunde 2/3, men att kunna förklara betydelsen av osteoporos var det 91 % som 

inte kunde. 

 

Utbildningen till sjuksköterska var den källa där flertalet sjuksköterskor fått sin kunskap 

ifrån (Vered, Werner, Shemy & Stone 2007 s.850, Zang, Li, Wang, Guo & Guo 2012 s.77, 

Amre, Safadi, Jarrah, Al-Amer & Froelicher 2007 s.230). Trots samma yrke, i den här studien 

sjuksköterska, visade det sig finnas kunskapsskillnad mellan kvinnliga och manliga 

sjuksköterskor gällande sjukdomen osteoporos. Kvinnliga sjuksköterskor hade högre kunskap 

om osteoporos än manliga enligt en studie där de använde FOOQ (Facts On Osteoporosis 

Quiz) som mätinstrument (Vered, Werner, Shemy & stone 2007 s.850). 

Identifiering 

För att kunna fånga personer med risk för osteoporos eller de som redan drabbats är det 

viktigt för sjuksköterskan att kunna identifiera kännetecken och försämringar hos 

patienterna. Detta för att sjuksköteskans preventiva arbete ska bli så bra som möjligt och för 

att minska lidandet för patienterna (Chang, Chen, Cheng, Chung & Yang 2010 s.1798). 

I en studie visade sig hälften av sjuksköterskorna kunna identifiera tecken som 

längdminskning och kotkompression. En skillnad i kunskapsnivån hos manliga sjuksköterskor 

visade sig även i detta resultat, då 96,5 % inte visste vid vilken ålder (30 år) som 

benmasseförlust startar hos kvinnor. I samma studie hade hälften av de manliga 

sjuksköterskorna inte kännedom om att höftfrakturer är vanligare hos personer som drabbats 

av osteoporos än vad ankel-, vrist- och ryggradsfrakturer (Amre, Safadi, Jarrah, Al-Amer & 

Froelicher 2007 s.230-234). Identifieringen blir lättare för sjuksköterskan om de har god 

kunskap om osteoporos. Kunskapen visade sig öka i ämnet efter utbildning om förebyggande- 

och riskfaktorer (Shakil, Gimpel, Rizvi, Shiddiqui, Ohagi, Billmeier & Foster 2010 s.395, 

Zang, Li, Wang, Guo & Guo 2012 s.77). Då sjuksköterskan i de flesta fall träffar patienten 
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innan läkaren är identifieringen viktig. Den inställning och kunskap han/hon har, är avgörande 

för vilken utveckling sjukdomen kan få. Kan sjuksköterskan upptäcka en person som är i risk 

eller som redan drabbats kan det leda till att de får genomgå en bentäthetsmätning. Detta kan 

medföra att patientens intresse för egenvård i förebyggande syfte ökar (Chang, 

Chen, Cheng, Chung & Yang 2010 s.1798). 

Stödjande samtal, rådgivning och information 

Sjuksköterskan kan genom sin yrkesroll utbilda, informera och stödja. Flera sjuksköterskor 

ansåg att ett bra preventivt arbete genom rådgivning till patienterna var väldigt viktigt för att 

hindra att osteoporos uppkom (Vered, Werner, Shemy & stone 2007 s.851).  

När sjuksköterskorna gått en kompetensutbildning om osteoporos ökade deras vilja att arbeta 

preventivt. Detta genom att diskutera symptom och förebyggande åtgärder med patienter och 

deras anhöriga samt engagera sig i volontärt arbete (Zang, Li, Wang, Guo & Guo 2012 s.77-

78). Att leda diskussionsgrupper är ett sätt för sjuksköterskan att kunna arbeta preventivt. I en 

studie framkom det att deltagarna i diskussionsgrupper tyckte att sund kost och motion var bra 

alternativ för att förebygga osteoporos. Synensättet på osteoporos visade sig också då 

deltagare såg det som en sjukdom istället för ett tillstånd vid diskussion (Chang, Chen, Cheng, 

Chung & Yang 2010 s.1798, Skolbekken, Österlie & Forsmo 2008 s.2566, 2568). Många 

patienter var frågande till varför de aldrig fått någon information från sjuksköterskan om 

osteoporos då sjukdomen är vanlig. Eftersom flera alternativ både genom egenvård och 

medicinering i förebyggande syfte finns (Curry, Hogstel, Davis & Frable 2002 s.467). För de 

patienter som gått igenom bentäthetsmätningar och utretts för osteoporos visade det sig att 

sjuksköterskan fungerade som en trygghet och informatör för den drabbade. Trots det är det få 

sjuksköterskor som erhållit remiss för konsultation angående information och stödsamtal 

(Skolbekken, Österlie & Forsmo 2008 s.2567, Vered, Werner, Shemy & Stone 2007 s.851).  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Författarna valde att göra en litteraturstudie baserad på både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar. Författarna ansåg att både kvalitativa och kvantitativa artiklar innehöll fakta av värde 

för sammanställningen och de handlade om aktuella ämnen vilket rör sjuksköterskans 
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preventiva arbete. Författarna ville även belysa resultat både från individperspektiv och  

generell forskning ur ett grupp-perspektiv (Olsson, Sörensen 2011 s.18). Svagheter i resultatet 

kan vara att utbudet av artiklar som svarade till syftet var begränsat. Det gjorde att samtliga 

nio artiklar som granskades enligt Fribergs granskningsmall ingick i studien, trots variation på  

kvalitet från medel till hög (Friberg 2006 s.100, 133, 137-142).  

Författarna inkluderade artiklar där patienter utvärderade sjuksköterskors utbildning till dem. 

Detta för att belysa betydelsen av sjuksköterskan som undervisare och stödgivare. Artiklar 

som var publicerade före år 2000 ansåg författarna vara föråldrade och inte av relevans för 

studien (Friberg 2006 s.74,86). Vid sökning av artiklar fann man att flera av databaserna gav 

liknande resultat, då valdes artiklarna från de databaser där de först erhölls. 

Författarna valde att behålla ursprungsspråket i artiklarna fram till de meningsbärande 

enheterna valts ut, för att undvika risken för feltolkning. De artiklar där författarna kunde 

utvinna flest antal meningsbärande enheter var de som representerade en större del av 

resultatinnehållet. De meningsbärande enheterna delades in utifrån liknande innehåll och 

kategorier skapades, det ledde till att resultat utvanns. För att undvika missförstånd läste 

författarna artiklarna ihop och använde engelskt lexikon vid tveksamhet. 

Författarna tycker att verifierbarheten är god eftersom metoden innehåller de delar som är 

relevanta för tillvägagångssättet. Överförbarhet av de resultat som framkom bedöms vara hög 

enligt författarna, då resultatet av studien kan tillämpas i vårdsituationer i alla länder. I de 

artiklar som erhölls ser könsfördelningen olika ut. Majoriteten av deltagarna i studierna 

var kvinnor och detta berodde på olika anledningar, bland annat att man i vissa studier 

exkluderat män som deltagare då det är flest kvinnor som drabbas av sjukdomen. Dock 

framkom en studie där deltagarna dominerades av män.  

Resultatet från denna studie kan ifrågasättas på grund av att metoden för hur resultatet 

uppstått i artiklarna såg olika ut beroende på var i världen de var utförda. Vissa metoder för att 

uppnå resultat är mer korrekta i en del länder än andra ur ett etiskt perspektiv 

Författarnas förförståelse innefattade ettpreventivt synsätt innan studien påbörjades. Resultatet 

och urvalet av artiklarna påverkades inte då författarna aktivt försökte undvika sin egen 

förförståelse under studiens gång.  
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Resultatdiskussion 

Författarna fann att sjuksköterskans preventiva arbete för att förebygga osteoporos visade sig 

innehålla tre steg, alla beroende av varandra liknande ett kedjeförlopp. Steg 1: 

Synsätt/kunskapssyn, steg 2: Identifiering och steg 3: Stödjande samtal, rådgivning och 

information. Det innebär att som sjuksköterska är Steg 1 grunden för om steg 2 utförs, hur den 

utförs och vad den leder till. Steg 2 i sin tur är avgörande för vad patienten är i behov av och 

steg 3 är vad patienten får för hjälp om den behöver det. Exempel, en sjuksköterskas synsätt 

och kunskapssyn avgör för om identifiering av personer i risk för osteoporos upptäcks och om 

en relevant bedömning görs. Utifrån identifieringen bedöms om personen inte är i risk för att 

drabbas, är i risk för att drabbas eller redan kan ha drabbats av osteoporos vilket sedan avgör 

om det är information om sjukdomen, rådgivning eller stödjande samtal som blir näst 

kommande steg. I steg 3 om sjuksköterskan anser att behov finns, är det möjligt att till 

exempel föreslå att patienten uppsöker en läkare och genom informationssamtal berätta varför 

sjuksköterskan gör den bedömningen. Självklart i samtycke med patienten. För att synsätt och 

kunskapssyn skall förändras och utvecklas är utbildning ett effektivt verktyg. Det gäller att 

som sjuksköterska vara uppdaterad och engagerad i ny forskning. Kompetensbeskrivningen 

för sjuksköterskor tar bland annat upp att sjuksköterskan skall kunna kritiskt analysera och 

reflektera över svagheter och styrkor i den egna professionella kompetensen samt engagera 

sig i att utveckla den. Även att sjuksköterskan ska söka, granska kritiskt och analysera ny 

information och litteratur (Socialstyrelsen 2005 s.13). 

Steg 2 bygger på att sjuksköterskan skall kunna identifiera om en patient är i risk för att 

drabbas av osteoporos eller redan kan ha drabbats. Material för att specifikt kunna göra en 

identifiering finns idag inte, därför utvecklade författarna en hälsoprofil inriktad på olika 

riskområden rörande osteoporos (se bilaga 4). Hälsoprofilen kan användas som ett 

diskussionsunderlag mellan sjuksköterska och patient. Författarna utgick från en hälsoprofil 

inriktad på hjärt- kärl och fetma som använts på en vårdcentral i Askim. Där fick individen 

själv gör en bedömning om sina riskfaktorer och utifrån den bedöma vilka åtgärder som 

han/hon bör göra. Varför vårdcentralen i Askim tog fram denna hälsoprofil var för att hitta ett 

effektivt sätt att arbeta förebyggande utan en alltför hög ekonomisk kostnad (Blomstrand, 

Bengtsson & Pedersen 2002 s.4051). Att använda en modell som en god metod för att kunna 

identifiera om en patients dagliga liv innehåller riskfaktorer styrks även av 
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omvårdnadsteoretikern Carnevali. Hon har tagit fram en modell (se fig 1) där riskfaktorerna 

utkristalliserar en omvårdnadsdiagnos som avgör de fortsatta omvårdnadsåtgärderna och 

informationen patienten är i behov av. Hon poängterar dock att omvårdnasdiagnoserna som 

ställs utifrån modellen inte är slutpunkter utan utgångspunkter och för att kunna implementera 

livsstilsförändringar hos patienten som sjuksköterska måste inre och yttre resurser beaktas 

(1996 s.22).   

 

 

 

 

 

Fig 1. Carnevalis modell för att identifiera behov, ställa omvårdnadsdiagnoser och bedöma 

omvårdnadsåtgärder.  

 

Författarnas resultat i steg 3 tar upp behovet av att som sjuksköterska i sin yrkesroll fungera i 

stödjande samtal, rådgivning och som informatör. Det styrks av Falk och Kleine (2010 s.15) 

som fann i sin studie att när sjuksköterskor undervisade kvinnor om egenvård förebyggande 

mot osteoporos ökade de aktivt sitt intag av kalcium och motionsaktivitet. Även resultatet i en 

studie av Andreasson och Riise Sørensen (2010 s.11) visade det att sjuksköterskorna såg 

rådgivning och information som ett sätt att göra patienten delaktig i det hälsofrämjande 

arbetet. Trots att dessa studier är tre år gamla anser författarna att de är aktuella idag. Därför 

att sjuksköterskans uppgifter har samma betydelse nu som då och det går inte att utesluta 

hennes roll som rådgivare och informatör.  

 

I denna studie visade det sig att medvetenhet och förståelse för det preventiva arbetet hos 

sjuksköterskorna ökade när de genomgått någon form av hälsoutbildning om osteoporos och 

hur det kan förebyggas. Det i sin tur ledde till att sjuksköterskorna var mer villiga att arbeta 

preventivt och inställningen förändrades positivt. För att ett preventivt arbete ska bli så 

effektivt som möjligt är det avgörande vilken inställning och vilket synsätt sjuksköterskan har. 

Präglas inställningen och synsättet av negativitet leder det till att mindre tid avsätts och 

preventivt arbete prioriteras inte. Som tidigare nämnt i studien finns det omständigheter i 

verksamheten kan påverka det förebyggande arbetet negativt. Hög arbetsbelastning, brist på 

personal och administrativt arbete är exempel på moment som är tidskrävande, vilket gör att 

Dagligt liv Funktionellt 

hälsotillstånd 
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hälsoarbete ses som en belastning istället för en tillgång. Sjuksköterskan har en viktig roll i 

hälsofrämjande arbete där förståelse och medvetenhet är viktigt för att proffesionalitet skall 

uppnås. En positiv och holistisk syn som sjuksköterska underlättar det förebyggande arbetet. 

Detta styrks av Andreasson och Riise Sørensen (2010 s.8-10) där resultatet i deras studie 

visade att sjuksköterskorna hade en positiv syn och ansåg att de hade en viktig roll i det 

hälsofrämjande arbetet. Även att det är svårt att som sjuksköterska hitta balansen mellan den 

holistiska synen och den biomedicinska traditionen då de ansåg sig vara en del av den också. 

Brist på utbildning sågs också som ett hinder och de hade gärna sett att det fanns en 

specialistubildad sjuksköterska med inriktning på förebyggande arbete på varje avdelning. 

 

Vårdhandboken är en källa för vårdpersonal att kunna vända sig till och som bygger på Hälso-

och sjukvårdslagen samt Socialtjänstlagen. Den finns för att nå de nationella målen gällande 

hälso-och sjukvården och för att god och säker vård på lika villkor ska säkerställas 

(Vardhandboken.se 2013). När en sökning på ordet Osteoporos på vårdhandbokens hemsida 

görs, får man sex stycken träffar varav fyra stycken om fallprevention och två stycken om 

orörlighet. Det visar att behovet av upplysning och kunskap om osteoporos finns och att en 

handlingplan för preventivt arbete är något som skulle underlätta för sjuksköterskor. Saknas 

information/kunskap och mål för hur sjuksköterskan kan gå till väga, blir det mycket svårare 

att uppfylla alla punkter i kompetensbeskrivningen. Detta leder till svårigheter att som 

sjuksköterska arbeta preventivt så att kvinnor inte ska drabbas av osteoporos. 

Preventionsarbetet nådde även högre nivåer i samhället år 2008 då Regeringen lade en 

proposition till Riksdagen som handlade om en förnyad folkhälsopolitik, vilket gick ut på att 

man ville satsa mer resurser på preventionsarbetet (2007/08:110).  

Blivik (2002 s.876) menar att det i framtiden inte är hållbart att folksjukdomen osteoporos 

nedprioriteras inom hälso- och sjukvården, eftersom det finns goda metoder för diagnos och 

behandling. Bentäthetsmätning är ett effektivt sätt att ställa diagnosen osteoporos, men då 

kostnaden för mätinstrumentet anses vara hög i flera landsting köps den inte in. Här tycker 

Blivik att kostnaden är blygsam jämfört med vad sjukdomens kostnader för hälso- och 

sjukvård står för idag och att det bör ses som en hälsoekonomisk vinst att investera i denna. 

Han tar även upp att fyra av fem vårdcentraler inte har rutiner för att undersöka om patienter 

tillhör en riskgrupp. 
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Det är elva år sedan Bliviks publicering kom ut om behovet av resurser för att motverka 

sjukdomen osteoporos. Regeringens proposition lades fem år efter den och idag 2013 har 

resultatet i denna studie visat att det fortfarande finns ett stort resurs- kunskaps och 

utbildningsbehov om osteoporos och det förebyggande arbetet. Författarna menar därför att 

utvecklingen går långsamt och att vidare forskning i ämnet för att öka medvetenheten både i 

samhälle och inom hälso-och sjukvården skulle öka de positiva möjligheterna för det framtida 

preventiva arbetet. Detta för att kunna säkerställa en mer tillförlitlig utredningsform av 

sjukdomen så att fler i riskgrupper kan fångas upp tidigare. Vidare utveckling av 

sjuksköterskeutbildningen där det preventiva arbetet får ta en större del, vore något som 

författarna anser positivt.
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Bilaga 1 

Sökschema för datorbaserad litteratursökning 
 Datum Databas Sökord och boolesk 

operator (and, or, not) 

Begränsningar Typ av sökning (tex. 

fritext, ab-stract, 

nyckelord, MESH-term) 

Antal 

träffar 

Motiv till 

exklusion av 

artiklar 

Utvalda artiklar  

 

 24/10-12 

PsycINFO nurse/nursing, 

osteoporos/osteoporosis, 

prevention, knowledge. 

AND, OR. 

Peer reviewed, 

2000-2012, 18yrs 

and older, 18-29, 

30-39, 40-64, 65 

yrs and older, 

female, english. 

Scholary journals 

ab-stract 9st Svarade ej till 

syftet pga icke 

relevant innehåll 

till studien då 

fokus endast var 

på D-vit och 

kalciumintag.  

5st 

 

 4/12-12 

CINAHL 

 

 

Prevention, osteoporosis, 

nurses. 

AND 

Peer reviewed, 

2000-2012, 

english language, 
human, Abstract 

avaliable, linked 

to fulltext. 

ab-stract 

fulltext 

4st Svarade ej till 

syftet då en 

artikel utgick 
från annan 

sjukdom, de 

andra artiklarna 

var funna i 

tidigare 

databaser. 

1st 

 24/10-12 

 

CINAHL Prevention, osteoporosis, 

nursing. 

AND 

Peer-reviewed, 

2000-2012, 

lnguage:english, 

age: all adult, 

linked to fulltext, 

sex: female. 

ab-stract 

fulltext 

3st De andra 2 

kommer ifrån 

PsycINFO 

1st 

 24/10-12 

 

Social service 

abstract 

Women, 

osteoporosis/osteoporos, 
prevention, knowledge. 

AND OR 

Peer-reviewed 

english 
scholary journals 

2000-2012 

ab-stract 4st De svarade ej till 

syftet då de 
handlade om fel 

målgrupp. 

2st 

 



 

 

Bilaga 2 Fribergs granskningsmall 

 

Kvalitativa frågor 

 Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 

 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formerlerade? 

 Finns det någon vårdvetenskaplig teoribildning beskriven i bakgrunden? Hur är den i så fall beskriven? 

 Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

 Hur är metoden beskriven? 

 Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

 Hur analyserades data? 

 Hur hänger metoden och teoretiska utgångspunkter ihop? 

 Vad visar resultatet? 

 Hur har författarna tolkat studiernas resultat? 

 Vilka argument förs fram? 

 Förs det några etiska resonemang? 

 Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

 Sker en återkoppling till teoretiska antaganden tex vårdvetenskapliga antaganden? 

 



 

 

Kvantitativa frågor 

 Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 

 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

 Finns det någon vårdvetenskaplig teoribildning beskriven i bakgrunden? Hur är dessa i så fall formulerade? 

 Finns det någon vårdvetenskaplig teoribildning beskriven i bakgrunden? Hur är denna i så fall beskriven? 

 Vad är syftet? Är det klart fomulerat? 

 Hur är metoden beskriven? 

 Hur har urvalet gjorts? Tex antal personer, ålder, inklusions – respektive exklusions kriterier? 

 Hur analyserades data? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata? 

 Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall, hur hänger de ihop?` 

 Vad visar resultatet?  

 Vilka argument förs fram? 

 Förs det några etiska resonemang? 

 Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall tex vad gäller generaliserbarhet 



 

 

Bilaga 3 

Artikelöversikt      
Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Zang, Y-P, Li, X-M, 

Wang, D-L, Guo, X-Y 

& Guo, X. 

 

Kina 

 
2012 

 

 

 

 

 

 

Evaluation of 

educational 

program on 

osteoporosis 

awareness and 

prevention 
among nurse 

students in 

China. 

Utvärdera 

effekten av 

kontinuerligt 

utbildningspr

ogram om 

osteoporos 
och att 

undersöka 

medvetenhete

n/kunskapsgr

aden och 

preventionen 

hos kvinnliga 

sjuksköterske

-studenter 

De valde 256st kvinnliga 

sjuksköterskestudenter eftersom 

flest kvinnor drabbas av 

osteoporos, studenter som står 

inför sin 8 månaders praktik.  

 
Deltagarna besvarade ett 

frågeformulär före och efter de 

genomgått ett 

utbildningsprogram. 

En gruppledare förklarade syftet med 

studien och instruktioner kring 

frågeformuläret de skulle besvara 

samt när de besvarat formulären, gick  

gruppledaren igenom formuläret så 

att alla frågorna var besvarade. 
 

De hade ett program där de lade in 

resultaten från formulären och som 

jämförde %-enheterna per fråga. 

Förstärker behovet av 

osteoporos-relaterad 

fortbildning för 

sjuksköterskeutbildning 

innan praktik. 

Medel 

Skolbekken, J-A, 

Österlie, W & 

Forsmo, S. 
 

Norge 

 

2008 

Brittle bones, 

pain and 

fractures – Lay 
constructions 

of osteoporosis 

among 

Norwegian 

women 

attending the 

Nord-

Tröndelag 

Health Study 

 

Vad kvinnor 

som screenats 

för 
osteoporos 

anser. 

Kvinnor 55-75år blev inbjudna 

att delta i fokusgrupper för att 

diskutera deras upplevelser 
kring bentäthetsinstrument. 

Uppföljningsstudie från en 

tidigare som gjordes 2001. 

 

Datainsamlingen genomfördes 

med 27st ålderskategoriserade 

gruppsessioner där kvinnorna 

blev inspelade då de 

diskuterade för tillfället valt 

tema. 

 

Fem olika ämnen presenterades vid 

varje diskussionstillfälle för 

kvinnorna. Förklaringar kring de 
olika ämnena gavs ut skriftligt för att 

undvika missförstånd. Kvinnorna 

kunde ställa frågor fritt utöver  de 

forskarna hade. Två timmar var 

avsatt tid vid varje tillfälle. 

 

Analys gjordes tillsammans med ett 

forskningsteam. Först transkiberades 

inspelningarna av tre ledamöter för 

att få fram kategorier till kodningen. 

Sedan delades de upp så att varje 

forskare kodade tre grupper (9 
sessioner). 

Visar att osteoporos 

uppfattas som en 

sjukdom karaktäriserad 
av benskörhet, smärta 

och frakturer. 

Uppfattades vara vanligt 

främst hos kvinnor. 

Medel 
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Shakil, A, 

Gimpel,E,N, Rizvi, 
H, Siddiqui, Z, 

Ohagi, E, Billmeier, 

M, T & Foster, B. 

 

USA 

 

2010 

 

 

 

 

Awareness 

and 
Preventio

n of 

Osteoporo

sis Among 

South 

Asian 

Women 

Bedöma 

kunskapen om 
osteoporos-

prevention bland 

per/post 

klimakterie 

kvinnor från södra 

asien (Pakistan, 

Indien, 

Bangladesh). 

Bedöma om deras 

kunskap om 

osteoporos 

förändrats två 
veckor efter 

hälsoutbildnings 

åtgärd. 

Sydasiatiska kvinnor, 40år 

eller äldre deltagande i 
aktivitetshus A eller B, 

tvåspråkiga och ha 

förståelse för engelska 

språket läsa, skriva eller 

förstå konversationer. 

 

Insamling av data gjordes 

mellan Mars och Maj år 

2008. Först gjordes en 

pilotstudie med 15 

deltagare. Insamling via 

frågeformulär som 
besvarades före och efter 

utbildning 

Utvärdering av nuvarande kunskap om 

osteoporos gjordes genom frågeformulär. 
Frågor som ej passade den sydasiatiska 

befolkningen inkluderades ej. De 

utvärderades före och efter utbildning. Post-

testet fick de besvara två veckor efter 

utbildningen för att minska risken för bortfall 

och för att utvärdera studien. Alla deltagarna 

avidentifierades för anonymitet och alla 

formulär fick en unik identitet som förstördes 

efter avslutad studie. 

 

SPSS användes vid analys av materialet 

vilket gjorde att deskriptiv data utvanns 
gällande socioekonomisk status, 

hälsoförsäkring, livsstil etc. Skillnader 

mellan pre-/post-test framstod. 

Det fanns markant 

skillnad mellan de två 
frågeformulären. 

Sammantaget fann de 

att kunskapen om 

benskörhet hos 

sydasiatiska kvinnor 

ökade efter 

hälsoutbildning 

Medel 

Chang, F, S, Yang, S, 

R, Chung, L, U, 

Chen, M, C & Cheng, 

H, M. 

 

Taiwan 

 

2010 

Perception 

of risk 

factors 

and DXA 

T score 

among at-

risk 

females of 

osteoporo
sis. 

Att undersöka 

förhållandet 

mellan bentäthet, 

demografi, 

kunskap om 

benskörhet, 

föreställningar om 

osteoporos samt 

förebyggande 
beteende hos 

kvinnor i 

riskzonen som har 

det i släkten. 

Deltagarna rekryterades 

från en röntgenavdelning 

från ett universitetssjukhus 

i norra Taiwan. 1384 fick 

inbjudan, 886 deltog. 

 

Deltagarna fick svara på 

frågor som administrerades  

via telefon. 

Frågeformuläret var baserat från litteratur 

och innehöll fyra kategorier.  

 

Analys gjordes med SPSS 14,0. Beskrivande 

statistik för demografiska egenskaper 

beräknades. Svaren ingick i SPSS statistik 

programmet. 

De flesta deltagarna 

hade kommit i 

kontakt med 

osteoporos-relaterad 

information, flera 

visste vad 

förebyggande 

levnadsvanor innebar 

men få levde så. 
Sjuksköterskor bör 

utbilda kvinnor om 

osteoporos och 

preventiva åtgärder 

för att minska 

upplevda hinder. 

Medel 
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Chan, M-F, Ko, C-

Y & Day, MC. 
 

Hongkong 

 

2005 

The 

effectivness 
of an 

osteoporosis 

prevention 

education 

programme 

for women 

in 

Hongkong; a 

randomized 

controlled 

trial. 

Utvärdera om ssk-

initierad undervisning 
baserad på fyra 

beteenden som rör 

förebyggande av 

osteoporos skulle leda 

till ökad konsumtion av 

nyttiga kosttillskott 

och/eller positiva 

attitydförändringar 

jämfört med kvinnor 

som inte är inskrivna i 

programmet. 

Kvinnor över 18år, 

delades in i två grupper 
21st i varje grupp. Kan 

förstå catonese, normal 

kognitiv förmåga. 

Valdes från en 

skönhetsklinik i 

Hongkong. 

 

Deltagarna fick besvara 

frågeformulär samt delta 

i uppföljningsintervju. 

 

En grupp fick genomgå utbildningsprogram 

och den andra inte. En månad efter utbildning 
fick alla deltagarna besvara frågeformulär 

samt intervjuas. 

 

Deskriptiv statistik användes för att beskriva 

gruppens hälsohistoria. Chi-test och Fishers 

exact-test användes för att undersöka 

föreningen mellan grupperna och 

demografiska faktorer samt skillnaderna. 

Shapiro wilk-test användes för att undersöka 

normaliteten av varje attitydpoäng. Pre-/post-

poäng angående attityd undersöktes. 

Uppföljningsunder

sökningen visade 
ökning för varje 

beteende; intag av 

soya, mjölk, D-

vit/solljus, ökad 

träning. 

Medel 

Curry, C, L, 

Hogstel, O, M, 
Davis, C, G & 

Frable, J, P. 

 

USA 

 

2002 

Population-

Based 
osteoporosis 

education 

for older 

women. 

Var att bestämma 

om 
samhällsprogram 

kunde tillföra 

kunskap om 

osteoporos till äldre 

kvinnor och främja 

viljan använda 

kunskapen. 

Kvinnor boende i olika hem, 

kyrkohem, ålderdomshem 
och äldreboende. Ålder 60-

96år.  

 

Data samlades genom 

frågeformulär 

OKQ(osteoporosis 

knowledge questionnaire) 

innan och efter utbildning. 

ORC (osteoporosis risk 

checklist) innan utbildning. 

30minuters utbildningsprogram och man 

undersökte svaren med pre-/post-test OKQ. 
ORC genomfördes endast innan utbildning.  

 

Man jämförde skillnaden mellan pre-/post-

test. T-test-studie. 

Det fanns 

skillnader på de 
olika boendena 

kunskapsmässigt, 

fall, fraktur efter 

utbildning. 

Inställningen och 

livsstilen ändrades 

till mot mer  

förebyggande. 

Sjuksköterskans 

roll i 

utbildningsprogra
m för prevention 

behövs i större 

utsträckning. 

Hög 

 

 
 
 



 

 

Artikelöversikt 
Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Amre, H, Safadi, R, 

Jarrah, S, Al-Amer, 
R & Froelicher, S, 

E. 

 

Jordanien 

 

2007 

Jordanian 

nursing 
student's 

knowledge 

of 

osteoporosis

. 

Att undersöka och 

beskriva Jordaniens 
sjuksköterske-

studenters 

kunskapsnivå av 

osteoporos. 

Sistaårselever från ett 

universitet i Jordanien, 85st,  
både män och kvinnor.  

 

Frågeformulär OKQ som 

deltagarna fick besvara. 

Kunskapen mättes med OKT 

(Osteoporosis knowledge test). 

Deltagarna blev tilldelade 

frågeformulären   
som de fick besvara. Svaren 

sammanställdes. 

 

Data analyserades med SPSS för en 

deskriptiv analys. 

En liten del av 

deltagarna hade 
kunskap om osteoporos 

och prevention. Det 

kom fram att den var 

bristfällig och de hade 

fått den från tre 

huvudsakliga källor: 

sjuksköterskeutbildning

en, media och att 

anhörig drabbats. 

Hög 

Vered, I, Werner, P, 

Shemy, G & Stone, 

O. 

 

Israel 

 

2007 

Nurses' 

knowledge 

and 

preventions 

about 

osteoporosis

: A 

questionnair

e survey. 

Öka kunskapen inom 

området genom att 

undersöka Israeliska 

sjuksköterskors 

objektiva och 

subjektiva kunskap 

gällande osteoporos 

inom olika områden 

samt deras nuvarande 
arbete gällande 

sjukdomen. 

158st registrerade 

sjuksköterskor från två olika 

högskolor. 

 

Data samlades in via ett eget 

utformat frågeformulär. 

Deltagarna fick besvara frågeformuläret 

som bestod av 6st olika kategorier. 

 

Analysen sammanställdes genom 

FOOQ (Facts On Osteoporosis Quiz). 

Vilket resulterade i tabeller. 

Sjuksköterskorna var 

positiva gällande deras 

roll och färdighet om 

hantering av  

osteoporos. Skillnader 

fanns mellan den 

objektiva och 

subjektiva kunskapen. 

Hög 
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Chan, F, M, & Ko, 

Y, C. 
 

Hongkong 

 

2005 

Osteoporosis 

prevention 
education 

programme 

for women. 

Utvärdera 

sjuksköterskeinitierad
-utbildning gällande 

fyra specifika 

preventionsområden 

gällande osteoporos.. 

Kvinnor från två olika 

privatägda skönhetskliniker, 
76st. 

 

Frågeformulär innan och 

efter utbildningsprogram. 

Deltagarna delades in i två olika 

grupper slumpmässigt. Den ena fick gå 
igenom ett utbildningsprogram. Tre 

frågeformulär fick besvaras men de 

som inte fick gå utbildningen besvarade 

endast det två gånger.  

 

Deskriptiv statistik användes för 

demografisk och hälsohistorisk data. 

Chi och Fisher användes för att jämföra 

resultaten mellan grupperna. Shapiro-

Wilk test användes för att utvärdera 

inställningen. Mann-Whitney U-test 

användes för att undersöka skillnader 
mellan pre-/post-test. 

Statistisk ökning för 

varje område. De 
värderade 

sjuksköterskornas insats 

till tillfredsställande 

eller väldigt 

tillfredsställande 

gällande utbildningen. 

Medel 

 

 
 
 
 
 
 



Bilaga 4 

 

HÄLSOPROFIL 
 

Kvinna Man 

18-29år 30-39år 

40-49år 50-59år 

60-69år 70-79år 

80-89år 90> 

 

Hur ofta motionerar du? 

 

0 ggr/vecka 

1-2ggr/vecka 

2-4ggr/vecka 

5>ggr/vecka 

 

Röker du? 

 

Ja Nej 

 

Vad anser du om din alkoholkonsumtion? 

 

Dricker ej Lagom För mycket 

 
Hur många dagar i veckan konsumerar du alkohol? 

------------------------------------------------------------ 

 

Vad tycker du om din vikt? 

 

Väger för mycket Väger lagom mycket Väger för lite 

 

Äter du för lite kalciumrika produkter? Ex. Mjölk, soya-produkter. 

 

Ja Nej Vet ej 

 
 

Konsumerar du mycket koffein? 

 

Ja Nej Vet ej 

 

Vilka produkter innehållande koffein konsumerar du? 

---------------------------------------------------------------- 

 

Finns det någon i din släkt som fått diagnosen osteoporos (benskörhet)? 

 

Ja Nej Vet ej 

 

Hur mycket engagemang gällande din livsstil kan du tänka dig med tanke på din livssituation (arbete, familj, 

fritid m.m.)? 

0    10    20    30    40    50    60    70    80    90    100% 
 

Anser du att det behövs förändringar angående din livsstil? Om ja isåfall vad? 

 

Ja Nej Vet ej 

 

Ja ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 


