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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Många studier kan påvisa behovet av kommunikation och information mellan 

vårdare och patient oavsett profession. Tidsbrist och allt mer slimmade organisationer, med en 

ökande åldrande befolkning ställer ökade krav på förmåga och kunskap om kommunikation. 

Andra försvårande omständigheter är språkliga barriärer med en befolkning där alla inte har 

svenska som sitt modersmål. Teach –back är en metod som säger sig underlätta och stödja en 

kommunikation för att säkerställa informationen mellan patienter och vårdare. Den syftar 

också till att öka förutsättningarna för egenvård. Eftersom det är ett viktigt område inom 

omvårdnad syftar litteraturstudienatt ta reda på vad som finns beskrivet avseende Teach –

back.  

 

Syfte: Att beskriva användningsområden för metoden Teach –back. 

 

Metod: Litteraturstudie baserad på åtta vetenskapliga artiklar.   

 

Resultat: Resultatet presenteras i följande teman. Det första temat är hälsolitteracitet och 

förstå given information och det andra är att säkerställa processen mellan vårdgivare och 

hemmet. Det tredje temat är att sjuksköterskans insikt om patienters kunskap om den egna 

hälsan. Analysen visar att inga slutsatser kan dras att Teach-back främjar omvårdnad.  

Däremot finns det resultat som bekräftar att Teach-back skapar förutsättningar för patient 

medverkan 

 

Diskussion: De delvis motstridiga uppgifterna och att de kan vara olika faktorers som styr 

resultatet gör att det är svårt att påvisa att Teach-back är lösningen för en kvalitetssäkrad 

kommunikation.  

 

Nyckelord: Teach – Back, Tell – back, Hälsolitteracitet, Patientsäkerhet, Egenvård,  

Empowerment, Omvårdnad, Sjuksköterska 

 



  
 
 

 

Abstract 

Background: Academic studies tend to demonstrate the need of communication and 

exchange of information between the health care provider and the patient, this regardless of 

the profession and socioeconomic background of the caretaker. Lack of time as well as the 

increased pressure of trimming the economic costs combined with an aging population creates 

a higher demand on the skills and knowledge of communication. Moreover our modern 

sociality is presenting some language barriers because of a growing part of the population 

whom does not have Swedish as their mother tongue. Teach -back is a method that claims to 

support a method of communication to ensure the quality of information between patients and 

care givers. Teach-back as a method also aims to enhance the ability of self-care for the 

patient. Self-care is regarded as an important area of nursing, therefore the review of the 

literature in this study intends to map out all of the academic literature there is about the 

method Teach –back. 

 

Aim: To describe the uses for the method Teach-back. 

 

Method: A literature study based on eight scientific articles. 

 

Results: The result is presented in three following themes. The first theme are healthliteracy 

and understanding given information and the other is to ensure the process between the 

healthcare provider and the caretaker. The third theme are nurse’s understanding of the 

patient’s knowledge about their own health status. The analysis shows that no conclusions can 

be drawn regarding whether the teach-back method furthers the care or not. However, there 

are results confirming the fact that Teach-back creates a good environment for patient 

involvement.  

 

Discussion: The partly conflicting results that have emerge from the literature which shows 

that there may be different factors that have an effect on the outcome, making it difficult to 

conclude that the Teach-back method is the solution for assuring the quality of the 

communication.   

 

Keywords: Teach-back, Tell-back, Healthliteracy, Patient safety, Self-care, Empowerment, 

Nursing, Nurse 
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1. Inledning 

Mitt intresse för det mänskliga mötet, relationen mellan vårdare och patient fick utvecklas på 

en av de första Primary Nursing avdelningarna som startade i Sverige på 80- talet. Det 

gemensamma synsättet utgick ifrån ett holistiskt synsätt och i och med det förändrades också 

språket och bemötande av patienten. I grunden handlar det om en tilltro till människors egen 

förmåga och kompetens och på sätt stärka patientens egenvård.  

Information och kommunikation är ett viktigt område för patientsäkerheten. Teach- back sägs  

syfta till att säkra informationsflödet mellan vårdaren och patienten samt att främja patientens 

egenvård.  

 

2. Bakgrund 

Självbestämmande har ökat i sjukvården och som också utrycks i lagar och bestämmelser. 

Utgångspunkten för all sjukvård i Sverige utgår ifrån hälso - och sjukvårdslagen (HSL, SFS 

1982:763) som syftar till att säkerställa en god vård och att patienten ska få en individuellt 

anpassad information. Patientsäkerhetsförordningen (2010: 1369) skall också vara ett skydd 

för patienten i att hindra vård-skador och borga för en patientmedverkan.  

Berg et al. (2010) beskriver att vården ska planeras och utformas tillsammans med patienten 

och ha som övergripande syfte ” att främja hälsa”, oavsett vilket praktiskt fält, eller kontext 

det gäller. Patienten ska kunna bevara sin hälsa, återfå hälsa eller må väl, trots sjukdom och 

lidande” (2010, s. 100).  

 

2.1 Vikten av kommunikation för en patientsäker vård 

Att kommunikationen mellan vårdare och patient fungerar är grundläggande för 

patientsäkerheten. Socialstyrelsen (2012) beskriver mellan åren 2000 -2007 ökade antalet 

ärenden hos patientnämnderna som handlade om bemötande, kommunikation och information 

med 41 procent. Under den tidsperioden tog Socialstyrelsen (2012) emot 1 166 ärenden om 

vård skador som direkt kunde härledas till bristande kommunikation. Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL, 2011) skriver i sin introduktion om vikten av en kommunikation för att 

säkerställa en god och säker vård. De menar att patienter och närstående ska få information 

för att förstå. Förståelsen är en förutsättning för att kunna ta ett ansvar för sin egen vård 

(2011).  
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En rapport från en hälsokonferens beskrev några forskare fem faktorer som påverkade 

kommunikationen negativt (Friesen, Hughes & Zorn, 2007). Det första var avbrott i 

arbetsprocesserna som led till ineffektivitet. Det andra var att läkare och sjuksköterskor 

utbildas i olika ”rör”. Det påverkar förståelsen för varandras professioner. Det tredje var brist 

på öppenhet som är mer tydligt i hierarkiska organisationer. Det fjärde är att det i dagens 

komplexa vårdmiljöer är oklart vem som är ansvarig för vad. Det femte är bristen på 

kontinuitet och många som är inblandade i patientens vård. 

 

2.2 Kunskap om patienters förmåga att förstå 

En god förmåga att förstå, förvärva och använda information om hälsa och sjukdom 

underlättar våra möjligheter att fatta välgrundade beslut om vår hälsa både när vi är friska och 

sjuka (World Health Organization [WHO], 1998). På engelska definieras det begreppet för 

”health literacy” och författarna till artikeln menar att patienter behöver ha kunskaper för att 

på ett effektivt sätt kunna leda sig själv genom hälso – sjukvården. (Berkman, Sheridan, 

Donahue, Halpern & Crotty, 2011). Författarna menar att omkring 80 millioner amerikaner 

kan definieras som ”health literacy” och riskerar att inte få den vård eller behandling som de 

skulle behöva (Berkman et al, 2011).  

I Sverige använder man begreppet ” hälsolitteracitet” (Mårtensson, & Hensing, 2011). 

Mårtensson och Hensing anser att vi i Sverige ligger bra till i jämförelse med andra länder i 

västvärlden, men att vi behöver medvetandegöra begreppet och att förstå komplexiteten. 

Sudore & Schillinger (2009) har påvisat att patienter med låg hälsolitteracitet är mer 

hospitaliserade, har högre dödlighet än andra grupper samt låg kunskap om behandling av den 

egna sjukdomen. Hälsolitteracitet kan räknas i kostnader och i USA uppskattas till 50 -73 

miljarder (Sudore, & Schillinger, 2009).  

I takt med att patienternas vårdtid har kortats och trenden att patienten ska vårdas i det egna 

hemmet ställs krav på god information för möjligheter till egenvård (Kessel, 2003). Med en 

åldrande befolkning kommer kraven på sammanhållen vård att öka enligt Kessel (2003). I 

Kessels studie visar att 40-80% av den medicinska informationen en patient tar emot glöms 

omgående. 

Det finns idag stora skillnader i stress, sjukdom, ålder, utbildningsbakgrund, språk, kultur som 

påverkar oss människor i vilken grad vi tar till oss information (Bass, 2005). Studier har 

påvisat problemen och uppmärksammat behovet av att utveckla metoder för utbildning till 

patienter med låg utbildning (Bass, 2005).  
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2.3 Patientundervisning 

I Hälso – och sjukvårdslagen (1982:763) framgår det tydligt att sjuksköterskan skall utforma 

vård och behandling i samråd med patienten. Socialstyrelsens (2005)  kompetenskrav framgår 

kravet på att sjuksköterskan ska informera och undervisa närstående och patienter. 

Sjuksköterskan ska också förvissa sig om att patienten har förstått given information eller om 

vederbörande har ett speciellt informationsbehov.  

På olika sätt förväntas medborgare idag att ta ett stort ansvar för sin hälsa (Friberg, 2005). Det 

finns också ett stort intresse för information och kunskap kring frågor som rör den egna 

hälsan och egenbehandling (2005). Enligt Friberg är patientundervisning ett vedertaget 

begrepp inom hälso - och sjukvården och flera olika professioner ägnar sig åt det. Författaren 

beskriver vidare att den som ”vägleder personen framåt kan kallas patientundervisning” 

(Friberg, 2005, s. 59). Syftet med patientundervisningen är att patienten ska tillägna sig 

kunskap så att individen kan klara av att hantera en eventuell förändrad livssituation och på 

sikt kan leda till en ökad egenvårdsförmåga. Friberg (2005) menar att det är en av de 

viktigaste uppgifterna för en sjuksköterska.  

Teach-back är en metod för att säkerställa information om medicinsk eller annan professionell 

behandling (Wick, 2013). Metoden är en trestegsprocess och det första steget är att förklara 

och det andra steget är att patienten återberättar. Det tredje steget är att få ett förtydligande 

ifrån patienten (2013).  

Flera landsting har infört Teach-back som en metod för att säkerställa information och 

kommunikation mellan vården och patienten. Västra Götalandsregionen och 

Kunskapscentrum för Jämlik vård har startat en kampanj som heter ”Förstå mig rätt” och den 

bygger på Teach –back.  Den beskrivs som en samtalsmetod för att säkerställa att patienten 

förstår det sagda och ett sätt att minimera tolkningar (Kunskapscentrum för Jämlik vård, 

2014).  

 

2.4 Sjuksköterskans och patientens relation 

Tejero (2012) redovisar om betydelsen av sjuksköterskans och patientens relation. När 

sjuksköterskan skapar en allians ökar patientens tillfredsställelse. De patienter som svarade på 

behandling var bättre integrerade med sjuksköterskan. Sjuksköterskor som informerade 

patienten, medförde en förbättrad relation och ökad patienten tillfredsställelse. Snellman 

(2001) beskriver färdigheter som vårdaren bör ha för att möjliggöra ett gott möte med 

patienten. Förutom ett engagemang och förmåga att leva sig in i patientens livssituation 
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behöver vårdaren en inställning som kännetecknas av ömsesidighet, jämlikhet, bekräftelse och 

acceptans.  

Wessel (2013) bekräftar vikten av ett positivt möte med patienten för en god hälso - och 

sjukvård. Slutsatserna är att de negativa erfarenheterna som patienterna beskriver i de 

kvalitativa studierna får en effekt på deras hälsa och välbefinnande samt tilliten till 

sjukvården. Wessel identifierar två faktorer som orsak till de negativa upplevelserna. Dessa 

faktorer handlar om organisationsstrukturer och den andra faktorn var personalens attityder 

och professionalitet. Hallström & Elander (2001) intervjuade 20 patienter om deras behov när 

de vistades på sjukhus. Författarna identifierade tio olika behov. Behoven var följande; 

kommunikation, basal omvårdnad, kontakt med andra människor, bemötande från personalen, 

empati, kompetens, kontinuitet, integritet, delaktighet i beslutsfattande och slutligen 

smärtlindring. Studien visade att patienter antingen uppmärksammade personalen på deras 

behov eller valde att inte störa. Intervjuerna visade att det är nödvändigt att förstå att patienter 

har individuella behov och att uppmärksamma dessa.  

 

2.5 Problemformulering 

Många studier kan påvisa värdet av kommunikation, information och bemötande mellan 

vårdare och patient oavsett profession. Tidsbrist och allt mer slimmade organisationer, med en 

ökande åldrande befolkning ställer det ökade krav på förmåga och kunskap om 

kommunikation. Andra försvårande omständigheter är språkliga barriärer med en befolkning 

där alla inte har svenska som sitt modersmål. Teach –back är en metod som säger sig 

underlätta och stödja en kommunikation för att säkerställa informationen mellan patienter och 

vårdare. Det är därför intressant att ta reda på vad som finns beskrivet om Teach-back.  

 

3. Syfte 

Syftet var att beskriva användningsområden för metoden Teach –back  

 

4. Teoretisk referensram 

Som teoretisk utgångspunkt för litteraturstudien användes Joyce Travelbees (2001) teori som 

fokuserar på omvårdnadens mellan mänskliga dimensioner och Ida Jean Orlando (1961) som 

var tidig med att belysa sjuksköterskans professionella roll.  
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Travelbees utgångspunkt är att varje människa är unik. Författaren skriver att det finns 

likheter mellan oss människor men att olikheterna dominerar. Som biologiska varelser 

påverkas vi av arv, miljö, kultur, erfarenheter som människor möter (Travelbee, 2001).  

Kommunikation är en dynamisk process och ett instrument att använda i 

omvårdnadssituationer.  Kommunikationen är nödvändig för att etablera människa – 

människa – förhållande. Sjuksköterskans intentioner och uppfattningar om människor 

kommer att avspeglas i kommunikationen och i sjuksköterskans handlingar.  

Travelbee menar också att kommunikation är en kontinuerlig process för att förmedla 

budskap mellan individer. Det sker verbalt och med icke verbala uttrycksmedel.  

Kommunikationen inte är ett mål i sig utan ett medel för sjuksköterskan att nå sina 

omvårdnadsmål. För att sjuksköterskan ska ta tillvara den sjukes behov behöver behoven 

identifieras som sker genom observation, tolkning av observationer, datainsamling och 

kommunikation. Det är grundläggande för sjuksköterskans interventioner (2001). 

 

I The Dynamic Nurse – Patient Relationship (1961) beskriver Ida Jean Orlando vikten av 

relationen mellan patient och sjuksköterska. Orlando var också tidig med att se 

sjuksköterskans roll i den omvårdande processen. Det som händer mellan patienten och 

sjuksköterskan är det centrala enligt Orlando och från den kunskapen utgår sjuksköterskan 

med sina omvårdnadshandlingar. Det handlar om att kunna identifiera patientens behov och 

att kontinuerligt utvärdera det pågående arbetet. Det handlar även om att sjuksköterskan ska 

initiera och utveckla en relation med patienten (1961). Enligt Orlando (1961) är det 

sjuksköterskans ansvar att hjälpa patienten att kommunicera sina behov för att undvika 

obehag alternativt hjälpa patienten utrycka sitt obehag för att kunna ge rätt stöd.   

Orlando (1961) skapade en omvårdnadsprocess vilket innefattar patientens beteende, 

sjuksköterskans reaktion och omvårdnadsaktiviteter för att patientens ska uppleva 

tillfredsställelse. Orlandos omvårdnadsteori utgår ifrån tanke, känsla och handling.  

 

5. Metod 

Denna studie är en systematisk litteraturstudie i syfte att beskriva metoden Teach-back. 

Resultatet baseras på åtta vetenskapliga artiklar som redovisas i resultatmatrisen 2. En 

systematisk litteraturstudie används för att ta reda på befintlig forskning för att få en 

uppfattning om kunskapsläge eller metoder som använts (Friberg, 2012). En litteraturstudie 
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lämpar sig för problemområden och frågeställningar som är mindre specifika (Friberg, 2012, 

s. 100).   

 

5.1Urval och datainsamling 

De använda databaserna är Google Scholar, och Cinahl. Andra vägar för informationssökning  

har varit Joint Commision och National Quality Forum samt Sveriges Kommun och 

Landsting (SKL). Insamling av data har utgått ifrån uppsatsens syfte. Vid sökningen användes 

fritext i olika kombinationer utifrån de redovisade sökorden. Sökorden som användes var 

Teach-Back och därefter har sökningen fått breddats efter hand. Under sökningen har orden 

Teach –back prövats på olika sätt. Några exempel på sökningar har varit ”Teach-Back”, 

”Teachback” Teach back”, ”Teachback method”, Teachback training, ” och Tellback 

method”. Exempel på andra sökord är healthliteracy, communication, empowerment, patient 

safety, patientinvolvment, nursing, nurse. Aktuella sökord för resultatartiklarna är redovisade 

i bilaga 1. Sökorden har använts i olika kombinationer för att finna artiklar eftersom det 

vetenskapliga underlaget var begränsat. Samtliga artiklar är hämtade från hälso- och 

sjukvården, där fokusområdena skiljer sig åt. Det finns inga vetenskapliga artiklar eller 

rapporter publicerade i Sverige där metoden Teach-back är beskriven utan materialet är 

hämtat från internationella studier. Urvalet av artiklar söktes mellan åren 2000-2013. De 

artiklar som valdes ut för att användas i resultatet lämpade sig bäst utifrån syftet och redovisas 

i bilaga 2. De utvalda vetenskapliga artiklarna bestod i flertalet fall av deskriptiv statistik och 

kvantitativa metoder. Urvalet består också av två litteraturstudier och en artikel bygger på ett 

evidensbaserat projekt. Totalt antal artiklar är åtta. Se bilaga 2.  

 

5.2 Dataanalys 

Tillvägagångsättet i att hantera det insamlande materialet kring metoden Teach-back har varit 

att sortera efter olika teman för att kunna identifiera ett mönster och dra slutsatser för 

resultatet. Identifieringen av teman för den här litteraturstudien var att efter att ha läst de 

utvalda artiklarna benämndes dem med en rubrik utifrån innehållet. Det utmynnande i tre 

teman och dessa är; hälsolitteracitet och förståelse för given information, säkerställa 

processen mellan vårdgivare och hemmet, sjuksköterskans insikt om patienters kunskap om 

den egna hälsan. Forskningsprocessen avseende analysen har handlat om att börja sortera på 

en generell nivå och därefter läsa artiklar som varit specifika utifrån syftet. Analysarbetet 

bygger på en ”rörelse från helhet till delarna” (Friberg, 2012, s. 127).  
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Syftet för den här litteraturstudien var att beskriva användningsområden för metoden Teach-

back. Det som dominerade innehållet i artiklarna var att säkerställa en patientsäker vård med 

hjälp av Teach –back. Flera artiklar handlade om patienter med stort behov av information 

som till exempel vid diabetes och hjärtinfarkter. Återkommande var också artiklar där 

patienter var i behov av extra stöd och information med anledning av språkliga hinder, låg 

utbildningsnivå och/eller bristande hälso- kunskap. Det finns många artiklar inom området 

information, kunskapsöverföring men där Teach-back inte finns beskrivet och därför är de 

inte utvalda.  

 

5.3 Forskningsetiska överväganden 

Uppsatsen kommer att vila på de etiska principerna som gäller för en uppsats med 

litteraturstudie som metod. I den här specifika studien kommer inte material att inhämtas ifrån 

intervjuer där frågor som till exempel samtycke eller andra etiska övervägande kan vara 

nödvändiga. Däremot kommer det insamlande materialet primärt att analyseras av författaren 

och forskningsprocessen behöver ständigt kritiskt granskas för att undvika tolkningar som ej 

vilar på vetenskapliga resonemang (Henricson, 2012).  

Författaren har under arbetet med att analysera artiklarna haft ett kritiskt förhållningssätt i 

urvalet av studierna och vid läsning av de olika studierna. (Friberg, 2012). Det finns en risk 

med litteraturstudier enligt Friberg (2012) ”att författaren/forskaren väljer studier som 

stödjer den egna ståndpunkten” (s. 134).  

De utvalda artiklarna har redovisats oavsett författarens personliga uppfattning. Författaren 

följer övriga etiska riktlinjer som att inte kopiera, plagiera eller förfalska något material 

(Henricson, 2012). Författaren har också varit mån om att tydligt ange källan och förhålla sig 

till gängse skrivregler (Henricson, 2012). 

 

6. Resultat  

Resultatet presenteras utifrån tre teman och det är; hälsolitteracitet och förståelse för given 

information, säkerställa processen mellan vårdgivare och hemmet samt sjuksköterskans insikt 

om patienters kunskap om den egna hälsan.  

 

6.1 Hälsolitteracitet och förståelse för given information 

Jager & Wynia, (2012) har med en omfattande studie kartlagt 2 471 patienter. Studien syftade 

till att ta reda på i vilken utsträckning läkare använt sig av Teach – back. I USA har man 
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under en lång tid uppmärksammat problemen med patienter med låg hälsolitteracitet, etnicitet 

och de med ett annat språk än engelskan (Jager & Wynia, 2012). Forskarna har 

rekommenderat att använda Teach - back för samtliga patienter eftersom man inte vet vilka 

patienter som är i behov av extra stöd (2012). I den här specifika studien visar att läkarna trots 

den rekommendationen använde Teach –back till patienter med annan etnicitet och språk och 

uteslöt därmed andra grupper. Författarna konstaterar med sin undersökning att övriga vita 

amerikaner med låg health literacy inte kommer att få tillräckligt med information. Ett annat 

bifynd var att patienter som uppfattade att de fick Teach – back upplevde att läkarna tog sig 

extra tid med dem (Jager & Wynia, 2012). 

 

I en studie mätte forskare den kognitiva förmågan och intervjuade äldre personer samt 

studerade mortaliteten efter sex år (Baker, Wolf, Feinglass & Thompson, 2008). Studien 

visade bland annat att dessa faktorer påverkar varandra. Författarna menar i sin diskussion att 

det är nödvändigt att kunna läsa och förstå den skriftliga hälsoinformationen, för att kunna 

integrera med hälso – och sjukvården (2008). Som ett exempel nämnde de att patienter 

behöver dels läsa skriftliga behandlingsinstruktioner och många gånger är informationen 

muntlig och kräver att patienter minns den givna informationen. Vidare skriver de att en stor 

del av informationen från vårdgivaren ofta är muntligt återgiven eller en skriftlig information 

på för hög nivå. Personer som har svårt att läsa och med en begränsad kognitiv förståelse har 

sämre förutsättningar. De skriver att det idag finns förenklad skriven information som 

behöver kompletteras med Teach – back för att utjämna skillnaderna mellan patienter 

avseende förståelse. Författarna uppmanar till fortsatta studier för att förstå vilka strategier 

som behövs för att möte patienter med olika behov (Baker et al, 2008). 

 

En annan artikel tar upp patienters grundläggande förståelse om den egna hälsan och vikten 

av kommunikationsstrategier för att hantera svåra sjukdomstillstånd (Oates & Paasche-Orlow,  

2009). De utgår ifrån definitionen om hälsolitteracitet the degree to individuals  have the 

capacity to obtain, process, and understand basic health services needed to make appropriate 

health decisions” (2009). Författarna hänvisar till 2003 National Assessment of Adult Literacy 

som påvisar att det i USA finns 36% av  äldre amerikaner som har en basal eller lägre 

förståelse av medicinsk kunskap och förmåga att ta till sig instruktioner (2009). Enligt Oates, 

Paasche-Orlow är de mest utsatta de med låg utbildning, äldre, etniska minoriteter och 

personer med kroniska sjukdomar. Artikeln belyser vidare kommunikationsstrategier där 

målet enligt författarna är att patienten ska bli informerad och involverad i den egna vården 
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Förutom att undvika använda en ”medicinsk jargong” ska man använda Teach-back som 

metod. Vidare menar de att det är viktigt att patienten upplever att miljön är främjande för att 

ställa frågor. I sin sammanfattning menar författarna, genom att använda en tydlig 

kommunikation som rör samtliga professioner kan man hjälpa patienten att bli informerad och 

ta ett ökat ansvar om den egna vården (Oates & Paasche-Orlow, 2009).  

 

I en studie fick 100 patienter mellan 18 till 74 år se tre olika filmsekvenser där läkaren 

använde tre olika metoder för medicinsk information (Kemp, Floyd, McCord-Duncan & 

Lang, 2008). Det var 90% som deltog i studien och patienterna fick  leva sig in i det specifika 

patient fallen, som om det var dem själva som delgavs informationen. De skulle leva sig in att 

de hade en djup ventrombos. De olika informationsmetoderna beskrivs följande;  

(Yes- no) ” I`v give you a lot of information. Do you understand. Yes or no?” 

(Tell-back collaborative) ” I imagine you are really worried about this clot. I`v given you a 

lot of information. It would be helpful to hear your understanding about your clot and 

treatment”. (Tell-back directive) “It`s really important that you do this exactly the way I 

explained. What do you understand?”( Kemp et al, 2008). 

Efter att försökspersonerna fått ta del av informationsfilmerna fick de ange på en skala deras 

uppfattning om den givna information och hur effektiva de olika kommunikationsmetoderna 

var. Utifrån resultatet och vad försökspersonerna angav är författarnas konklusion att Tell –

back collaborative är mest framgångsrikt. Enligt författarna är en metod som främjar ett 

patientcentrerat synsätt. Läkaren skapar en möjlighet för patienten att ställa frågor och att det 

är fullt normalt att känna sig orolig. Författarna poängterar att försökspersonerna hade 

universitetsutbildning och kom från samma geografiska område. De anser att samma 

undersökning borde göras med en mer heterogen grupp avseende geografi och utbildning. En 

annan reflektion var att läkaren var en kvinna. Författarna undrade om det hade en betydelse. 

De ansåg att det skulle krävas ytterligare studier för att påvisa skillnader beroende på om det 

är en man eller kvinna som är informationsgivare (Kemp et al, 2008).   

 

I en mindre studie har författarna undersökt effekten av patientutbildning ( Kandula, Malli, 

Zei, Larsen & Baker, 2011). Studien var utformad genom att försökspersonerna fick se ett 

utbildningsprogram i form av en film om diabetes och använde Teach-back. Resultatet visade 

att samtliga patienter, oavsett läskunnighet efter genomgången utbildning hade glömt hälften 

av den nya informationen (2011). Ett annat resultat var att Teach-back inte gav någon effekt 
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att minnas given information. Författarnas slutsats är att forskningen måste inriktas på att ta 

fram strategier för att engagera patienter i ett långsiktigt lärande (Kandula et al, 2011). 

 

6.2  Säkerställa processen mellan vårdgivare och hemmet 

I en artikel Using the ”Teach –Back” to Promote a Safe Transition From Hospital to Home: 

An Evidence –Based Appproach to Improving the Discharge Process (Kornburger, Gibson, 

Sadowski,  Maletta & Klingbeil, 2013). Syftet med det evidensbaserade projektet för 

barnsjuksköterskor var att använda Teach-back som metod för att säkerställa informationen 

mellan vårdgivare och föräldrar (2013). I utvecklingen med att sjukvården förkortade vårtider 

ställs det stora krav på föräldrar till barn att hantera invecklade instruktioner om behandling 

som de själva ska utföra i hemmet (2013). Författarna hänvisar till Joint Comission (TCJ, 

2007) som tar upp problemet med föräldrar med låg hälsokunskap och som en följd där av har 

svårt att förstå undervisningen. De belyser tre hinder för en god kommunikation och det är ” 

språkliga skillnader, kulturella skillnader och låg hälsokunskap”. The National Quality Forum 

(NQF) and The Joint Comission rekommenderar att använda “teach – back” till föräldrar med 

barn. (Kornburger et al, 2013). I den aktuella studien fick sjuksköterskor utbildning i att 

använda Teach – back och resultatet med interventionen var att sjuksköterskorna fick en 

fördjupad förståelse och kunskap om att använda Teach-back (2013). Andra fynd var att 

risken minskar av medicinska felaktigheter och att patienten med familjer blir involverade i 

den egna vården (Kornburger et al, 2013). 

  

6.3 Sjuksköterskans insikt om patienters kunskap om den egna hälsan 

I studien av Cafiero (2013) påvisades att sjuksköterskorna generellt har en låg kunskap om 

patienters hälsokunskap och strategier för att möta dessa behov. Genomgående fanns det få 

sjuksköterskor med kunskaper i att undervisa vuxna, trots att de flesta kände till Teach-back 

(2013). 

I en litteraturstudie har det studerats vilken kunskap som olika professioner har inom området 

hälsolitteracitet och vilka verktyg som finns att tillgå (Coleman, 2011). Colemans konklusion 

är att det finns stora brister i kunskap om hälsolitteracitet och vilka metoder och verktyg som 

ska användas samt hur dessa ska evalueras. Litteraturstudien genomlyser olika tekniker och 

som används för patientutbildning. Vidare resonerar författaren om att man bör forska på 

vilken kunskap som behövs, vilka professioner som är aktuella, i vilket sammanhang och 

vilka är de mest framgångsrika metoderna. 
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7. Diskussion 

7.1Metoddiskussion 

Litteraturstudien syftar till att beskriva vilka användningsområden för metoden Teach-back. 

Efter en genomgång av utvalda artiklar kan slutsatser dras att Teach-back oavsett profession 

skapar förutsättningar för en patient medverkan. Flera artiklar använder ”vårdare” och klargör 

inte om de menar en specifik profession. I flertalet artiklar är det den medicinska professionen 

som är i fokus utifrån metoden Teach-back. Det skapade ett problem eftersom uppsatsen 

skrivs i ett vårdvetenskapligt kontext och det förväntas att omvårdnaden ska dominera. I det 

här specifika fallet finns få artiklar skrivna av sjuksköterskor och som använder sig av Teach-

back. Det betyder att urvalet är litet och att det är svårt att dra några slutsatser som avser 

omvårdnad och användandet av Teach-back. Forskningen kommer från studier genomförda i 

USA och England. De utvalda artiklarna för resultatet kom uteslutande från USA och det kan 

ses som en svaghet. En annan svaghet som behöver beaktas är att våra sjukvårdssystem ser 

olika ut och andra skillnader är skolbakgrund, etnicitet och språk.   

Jag vill börja med att belysa uppsatsens svagheter, förutom de ovan beskrivna. I upptäckten 

att det fanns lite material skrivet om Teach-back, innebar det för lite tid att byta fokus och 

välja ett annat ämne. Förutom ett mödosamt arbete med inläsning av vetenskapliga artiklar 

handlade det också om att ha tillräckligt med kunskap om vetenskaplig metod och statistiska 

mätdata. Den begränsning av studier innebar att valda artiklar som använts i analysen består 

av både kvalificerad forskning med ett stort antal patienter och mindre studier.  

Tillgången till sökvägar har varit god och ökat tillförlitligheten i materialet. För att säkerställa 

arbetsprocessen har det varit nödvändigt att bredda användningen av sökord och sökvägar. 

Eftersom det fanns svårigheter att hitta lämpliga artiklar om Teach-back användes en expert 

avseende sökning på Ersta bibliotek.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

Det övergripande syftet med det här arbetet var att ta reda på användningsområdet för 

metoden Teach-back. Eftersom uppsatsen skrivs i det vårdvetenskapliga kontextet har 

ambitionen varit att söka artiklar med koppling till sjuksköterskans profession. Det fanns få 

artiklar som beskrev Teach-back och lite skrivet avseende sjuksköterskans omvårdnad kopplat 

till Teach-back.  
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Det finns resultat som bekräftar att Teach-back skapar förutsättningar för patient medverkan 

men det finns också motstridiga uppgifterna, som att det är andra faktorer som styr resultatet. 

Av den anledningen gör det svårt att påvisa att Teach-back är lösningen för en kvalitetssäkrad 

kommunikation. Några av studierna påtalade kommunikationssvårigheter relaterat till låg 

förståelse av medicinsk information eller instruktioner oavsett etnicitet, eller kognitiv 

förmåga. Andra studier visar motsatsen. Andra bifynd i studierna är skillnaden om det är en 

kvinna eller en man som ger information. En annan faktor är tid. Patienter som fick Teach-

back upplevde att läkaren hade mer tid med dem. En av artiklarna i resultatet belyser 

sjuksköterskors bristande kunskap om patientens förmåga att ta till sig information och 

instruktioner, men studien visade även att sjuksköterskorna inte använde Teach-back trots 

kunskap om denna metod. Den studien påtalar vikten av fortsatt forskning om vilken kunskap 

som behövs och om vilka pedagogiska metoder som är framgångsrika.  

Brist på kommunikation var återkommande i dem artiklar som ligger till grund för den här 

litteraturstudien. En av grundpelarna i Travelbees (2001) omvårdnadsteori är 

kommunikationen. Det är det verktyg som sjuksköterskan har för att etablera en relation med 

patienten och att kunna förstå patientens behov. Det är också en förutsättning för att 

sjuksköterskans ska kunna planera sin omvårdnad (Travelbees, 2001).  

Orlando (1961) understryker också vikten av en etablerad relation med patienten för att 

sjuksköterskan ska kunna vara ett stöd. Orlando (1961) poängterar vikten av att 

sjuksköterskan ska utforska patientens beteende och patientens behov för att kunna ge rätt 

omvårdnad.  

Riksdagen antog en ny patient lag den 12 juni 2014 som började gälla 1 januari 2015 (SFS 

204:821). Syftet med den nya lagen är att stärka patientens ställning och främja patientens 

integritet och självbestämmande. Innehållet i lagen understryker vikten av att informationen 

anpassas till individens mognad, erfarenhet, ålder och språkliga förutsättningar samt andra 

individuella förutsättningar. Vidare beskrivs i lagen att informationsgivaren ska försäkra sig 

om att patienten har förstått.  Den mellanmänskliga relationen är en ömsesidig process mellan 

parterna men det är sjuksköterskans ansvar att relationen skapas och upprätthålls menar 

Travelbee ( 2001). Majoriteten av studierna i uppsatsen tar upp om problemet med 

hälsolitteracitet. Genom att använda Teach-back kan sjuksköterskan få en kunskap och 

förståelse för patientens kunskap om den egna hälsan och vilka behov som föreligger. För att 

säkra den processen är Orlandos (1961) interaktionsteori fortfarande användbar för att skapa 

en dynamisk relation mellan sjuksköterskan och patienten. Vad ser jag, vad tänker jag och vad 

ska jag göra för att tillfredsställa patientens behov.  
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De forskarna är helt överens om är, hur man på bästa sätt ska informera patienterna. 

Kommunikation är idag ett prioriterat område inom patientsäkerhetsarbetet både i Sverige och 

internationellt. Det kan handla både om brister i kommunikation och information mellan 

vårdpersonal och patient men också mellan olika aktörer runt patienten. I en studie från 

Australien granskades 30 000 vårdskador och det visade sig att 11 % berodde på brister i 

kommunikation (WHO, 2007). 

Landstinget i Östergötland prövar under året 2013 en metod för säker hemgång som kommer 

att bygga på det man kallar för en ”förstärkt överlämningsprocess vid utskrivning” (SKL, 

2013). Patienter med förhöjd risk att återinläggas kommer informeras med Teach-back och de 

får även en skriftlig information med sig hem (2013). Det pågår många olika initiativ både i 

Sverige och internationella projekt som syftar till att koordinera patienter i vården och att 

undvika sjukhusvård eller att patienter ska slippa söka akutvård (SKL, 2013). 

 

7.3 Kliniska implikationer 

Resultatanalysen visar på många olika utmaningar i sjukvården för att säkerställa en god 

kommunikation mellan vården och patienten. Majoriteten av de studier som belyser Teach-

back, beskriver problemet med hälsolitteracitet. Förutom ett enskilt lidande innebär det stora 

kostnader för sjukvården. Vad som kännetecknar en hälsoliterat hälso – och sjukvård enligt 

Brach et al. (2102) är bland annat att hälsolitteracitet är integrerad i planering, utvärdering, 

patientsäkerhet och kvalitetsförbättringar. De belyser också vikten av ett ledarskap som är 

integrerat i begreppet hälsolitteracitet (Brach et al,. 2012).  

Många kan nog intyga om svårigheter att kommunicera och att det är många faktorer som 

styr. En aspekt kan handla om sammanhanget, vilka förutsättningar som finns att skapa ett bra 

möte med en individ. Det handlar också om att ha konkreta verktyg för att professionellt leda 

ett samtal. Dessa grundförutsättningar kan många oavsett profession eller organisation känna 

igen sig i. Det som är unikt för sjuksköterskan är att själva vårdandet utgår ifrån patientens 

upplevelse av sin situation, hälsa och lidande (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud, 

Fagerberg, 2003). Författarna skriver vidare att dessa företeelser inte går att fånga med 

tekniker. Utgångspunkten för vårdandet handlar om att se patienter eller individer som unika 

och genom berättelserna kan vårdaren få del av patienters perspektiv (Dahlberg et al, 2003).  

Jag vet att man på många ställen har ambitioner att möta patienter utifrån deras olika 

perspektiv. Tyvärr har jag också många andra vittnesmål om hur starkt de ekonomiska 

incitamenten är och att dem inte ger möjligheter för att ”sätta patienten först”. En annan 
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utmaning är också vikten av närvarande chefer och att det finns en samverkan mellan olika 

professioner för att undvika att man arbetar i olika ”stuprör”.  

 

7.4 Konklusion 

Jag skulle vilja säga, trots motstridiga resultat, att Teach – back kan vara en användbar metod 

för att säkerställa information mellan vård och patient. Om inte annat vore det intressant att 

forska mer på pedagogiska metoder för att utveckla mötet mellan vårdpersonal och patienter. 

Inte minst handlar det om att stärka patientens medverkan.  

Grundläggande för sjuksköterskans omvårdnad är att identifiera patientens omvårdnadsbehov 

i en nära dialog med patienten. Vidare är det väsentligt att förstå det sammanhang 

sjuksköterskan verkar i och en förmåga att skapa en förtroendefull relation.  

Kommunikation mellan människor är komplext och svårmanövrerat. Kanske finns det en 

längtan att hitta en metod som ska förenkla detta svåra område. Om vi vill uppnå 

välinformerade patienter som kan ta ett stort ansvar för den egna vården krävs det stödjande 

strukturer och arbetssätt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

 

 

8. Referensförteckning 

*Resultatartiklar 

*Baker, D.W., Wolf, M.S., Feinglass., & J.,Thompson, J. A. (2008). Health Literacy, 

Cognitive Abilities, and Mortality Among Elderly Persons. Journal of General Internal 

Medicine, June 2008, Volume 23, Issue 6, pp 723-726. 

 

Bass, L.(2005). Health Literacy. Implications for Teaching the adult patient. Journal 

of Infusion Nursing. Vol. 28. No. 1. January/February 

 

Berg, L., Berggren, I., Finnström, B., Flensner, G., Friberg, F., Larsson, I., Lidén, E.& 

Lindahl, B. (2010).  Att bli sjuksköterska: en introduktion till yrke och ämne. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Berkman, N,D., Sheridan, S,L., Donahue, K, E., Halpern, D, J. & Crotty,K. (2011). 

Low Health Literacy and Health Outcomes: An updated systematic review. Annals of 

Internal Medicine 2011; 155:97 -107.  

 

Brach, C., Keller, D., Hernandez, L.M., Bauer, C., Parker, R., Dreyer, B., Schyve, P., 

Lemerise, A.J. & Schillinger, D. (2102). Ten Attributes of Health Literate Health Care 

Organization. Institute of Medicine of the National Academies 

 

*Cafiero,M. (2013). Nurse practitioners, Knowledge Experience, and Intervention, to 

use Health Literacy strategies in USA. The Journal of Health Communication, 18:70-

81, 2013.  

 

*Coleman, C. (2011). Teaching health care professionals about health literacy: A 

review of the literature. USA. Nursing Outlook, 59 (2), 70-78. 

 

Dahlberg, K., Segersten, K., Nyström, M., Suserud, B-O. & Fagerberg, I.(2003). Att 

förstå vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur.  

 



20 
 

 

Friberg, F. (2005). Patienten som ville veta och förstå; Ett försök att livsvärldsanknyta 

aspekter av patientundervisning. I J, Bengtsson (red.), Med livsvärlden som grund. (2:a 

uppl.). (sid. 59-79). Lund: Studentlitteratur.  

 

Friberg, F.(red). (2012). Dags för uppsats. (2: uppl.) Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Friesen, M.A., Hughes, R.G & Zorn, M.(2007). Communication: Patient safety and 

the nursing work environment. Center for the American Nurses. Edition 13 January.  

 

Hallström, I. & Elander, G. (2001). Needs During Hospitalization: definitions and 

descriptions made by patients. Nursing Ethics 8:409.  

 

Henricson, Maria.(red). (2012). Vetenskaplig teori och metod. Polen: Studentlitteratur 

AB 

 

Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763. Tillgänglig på internet.          

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19820763.HTM. (Hämtad 2014.09.08) 

 

*Jager, A.A. & Wynia M.K. (2012). Who Gets a Teach-back? Patient – Reported 

Incidence of Experiencing  a Teach-back. Jourmal of Health Communication, 17:294 -

302  

 

*Kandula, N.R., Malli, T., Zei, C.P., Larsen, E. & Baker, D.W. (2011). Literacy and 

retention of information after a Multimedia Diabetes Education Program and Teach-

back.. USA: Journal of Health Communication 

 

*Kemp, E., Floyd, M.R., McCord-Duncan, E. & Lang, F. (2008).Patients prefer the 

method of “tell-back collaborative inquire” to assess understanding of medical 

information. Journal of the American Board of family medicine. JABFM, January – 

February 2008. Vol. 21.No. 1. 

 

Kessels, R.P.C. (2003) Patients Memory for Medical Information. Journal of the Royal 

Society of Medicine. 

 



21 
 

 

Mårtensson, L. & Hensing, G. (2011). Health literacy – a heterogeneous phenomenon: 

literature review. Scand J Caring Sci. Epub 1 juni. 2011. doi.: 101111/ 

 

*Oates, D.J. & Paasche-Orlow, M.K. (2009). Health Literacy: Communication 

Strategies to Improve Patient Comprehension of Cardiovascular Health. Circulation, 

119: 1049 -1051. Journal of The American Hearth Association 

 

Orlando, I.J. (1961). The Dynamic Nurse-Patient Relationship. Ny upplaga 1990. New 

York, National league for nursing.     

 

Patientsäkerhetsförordningen 2010:1369. Tillgänglig på internet. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/2010:1369 (Hämtad 2014.09.08) 

 

Snellman, I. (2001). Den mänskliga professionaliteten. Diss. Uppsala: Uppsala 

Universitetet. 

 

Sudore, R. L. & Schillinger, D. (2009). Interventions to Improve Care for Patients 

with Limited Health Literacy. J Clin Outcomes Manag. January 2009 1; 16 (1): 20-29.  

 

Sveriges Kommun och Landsting, SKL. (2011). Råd för bättre kommunikation i 

vården mellan patienten och vårdpersonal.  

 

Sveriges Kommun och Landsting, SKL. (2013). Fyra områden för att undvika 

onödiga sjukhusvistelser.  

 

Socialstyrelsen, (2012). Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig – 

Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer, och personal.  

 

Socialstyrelsen, (2009). Hälso – och sjukvårdsrapporten, 2009. Publicering 

www.socialstyrelsen.se, Artikelnr 2009- 126- 72 

 

Socialstyrelsen, (2005). Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor. Artikelnr 2005-

101-1. Publicering www.socialstyrelsen.se, februari 2005. 

  

http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.socialstyrelsen.se/


22 
 

 

Svensk författningssamling. Sveriges Riksdag. Hälso – och sjukvårdslagen 1982: 763, 

( § 2a, 2b) 

 

Svensk författningssamling. Sveriges Riksdag. Patientlag 2014:821. 

 

Tejero, L.M.S. (2012). The mediating role of the nurse – patient dyad bonding in 

bringing about patient satisfaction. JAN. Journal of Advanced Nursing. Volume 68, 

Issue 5, pages 992-1002. 

 

Travelbee, J. (2001). Mellommenneskelige forhold i sykepleie. (2:a uppl.) Gyldendal 

Norsk Förlag AS.  

 

Wesser, M. (2013). Negative experiences of encounters in healthcare. Diss. 

Stockholm: Karolinska Institutet. 

 

Wick, J. (2013). Checking for comprehension: Mastering Teach-Back Techniques. 

The Consultant Pharmacist, number 9/September 2013, pp. 550-554(5).  

 

Västra Götalandsregionen. (2014). Kunskapscentrum för Jämlik vård.  

Hämtad från internet 2014-12-30. http://www.vgregion.se/sv/Vastra-

Gotalandsregionen/startsida/Om-Vastra-Gotalandsregionen/Nyheter/Aktuella-

nyheter/Har-patienten-verkligen-forstatt/ 

 

World Health Organization. Patient Safety Solution. (2007).Volume 1, solution 3 

 

World Health Organization DoHP, Education and Communications and Health 

Promotion Unit. Health Promotion Glossary. Genève: World Health Organization; 

1998. 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1, Sökmatris 

Databaser Sökord Antal träffar Valda artiklar 

Google Scholar Teach-back 9 Baker D, Wolf M.S, Feinglass J, Thompson 
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teaching and nursing 
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Google Scholar Teach -back 8 Jager A.A., Wynia M.K., 2012 

Google scholar Teach-back 10 Kandula, Malli, Zei, Larsen, Baker, 2011 

Cinahl Teach –back  6 Kornburger C, Gibson. G, Sadowski S, 

Maletta K, Klingbeil C, 

Google Scholar Tell –back  1 

 

Kemp, Floyd, McCord-Duncan, Lang, 2008 

Google Scholar  Communication, 

teach-back, health 

literacy 

8 Oates D.J, Paasche-Orlow M. K. 
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Bilaga 2, Matris över urval av artiklar till resultat 

Författare 

 

Titel År, land, 

tidskrift 

 

Syfte  Metod 

(Urval och datainsamling, 

analys) 

Resultat 

 

Baker D, Wolf 

M.S, Feinglass J, 

Thompson J.A. 

Health Literacy, 

Cognitive 
Abilities, and 

Mortality 

Among Elderly 

Persons. 

 2008, USA 

Journal of 

General 

Internal 

Medicine, 

Volume 23, 

Issue 6, pp 

723-726. 

 

Undersöka 

relationen mellan 
kognitiv förmåga 

hos äldre och 

förväntad 

dödlighet.  

I en prospective cohort study 

där forskare mätte den 
kognitiva förmågan och 

intervjuade äldre personer 

samt studerade mortaliteten 

efter sex år. Antal 3260 
personer över 65 år deltog. 

Intervjuer och en kortfattad 

test för att mäta health 

literacy. Även ett minnestest 
användes.  

Studien visade att den kognitiva förmågan och dödlighet påverkade varandra. Författarna menar i sin  

diskussion att det är nödvändigt att kunna läsa och förstå den skriftliga hälsoinformationen, för att 
kunna integrera med hälso – och sjukvården. 

De skriver att det idag finns förenklad skriven information som behöver kompletteras med Teach – back för  

att utjämna skillnaderna mellan patienter avseende förståelse. Författarna uppmanar till fortsatta studier för att 

förstå vilka strategier som behövs för att möte patienter med olika behov. 

Cafiero M Nurse 

practitioners, 

Knowledge 
Experience, and 

Intervention, to 

use Health 

Literacy 
strategies in 

Clinical 

practitioners   

2013 USA 

The Journal of 

Health 
Communicati

on, 18:70-81, 

2013.  

 

Sjuksköterskans 

kunskap och 

erfarenhet om 
“health literacy”  

Beskrivande correlation 

design.  

Sjuksköterskor rekryterades 
från en sjuksköterske-

konferens, 650 personer fick 

undersökningsmaterialet och 

73% svarade.  

Påvisades att sjuksköterskorna generellt har en låg kunskap om patienters ”hälsokunskap” och strategier för  

att möta dessa behov. 

 

Coleman, C Teaching health 

care 
professionals 

about health 

literacy: A 

review of the 
literature.  

2011 

USA. Nursing 
Outlook, 59 

(2), 70-78.  

Artikeln går 

igenom principer 
för hälsokunskap 

och undervisning 

för vårdpersonal 

och presenterar en 
meny av 

pedagogiska 

alternativ för 

professionella 
vårdare. 

Litteraturstudie. 

 
  

 

Colemans konklusion är att det finns stora brister i kunskap om health literacy och vilka metoder och verktyg 
som ska användas samt hur dessa ska evalueras. Litteraturstudien genomlyser olika tekniker och som används 

för patientutbildning. Vidare resonerar författaren om att man bör forska på vilken kunskap som behövs, vilka 

professioner som är aktuella, i vilket sammanhang och vilka är de mest framgångsrika metoderna. 

 Jager A.A., Wynia Who Gets a  2012, USA Studien syftade 16 olika organisationer var Den här specifika studien visar att läkarna trots den rekommendationen använde Teach –back till patienter  
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M.K. Teach-back? 

Patient – 

Reported 

Incidence of 

Experiencing  a 

Teach-back. 

Journal of 

Health 

Communicati

on, 17:294 -

302.  

 

till att ta reda på i 

vilken 

utsträckning 

läkare använt sig 

av Teach – back. 

utvalda, 7 olika sjukhus 

spridda över USA och 

patienter rekryterades från 9 

olika siter. Enkäter skickades 

hem till patienter, eller 

delades ut i samband med 

läkarbesök. Totalt 3462 

patienter, varav 2741 svar.  

Använde C-CAT för analys.  

med annan etnicitet och språk. Författarna konstaterar med sin undersökning att vita amerikaner med låg 

health literacy inte kommer att få tillräckligt med information. Ett annat bifynd var att patienter som uppfattade  

att de fick Teach – back upplevde att läkarna tog sig extra tid med dem.  

Det sistnämnda skulle kräva ytterligare studier.  

Kandula, Malli, 

Zei, Larsen, Baker 

Literacy and 

retention of 

information 
after a 

Multimedia 

Diabetes 

Education 
Program and 

Teach-back.  

2011, USA 

Journal of 

Health 
Communicati

on 

Undersöka 

effektiviteten I 

patient-
undervisning 

Studien är kvantitativ och 

resultatet bygger på 115 

patienter  
mellan 35-74 år. Urvalet var 

patienter med Typ 2 diabetes 

och patienter utan diabetes. 

Typ 1 diabetes, demens, 
oförmåga till inlärning  

och bristfällig engelska valdes 

bort.  

Resultatet visade att samtliga patienter oavsett läskunnighet hade efter genomgången utbildning (MDEP) glömt 

hälften av den nya informationen. Ett annat resultat var att teach-back inte gav någon effekt att minnas given 

information. Författarnas slutsats är att forskningen måste inriktas på att ta fram strategier för att engagera  
patienter i ett långsiktigt lärande. 

Kemp, Floyd, 

McCord-Duncan, 

Lang, 

Patients prefer 

the method of 

“tell-back 
collaborative 

inquire” to 

assess 
understanding 

of medical 

information.  

2008  

Journal of the 

American 
Board of 

family 

medicine. 
JABFM, 

January – 

February 2008 

Vol. 21.No. 1.  

Målet med denna 

studie var att 

bestämma vilken 
metod för att 

bedöma 

förståelsen av 
medicinsk 

information och 

vad de flesta 

patienter föredrar 
och uppfattar som 

mest effektiv.  

Kvantitativ studie  

Urvalet : 100 patienter (90%) 

deltog mellan 18 till 74 år. 32 
män och 68 kvinnor.  

Försökspersonerna fick ta del 

av informationsfilmerna och 
ange på en skala deras 

uppfattning hur läkaren skulle 

bekräfta deras förståelse för 

information och hur effektiva 
de olika metoderna var. De 

var en sluten fråga och två 

öppna frågor, kompletterade 

med Tellback collaborative 
och Tell back directive.  

Författarnas konklusion är att Tell –back collaborative är mest framgångsrikt. Det är en metod som främjar  

ett patientcentrerat synsätt. Läkaren skapar en möjlighet för patienten att ställa frågor och att det är fullt normalt  

att känna sig orolig. 

Kornburger C, 

Gibson. G, 

Sadowski S, 

Maletta K, 

Klingbeil C, 

Using the 
”Teach –Back” 

to Promote a 

Safe Transition 

From Hospital 

2013, USA 
Journal of 

Pediatric 

Nursing, 28, 

282-291.  

Syftet med det 
evidensbaserade 

projektet för 

barnsjukskötersko

r var att använda 

Två pilotavdelningar valdes 
ut en kirurgisk och en 

medicinsk vårdavdelning för 

barn. På den ena avdelningen 

valdes 40 ssk ut och på den 

I den aktuella studien fick sjuksköterskor utbildning i att använda Teach – back och resultatet med  
interventionen var att sjuksköterskorna fick en fördjupad förståelse och kunskap om att använda Teach-back.  

Andra fynd var att risken minskar av medicinska felaktigheter och att patienten med familjer blir involverade i  

den egna vården. 
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to Home: An 

Evidence –
Based 

Appproach to 

Improving the 

Discharge 
Process. 

Teach-back som 

metod för att 
säkerställa 

informationen 

mellan vårdgivare 

och föräldrar. 

andra 34 st. I projektet ingick 

det utbildning och 
implementering. 

Pilotprojektet inleddes med 

att ta reda kunskapen om 

området samt att utvärdera 
erfarenheten av användandet 

av teach-back.  

Oates D.J, 

Paasche-Orlow M. 

K.  

Health Literacy: 

Communication 

Strategies to 

Improve Patient 

Comprehension 

of 

Cardiovascular 

Health.  

2009, USA 

Circulation. 

119: 1049-

1051  

Syftet med 

artikeln är att 

påvisa vikten av 

kommunikationste

kniker för 

patienter med 

health literacy. 

Litteraturstudie Författarna menar att tydliga kommunikationsstrategier kan användas av all vårdpersonal. Patienter som är 

välinformerade kan också ta ett ökat ansvar för sin egen vård och behandling.   
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