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Sammanfattning     
 

Ett blodtryck som överstiger 140/85 mmHg diagnostiseras som hypertoni, och upptäcks 

ofta av läkare och distriktssköterskor i primärvården. Forskare menar att hypertoni går 

att förebygga med prevention, och att förebyggande åtgärder är ekonomiskt försvarbart 

då många drabbade är i arbetsför ålder. Prevention av hypertoni innefattar förändring av 

patientens levnadsvanor och kan implementeras av distriktssköterskan. En kvalitativ 

studie genomfördes av författaren under hösten 2011. Sex stycken distriktssköterskor 

från fyra olika vårdcentraler intervjuades om sina erfarenheter av prevention för 

patienter med hypertoni. Resultatet visade att informanternas uppfattning var att mycket 

av deras preventiva arbete bestod av information om levnadsvanor till patienten och 

klinisk mätning av blodtrycket. Information till patienter med hypertoni genomfördes 

med hjälp av en hälsoenkät som berörde fem områden, motion, stress, tobak, alkohol 

och mat. Informanternas kompetens och erfarenhet gjorde att de kunde identifiera vilka 

riskfaktorer som fanns hos patienterna och utvärdera vilka levnadsvanor som patienten 

behövde ändra/förbättra. Rökstopp hos patienterna ansågs som en prioriterad 

förändring. Svårigheter i det preventiva arbetet var främst upplevelsen av tidspress 

under arbetet. Det var mycket som skulle utföras under de 15 minuter informanterna 

hade till förfogande vid patientbesöket. Resurser som underlättade i deras arbete var 

kollegor med specialområden och andra yrkeskategorier. Samarbete med andra kollegor 

och andra yrkeskategorier var ett stöd som gjorde att informanten upplevde en trygghet i 

patientarbetet. Implementering av rutiner och riktlinjer på vårdcentralerna skiljde sig åt, 

men samtliga informanter beskrev att de använde sig av riktlinjerna för behandling av 

hypertoni. 

 

Nyckelord: Nurse, nursing, hypertension, prevention och guidelines 
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INLEDNING 

I Sverige har var fjärde person av den vuxna befolkningen (över 20 år) hypertoni 

(Nyström, 2008). Patienter med hypertoni är en grupp som distriktssköterskan ofta 

träffar i arbetet. Majoriteten av patienterna vet inte om sitt förhöjda blodtryck utan det 

upptäcks ofta av en ren tillfällighet vid en hälsokontroll (Khan, 2005). Faran med ett 

oupptäckt eller obehandlat förhöjt blodtryck är att det på sikt leder till komplikationer 

och en för tidig död. Komplikationer till hypertoni går att förebygga med prevention 

och distriktssköterskan fyller en funktion i det arbetet. En del av distriktssköterskans 

funktion i arbetet handlar om att identifiera och behandla riskfaktorer hos patienter med 

hypertoni (Drevenhorn, 2006). Genom att samtala med patienter om deras levnadsvanor 

kan distriktssköterskan hjälpa patienten i olika livssituationer i förhållande till hälsa, 

välbefinnande och lidande. Patienter som engageras i sin vård med livsstilsförändringar 

har ett bättre behandlingsresultat. Forskning som gjorts i hypertonibehandling visar att 

patienter får en bättre hälsa om en sjuksköterska är involverad. Sjuksköterskan har en 

holistisk syn och hon ser patienten i hela sin livsvärld och inte bara ett förhöjt blodtryck 

(Bengtsson & Drevenhorn, 1998). För att alla patienter ska få en likvärdig vård bör 

hypertonibehandlingen vara evidensbaserad. Socialstyrelsen rekommenderar att 

vårdprogram och riktlinjer i hypertonibehandling ska baseras på evidensbaserad 

vetenskap (SBU, 2007).  

 

Författaren blev under sin praktiktid intresserad av att ta reda på vilket sätt 

distriktssköterskor arbetar preventivt med patienter som har hypertoni inom 

primärvården. Det finns flera begrepp som beskriver ett hälsofrämjande arbete, 

compliance (visar vilken grad en patient följer medicinska råd), empowerment 

(egenmakt eller delaktighet), coping (förmåga att hantera krävande situationer), 

KASAM (känsla av sammanhang) och prevention (förebygga/förhindra att något 

inträffar). I detta arbete har författaren valt prevention eftersom fokus ligger på 

distriktssköterskans förebyggande arbete.  

 

 

 

BAKGRUND 

Distriktssköterskans arbete 

Hälso- och sjukvårdens mål är en god hälsa hos befolkningen och en arbetsuppgift för 

personal inom vården är att främja hälsa. Distriktssköterskor har en akademisk examen 

och en specialistutbildning, vilket skapar förutsättningar för folkhälsoarbete (Ainalem, 

Carlsson, Jansson, Olsson & Sjödahl, 2007). Med sin specialistkompetens i vård-, 

folkhälso-, medicin- vetenskap och ledarskap har distriktssköterskan en adekvat roll i 

folkhälsoarbetet.  Distriktssköterskans organisationsförmåga och administrativa 

färdigheter är andra egenskaper som lämpar sig i arbetet med folks hälsa (Ewles & 

Simnett, 2005). De etiska riktlinjerna från International Council of Nursing (ICN) 

(2007) fastställer att ett av sjuksköterskans ansvarområde är att främja hälsan.  

Hälsa är ett begrepp som kan definieras på många olika sätt, som ett tillstånd eller en 

process. Det som är grundläggande och gemensamt för definitionen på hälsa, är att det 

handlar om att må bra på alla plan, fysiskt, psykiskt och socialt. World Health 

Organisation(WHO) anser att hälsa inte bara är ett fysiskt välbefinnande utan det 

psykiska och sociala måste också tillgodoses. De har reviderat sin definition på hälsa 

flera gånger, och de skriver att hälsa ska ses som en resurs och ett tillstånd som är i 
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ständig förändring. Erikssons (1993) modell med hälsokorset åskådliggör också att 

hälsa kan befinna sig i fler än en dimension. Patienten själv kanske inte upplever hälsa 

eller ohälsa. Eriksson beskriver hälsan som en dynamisk process och den hänger 

samman med människans kropp, själ och ande. Människan kan uppleva lust och 

välbefinnande trots att hon är sjuk. Likaså kan hon vara fysiskt frisk och ändå uppleva 

olust och må dåligt. Nordenfeldt (1991) en svensk professor i hälsa menar att 

människan har hälsa om personen mår bra och fungerar i den sociala kontexten i 

samhället. Hälsan möjliggör för människan att nå sina mål i livet. Antonovskys (1991) 

teori om KASAM (känslan av sammanhang) citeras ibland vid hälobegreppet. Han 

menar att om människan har en känsla av sammanhang så uppstår hälsa. Hur bra hälsan 

blir grundar sig på hur meningsfullt, hanterbart och begripligt människan upplever sin 

tillvaro. Ett högt KASAM är lika med god hälsa. KASAM handlar mycket om vad som 

kan bidra till hälsa och mindre om vad hälsa är (Ewles & Simnett, 2005). 

 

I distriktssköterskans profession ingår att leda och utveckla primärvården med ett 

vetenskapligt förhållningssätt (Distriktssköterskeföreningen, 2008).  Primärvården är 

ofta uppdelad i geografiska upptagningsområden och oavsett distrikt har patienterna rätt 

till vård på lika villkor. Distriktssköterskan är en länk och kontakt mellan patienter och 

deras anhöriga, vilket är positivt då det skapar kontinuitet och kännedom om 

patienterna. Patienter med hypertoni och deras anhöriga behöver rådgivning och 

information, och sjuksköterskan är en av medarbetarna i vården. Sjuksköterskan är en 

resurs som kan både bistå och göra riskbedömningar av patienterna med hypertoni 

(Morris, McLean, Costello & Cloutier, 2009). Hypertonibehandling ser likadan ut i 

större delen av världen. Läkarna ansvarar för läkemedlen mot hypertoni men den övriga 

behandlingen är sjuksköterskan till största del ansvarig för. Sjuksköterskorna håller 

läkarna informerade av patienternas behandlingsresultat, till exempel blodtryck och 

följsamhet (Drevenhorn, Håkansson & Petersson, 2001). Patienter är nöjda med att 

större delen av vården och kontakten utgörs av sjuksköterskor, endast sex procent av 

patienterna beklagade att de inte blev vårdade av en läkare i en stor studie av Bengtson 

och Drevenhorn (2003). I Sverige är det dock ganska nytt med renodlad sjuksköterske-

mottagning, vanligast är det för patienter med astma och diabetes. Studier i andra länder 

där forskarna utvärderat effekten av sjuksköterskestyrda hypertonimottagningar, hade 

patienterna bättre kontroll på sitt blodtryck jämfört med vanlig vård (Clark, Lindsay, 

Smith, Taylor & Campbell, 2010). Lokala program för behandling av hypertoni borde 

utvecklas med sjuksköterskors holistiska och psykosociala synsätt, menar Bengtson & 

Drevenhorn (2003) då flera andra länder har goda resultat med dessa. Tidigare 

forskning visar att patienterna är mera aktivt engagerade i samverkan med 

sjuksköterskan jämfört med om det var en läkare (Aminoff & Kjellgren, 2000).  

 

Sjuksköterskans funktion i behandlingen av hypertoni är att mäta blodtryck, bedöma 

respons till medicin och livsstilsförändring (Chen, Liu, Liu & Tsai, 2011). 

Sjuksköterskan kan med sina professionella kunskaper och färdigheter hjälpa patienter 

att med egenvård nå sina mål (Drevenhorn, 2006). En vårdande uppgift för 

sjuksköterskan är att hjälpa patienten att ta ansvar för sin sjukdom och sin behandling. 

En studie där patienterna blev indelade i en kontrollgrupp och en interventionsgrupp 

ledd av sjuksköterskor i primärvården, visade inte på någon större skillnad på 

blodtrycket i de olika grupperna. Slutsatsen i studien blev ändå att intervention ledd av 

sjuksköterskor var positivt då andra faktorer kunde påverkas som var av betydelse för 

patienternas hälsa (Blomqvist, Berglund & Sonde, 2006). Tidigare forskning av 

patienter med hypertoni visar att de får en större följsamhet om de får utbildning och 

stöd av en distriktssköterska under behandlingen (Devine & Reifschnider, 1995). Hur 

effektiv utbildningen blir för patienterna, beror i stor utsträckning på sjuksköterskors 
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kunskap om aktuella anvisningar och riktlinjer för behandling av hypertoni (Chen, Liu, 

Liu & Tsai, 2011).  Många sjuksköterskor känner att de inte har tillräckligt med 

kunskaper i ämnen som berör hypertoni och önskar mer utbildning (Drevenhorn, 

Håkansson & Petersson, 2001).  

 

Distriktssköterskan har en essentiell roll i hypertonibehandlingen med att stödja 

patienterna till bättre hälsa och livsstilsförändring (Bengtson & Drevenhorn, 2003).  

 

Preventivt arbete 

Preventiva insatser minskar risken för komplikationer och allvarliga följdsjukdomar 

(Wallentin, 2008). De nationella riktlinjerna framhåller att hälso- och sjukvården 

behöver lägga betydligt större kraft på preventiva åtgärder för att minska insjuknande 

och död (Socialstyrelsen, 2009). Sjuksköterskans profession har ett ansvar då hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763) menar att sjuksköterskan ska arbeta med att förebygga 

ohälsa (SFS). Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården styrs av lagar och allmänna 

råd. 

 

Preventivt arbete kräver kunskap om vilka olika faktorer som påverkar folkhälsan 

(Ewles & Simnett, 2005). Distriktssköterskans preventiva arbete innebär att upptäcka ett 

ohälsosamt beteende eller uppmärksamma patienter på att de har riskfaktorer som kan 

leda till sjukdom (Socialdepartementet, 2002). Det är relativt vanligt att det är en 

distriktssköterska på vårdcentralen som upptäcker ett förhöjt blodtryck (Bengtson & 

Drevenhorn, 1998). 

Dilemma kan uppstå vid försök att genomföra förändringar hos patienter som ännu inte 

drabbats av ohälsa eller komplikationer.  Förebyggande behandling till patienter som 

inte har några symtom kan vara en utmaning. Uppmana patienter till en behandling som 

kan ge biverkningar, är svårt även för en erfaren vårdpersonal (Socialstyrelsen, 2009).  

Genom utbildning, realistiska individuella mål och kartläggning av vilka hinder som 

finns för förändring hos patienterna kan livsstilen påverkas utan att patienten upplever 

obehag (Morris, McLean, Costello & Cloutier, 2009). 

 

Distriktssköterskans preventiva insatser med information och råd handlar om vad 

patienten själv kan göra genom att förändra sina levnadsvanor (Tonstad, Alm & 

Sandvik, 2007). Forskning visar att sjuksköterskor i preventivt arbete är 

kostnadseffektivt, eftersom en sjuksköterska kostar mindre jämfört med en läkare 

(Drevenhorn, Håkansson & Petersson, 2001). Forskare menar att hypertoni går att 

förebygga genom prevention och att det är ekonomiskt lönsamt då många drabbade är 

under 65 år (Orth-Gomer & Perski, 2008). För att minska den förväntade prevalensen 

(incidensen samt andelen patienter inom riskgruppen) av patienter med hypertoni 

behövs det effektiva preventiva implementeringar (Ho, 2009). Det preventiva arbetet 

skall alltid vara individuellt och evidensbaserat. Distriktssköterskan måste kunna 

identifiera och eliminera riskfaktorer som kan orsaka sjukdom och ohälsa hos patienter 

med hypertoni (Willman & Stoltz, 2002).   

 

Riskfaktorer 

Faktorer som ökar risken att drabbas av sjukdom och för tidig död benämns som 

riskfaktorer. Det finns andra faktorer som också kan medföra ökad risk för sjukdom, 

psykiska, sociala och ekonomiska faktorer. Det är essentiellt att inte bara se ett symtom 

utan hela människan, då det är flera faktorer som påverkar vår hälsa eller ohälsa 
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(Bengtson & Drevenhorn, 1998). Socialstyrelsen (2009) nämner även att faktorer som 

ekonomi, utbildning och kön betyder mycket för hur hälsan ser ut i olika folkgrupper.  

 

I forskning studeras ofta riskfaktorer och de är samma oavsett kön och härkomst. 

Riskfaktorerna hyperlipidemi, övervikt (bukfetma), rökning, diabetes, brist på motion, 

hög alkoholkonsumtion, malnutrition, stress och hypertoni är de som har störst 

betydelse när det gäller sjukdomskomplikationer och för tidig död (Blomqvist, Berglund 

& Sonde, 2006) och (Morris, McLean, Costello & Cloutier, 2009).  

Ur folkhälsoperspektiv spelar socioekonomiska förhållanden en större roll än 

parametrar som hypertoni (Pellmer & Wramner, 2007). Studier som gjorts visar att 

riskfaktorerna verkar synergistiskt, vilket betyder att de förstärker varandra (Yusuf, 

Hawken, Öunpuu, Dans, Avezum & Lanas, 2004). Patienter med diabetes och hypertoni 

löper en förödande risk att dö i kardiovaskulär sjukdom (Morris, McLean, Costello & 

Cloutier, 2009). I många hälsoprogram delas man in i högrisk respektive lågriskgrupper 

beroende på vilken/vilka riskfaktorer som finns (Milano & Lavie, 2009). Förekomst av 

flera sjukdomar och riskfaktorer benämns ofta som metabola syndromet men de 

behandlas var för sig. Metabolt syndrom är ingen egen diagnos och inte heller godkänd 

som ett sjukdomstillstånd av WHO, men ordet återfinns ofta i texter och litteratur 

(Nyström, 2008).   

 

Riskfaktorer har en stor betydelse och inverkan vid val av behandling för hypertoni 

(Bengtson & Drevenhorn, 1998). Hereditet och diabetes är de två starkaste 

riskfaktorerna för hypertoni (Blomqvist, Berglund & Sonde, 2006). Övriga riskfaktorer 

som påverkar prognosen för hypertoni är övervikt (bukfetma), rökning, hyperlipidemi, 

pulstrycket, kardiovaskulär hereditet och ålder (ESH, 2009). En studie om åtgärder av 

levnadsvanor ur transkulturell kontext tog även upp högt saltintag och preventivpiller 

som riskfaktorer (Ho, 2009).  

 

Sjuksköterskan behöver en holistisk syn som inriktas på att identifiera olika 

riskfaktorerna så att det blir individuellt (Ewles & Simnett, 2005). Patienter ska alltid 

behandlas individuellt då de många gånger har olika behandlingsmål (Ho, 2009). 

Distriktssköterskan kan i ett hälsosamtal ta upp de berörda riskfaktorerna för just den 

patienten. Hälsosamtalen berör patientens levnadsvanor och utifrån patientens egen 

förmåga kan man göra förändringar som leder till bättre hälsa. Ett av målen med 

preventivt arbete är att patienten ska uppleva hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 

2009).  

 

Livsstilsförändring 

En av hörnstenarna i behandling av hypertoni är livsstilsförändring (Morris, McLean, 

Costello & Cloutier, 2009). För patienter med hypertoni är livsstilsförändring en viktig 

del i behandlingen (Tonstad, Alm & Sandvik, 2007). Livsstilsförändring innebär 

förebyggande och förbättring när det gäller hälsan, och är ett omvårdnadsansvar som 

distriktssköterskans har (Distriktssköterskeföreningen, 2008). Distriktssköterskan har en 

funktion i arbetet med hälsan då hon innehar kunskap om folkhälsan och arbetar med 

livsstilsförändring. Hälsa är subjektivt och är något som individen själv upplever och 

åstadkommer i sitt dagliga liv. Hälsan kan påverkas vid upplevelse av fysisk skada men 

även av ekonomisk eller social misär (Svensk sjuksköterskeförening, 2009). Enligt 

Socialstyrelsen (2010) påverkar levnadsvanor, kost, motion, rökning och alkohol, vår 

hälsa och spelar stor roll, och menar att därför ska livsstilsförändring utgöra basen i det 

preventiva arbetet. Förändring av levnadsvanor är något som patienten behöver 

professionell hjälp med för kunna genomföra (Bengtson & Drevenhorn, 2008). 
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Distriktssköterskan kan med sin kompetens inom hälsofrämjande stärka patienter till en 

god hälsa (Distriktssköterskeföreningen, 2008). En patient med goda teoretiska 

kunskaper och färdigheter är vad som eftersträvas vid undervisning av patienter. Vid 

samtal om livsstilsförändring underlättar en bra kommunikation samt ett patientcentrerat 

förhållningssätt (Klang Söderkvist, 2008) .  

Hälften av alla som behandlas för hypertoni uppnår inte blodtryckets behandlingsmål 

(Nyström, 2009). Dålig följsamhet kan bero på okunskap hos patienterna. De kan sakna 

tillräckliga kunskaper och möjligheter för att själva kunna förändra sin livsstil 

(Drevenhorn, Håkansson & Petersson, 2001). Sannolikheten att patienterna fullföljer 

behandlingen ökar om sjuksköterskan uppmuntrar dem att berätta om sina egna 

erfarenheter och upplevelser, och att de gemensamt fattar beslut om kategori av 

behandling, (Drevenhorn, 2006). Tidigare forskning på undervisning av patienter kan 

påvisa att om de engageras aktivt tillgodogör de sig undervisning och information bättre 

(Ewles & Simnett, 2005).  

I en studie om behandling av hypertoni konstaterades signifikanta förbättringar på 

blodtryckssänkning om läkemedelsbehandling genomfördes tillsammans med 

livsstilsförändring (Bengtsson & Drevenhorn, 1998). Individuell livsstilsförändring kan 

räcka som enda behandling, om patienten har mild hypertoni, men kan ibland behöva 

kompletteras med läkemedel om behandlingsmålet inte nås (Zanchetti, Grassi, Mancia, 

2009). Sjuksköterskan kan främja blodtryckssänkningen genom att förmå patienten gå 

ner i vikt (vid övervikt), reducera saltintag, sluta röka, öka fysisk aktivitet, ta sin 

medicin och komma till uppföljningen av behandlingen (Bengtsson & Drevenhorn, 

2003). 

 

Även om livsstilsförändringar hos patienter med hypertoni inte skulle ha effekt på 

blodtrycket, så har de betydelse eftersom det kan minska risken för framtida 

kardiovaskulära sjukdomar (SBU-rapport, 2007). Livsstilsförändring och läkemedel kan 

hjälpa patienten att kontrollera sitt blodtryck men det förmår inte att bota hypertonin. 

Sjuksköterskans rådgivande mål med livsstilsförändring bör därför inriktas på att 

patienten ska förstå och acceptera att de har hypertoni. Goda teoretiska kunskaper och 

en professionell autonomi är andra egenskaper som sjuksköterskan måste behärska vid 

prevention av hypertoni (Drevenhorn, 2006). 

 

Riktlinjer 

Enligt Socialstyrelsen (1995) ska vården baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Sverige har i likhet med andra länder riktlinjer för hur vi ska behandla patienter med 

hypertoni. Ungefär var tredje år kommer nya/uppdaterade riktlinjer från Socialstyrelsen. 

Riktlinjerna är till för att underlätta, förbättra och arbeta evidensbaserat och de baseras 

på de allra senaste forskningsrapporterna inom ämnet. Rutiner ändras då 

forskningsresultat visar att ett annat sätt anses lämpligare och bättre för patienterna, med 

bättre symtomlindring och/eller överlevnad (Socialstyrelsen, 2009). De svenska 

riktlinjerna påverkas och styrs av rapporter som publiceras nationellt och de uppdateras 

då nya vetenskapliga behandlingsstudier kan uppbringa hög evidensstyrka och 

bevisvärde (Socialstyrelsen, 2009).  Riktlinjerna förespråkar att syftet med 

blodtrycksbehandling ska vara att reducera risken för sjukdomskomplikationer och död.  

Referensvärdet för vad som anses vara ett normalt blodtryck diskuteras ständigt, men ett 

värde på 120-129/80-84 mmHg anses idag som normotension enligt European Society 

of Hypertension (ESH, 2009). 

 

 



 6 

Sverige följer rekommendationerna från ESH och tabell 1 visar de senaste 

klassifikationerna (ESH, 2009). 

 

Tabell 1. ESH klassificering av blodtryck. 

Klassifikation av blodtryck Systoliskt BT (mmHg) Diastoliskt BT (mmHg) 

Optimalt blodtryck < 120 < 80 

Normotension < 120 – 129 < 80 - 84 

Högt normalt blodtryck 130 -139 85 - 90 

Mild hypertoni 140 – 159 90 - 99 

Moderat hypertoni 160 – 179 100 - 109 

Uttalad hypertoni >180  >110 

Isolerad systolisk hypertoni >140 <90 

 

Forskning på en vårdcentral i Finland visar att implementering av nyheter i riktlinjerna 

är beroende av ett bra ledarskap från chefens sida. En väl insatt och engagerad chef är 

en viktig resurs, då teamarbete och stödjande miljö underlättar implementering. Samma 

studie belyste att 67 procent av sjuksköterskorna kände till innehållet i de nya 

riktlinjerna för hypertoni (Ijäs, Alanen, Kaila, Ketola, Nyberg, Välimäki & Mäkelä, 

2009) . En chef som på ett övertygande och hållbart sätt kan implementera nya rön i 

verksamheten utgör en bra grund till förändringsarbete (Nilsson, 2005). Arbetsplatser 

med ett bra ledarskap och ett fungerande teamarbete presterar och skapar bättre 

förutsättningar för en god vård (Hallin & Siverbo, 2002). Studier i andra länder 

rapporterar att riktlinjerna efterföljs bättre då sjuksköterskor arbetar i team på sina 

arbetsplatser (Trilling & Froom, 2000). Ett bättre tvärvetenskapligt samarbete 

eftertraktas, då evidens finns för att riktlinjer i hypertoni kan underlätta arbetet och 

förbättra relationen mellan yrkeskategorier på arbetsplatser (Ijäs, Alanen, Kaila, Ketola, 

Nyberg, Välimäki & Mäkelä, 2009). En färsk studie visar att sjuksköterskors kännedom 

om aktuella riktlinjer för hypertonibehandling är bristfällig. Effektiviteten i patienters 

utbildning beror i stor utsträckning på sjuksköterskans medvetenhet om aktuella 

riktlinjer i hypertoni. Kontinuerlig utbildning är det bästa sättet för att bevara 

sjuksköterskors kompetens, då bristande kunskaper om aktuella riktlinjer i hypertoni, 

kan ge negativ attityd och hämma praktisk tillämpning (Chen, Liu, Liu & Tsai, 2011). 

 

De senaste riktlinjerna från ESH (2009) anger att blodtrycket skall mätas i sittande 

ställning efter att patienten vilat i minst fem minuter. Stående blodtryck är bara relevant 

vid utredning eller misstanke av ortostatism (Nyström, 2008). Ett blodtryck i sittande 

motiveras ge ett bättre blodtrycksgenomsnitt på hur människokroppen befinner sig 

under större delen av dygnet jämfört med ett liggande värde. En annan hållpunkt är att 

utomlands och i alla moderna blodtrycksstudier mäts blodtrycket sittande (Nyström, 

2008). Blodtrycket mäts två gånger i arteria brachialis genom indirekt auskultatorisk 

teknik med en manschett i passande storlek (ESH, 2009). Första gången skall 

blodtrycket mätas i båda armarna och därefter mäts det i den arm som uppmätt högsta 

trycket (Nyström, 2008). Riktlinjerna förespråkar att blodtryckets bör mätas var femte 

år från vuxen ålder fram till att vi fyller 80 år för att minska risken av följdsjukdomar 

och komplikationer (Khan, 2005). 

Särskilda riskgrupper som har tecken på organskada, har ett lägre måltryck (130/80 

mmHg) i de svenska riktlinjerna från 2009, vilket skiljer sig från ESH:s 

rekommendationer. Patienter med diabetes och hypertoni har en mycket hög risk att få 

komplikationer. 80 procent av alla som har diabetes dör i kardiovaskulära sjukdomar 

(Morris, McLean, Costello, Cloutier, 2009).  Inga studier kan påvisa patientnyttan med 

att behandla högt normalt blodtryck men i Sverige och USA anser man det ändå som 
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klokt att behandla dessa patienter individuellt, för att förebygga organskada (Mancia, 

Laurent, Agabiti-Rosei, Ambrosioni, Burnier, Caufield et al, 2009). Ett annat argument 

till geografiskt olika definitioner av hypertoni är att västeuropéer har en ökad incidens i 

kardiovaskulär sjukdom vid moderat hypertoni i jämförelse med t.ex. japaner (van den 

Hogen, Feskens, Nagelkerke, Menotti, Nissinen, & Kromhout, 2000).  

ESH (2009) rekommenderar en riskbedömningsmatris vid hypertonibehandling där 

måltrycket varierar beroende på vilka riskfaktorer som förekommer hos patienten.  

 

På senare tid har det tillkommit i riktlinjerna för hypertoni, rekommendationer för 24-

timmars blodtryck (ESH, 2009). Studier visar att 24-timmars mätning bättre kan värdera 

riskerna för kardiovaskulära sjukdomar och vilken typ av läkemedel som lämpar sig för 

patienterna. Mätmetoden visar blodtrycket nattetid (då det ska vara som lägst) och 

variationer under patientens dagliga liv, vilket är av betydelse för val av behandling 

(Dolan, Atkins, McClory, Hinedi, Sharif, McCormack et al, 2003). Indikationen för 24-

timmars blodtryck kan vara att patienten har stora variationer i blodtrycket som uppmäts 

på mottagningen eller misstanke om ”vitrockseffekten”. Den så kallade vitrockseffekten 

är en erkänd faktor och orsakar blodtrycksstegring hos patienter som blir stressade eller 

skrämda av interaktionen under blodtrycksmätning på mottagning i primärvården (Mant 

& McManus, 2011). 

 

Hypertoni  

Hypertoni är ingen sjukdom utan ett symtom när blodtrycket överstiger 140/90 mmHg i 

vila, vid minst 3 tillfällen under 3 månader. Både män och kvinnor drabbas av hypertoni 

i samma utsträckning och behandlingen är i stort sett lika oavsett kön (Hedin & 

Löndahl, 2010).  Orsaken till förhöjt blodtryck är övervägande primär (85-90 procent), 

och metabolt syndrom anses vara den största orsaken till primär hypertoni (Nyström, 

2008). Sekundär hypertoni utgör en liten del av alla patienter med hypertoni, endast 10-

15 procent. Där är njurens oförmåga att utsöndra salt och vatten en stark bidragande 

orsak till hypertonin (Nyström, 2008). Det finns flera orsaker till hypertoni och i takt 

med att vi blir äldre, fetman ökar och vi rör oss mindre väntas prevalensen att stiga. År 

2025 väntas 29 procent av världens befolkning ha hypertoni om inga effektiva medel 

sätts in (Ho, 2009). Hypertoni har stor etiologisk roll när det gäller utvecklingen av 

skadliga sjukdomar på viktiga organ som hjärna, hjärta, och njurar (Hedin & Löndahl, 

2010).   

 

Trötthet och huvudvärk kan vara tecken på hypertoni men oftast är det symtomlöst. 

Avsaknaden av symtom vid hypertoni gör det hela lite komplicerat för patienterna vet 

ofta inte om att de är drabbade. Det är inte ovanligt att det förhöjda blodtrycket upptäcks 

av en sjuksköterska vid en vanlig hälsokontroll (SBU-rapport, 1998). Sjukdomsdebuten 

skiljer sig lite beroende på kön. Män drabbas oftare av en icke dödlig hjärtåkomma 

medans kvinnor initialt får en stroke (Lloyd-Jones, Leip, Larson, Vasan & Levy, 2005).  

Hypertoni klassas som en stark riskfaktor att drabbas av komplikationer, sjukdomar och 

ohälsa (Socialstyrelsen, 2009). En allvarlig komplikation är plötslig ruptur av ett 

blodkärl med blödning i intilliggande organ (Khan, 2005). 

 

Ett obehandlat förhöjt blodtryck leder alltid till kärlpåverkan någonstans i kroppen. Vid 

blodtrycksbehandling har både det systoliska och diastoliska trycket betydelse. Oavsett 

vilket tryck som är förhöjt så lönar det sig att behandla, det räcker att det ena trycket är 

förhöjt för att det ska vara riskfaktor (Staessen, Fagard, Thijis, Celis, Arabidze, 

Birkenhager et al, 1997 ). Hypertoni är en stark riskfaktor att drabbas av kardiovaskulär 
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sjukdom som i västvärlden är så vanligt förekommande att den klassas som 

folksjukdom (Kahan & Nyström, 2009). Med folksjukdom menas hälsoproblem som 

förekommer hos en stor del av befolkningen och som på sikt kan leda till konsekvenser 

för individers hälsa. Förutom kardiovaskulär sjukdom har socialstyrelsen uppgett 

psykisk ohälsa, tumörsjukdomar, rörelseorganens sjukdomar, allergier och 

olycksfallsskador som folksjukdomar (Socialstyrelsen, 2009). 

 

Mild hypertoni (140-149/90-99 mmHg) står för den största gruppen av patienter med 

hypertoni, närmare 60 procent sorteras in i den gruppen. Tio procent har uttalad 

hypertoni (>180/110 mmHg) och 30 procent av alla äldre i Sverige har moderat 

hypertoni (160-179/100-109 mmHg) (SBU-rapport, 2007). Alla patienter ska behandlas 

individuellt då de ofta tillhör olika riskgrupper. Till exempel så har en man med mild 

hypertoni och diabetes som röker ett behov av ett lägre blodtryck jämfört med en rökfri 

medelålders kvinna som har moderat hypertoni (Mancia, Laurent, Agabiti-Rosei, 

Ambrosioni, Burnier, Caufield et al, 2009).  

Normalisering av blodtrycket är ett av behandlingsmålen. Andra mål är att förebygga 

komplikationer genom att identifiera och behandla riskfaktorer hos patienten (Tonstad, 

Alm & Sandvik, 2007). Man måste anpassa behandlingsmålen efter patientens behov 

och förutsättningar samt identifiera samtliga riskfaktorer (Hedin & Lönndahl, 2010).  

 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Många människor har hypertoni och flertalet går omkring med ett förhöjt blodtryck utan 

att veta om det. Det är en smygande åkomma och risken för komplikationer och förtidig 

död är stor om inga åtgärder sätts in. Prevention kan minska risken för komplikationer 

och kan ibland till och med förbättra ett förhöjt blodtryck. Distriktssköterskan är en 

yrkeskategori som arbetar med prevention av hälsan, och i det arbetet bör hon/han 

använda sig av evidensbaserad omvårdnad. Evidensbaserade anvisningar för hypertoni 

har utarbetats i ett flertal länder, men det finns lite skrivet om deras inverkan på klinisk 

praxis hos distriktssköterskor i primärvården. Socialstyrelsen har riktlinjer för hur 

patienter med hypertoni ska behandlas och menar att dessa ska efterföljas inom vården. 

För att riktlinjerna ska efterföljas måste de implementeras på arbetsplatserna, och  

verksamhetschefen har det yttersta ansvaret men ansvaret delas även av personalen. 

Riktlinjerna för hypertonibehandling behöver synliggöras eftersom de baseras på 

beprövad vetenskap och gagnar patienten. Rutiner och riktlinjer som finns på 

arbetsplatser underlättar och stödjer distriktssköterskan i arbetet, men de är inte alltid 

uppdaterade och/eller evidensbaserade, vilket kanske kan förklara de varierande 

behandlingsresultaten som finns över landet (SBU-rapport, 2007). Vårdbeslut som rör 

patienters hälsa ska bygga på bästa tillgängliga vetenskapliga underlag. Alla patienter 

har rätt till bra behandling som ger bästa möjliga resultat, oavsett geografiskt område. 

Hypertoni är en vanlig diagnos på vårdcentraler men patienterna behandlas inte i den 

utsträckning som rekommendationerna säger. 

 

 

SYFTE 

Syftet var att belysa vilka erfarenheter distriktssköterskan har av prevention för 

patienter med hypertoni i primär vården.  
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METOD 

Ansats 

En kvalitativ metod har använts i denna studie, och data har bearbetats med en induktiv 

innehållsanalys.  

 

Urval och undersökningsgrupp 

Ansökan om tillstånd till intervjuer (Bilaga 1) skickades till verksamhetschefen på 

berörda vårdcentraler tillsammans med ett informationsbrev (Bilaga 2). Urvalet består 

av sex distriktssköterskor som arbetar på fyra olika vårdcentraler inom primärvården. 

Hälften av vårdcentralerna var i privat regim och andra hälften i landstingregim. Olika 

vårdcentraler valdes för att få spridning av informanter och åskådligöra eventuella 

skillnader i verksamheters rutiner. Författaren valde att göra ett urval med hjälp av 

bekvämlighetsprincipen. Det innebär att de informanter som uppfyllde 

inklusionskriterierna, var tillgängliga och intresserade valdes ut att ingå (Polit & Beck, 

2004). Kriterier för att vara informant var att de skulle ha 

specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska och varit 

verksamma som distriktssköterska i minst tre år. Samtliga informanter som intervjuades 

uppfyllde kriterierna. Inga män finns representerade.  Informanterna var anställda både 

inom privata och landstingsdrivna vårdcentraler i Västmanland. Åldern på 

distriktssköterskorna som intervjuades var mellan 32 år och 54 år. Den som hade minst 

yrkeserfarenhet som distriktssköterska hade arbetat i tre år och den med längst 

erfarenhet i 15 år. Samtliga hade yrkeserfarenhet som sjuksköterska och tidigare 

arbetslivserfarenhet från sluten vården. Den totala erfarenheten som sjuksköterska 

varierade från sju år till 29 år. Ingen av informanterna arbetade enbart med hypertoni, 

men två av informanterna var medförfattare till ett vårdprogram av hypertoni för 

familjeverksamheter i landstinget Västmanland. Ett par informanter hade 

högskoleutbildning i prevention och två stycken hade läst diabetes och det metabola 

syndromet på högskolan. Andra utbildningar bland informanterna var epidemiologi, 

hjälpmedel, telefonrådgivning, smärta, astma och kardiovaskulära sjukdomar. 

Intervjuerna skedde under hösten 2011 och varade i 30 - 60 minuter. Ingen av 

informanterna hade tagit del av frågeställningarna innan intervjutillfället, men de hade 

fått information om syftet med studien. En testintervju gjordes innan undersökningen på 

en sjuksköterska av författaren. Den gjordes för att undersöka om frågorna var relevanta 

eller behövdes ändras/kompletteras för att få fram tillförlitliga svar från informanter. 

Svaren från testintervjun finns inte med i resultatet då det var en sjuksköterska som 

intervjuades och informanterna skulle vara distriktssköterskor. 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes med semistrukturerade intervjuer som spelades in med 

hjälp av diktafon. De semistrukturerade intervjuerna följde en intervjuguide (Bilaga 3) 

och informanten kunde svara så fritt som möjligt men författaren styrde ändå samtalet 

så att frågorna blev besvarade (Polit & Beck, 2004). Öppna frågor som inte kan 

besvaras med ett ja eller nej användes, då utfodrande och delaktiga svar önskades 

(Klang Söderkvist, 2008). Författaren eftersträvade att det skulle vara en dialog och att 

informanten fick känna sig viktig och inte bli avbruten. Andra företeelser som en bra 

stämning mellan författaren och informanten skapade möjligheter att informanten 

lämnade bra upplysningar. Svaren som gavs överensstämdes med det som efterfrågas 
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och var relevant för syftet (Olsson & Sörensen, 2011). Författarens utgångsläge var att 

föra ett samtal med stöd av en intervjuguide (Bilaga 3). Intervjuerna öppnades med 

samma utgångsfråga, ”Kan du berätta om vilka preventiva insatser som DU gör som 

distriktssköterska på den här vårdcentralen?”. Författarens mening var att 

distriktssköterskan skulle berätta fritt om sina erfarenheter. Informanterna gav långa och 

relevanta svar på frågorna vilket var ett tecken på en väl genomförd intervju (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Intervjuguiden användes endast som strukturstöd, och det fanns 

ingen specifik ordning eller krav på följdfrågorna. Informantens svar avgjorde om de 

behövdes, då följdfrågor ibland besvarades med utgångsfrågan. Avslutningsvis 

tillfrågades informanterna om det var något de ville tillägga eller om det var någon fråga 

de saknade som de ansåg vara relevant för ämnet. Författaren upptäckte att det var ett 

bra sätt att avsluta en intervju då ytterligare viktig information kom fram (Polit & Beck, 

2004). Intervjuerna genomfördes enskilt med en informant och författaren, för att 

informanterna skulle känna sig trygga när de svarade på frågorna. Intervjuerna kodades 

med DSK1, DSK2 o.s.v. för att avidentifiera informanterna och för att kunna återkoppla 

till transkriberingstexten. Tidsåtgången för intervjuerna varierade mellan 30 minuter och 

max 60 minuter. Efter varje intervju transkriberades texterna enskilt av författaren. 

 

Dataanalys 

En innehållsanalys användes vid granskning av intervjuerna enligt en modell av 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008). Fokus under dataanalysen låg på 

distriktssköterskorna utsagor, vilket är förenligt med metoden innehållsanalys (Olsson 

& Sörensen, 2011). Genomförandet av analysen började med att texterna lästes utförligt 

flera gånger av författaren. Syftet var att få en helhetskänsla och att bli familjär med 

innehållet i datamaterialet. Vid analysen av texterna så framkom en känsla för texterna 

och kvalitativa skillnader av meningar av innehållet. Initialt söktes efter 

meningsbärande enheter som svarade på syftet. Meningsbärande enheter var meningar 

och stycken som hörde ihop genom sitt innehåll och sammanhang. Det som författaren 

uppfattade som kollektivt utgjorde förutsättningarna till att bilda kategorier (Polit & 

Beck, 2004). Texterna indelades i meningsbärande enheter som kortades ned för att göra 

materialet lätthanterligt, men kärnan behölls. Analysen fortsatte med att de olika 

meningsbärande enheterna kodades. Kodning är att lyfta textens innehåll till en högre 

logisk nivå. Koder med samma innehåll sammanfördes och skapade subkategorier. 

Subkategorierna samlades till en kategori som beskriver hur distriktssköterskor i en 

kollektiv mening uppfattar det studerade innehållet. Se exempel i tabell 2 nedan.  

 

Tabell 2. Analysexempel av texterna 

Kategori  Subkategori  Kondenserade 

enhet 

Meningsbärande 

enhet 

Svårigheter i det 

preventiva arbetet  

Tidspress i 

patientarbetet 

Informanten 

upplever att tiden 

inte räcker till det 

hon vill samtala 

med patienten om. 

”… det är ofta 

saker patienten vill 

ta upp och fråga 

mig om… och vill 

patienten då 

diskutera de här 

frågorna blir jag 

stressad… ” 

 

Under processen med kodning användes överstrykningspennor i olika färger för att det 

skulle bli överskådligt vilka stycken som hörde ihop och kunde bilda en subkategori. 

Slutligen sammanfördes subkategorierna till tre kategorier som redovisas i resultatet. 
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Den färdiga analysen gestaltar de olika sätten och tar fram kategorier av olika 

beskrivningar. I arbetet redovisas variationer och de synliggörs med hjälp av tre 

kategorier. Innehållet i resultatets kategorier är beskrivande och kan svara på frågan 

”vad?” (Graneskär & Höglund Nielsen, 2008). Kategorierna har reviderats ett flertal 

gånger under analysens genomförande. 

 

Etiska aspekter 

Arbetet följer de etiska överväganden som alltid måste tillgodoses vid forskning som 

avser människor. Enligt Helsingforsdeklarationen (2008) behöver forskning som utförs 

inom ramen på högskolenivå inte genomgå en etikprövning. Författarens etiska ansvar 

ska tillgodose människans välfärd och behov före samhällets och vetenskapens behov 

(Helsingforsdeklarationen, 2008) . Olsson och Sörensen (2011) nämner tre viktiga krav 

som ska vara uppfyllda av forskaren; samtyckekravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Samtyckekravet, informanterna fick både muntlig och skriftlig 

information om studiens syfte, de bestämde själva om de ville medverka och de 

samtyckte skriftligt till att medverka. Informanterna fick även information om att de när 

som helst kunde avbryta sin medverkan utan motivering. Konfidentialitetskravet, 

tillgodosågs då all information som kan kopplas till person och arbetsplats raderats från 

det färdigställda materialet. Materialet har under arbetes gång förvarats säkert och 

endast författaren och handledaren har haft tillgång till datamaterialet. Inga 

personuppgifter finns inspelade på band eller på den färdiga transkriberingstexten. 

Nyttjandekravet, de inspelade intervjuerna används endast för forskningsändamålet.  

Intervjusituationen skulle kunna upplevas som obekväm om frågorna gjorde att 

informanterna upplevde brister i sitt eget vårdande, misstolkades eller att deras 

kompetens blev ifrågasatt. Därför avslutades varje intervjutillfälle med en kort 

reflektion av samtalet.  
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RESULTAT 

Tre kvalitativt skilda kategorier identifieras under innehållsanalysen och redovisas i 

resultatet. Holistisk syn på patienter med hypertoni, Svårigheter i det preventiva arbetet 

samt Samarbete och verktyg i det preventiva arbetet. Resultatet presenteras i löpande 

text. Citat från kategorierna illustreras i kursiverad stil och används för att förtydliga 

kategorin för läsaren. Kategorier och subkategorier redovisas i tabell 3. 

 

Tabell 3. Övergripande kategorier och subkategorier. 

Kategori Subkategorier 

 

Holistisk syn på patienter med hypertoni 
 

 Samtal med patienter om 

livsstilsförändringar  

 Stödja och uppmuntra patienter till 

egenvård 

 

 

Svårigheter i det preventiva arbetet 

 

 Tidspress i patientarbetet 

 Beröra och samtala med patienter 

om svåra och känsliga ämnen 

 

Samarbete och verktyg i det preventiva 

arbetet. 

 

 Kollegor och andra 

yrkeskategorier som medarbetare i 

patientvården 

 Dokumentationsstöd i det 

administrativa arbetet 

 Rutiner och riktlinjer för 

blodtrycksmätning och omvårdnad 

av patienter med hypertoni 

 

 

Holistisk syn på patienter med hypertoni 

Att distriktssköterskans synsätt på patienter med hypertoni utgår från en holistisk syn 

belyses med två subkategorier, samtal med patienter om livsstilsförändringar och stödja 

och uppmuntra patienter till egenvård.  

 

Samtal med patienter om livsstilsförändringar 

Samtal med patienter är en stor del av distriktssköterskan arbete. För patienter som har 

hypertoni handlar majoriteten av samtalen om patientens vardagliga vanor som till 

exempel kost och motion.  Patientens levnadsvanor menar alla som blev intervjuade är 

påverkningsbara vanor, vilket de försöker att uppmärksamma patienten på. Det är 

nödvändigt att försöka påverka och uppmärksamma patienten om hon/han har ett 

ohälsosamt beteende. Samtal om livsstilsförändringar ingår på vårdcentralerna när det 

finns ett nyupptäckt förhöjt blodtryck hos patienter. Livsstilsförändring är en åtgärd som 

distriktssköterskan vet kan förbygga komplikationer som ofta drabbar patienter med 

hypertoni. Informanterna beskriver att distriktssköterskan är ålagd att genomföra ett 

samtal om livsstil med patienter som söker vård, vilket upplevdes som något positivt. 

Samtalet dokumenterades i journalen och det underlättade uppföljning av patienterna 

samt att det blev en dokumenterad arbetsuppgift. Samtalen om livsstil genomfördes 

kontinuerligt en gång per år för varje patient med hypertoni och oftare om det behovet 

fanns. 
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”… ja det är faktiskt en hel del som vi gör nu som vi redan gjorde tidigare… men som vi 

inte har dokumenterat… men nu blir det ju dokumenterat… så det är bra för det är 

mycket vi gör som vi inte tänker på att vi gör…”(informant 1) 

 

Samtalen om livsstilsförändring berörde fysisk aktivitet, stress, tobak, alkohol och kost. 

Alla fem områden tas upp i ett första samtal. Beroende på vilken patient det var kunde 

distriktssköterskan lägga fokus på ett speciellt problemområde under samtalet om så 

bedömdes. Samtalet kunde hjälpa patienter att identifiera ett ohälsosamt beteende, och 

att lyfta upp problemområden ansågs betydelsefullt. Försök till att påverka osunda 

levnadsvanor hos patienten såg de som en viktig arbetsuppgift. 

  

”… det beror ju helt på vad patienten har för problem… har patienterna övervikt 

försöker man försöker i första hand att få dem att motionera… röker de försöker man få 

patienterna att sluta…”(informant 4) 

 

Distriktssköterskorna upplevde inga större brister i sin egen kunskap i områden som 

berör livsstilsförändring. Tre informanter arbetade med specifik blodtrycksmottagning 

några dagar i veckan men alla informanter hade mottagning som involverar 

blodtrycksmätning. Patienter kunde ringa och vilja boka tid för att de hade huvudvärk 

eller kände sig trötta och hängiga. När patienterna kom på mottagningsbesök var det 

ganska vanligt att informanterna upptäckte ett förhöjt blodtryck på dessa patienter. 

Informanterna beskrev att distriktssköterskan var generös med att boka besök till 

patienterna som behövde råd. Behövde patienten mer specifik inriktad vård (t.ex. grav 

övervikt) kunde den remiteras vidare till en annan instans på de flesta vårdcentralerna. 

En informant tyckte att hon hade för lite kunskap om vilken typ av fysisk aktivitet som 

kan passa patienter, men löste det genom att hänvisa till sjukgymnasterna på 

vårdcentralen. Informanterna beskrev att de tänkte mycket på vilken typ av patient de 

hade framför sig och vilka riskfaktorer som fanns hos just den patienten. Informanterna 

menade att det ofta var patientens levnadsvanor som gav dem lidanden. Prevention var 

därför en åtgärd de gärna arbetade med. 

 

”… prevention det är ju kanske det man vill hålla på med som sjuksköterska… att få 

folk till att ta hand om sig och ge råd… innan de blir sjuka”(informant 6) 

 

Det fanns hos patienterna levnadsvanor som informanterna upplevde som svåra eller 

mer känsliga. De presenteras närmare under subkategorin, beröra och samtala med 

patienter om känsliga ämnen. 

 

Stödja och uppmuntra patienter till egenvård.  

Distriktssköterskan försökte att ge patienter stöd bland annat genom att samtala om vad 

som är bra respektive dåligt för hälsan. Vid samtal om egenvård försökte 

distriktssköterskan få patienten att förstå att det är deras eget ansvar och vad de själv 

kan göra för att förbättra sin hälsa. Samtalet var till för att stärka patientens egna 

resurser för att åstadkomma en förändring och en vilja till egenvård. 

 

”… jag är väldigt rak och tydlig… jag säger såhär… vad är du beredd på att själv göra 

för förändringar?… patienten måste vara motiverad annars går det inte…”(informant 

1) 
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Samtalet var ett sätt att ge patienten information och kunskap om saker som kan 

förbättra deras hälsa. Det var betydelsefullt att samtalet var individuellt anpassat till just 

den patienten då alla patienter är unika. Egenvård beskrevs som ett bra sätt att motivera 

patienter till livsstilsförändring. Det skulle vara enkla saker som patienterna kände att de 

själva kunde utföra hemma och som hade positiva effekter på blodtrycket. Det gällde att 

hitta något som de visste att patienten kunde klara av att utföra och som inte tog för 

mycket av patientens tid.  

 

”… man kan säga till patienten att det räcker att man går runt en kvart efter att de har 

ätit lunch… motion behöver inte vara så avancerat…”(informant 5) 

 

Utifrån patientens möjligheter och problem så försökte distriktssköterskan att motivera 

och stödja dem. Hur stödet och uppmuntran utfördes beskrevs till stor del bero på 

patienten. En del patienter behövde uppföljning under en längre tid. För andra patienter 

kunde det räcka att inledningsvis samtala om de positiva effekterna av förändring, och 

vad de själva kunde göra för sin hälsa och blodtrycket. Patienter var oftast väldigt 

positivt inställda till förändringar som kunde förbättra deras blodtryck. Märkte de en 

positiv respons vid nästa blodtrycksmätning fanns motiveringen där och 

distriktssköterskan uppmuntrade då bara till fortsättning. När informanten lyckats förmå 

patienten att genomföra en förändring kände sig patienterna efteråt väldigt nöjda med 

det. 

 

”… så kommer patienten nästa gång och säger att hon har lyckats sluta röka eller att 

hon har ändrat sin kost… och så säger hon, vad bra att du fick mig att tänka till om 

kosten…”(informant 4) 

 

Vara generös och låta oroliga patienter komma och kontrollera sitt blodtryck tyckte de 

var en självklarhet. Ingen av vårdcentralerna hade ”drop in” verksamhet utan 

blodtrycksmätning fick bokas via ett besök. Hemblodtryck där patienterna själva mätte 

sitt blodtryck beskrevs som ett bra sätt för patienten själv att hålla kontroll på sitt 

blodtryck. Det fanns i lite olika former på alla vårdcentraler. En del vårdcentraler hade 

blodtrycksmätare att låna ut till patienter om de önskade och det fanns ganska många 

patienter som hade köpt egna blodtrycksmätare. Informanterna var positiva till att 

patienterna själva engagerade sig i sin vård. En informant påtalade att det enda negativa 

med hemblodtryck var att besökssamtalet med patienten gick förlorat då. 

 

Svårigheter i det preventiva arbetet 

Det fanns flera svårigheter som distriktssköterskan mötte och de presenteras i arbetet 

som tidspress i patientarbetet och beröra och samtala med patienter om svåra och 

känsliga ämnen. Svårigheter kunde variera beroende på vilka samarbetsmöjligheter som 

fanns med annan stödjande yrkeskategori på vårdcentralerna. 

 

Tidspress i patientarbetet 

Informanterna upplevde tidspress i arbetet. En viss tidspress var bra tyckte en informant 

som menade att annars kunde samtalet spåra ur och kunde pågå hur länge som helst. De 

flesta distriktssköterskor arbetade i 15 minuters moduler vid ett blodtrycksbesök. I de 15 

minuterna ingick att patienten skulle vila i fem till tio minuter, blodtrycksmätning, 

samtal och eventuellt bokning av återbesök. Var det ett okomplicerat blodtryck och en 

patient som inte hade mycket frågor tyckte de att tiden räckte till. Tiden på 15 minuter 
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upplevdes som pressande om det var en patient som hade ett avvikande och krånglande 

blodtryck eller om patienten var lite mer krävande.  

 

”… det är ofta saker patienten vill ta upp och fråga mig om… och vill patienten då 

diskutera de här frågorna blir jag stressad… jag vet att jag måste hinna ta betalt och 

dokumentera innan nästa patient…”(informant 2) 

 

Det fanns möjlighet att boka lite längre tid för besöket med blodtryckskontroll. Vid det 

första besöket när de påbörjade samtalat med livsstilsförändring var tiden 30 minuter på 

vårdcentralerna. En informant tog möjligheten att boka lite längre tid om hon visste att 

det var en patient som behövde ett längre samtal. Informanterna påtalade att de sällan 

tog sig den möjligheten då de upplevde en press från läkarnas sida att tiden skulle hållas 

kortast möjlig. De beskrev att läkarna hade utryckt att distriktssköterskorna skulle hålla 

kortare besökstid med patienter.  

 

”… ibland känns det som om man bara kastar ur sig någonting… att få en patient att 

ändra livsstil på några minuter det är svårt… men man känner pressen från läkarna det 

är ju de som bestämmer…”(informant 3) 

 

Samtalet med patienten om levnadsvanor var en enkät som generade i pengar för 

vårdcentraler och var något som alla vårdcentraler i Västmanland infört (Bilaga 4).  

Någon enkät eller tid för uppföljning och utvärdering av patientens livsstilsförändring 

fanns inte. En del distriktssköterskor kände besvikelse över att möjligheten inte fanns 

för en ordentlig uppföljning av hälsosamtalet. En distriktssköterska menade att om 

hälsosamtalet skulle bli riktigt bra för patienten, så måste hon känna att det verkligen 

fanns tid att lyssna på patienten.  

 

”… och då kan jag känna att jag vill göra en riktig uppföljning… det här med 

prevention… man kan ju göra så mycket när det gäller blodtrycket… men vissa läkare 

är positiva… vikten av prevention börjar komma mer och mer”(informant 3) 

 

Beröra och samtala med patienter om svåra och känsliga ämnen. 

Distriktssköterskan upplevde att vissa saker var svårare att prata om och det varierade 

mellan informanterna på vad som upplevdes svårare. Några tyckte att samtal med 

patienter om alkohol var svårt och känsligt, men motion var inga problem. Alkohol var 

ett ämne som upplevdes komplicerat att ta upp. Informanten beskrev att det var svårt att 

utvärdera om patienten var ärlig om sin alkoholkonsumtion. Några informanter tyckte 

att motion var svårt men hade inga problem att tala om alkohol. Det kunde variera en 

hel del mellan informanterna om vad som ansågs vara känsligt att samtala med 

patienterna om.  

 

”… har man tur kanske det finns lite information om det i läkarens anamnes … då 

behöver inte jag ta upp det, skönt …”(informant 3) 

 

En levnadsvana hos patienter som distriktssköterskan tyckte var betydelsefull var att få 

patienten att sluta röka. Flertalet upplevde samtalet om rökning som svårt och en del 

även som känsligt, men informanterna tyckte att det var viktigt och prioriterat att 

motivera patienter till att sluta röka. Alla vårdcentraler hade möjlighet att remittera 

rökande patienter till mer professionell rökavvänjning.  
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”Det är alltid svårt det här med rökare, de har ju så svårt att förstå att man ska sluta 

röka. Det är jättesvårt.” (informant 5) 

 

Det var ingen av informanterna som beskrev att de undvek något ämne bara för att det 

var känsligt eller svårt. Möjligheten till att utnyttja kompetens hos annan personal eller 

yrkeskategori var en trygghet och ett stöd för distriktssköterskorna. En informant 

poängterade att hur de säger och talar till patienten kan ha betydelse för hur de tar till 

sig känslig personlig information. 

 

”… det passar ju inte alla att man är rak och tydlig… det är jätteolika… men ofta säger 

jag, att precis så här är det…”(informant 1) 

 

Samarbete med andra yrkeskategorier och verktyg i det preventiva 

arbetet. 

På alla vårdcentraler fanns det möjlighet att konsultera eller remittera vidare om 

informanterna kände att deras egen kompetens inte räckte till. Andra medarbetare eller 

saker som underlättade deras arbete med patienter presenteras närmare under 

subkategorierna; kollegor och andra yrkeskategorier som medarbetare i patientvården, 

dokumentationsstöd i det administrativa arbetet och rutiner och riktlinjer för 

blodtrycksmätning och omvårdnad av patienter med hypertoni. 

 

Kollegor och andra yrkeskategorier som medarbetare i patientvården  

På vårdcentralerna fanns olika stödgrupper vilket möjliggjorde ett extra stöd och 

undervisning till patienterna. Krävdes större insatser lotsades patienterna vidare till mer 

avancerad sakkunnig person. Distriktssköterskan kände en trygghet i att det fanns 

professionell personal som kunde engageras i patientens prevention. Medarbetare till 

distriktssköterskan kunde variera en del men hjälp med rökavvänjning fanns att tillgå på 

samtliga vårdcentraler. Två vårdcentraler hade egen utbildad personal till patienter som 

hade behov av rökavvänjning. Landstinget hade en anställd som nästan bara arbetade 

med att få patienter att sluta röka. Personen erbjöd både sluta att röka grupper och 

individuell rådgivning. Informanter såg den personen som en värdefull medarbetare 

eftersom de beskrev att det var svårt för dem att få patienter att sluta röka. 

 

”… jag försöker att få patienterna att sluta röka… men det är svårt för mig att få 

patienter att sluta röka… då kan jag istället hänvisa dem till XXX …”(informant 2) 

 

Det var inte många av informanterna som använde sig av OFA (ordinerad fysisk 

aktivitet). Övervikt uppskattades vara relativt vanligt bland patienter med hypertoni. 

Tillvägagångssättet att fysiskt aktivera dem med motion skilde sig åt bland 

distriktssköterskorna. En av informanterna som använde sig av OFA menade att det var 

ett bra sätt att få patienter att motionera. Informanten menade att patienter ofta var bättre 

på att följa ett recept på papper än en muntlig ordination. Några tyckte att det var svårt 

att ordinera fysisk aktivitet och använde sig med fördel av annan yrkeskategori som de 

ansåg hade större möjlighet att få patienten att röra på sig. 

 

”… jag tycker det är svårt att hitta någon vettig aktivitet som jag kan förskriva… det 

gör sjukgymnasterna bättre… man måste kunna motivera patienten till en aktivitet och 

det känner jag att jag inte kan…”(informant 1) 
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En vårdcentral hade kvällsmottagning en gång i veckan för läkarbesök, men inte till 

distriktssköterskan. Patienter hade svårt att komma ifrån sitt arbete på dagtid, för ett 

mottagningsbesök. Stressade patienter kom direkt från sitt arbete för att kontrollera 

blodtrycket vilket kanske inte var optimalt, påpekade två informanter. En informant 

önskade att kunna vara mer tillmötesgående med tiden till patienterna. Men 

vårdcentralen saknade resurser för längre öppettider och mottagningen stängde klockan 

16.00. Distriktssköterskor upplevde att många patienter med hypertoni mår dåligt och 

hade en stressad vardag. De beskrev att patienter skulle behöva få hjälp med att skapa 

en lugnare vardag och att inte stressa så mycket. Samtal om negativ stress var en åtgärd 

som ingick i hälsosamtalet. En vårdcentral hade en psykolog knuten till sig men dit var 

det väldigt lång väntetid.  

 

”Det finns väldigt många människor med högt blodtryck som mår dåligt, och då tänker 

jag att skulle det vara lite lugnare i deras liv så skulle blodtrycket inte se ut så 

här.”(informant 5)   

 

Dokumentationsstöd i det administrativa arbetet 

Det fanns skriftliga administrativa stöd som distriktssköterskan använde i sitt arbete.  

Dokument som underlättade distriktssköterskans arbete uppskattades då flertalet tyckte 

att det var enklare att följa en mall. En annan fördel med dokumentationsstöd var att det 

inte missades något i omvårdnaden av patienten. Ett dokument som användes på alla 

vårdcentraler var enkäten ”Fem frågor om din hälsa” (Bilaga 4). Förutsättningarna att 

arbeta hälsofrämjande och förebyggande på vårdcentralerna ansågs goda och hade ökat 

sedan enkäten med hälsosamtalet togs i bruk för några år sedan. Personalen var ålagd att 

använda enkäten i sitt arbete på alla patienter mellan 20 – 74 år. Samtliga informanter 

upplevde enkäten som ett bra hjälpmedel i det preventiva arbetet.  

 

”… det är fem frågor, hälsofrågor… om fysisk aktivitet, stress, tobak, alkohol och 

kost… så pratar vi runt de här frågorna om vilka riskfaktorer som patienten har… den 

är bra att ha som utgångspunkt”(informant 4) 

 

Blodtrycksmallar användes av informanterna och var ett dokumentblad i den 

elektroniska datajournalen. Mallen användes vid besöket om patienten hade ett förhöjt 

blodtryck, och där noterades uppgifter som vad patienterna sökte för, aktuella 

mediciner, blodtrycksvärdet, puls samt bedömning och åtgärder. En vårdcentral hade 

två varianter av blodtrycksmallar. Det fanns en förkortad blodtrycksmall vid vanlig 

blodtryckskontroll samt en utförligare vid nytillkommet förhöjt blodtryck, där ett 

hälsosamtal tillkom. 

 

”det är bra med blodtrycksmallen, har jag en patient med högt blodtryck så går jag 

bara efter blodtrycksmallen… ”(informant 2) 

 

Andra små enkla saker som underlättade i arbetet var symboler i datajournalen. Det var 

små symboler som uppstod i patientjournalen för att påminna om något. De markerade 

att det var något som borde aktualiseras eller förnyas. 

 

”Fem frågor ska vi göra en gång per år. Till hjälp har vi en liten symbol i journalen. 

Hjälpmedel är alltid bra att ha.”(informant 5) 
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Rutiner och riktlinjer för blodtrycksmätning och omvårdnad av patienter med 

hypertoni 

Rutinerna för den kliniska blodtrycksmätningen var lika för alla informanterna. 

Implementering av nya kunskaper och riktlinjer var i stort sett likartad. Nyheter följdes 

upp via regelbundna möten på arbetsplatser. Två informanter beskrev att deras chefs 

engagemang underlättade att implementering av nya riktlinjer blev relativt snabbt 

utförda på arbetsplatsen.  

 

”… här arbetar vi ständigt med kvalitetsdokument… Vi har en chef som är väldigt 

engagerad och drivande och tycker att det är viktigt … ”(informant 1) 

 

Det som skiljde vårdcentralerna åt var att privata vårdcentraler inte hade något 

vårdprogram för hypertoni. De använde journalens blodtrycksmallar vid kontakten med 

patienter med hypertoni. Landstingets vårdcentraler följde vårdprogrammet för 

hypertoni och journalens blodtrycksmall användes för dokumentation. Informanterna 

som arbetade efter vårdprogrammet tyckte att det var en klar fördel med det. De menade 

att patientvården blev bättre och säkrare då den var likvärdig, oavsett vilken vårdinstans 

patienten befann sig på. Det fanns en önskan hos majoriteten av informanterna att 

patienter med hypertoni skulle vårdas likvärdigt. 

 

”… det har visat sig att landsting och vårdcentraler arbetade så väldigt olika med 

patienter med hypertoni… nu är det enklare eftersom vi har riktlinjer och ramar att 

följa…”(informant 1)  

 

Enligt informanterna var följsamheten till rutiner och riktlinjer stor. Informanterna 

framförde att de följde verksamhetens rutiner och riktlinjer strikt. Distriktssköterskorna 

ansåg även att de följde de senaste rekommendationerna för hypertoni. Tre av 

informanterna berättade att de ibland inte använde enkäten ”fem frågor” vid första 

patientbesöket. Det framkom att anledningen till detta var att de tyckte att tiden inte 

räckte till. Riktlinjer och rutiner var ett väldigt bra hjälpmedel som underlättade deras 

arbete med hypertonibehandling och omvårdnad av patienter.  

 

”... vårdprogrammet är ju faktiskt för patientens bästa. Absolut. Det ska ju göra 

detsamma till vem patienterna går…”(informant 5) 

 

Sammanfattning av resultatet 

Distriktssköterskans primära mål med prevention av patienter med hypertoni var att 

försöka förhindra komplikationer till det förhöjda blodtrycket. Normalisering eller 

sänkning av blodtrycket var ett delmål av detta. För att lyckas med prevention menade 

informanterna att behandlingen av patienten måste inriktas på hela patienten och inte 

bara på det höga blodtrycket. Deras preventiva arbete för patienter med hypertoni 

handlade mycket om att informera och ge råd, med syfte att ge dem kunskap. 

Informationen var ett samtal som ofta benämndes hälsosamtal, där de samtalade med 

patienten om levnadsvanor. Distriktssköterskan hade kunskap om att patientens 

levnadsvanor kunde förebygga komplikationer till hypertoni och förbättra 

behandlingsresultatet. Prevention till patienter med hypertoni handlade mycket om 

livsstilsförändringar som patienten själv kunde påverka och genomföra. Svårigheter i 

arbetet var främst att de upplevde en tidspress vid besöken. Femton minuter var 

standardtiden som var bokad vid en blodtryckskontroll. Känsliga ämnen att samtala med 

patienter om, var andra svårigheter som nämndes. För att de skulle klara av sitt 
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förebyggande arbete behövde distriktssköterskan resurser. Dessa kunde se lite olika ut 

på vårdcentralerna. Olika dokument med rutiner och riktlinjer fanns på vårdcentralerna 

som underlättade i arbetet och skapade ett gemensamt synsätt på patienten. Till sin hjälp 

i patientens omvårdnad och livsstilsförändring fanns ofta andra medarbetare. Det kunde 

vara en kollega med specifik kunskap om ett riskbeteende eller en annan yrkeskategori 

till exempel en sjukgymnast.  

 

 

DISKUSSION 

Under rubriken diskussion presenteras metod- och resultatdiskussion, slutsats och 

kliniska implikationer samt förslag på fortsatt forskning.  

 

Metoddiskussion 

Arbetets syfte var att belysa vilka erfarenheter distriktssköterskan har av prevention för 

patienter med hypertoni i primär vården. En kvalitativ metod valdes just för att genom 

intervjuer kunna få tillgång till variationer av olika uppfattningar. Resultatet presenteras 

i kvalitativt skilda beskrivningskategorier som belyser vilka erfarenheter 

distriktssköterskan har av prevention för patienter med hypertoni. En kvalitativ analys 

transformerar data till resultat, skapar en helhet av delarna och gör någonting förståligt 

(Olsson & Sörensen, 2011).  

 

Valet av innehållsanalys grundar sig på att det används i vårdvetenskaplig forskning och 

är en relevant metod för att besvara syftet. Författaren önskar belysa erfarenheter vid 

prevention (Kvale & Brinkman, 2009). Gradvis i innehållsanalysen kunde subkategorier 

gestaltas och även meningsenheter urskiljas. Avgränsningar av subkategorier fick 

diskuteras med handledaren som var en god hjälp. Handledaren kunde se med ”nya 

ögon” och subkategorier och kategorier fick revideras ett flertal gånger.   

 

Det primära målet med kvalitativa studier är ökad förståelse vilket är vad författaren 

eftersträvar (Friberg, 2006).  Ämnet i en kvalitativ intervju är något som berör båda 

parter och ska återspegla informantens upplevelse (Olsson & Sörensen, 2011). 

Intervjufrågorna konstruerades utifrån arbetets syfte. Författaren använde sig av öppna 

frågor, vilket är ett sätt att få informanten att spontant berätta som sina erfarenheter. 

Forskaren måste visa följsamhet och öppenhet under hela intervjun (Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg 2003). Under intervjuerna strävade författaren 

efter ett öppet förhållningssätt och följsamhet inför det som informanterna berättade. 

Författaren var påläst då frågorna var semistrukturerade, och informanterna skulle 

kunna svara så fritt som möjligt. 

Intervjuerna höll liknande struktur och samma utgångsfråga användes i alla intervjuer. 

Författaren kunde genom utgångsfrågan avgöra om informanterna förstod vad det 

handlade om, och/eller om följdfrågorna behövde användas.  

En kvalitativ forskningsintervju innebär att två personer samtalar om ett ämne som de 

båda har intresse av. Tanken var att informanterna skulle beskriva sina erfarenheter och 

att författaren skulle kunna se olikheter och likheter i arbetet (Olsson & Sörensen, 

2011). Distriktssköterskorna som blev intervjuade hade likheter och skillnader i sina 

uppfattningar angående erfarenheter i det preventiva arbetet med patienter som har 

hypertoni. I en kvalitativ forskning är författaren subjektiv och har kontakt med 

informanterna. Författaren var medveten om den personliga närhet och öppenhet som 
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uppstod under intervjuerna. Det finns alltid en risk att deltagarna avslöjar saker under en 

intervju som de senare ångrar (Kvale & Brinkman, 2009).  

 

Resultatet i denna studie går på djupet vad gäller distriktssköterskans specifika 

kontexter (Olsson & Sörensen, 2011). Kvalitativ forskning relaterar till en viss grupp 

och forskaren strävar efter en fördjupad förståelse som har med gruppens upplevelser, 

erfarenheter, förväntningar eller behov att göra (Friberg, 2006). Trovärdigheten med 

studien ligger i att tolkningen av resultatet går att förena med tidigare forskning som 

genomförts av andra forskare. Resultatet presenteras på ett tydligt sätt med citat som 

skildras i kursiv stil, citaten förtydligar också subkategorierna (Polit & Beck, 2004). 

Forskning som fokuseras på erfarenheter behöver ett bredare perspektiv där kontexten 

synliggörs, annars kan det resultera i att värdet av studien minskar. Författaren har gjort 

en sammanfattning av resultatet med hjälp av kategorierna. Resultatet blir då en 

fördjupad beskrivning över distriktssköterskors erfarenheter i det preventiva arbetet med 

patienter som har hypertoni. 

Informanternas erfarenhet med minst tre års erfarenhet som distriktssköterska i 

primärvården utgör en trovärdighet i det sammanställda resultatet. Resultatet skildrar 

informanternas uppfattningar av deras erfarenheter med preventivt arbete för patienter 

som har hypertoni. Mångfalden blir det centrala i studien och inte hur enskilda 

distriktssköterskor uppfattar sitt preventiva arbete av hypertoni.  

Författarens förförståelse är svår att bortse ifrån helt, då forskaren aldrig kan vara helt 

objektiv. Tidigare erfarenheter och att man under forskningsprocessen bearbetar 

litteratur i ämnet kan öka förförståelsen, vilket kan ha påverkat författaren. Ny kunskap 

kan påverka forskaren genom en ökad förförståelse menar Dahlberg, Segesten, 

Nyström, Suserud & Fagerberg (2003). Risken finns att författarens förförståelse 

påverkar intervjuernas framskridande, oförmåga att ställa rätt frågor eller att frågorna 

blir ledande under intervjun. Författaren har försökt undvika detta genom att lägga sin 

egen förförståelse åt sidan och försökt att förutsättningslöst genomföra intervjuerna 

(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg 2003) . Författarens förförståelse 

kan även ses som en tillgång då fokusering på syftet underlättas, genom att författaren 

enkelt kan sortera ut det som inte är relevant. 

 

 

Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att belysa distriktssköterskan erfarenheter av prevention för 

patienter med hypertoni i öppen vården. Resultatet som framkom under intervjuerna 

redovisas utifrån tre kategorier. Kategorierna som framkom var; Holistisk syn på 

patienter med hypertoni, Svårigheter i det preventiva arbetet samt Samarbete och 

verktyg i det preventiva arbetet.  

 

I resultatet framkom att distriktssköterskan menade att hennes främsta uppgift för 

patienter med hypertoni förutom den kliniska mätningen av blodtrycket, var information 

och råd om levnadsvanor till patienterna. Tidigare studier som gjorts på sjuksköterskans 

insatser vid behandling av patienter med hypertoni, framkom blodtrycksmätning och 

livsstilsförändring som två betydande arbetsuppgifter för sjuksköterskan (Aminoff & 

Kjellgren, 2001 och Bengtson & Drevenhorn, 2003). Distriktssköterskans information 

omfattade patientens levnadsvanor och de strävade efter att råden skulle anpassas efter 

patienten. Bengtsson och Drevenhorn (1998) kunde i en studie av patienter med 

hypertoni påvisa tydliga förbättringar av patienters blodtryck om de fick hjälp med 

individuella livsstilsförändringar i kombination med läkemedel.  Informanterna använde 

en enkät (bilaga 4) vid hälsosamtalet som stöd, och under samtalet framkom det om 
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patienterna hade några riskfaktorer som behövdes åtgärdas. Informanterna var mån om 

hela patientens livssituation och hälsa och inte bara det höga blodtrycket. Behoven som 

fanns hos patienterna kunde skilja sig åt och distriktssköterskan anpassade råden och 

samtalet därefter. Informanterna påpekade att de måste kunna utvärdera vilka 

möjligheter som fanns hos patienten för att kunna genomföra förändring. En informant 

påpekade att hon alltid utgick från vilken förändring patienten själv var villig att göra 

för att förbättra sin hälsa.  

Tidigare forskning visar att patienter alltid ska behandlas individuellt eftersom deras 

behandlingsmål kan se olika ut (Ho, 2009). Patientens olika och antal av riskfaktorer är 

också något att beakta vid behandling och livsstilsförändring (Morris, McLean, Costello 

& Cloutier, 2009). 

Forskning visar att patientens besök hos distriktssköterskan avser faktorer som påverkar 

livsstilen och behandlingen. Patienter beräknas vara aktiva och delaktiga i vården, det är 

avgörande faktorer om behandlingsresultatet ska förbättras (Aminoff & Kjellgren 2001).  

 

Informanterna upplevde att enkäten (Bilaga 4) var ett bra hjälpmedel under samtalet. 

Den användes individuellt efter patientens förutsättningar och behov, men alla fem 

saker fysisk aktivitet, stress, tobak, alkohol och kost, berördes. Hade patienten övervikt 

och/eller var fysiskt inaktiv innehöll samtalet lite mer om vad patienten kunde göra för 

att förbättra de parametrarna. Informanterna menade att det var bra att det numera blev 

dokumenterat i journalen vad de gjorde med och för patienterna. De menade att de 

tidigare också gjort det de dokumenterade med enkäten nu, men att det nu framkom 

tydligare.  

 

Samarbete med andra kollegor sågs av informanterna som en tillgång och resurs. 

Specifik och gemensam kunskap på en arbetsplats genererade i en trygghet hos 

patienterna men även hos personalen ansåg informanterna. Specifik vård var 

information till patienter om livsstilsförändring. Patienterna kunde ha speciella behov i 

livsstilsförändring och distriktssköterskans utbildning i ämnet räckte inte alltid till. 

Informanterna remitterade patienterna vidare till andra instanser om resurser inte 

fanns på vårdcentralen. Teamarbete, att kunna diskutera med andra kollegor och 

yrkesgrupper underlättade svåra situationer beskrev informanterna. 

 

Drevenhorn, Håkansson och Peterson (2001) genomförde en studie där de 

registrerade distriktssköterskors aktiviteter för patienter med hypertoni. I studien 

framkom att distriktssköterskor behöver träning och information om patienters 

behandling som inte omfattar läkemedel.  

 

Någon formell hypertoniutbildning finns inte, men två av informanterna hade utbildning 

i prevention, och i prevention ingår riskfaktorer och förebyggande åtgärder. Det var 

ingen av informanterna som utryckte att de saknade utbildning, utan de kände en 

trygghet i att de alltid kunde konsultera någon kollega alternativt remittera patienten 

vidare.  

 

Riktlinjerna förordnar att livsstilsförändring är en del i hypertonibehandlingen och ska 

utgöra basen i det preventiva arbetet, men de ska vara individuellt anpassade till 

patienten (ESH, 2009).  

 

Tidspressen eller brist på tid var det som informanterna upplevde som det största hindret 

för att genomföra arbetsmomenten som de egentligen önskade. Dahlberg, Segesten, 

Nyström, Suserud, och Fagerberg (2003) menar att tiden kan vara en faktor som hindrar 

att det blir en vårdande relation mellan patienten och sjuksköterskan.  
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I resultatet framgår att informanterna upplevde tiden på 15 minuter som tillräcklig om 

det var ett okomplicerat blodtryck och patienten inte hade många frågor eller behov av 

information. Det fanns möjlighet att boka längre tid men pressen som informanterna 

upplevde från läkarnas sida att hålla korta tider, gjorde att de sällan valde att använda 

den. Tidspressen kunde leda till att distriktssköterskan inte kunde ge den goda vården 

hon ville. Informanterna upplevde tidspress i mötet med patienter och skulle samtidigt 

under samtalet om livsstilsförändring uppmana och stödja patienten till att stressa 

mindre.  

 

Informanternas tidsmoduler på 15 minuter för blodtrycksmätning överensstämmer väl 

med vad som är generellt förekommande i primärvården. Tidigare studier visar att 

besöket hos distriktssköterskan innefattar mycket information, och att 

distriktssköterskan har i genomsnitt 20 saker att informera patienterna om (Aminoff & 

Kjellgren 2001). Drevenhorn, Håkansson, & Petersson (2001) har i en studie angivit att 

tiden för ett blodtrycksbesök på vårdcentraler varade i genomsnitt i 15,2 minuter. Den 

kliniska mätningen tog cirka tre minuter, resten av tiden användes till vila innan 

mätning och samtal med distriktssköterskan. En tidigare studie där forskaren studerade 

innehållet och uppbyggnaden av kommunikationen och relationen mellan patient och 

sjuksköterska varade konsultationen för ett blodtrycksbesök i medeltid 18 minuter. 

Patientens tid hos läkaren var i medeltid på 14 minuter. Läkarna satsade relativt lite tid 

på att diskutera saker med patienter och patienterna var mera passiva under besöket hos 

läkaren. Hos distriktssköterskan var patienterna mera aktiva och hade i genomsnitt åtta 

saker de ville diskutera med distriktssköterskan om (Aminoff & Kjellgren, 2000). 

Patienters önskan att diskutera saker med distriktssköterskan och inte med läkaren, kan 

leda till att läkarna inte riktigt förstår vad distriktssköterskans preventiva arbete 

innefattar. Läkarna uppfattar istället att distriktssköterskan använder för mycket tid åt 

patienterna. Enkäten som innefattar patientens levnadsvanor (Bilaga 4) är även ett 

dokumentationsunderlag för distriktssköterskan i hälsosamtalet. Genom journalen borde 

det vara relativt enkelt att kunna ta fram ett tidsunderlag på distriktssköterskans 

arbetsinsatser för patienter som har hypertoni. Dokumentationen förväntas kunna stödja 

distriktssköterskans uppfattning av tidspress, då många saker diskuteras i hälsosamtalet. 

Distriktssköterskans patientbesök är sällan en ostressad ickerökande man, 40 år och 

med ett BMI på 22.  

Riktlinjerna har ingen tidsangivelse på hur lång tid ett blodtrycksbesök skall ta, men 

säger att blodtrycket ska tas efter att patienten vilat i minst fem minuter, det ska vara två 

mätvärden och puls ska mätas. Blodtrycksmätning ska alltid utföras enligt riktlinjerna 

för att de ska vara jämförbara. Riktlinjerna rekommenderar att behandlingen av 

hypertoni ska inkludera ändring av livsstil och minimering av riskfaktorer som har 

samband med hypertoni (ESH, 2009). Författaren ställer sig tveksam till att tiden på 15 

minuter räcker då. 

 

 

Vissa saker i hälsosamtalet kan vara känsliga ämnen att samtal om. Informanterna 

nämnde främst alkohol, rökning och motion. Rökning upplevdes av informanter som 

komplicerat av den anledningen att det var svårt att få patienter att förstå dess skadliga 

inverkan på hälsan. Informanterna upplevde att deras information ofta inte var tillräcklig 

och patienter som rökte behövde mer specifik hjälp/vård. I studier om riskfaktorer 

skadliga effekter på hälsan och på vad som ska prioriteras, så ligger rökstopp högt upp 
på listan (Socialstyrelsen, 2009). Alkohol var ett känsligt samtalsämne och det var svårt 

för distriktssköterskan att värdera om patienten verkligen var sanningsenlig i den mängd 

som uppgavs. Det fanns inga direkta parametrar för att utvärdera påståendet. 
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Motion visste alla informanter var bra för patienternas hälsa, både vikt och blodtryck 

påverkades positivt. Trots deras kunskap om motionens positiva effekter var det bara en 

informant som använde sig av OFA. Vilket författaren ser som anmärkningsvärt då det 

är ett hjälpmedel/verktyg som distriktssköterskan kan använda sig av. 

 

Transkulturell forskning visar att svårigheter i att ändra människors levnadsvanor 

orsakas i första hand av kommunikationen och religion/kulturvärderingar (Ho, 2009). 

Patientens kunskapsnivå kan vara bristfällig och de kan sakna tillräckliga kunskaper och 

möjligheter för att själva kunna förändra sin livsstil (Drevenhorn, Håkansson & 

Petersson, 2001). Författarna skriver att vårdpersonal måste ta reda på patienternas 

kunskapsnivåer innan de börjar informera dem, för kunskaperna kan variera hos 

patienterna.  

 

Rutiner och riktlinjer fanns hos alla informanter och användes som ett stöd i arbetet. 

Hälften av informanterna hade inga skriftliga riktlinjer (vårdprogram) att följa utan 

använde blodtrycksmallar i arbetet. Dokumenten skapade ett gemensamt arbetssätt och 

gjorde att blodtrycksmätningarna blev jämförbara. Samtliga informanter menade att de 

följde riktlinjerna för behandling av hypertoni. Hälften av vårdcentralerna hade 

vårdprogram som baserades på ESH riktlinjer för hypertoni och andra hälften använde 

sig endast av blodtrycksmallar. De informanter som använde sig av ett vårdprogram 

uppgav att de hade en ”drivande chef” som uppmuntrade till implementering av 

nyheter.  

 

Författarens erfarenhet gentemot följsamhet för rutiner och riktlinjer är, att finns det 

inga skriftligt nedtecknat så kan de heller inte följas av samtliga medarbetare. Det är 

svårt att vara uppdaterad på allt och hålla alla behandlingar i huvudet, och ska vi 

behandla patienter likvärdigt så behövs skriftliga rutiner och riktlinjer. Riktlinjer är 

nationellt anpassade och leder till att patienter blir likvärdigt behandlade oavsett av vem 

och var. Rutiner kan vara anpassade efter verksamheten men baserade på riktlinjerna, 

och implementering sker i hela vårdkedjan.  

 

Ijäs, Alanen, Kaila, Ketola, Nyberg, Välimäki & Mäkelä (2009) menar att 

implementering av nyheter i riktlinjerna är beroende av en väl insatt och engagerad 

chef. Forskning som gjorts visar att implementering av riktlinjer i hypertoni antogs i 

klinisk praxis med varierande framgång på vårdcentraler. På de vårdcentraler där 

implementering av riktlinjer i hypertoni genomförts påverkades klinisk praxis och det 

skapade en ny arbetsfördelning mellan läkare och distriktssköterskor.  

Distriktssköterskor fick nya och större ansvarsområden i vården av patienter med 

hypertoni (Alanen, Ijäs, Kaila, Mäkelä & Välimäki, 2007). Ny forskning visar att 

sjuksköterskors medvetenhet om aktuella riktlinjer är otillfredsställande. En 

kunskapstest i aktuella riktlinjer för hypertoni utfördes och sjuksköterskornas 

kunskapsnivå var i majoritet icke godkänt. Forskarna antyder att om arbetsplatser inte 

tillämpar behandlingsmetoder och aktuella riktlinjer i hypertoni, kan det hämma 

praktisk tillämpning. De rekommenderade träningskurser i riktlinjer av hypertoni för att 

öka medvetenheten och kontinuerlig utbildning för att bevara sjuksköterskors 

yrkesmässiga kompetens (Chen, Liu, Liu & Tsai, 2011). 

 

Vården ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet enligt Socialstyrelsen (1995). 

I Sverige kommer uppdraget att ta fram riktlinjer och behandling från regeringen och 

Socialdepartementet. Det är Socialstyrelsen som blivit ålagd att ta fram riktlinjer för 

behandling av hypertoni (och andra sjukdomstillstånd). Hypertoni omfattar många 

personer och alla har rätt att bli likvärdigt behandlade. Riktlinjer är en del av ett 
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integrerat ansvar för att alla ska få den behandling som i relation till kostnaden ger mest 

hälsa (Socialstyrelsen, 2006). 

 

Slutsatser och kliniska implikationer 

Hälsa är subjektivt och som Eriksson (1993) gestaltar med hälsokorset kan patienten 

uppleva att den har hälsa trots sjukdom eller symtom. Högt blodtryck kanske inte 

upplevs av patienten som något farligt eller skadligt, men det kan leda till allvarliga 

komplikationer, sjukdomar och ohälsa. Erfarenheter talar för att om vården ska 

upptäcka patienter med hypertoni borde kanske vårdcentraler kontrollerar blodtrycket 

på alla sina patienter. Patientens kunskapsnivå med avseende på hälsa räcker inte alltid 

till för att förstå vilka konsekvenser ett riskfyllt beteende kan ha för hälsan. Hälsa är 

distriktssköterskans ansvarsområde och profession. Ansvaret för en god vård innebär att 

distriktssköterskan möjliggör för patienten att kunna skapa ett aktivt och oberoende liv 

med en känsla av välbefinnande. Livsstilsförändring kan leda till ett minskat 

patientlidande hos patienter med hypertoni, men framför allt minskar det risken för 

sjukdomar och för tidig död. Implementering av ny kunskap bör ske så att alla kan ta del 

av evidensbaserad kunskap. Distriktssköterskans dokumentationen måste vara tydlig så 

att det framkommer vilka preventiva insatsers som bör göras. Praktiskt verksamma 

sjuksköterskor kan ha svårt att tillgodogöra sig forsknings resultat. Forskningsresultat 

måste redovisas på ett sätt, så att alla kan tillgodogöra sig den. 

 

Kliniska implikationer vid hälsoarbete av patienter med hypertoni som framkom i 

författarens resultat var; 

 Holistisk synsätt, att se hela patienten och inte bara ett symtom eller sjukdom. 

 Hypertoniutbildning, för att skapa ett gemensamt synsätt på patientens behov 

och åtgärder. 

 Använda sig av verksamhetsanpassat vårdprogram för hypertoni som baseras på 

nationella riktlinjer, för att skapa en likvärdig vård för patienterna. 

 Anpassning av ”tidsmodulerna” så att de överensstämmer med patientens behov 

och för att minska distriktssköterskans upplevelse av tidspress och stress. 

 Teamarbete ur ett tvärvetenskapligt perspektiv med andra kollegor och 

yrkeskategorier, med patienten i fokus. 

 

Det som är oreflekterat i åsikten har medvetandegjorts under analysen. Det framkom att 

distriktssköterskor arbetade mer preventivt med patienten än vad de själva först 

uppskattade. 

 

Förslag på fortsatt forskning 

I detta arbete intervjuades distriktssköterskor på fyra vårdcentraler av sextio möjliga i 

länet. Resultatet kan ha påverkats av den vårdkultur som finns på de fyra vårdcentraler 

där intervjuerna genomfördes. Det hade varit intressant att utöka antalet informanter 

från flera vårdcentraler som jämförelse. Det behövs mer forskning för att ersätta 

omoderna och verkningslösa metoder med evidensbaserade metoder. 

Observationsstudier där forskaren studerar betydelser, modeller och erfarenheter av en 

utvald kulturell grupp ur ett holistiskt perspektiv vore även det intressant som 

jämförelse. Forskning med holistiskt perspektiv leder till att hela människan är i fokus 

och inte bara ett symtom. Inom den angivna tidsramen som fanns för detta arbete var det 

inte praktiskt eller realistiskt.  
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Borås 2011-08-29 

 

Till verksamhetschef 

 

Information om studien ”Distriktssköterskans preventiva insatser vid hypertoni” 

 

Jag läser vidareutbildningen till distriktssköterska i Borås högskola och skall skriva en 

magisteruppsats på 15 högskolepoäng. Uppsatsen har som syfte att belysa hur 

distriktssköterskan arbetar preventivt med patienter med hypertoni. Jag vill med 

uppsatsen försöka synliggöra distriktssköterskans preventiva insatser. Kunskapsvinsten 

med studien förhoppas bli att kunna tydliggöra vilka preventiva insatser 

distrikssköterskan ger till patienter med hypertoni.  

 

Det skulle vara av stor betydelse för studien om jag får genomföra denna studie på er 

verksamhet under hösten 2011. Om detta är möjligt är jag tacksamma att få intervjua 

distriktssköterskor med minst tre års arbetslivserfarenhet inom primärvård. De 

sjuksköterskor som kan delta i studien får en samtyckesblankett som bifogas. Varje 

intervju beräknas ta cirka en timme och jag kommer gärna och informerar om studien. 

 

Mitt namn är Beate Stien, och jag arbetar som sjuksköterska på hjärtkliniken i Västerås.  

Min handledare heter Annikki Jonsson, lektor på högskolan i Borås. Om du har några 

frågor kan du kontakta mig eller vår handledare. 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Beate Stien     

Telefon: xxxxxxxxxxxxxx   

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

Annikki Jonsson, Universitetslektor vid Högskolan i Borås 

Telefon: 033-435 47 18 

E-mail: annikki.jonsson@hb.se 

mailto:annikki.jonsson@hb.se
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Borås 2011-08-29 

 
Informationsbrev och samtyckeformulär till deltagare 

 

Information till distriktssköterskor om deltagandet i studien ”Distriktssköterskors 

preventiva insatser vid hypertoni”. 

 

Jag läser vidareutbildningen till distriktssköterska på högskolan i Borås och skall skriva 

en magisteruppsats inom ämnet vårdvetenskap. Uppsatsen har som syfte att belysa 

distriktssköterskans arbete med patienter med hypertoni. 

För min uppsats behöver jag intervjua distriktssköterskor och det skulle vara av stor 

betydelse om jag fick intervjua Dig. Intervjun genomförs på din arbetsplats vid ett 

tillfälle och beräknas ta cirka en timme. Samtalet spelas in på band och endast jag och 

min handledare kommer att ha tillgång till materialet. Samtliga personuppgifter kommer 

att avidentifieras och behandlas konfidentiellt vilket innebär att din identitet inte ska gå 

att härleda; endast författarna och handledare har tillgång till ljudinspelat material. 

Deltagandet är frivilligt och du har rätt att avbryta Ditt deltagande om så önskas under 

studiens gång. Har Du några frågor eller funderingar får du gärna ta kontakt med mig 

eller min handledare. 

Med vänlig hälsning 

 

Beate Stien   

 

 

Beate Stien     

Telefon: xxxxxxxxxxxx   

E-mail: xxxxxxxxxxxxxx 

 

Handledare:  Annikki Jonsson, Universitetslektor 

Telefon: 033-435 47 18 

E-mail: annikki.jonsson@hb.se  

 

Jag har tagit del av informationen om studien som har som syfte att belysa 

distriktssköterskans preventiva insatser för patienter med hypertoni och är villig att 

delta i studien. 

 

Signatur…………………………………… 

 

Förtydligande…………………………………………………………………………… 

 

Datum och ort…………………………………… 
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Intervjuguide      

 

 

Ramfakta 

 

Ålder 

 

Utbildning - Vidareutbildning 

 

Arbetslivserfarenhet 

 

Antal år inom primärvården 

 

 

 

Utgångsfråga: 

Kan du berätta vilka preventiva insatser Du gör som distriktssköterska för patienter med 

hypertoni på denna vårdcentral? 

 

Följdfrågor: 

På vilket sätt kommer Du i kontakt med patienter med hypertoni? 

 

Arbetar ni efter några gemensamma riktlinjer/rutiner på vårdcentralen vad gäller 

prevention till patienter med hypertoni? Har du egna rutiner? 

 

Upplever Du några brister eller saknar Du något ”verktyg”? 
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