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Sammanfattning    
 
Arbetet som distriktssköterska innebär daglig kontakt med patienter som har hypertoni. 
Hypertoni är en folksjukdom som tar stora vårdresurser i anspråk och medför stora 
kostnader, även kostnaden för följdsjukdomar är höga (Grefberg & Johansson, 2010, s 
147). Enligt SBU:s rapport (2007) har omkring 27% av vuxen befolkning i Sverige 
diagnosen hypertoni. Målet med vården skall utformas i samarbete mellan vårdgivare 
och patient och patienten skall motiveras att ta en aktiv roll i sin vård (Bosworth, 
Powers, Oddone, 2010). Distriktssköterskan skall stärka den enskildes resurser ur ett 
hälsofrämjande perspektiv och verka för att skapa en god relation till patienten 
(Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen 
distriktssköterska, 2008). 
 
 
Syftet med studien är att beskriva upplevelsen av att leva med diagnosen hypertoni.  
Författarnas erfarenhet av arbete på vårdcentral är att patienter med diagnosen hypertoni 
inte får den uppmärksamhet tillståndet kräver. För att optimera vården är det viktigt att 
sjukvården har kunskap om hur patienten själv upplever sin situation och behandling. 
Studien har kvalitativ ansats och datainsamling genomfördes via intervjuer med en 
öppen fråga. Åtta personer med diagnosen hypertoni utan annan kronisk sjukdom deltog 
i studien. Analysen utgår från Elo och Kyngäs (2008) beskrivning av innehållsanalys. I 
analysen framkom fyra huvudkategorier och nio subkategorier. Huvudkategorierna är 
”Välmående med oro”, ”finner trygghet”, ”tankar om hälsa”, ”hälsoval – eget ansvar”. 
Framträdande i resultatet är att det finns mycket grubblerier kring varför individen har 
högt blodtryck och vad de själva kan påverka utöver medicinen. Det framkommer också 
att medicinen är viktig och att den tas enligt ordination. Studien visar att det är viktigt 
för informanterna att få tala om sina funderingar och slutsatsen är att sjukvården måste 
ta till vara på patientens tankar och använda i utformandet av individanpassad 
information och egenvårdsråd.  
 
Nyckelord; hypertension, experience, lived world, living experience, caring, nursing. 
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INLEDNING 
Arbetet som distriktssköterska på vårdcentral innebär daglig kontakt med patienter som 
har hypertoni. En stor del av primärvårdens resurser går till vård och behandling av 
patienter med hypertoni. Behandlingen är både farmakologisk och icke farmakologisk. 
Ur samhällsekonomiskt perspektiv och ur patientens perspektiv är det viktigt att vård 
och behandling är optimal. Författarnas erfarenhet av arbete på vårdcentral är att 
patienter med diagnosen hypertoni inte får den uppmärksamhet som tillståndet kräver. 
För att optimera vården är det viktigt att sjukvården har kunskap om hur patienten själv 
upplever sin situation och behandling. Att ta reda på patientens upplevelser av att leva 
med diagnosen hypertoni kan leda till förbättringar i vården för patientgruppen.  
 

BAKGRUND 

Distriktssköterskans arbete 
Enligt svensk distriktssköterskeförenings kompetensbeskrivning har distriktssköterskor 
en fördjupad kunskap i folkhälsa och vad som påverkar denna. Distriktssköterskan skall 
i sitt arbete stärka den enskildes resurser ur ett hälsofrämjande perspektiv.  Patienten 
skall stödjas hälsofrämjande arbete på individnivå även folkhälsa på grupp och 
samhällsnivå. Distriktssköterskan skall verka för att skapa en god relation till patienten, 
verka för patientens delaktighet i det dagliga livet med respekt för individen. 
Hälsoarbetet innefattar förutom i vården och stödja egenvården. I distriktssköterskans 
arbete ingår även att inom vårdvetenskapen utveckla evidensbaserad kunskap 
(Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen 
distriktssköterska, 2008).  
 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) är målet för hälso- och sjukvården att vård 
ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 
värdighet. Kraven är bland annat att vården ska bygga på respekt för patientens 
självbestämmande och integritet och främja goda kontakter mellan patient och personal. 
Vidare ska patienten ges individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och de 
metoder för undersökningar, vård och behandling som finns (1982:763). 
 
Hälsa är enligt World Health Organisation (WHO) ett begrepp som kan beskrivas som 
ett tillstånd eller en process. Grunden är ett välbefinnande både socialt, psykiskt och 
fysiskt. Hälsa är i ständig förändring och kan ses som en resurs (WHO1986). Hälsa är 
inget statiskt tillstånd utan en rörelse där många faktorer bidrar. Det är helheten som 
avgör upplevelsen av hälsa. Synen på hälsa inom vårdvetenskapen utgår från helheten 
som är i förändring, varierar mellan olika människor och kulturer samt är individuell 
och utgår från den enskilda människan (Eriksson, 2004, s. 41). 
 
Enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 126) är det inom hälso- och sjukvården en viktig 
utgångspunkt att ta vara på patientens delaktighet i hälsoarbetet. I vårdvetenskap är 
teorin om livsvärld en viktigt filosofisk grund. Att förstå den värld patienten lever i och 
göra individen delaktig i vården är nödvändigt för att främja hälsoprocessen. Begreppet 
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hälsa handlar om en inre balans och att vara i jämvikt i förhållande till livet. Denna 
känsla är inte samma för alla människor (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 126). 
 
I distriktsköterskans arbete ingår hälsoundervisning vilket syftar till att undervisa 
patienter om deras tillstånd och ge patienten färdigheter till beteendeförändringar.  För 
att återställa hälsa måste patienten engageras. Det är viktigt att patienten utvecklar 
självkänslan och tron på den egna förmågan att vidta åtgärder för sin hälsa (Eweles och 
Simnet, 2005, s. 115).   
 
Hälsoundervisning kan indelas i primär, sekundär och tertiär. Primär undervisning 
innebär förbyggande insatser riktade mot friska människor. Sekundär hälsoundervisning 
syftar till att hindra ohälsa till att bli kronisk, försämrad eller att återställa till tidigare 
hälsa. Här måste patienten undervisas om sitt tillstånd och vad som går att göra åt det. 
Tertiär hälsa innebär att hjälpa patienter att leva med sin ohälsa. Fokus ligger på 
förbättrad livskvalitet (Eweles och Simnet, 2005, s. 56).    
 
För att ge stöd och stärka patienten till en bättre hälsa är det vårdande samtalet viktigt. 
Samtalet är en del av vårdandet och innebär att följsamt lyssna på patientens egen 
berättelse. Enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 200) ses ett stort behov hos patienter 
av att samtala med någon som kan ge svar och ökad kunskap om sitt hälsotillstånd. Det 
är viktigt att samtalet sker i dialogform och kan kallas för ett informativt vårdande 
samtal (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 200).  
 
Distriktsköterskors arbete med hälsofrämjande arbete och bedömning av hälsobehov 
hos lokalbefolkningen är viktig och nödvändig i primärvården (Eweles och Simnet, 
2005, s. 115).  
 

Hypertoni  
 
Enligt Grefberg och Johansson (2010, s. 147) är hypertoni en folksjukdom som tar stora 
vårdresurser i anspråk. Även behandlingen av en okomplicerad hypertoni medför höga 
kostnader för samhället och kostnaderna för följdsjukdomar är höga. Om patienterna får 
en effektiv behandling finns det vinster både för den enskilde patienten i form av 
minskat lidande och för samhället ur ekonomiskt perspektiv (Grefberg & Johansson, 
2010, s. 147).  Enligt SBU:s rapport (2007) uppskattas förekomsten av hypertoni i 
Sverige till 1,8 miljoner personer, vilket motsvarar 27 % av den vuxna befolkningen. 
Både män och kvinnor är representerade i lika stor utsträckning, vanligen i åldrarna från 
40 och uppåt (SBU, 2007). Den största delen patienter med högt blodtryck återfinns 
inom primärvården (Internetmedicin, 2012-11-07). Hjärt-kärlsjukdomar som 
hjärtinfarkt och stroke orsakar många dödsfall och kan skapa långvariga problem och 
funktionsnedsättningar (New European Hypertension Guidelines 2007 ESH-ESC).   
 
Ett högt blodtryck ger vanligen inget symtom förrän efter lång tid och upptäcks ofta av 
en slump (Hjärt- lungfonden 2010). Yrsel, huvudvärk och trötthet kan vara symtom på 
högt blodtryck men många går flera år med ett oupptäckt högt blodtryck på grund av 
bristen på symtom (Grefberg & Johansson, 2010, s. 151).   
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För att ställa diagnosen hypertoni bör blodtrycket mätas vid minst tre tillfällen och 
sträcka sig över några månader. Diagnosen ställs om blodtrycket överstiger 140/90 vid 
dessa mättillfällen. Målet är att blodtrycket ska vara mindre än 140/90, lägre om man 
har diabetes eller annan hjärt-kärlsjukdom. En enklare utredning med EKG samt 
blodprover ska göras för att utesluta annan sjukdom till exempel njursjukdom eller 
vänsterkammarhypertrofi. (New European Hypertension Guidelines 2007, ESH-ESC). 
 
I flertalet fall kan man inte hitta någon enskild orsak till det förhöjda blodtrycket och 
hypertonin benämns då primär eller essentiell (Hjärt- lungfonden 2010). Trycket i 
artärerna kommer av två faktorer; hjärtats pumpkraft och motståndet i kärlen. Vid 
essentiell hypertoni är det motståndet i kärlen som är orsaken (Grefberg & Johansson,  
2010, s. 150).  Ett förhöjt blodtryck skadar kärlväggen och en inflammatorisk process 
kan uppstå som påskyndar den naturliga åderförfettningen. De fettinlagringar som 
uppstår kan förändras till förkalkningar. Med tiden kan det i de stela, smala kärlen 
uppstå proppar eller bristningar (Hjärt-lungfonden, 2010).   
 
Hypertoni är i sig en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. Övriga riskfaktorer för hjärt- 
kärlsjukdom som patienten själv kan påverka är tobaksrökning, felaktig kost, höga 
kolesterolvärden, högt saltintag, övervikt, stillasittande livsstil och hög 
alkoholkonsumtion. Riskfaktorer som inte kan påverkas är ålder och ärftliga anlag för 
hjärt- kärlsjukdom (Hjärt- lungfonden 2010). Riskfaktorerna förstärker ofta varandra 
och kan bedömmas utifrån en score tabell som utgår från blodtrycket i förhållandet till 
riskfaktorer. En riskfaktor medför ofta måttlig risk. Vid två faktorer ökar risken 
påtagligt (New European Hypertension Guidelines 2007, ESH-ESC).  

Behandling vid hypertoni bedöms utifrån hur högt blodtrycket är tillsammans med 
övriga riskfaktorer och är vid mild hypertoni i första hand livsstilsförändringar 
(Internetmedicin, 2012-11-07). Målet med behandlingen är att minska risken för hjärt-
kärlsjukdom. I alla riktlinjer är basen livsstilsförändringar som ökad fysisk aktivitet och 
ändrade kostvanor. Riktlinjerna är lika för kvinnor och män (New European 
Hypertension Guidelines 2007 (ESH-ESC).  Det går att sänka ett måttligt förhöjt 
blodtryck med hjälp av livsstilsförändringar, detta bidrar också till att minska 
riskfaktorerna. Det är viktigt att följa upp blodtryck, livsstilsförändringar och följsamhet 
till ordinationer över tid för att minska riskfaktorerna (New European Hypertension 
Guidelines 2007 (ESH-ESC).  

Syftet med den medicinska behandlingen är att förhindra den negativa påverkan på 
hjärta och kärl som utgör risk att drabbas av hjärt- kärlsjukdom. För att minska 
blodtrycket finns det ett antal mediciner som verkar på olika sätt och de flesta är lika 
effektiva (Grefberg & Johansson, 2010, s 152).  De vanligaste grupperna av 
blodtrycksmediciner är diuretika, ACE-hämmare, Angiotensin II receptorblockerare, 
kalciumflödeshämmare och betablockerare. De fyra förstnämnda påverkar blodvolym 
och kärlmotstånd på ett eller annat sätt. Betablockeraren påverkar hjärtats pumpförmåga 
(Hjärt- lungfonden, 2010). Läkemedlen har olika biverkningar och är en del av valet vid 
behandling, detta kan påverka följsamheten till behandlingen (Grefberg& Johansson, 
2010, s. 152). Medicinerna sänker bara blodtrycket så länge man tar dem, behandlingen 
är ofta livslång (New European Hypertension Guidelines 2007, ESH-ESC). 
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I primärprevention är det endast de patienter som har hög följsamhet till medicinsk 
behandling som har en signifikant sänkt risk för akut kardiovaskulär händelse vid 
hypertoni. Utifrån det kan slutsatsen dras att tidigt insatt, evidensbaserad och relevant 
behandlingsstrategi vid hypertoni är viktig även hos patienter med låg riskprofil 
(Mazzaglia, Ambrosioni, Alacqua, Filippi, Sessa, Immordino, Borghi, Brignoli, Caputi, 
Cricelli & Mantovani, 2009).  
 
 
Det är viktigt att genomföra livsstilsförändringar även om behandlingen är 
farmakologisk, detta kan förstärka den blodtryckssänkande effekten.  Enligt New 
European Hypertension Guidelines (2007) är regelbundna kontroller för att reglera 
behandlingen och fånga upp eventuella biverkningar viktigt för att skapa en bra relation 
mellan patient och vårdpersonal. Detta skapar förutsättningar för en bra följsamhet till 
behandlingen. Hur regelbunden kontaken med vården behöver vara beror på vilken 
riskprofil patienten har. Det är bra att ha en plan för hur ofta uppföljningen ska göras 
och patienten bör vara delaktig i planeringen för att skapa en bra relation (New 
European Hypertension Guidelines 2007).    
 
Hypertoni innebär en ökad risk att drabbas av hjärt- kärlsjukdom trots behandling men 
bra blodtryckskontroll minskar risken (Grefberg & Johansson, s. 154, 2010).   
 

Patientens upplevelse och motiv till följsamhet till behandling 
Att få diagnosen hypertoni leder till ändrad kroppsuppfattning och gradvis anpassat 
beteende för att reducera risken för hjärt- kärlsjukdom (Sångren, H., Reventow, S., 
Hetlevik, I., 2009).  Individer som nyligen fått diagnosen hypertoni antar en strategi av 
att antingen förneka eller acceptera den ökade risken för hjärt- kärlsjukdom som det 
innebär att ha högt blodtryck. Att förneka riskerna är för några patienter ett viktigt sätt 
att hantera situationen. Även den som förnekar riskerna antar trots förnekelsen ofta 
riskreducerande åtgärder (Weaver, Murtagh, Thomson, 2006).  
 
En stor anledning till att patienter inte tar mediciner enligt ordination kan vara glömska 
eller ensamhet (Karakurt, Kasikci, 2009). Kostnad för medicinen försämrar också 
följsamheten liksom hög ålder och inaktivitet. Den som är medveten om 
komplikationerna till högt blodtryck följer i högre grad den medicinska behandlingen 
(Karakurt, Kasikci, 2009.) 
 
Patienter med upplevelsen att det höga blodtrycket kan kontrolleras har högre 
följsamhet till medicinsk behandling (Chen, Tsai & Lee, 2009).  Det är också större 
följsamhet till medicinsk behandling hos patienter med förhöjda blodfetter och hos 
patienter som bor med familjen. Detta gäller också patienter som tror att deras höga 
blodtryck beror mer på riskfaktorer och är mindre beroende av psykologiska orsaker. 
Benägenheten att följa rekommendationer till icke medicinsk behandling är större hos 
äldre patienter, välutbildade patienter och patienter som haft högt blodtryck i flera år 
(Chen, Tsai & Lee, 2009). 
 
I en tidig studie på äldre patienter med hypertoni (Whetstone, Reid, 1991) framkom 
inget samband mellan hur hälsan värderas hos patienten och dennes vilja eller förmåga 
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att utföra egenvård. En persons egenvård och hälsa var här oftare kopplad till inlärda 
beteenden (Whetstone, Reid, 1991).  
 
Patientens egna förklaringsmodeller till det höga blodtrycket och dennes upplevda 
erfarenheter i det dagliga livet beträffande egenvården krävs för att utforma 
vårdåtgärder för förbättrad egenvård (Bokhour, Cohn, Cortés, Solomon, Fix, Elwy, 
Mueller, Katz, Haidet, Green, Borzecki, Kressin, 2012) . För att påverka hälsorelaterad 
egenvård måste vårdaren även förstå den sociala kontext patienten lever i. Många 
patienter har inte patofysiologiska eller biomedicinska förklaringsmodeller till sitt höga 
blodtryck.  De patienter som förstod patofysiologin kopplade sällan sin kunskap till 
egenvården. För patienten är egenvården mer kopplad till sjukdomsutveckling, symtom 
och medicinsk behandling (Bokhour, et al., 2012).  
 
Att hantera ett kroniskt tillstånd är tidsödande och komplext (Bosworth, Powers, 
Oddone, 2010). Patienten måste vara vårdarens samarbetspartner i processen att 
förbättra patientens förmåga och självförtroende till egenvård. Egenvården innefattar 
dagliga beslut om kost, motion, att ta sin medicin eller inte och besluten får stora 
konsekvenser när de görs över tid. Dagligt ohälsosamt beteende och ohälsosamma val 
bidrar mer till ohälsosamt resultat än dåliga insatser från sjukvården. Egenvård är mer 
än att följa vårdens rekommendationer. Det innefattar även att hantera sitt kroniska 
tillstånd psykologiskt och socialt. Ett viktigt mål för vården är att förbättre förmågan till 
egenvård (Bosworth, Powers, Oddone, 2010).    
 
Patienten ska motiveras att ta en aktiv roll i sin vård och patienten skall vara sin egen 
vårdare i första hand. Målet med vården skall utformas i samarbete mellan vårdgivare 
och patient. Att implementera effektiva egenvårdsprogram i dagens hälso- och sjukvård 
är en viktig uppgift för att förbättra vården av patienter med högt blodtryck (Bosworth, 
Powers, Oddone, 2010). Nya sätt att angripa problemet för långtgående positiva resultat 
i vården av patienter med högt blodtryck behövs (Bosworth, Powers, Oddone, 2010).  
 

PROBLEMFORMULERING 
Distriktssköterskans arbete innebär återkommande kontakt med patienter som har 
hypertoni. Att få diagnosen hypertoni innebär för många mer eller mindre stor 
förändring i livet. Författarna upplever att vården ibland behandlar patienter med 
diagnosen hypertoni lättvindigt och allmänt. Det finns en risk att vi behandlar den stora 
gruppen patienter med hypertoni på ett sätt som inte tar hänsyn till individen. Det krävs 
förståelse för patientens upplevelse av att leva med hypertoni för att stötta individen till 
medvetna, hälsosamma val och till att följa behandling. 
 

Syfte 
Syftet är att beskriva patientens upplevelse av att leva med diagnosen hypertoni. 
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Metod 

Ansats 
Studien har kvalitativ ansats och utgår från forskningstraditionen fenomenologi. 
Fenomenologi har rötter i psykologi och filosofi och fokuserar på levda erfarenheter hos 
människor (Polit & Beck, 2012, s. 490). Kvalitativ metod är lämplig vid beskrivning 
och analys av mänskliga fenomen som upplevelser och tankar (Malterud, 2012, s. 30, 
Paulsson i Graneskär & Höglund-Nielsen 2008, s 73). I kvalitativa studier eftersträvas 
förståelse av mänskliga erfarenheter och utgår från att sanningen är en samling olika 
verkligheter (Polit & Beck, 2012, s. 523). 
 

Urval 
I en kvalitativ studie är kriteriet att de som ingår i studien har upplevt eller upplever 
fenomenet som studeras (Polit & Beck, 2012, s. 523). Kriterierna för urvalet i denna 
studie är att patienterna har diagnosen hypertoni och inga andra kroniska sjukdomar. 
Informanterna är mellan 51 och 70 år, sex  kvinnor och två män.  

Datainsamling 
För att utforska den levda erfarenheteten utfördes djupintervjuer. Ansökan om tillstånd 
och godkännande för forskningsintervjuer (bilaga 1 och 2) lämnades till 
verksamhetschefen på fyra vårdcentraler tillsammans med informationsbrev till 
patienten (bilaga 3). Två vårdcentraler svarade på förfrågan.  Med hjälp av 
distriktssköterskor på vårdcentralerna framkom tio informanter som visade intresse för 
att delta i studien. Samtliga uppfyllde kriterierna för urvalet. Två av tio informanter 
provintervjuades i syfte att se om forskningsfrågan kunde besvaras med en öppen fråga 
och för att öva intervjuteknik.  Informanterna hade fått information om studiens syfte i 
förväg och fick skriva på ett informerat samtycke (bilaga 3 och 4).  
 
Deltagarna kontaktades först via telefon för att bestämma tid och plats. Informanterna 
fick själva bestämma om de ville att intervjun skulle ske i deras hem eller på deras 
vårdcentral. I de fall intervjuerna skedde på en vårdcentral genomfördes dessa i ett 
neutralt rum. Fem av informanterna valde att komma till sin vårdcentral. Två 
intervjuades i sina hem.   
 
Ostrukturerad intervjuteknik användes där intervjun startade med en öppen fråga som 
respondenten fick utgå från. Den öppna fråga som ställdes var ”hur upplever du att leva 
med diagnosen hypertoni” Därefter ställdes öppna följdfrågor utifrån vad respondenten 
berättade om. Exempel på öppen följdfråga är ”kan du berätta mer om…” hur kändes 
det då…” Enligt Polit och Beck (2012 s. 536) skall en ostrukturerad intervju vara 
interaktiv och ha karaktären av ett samtal. Samtidigt skall informanten ges utrymme att 
prata fritt med så lite avbrott som möjligt. Ostrukturerad intervju används när forskaren 
har en oklar bild av vad fenomenet innebär (Polit & Beck, 2012 s. 535).  
 
Intervjuerna varade mellan 12 och 44 minuter. Intervjuerna spelades in på både band 
och med hjälp av elektronisk utrustning. Efter intervjun fick deltagaren tid att reflektera 
över samtalet. Intervjuerna skrevs ordagrant ner av författarna. 
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Dataanalys 
Analysmetod i arbetet är induktiv innehållsanalys utifrån Elo och Kyngäs (2008).  
Induktiv innehållsanalys används när det inte finns några tidigare studier som tar upp 
fenomenet (Elo & Kyngäs, 2008). Analysprocessen delades in i tre delar; 
förberedelsefas, sorteringsfas och redovisningsfas enligt Elo och Kyngäs (2008) 
beskrivning.   
 
I förberedelsefasen lästes alla intervjuer igenom av båda författarna för att få en 
helhetsbild av materialet. Samtidigt markerades framträdande teman i olika färger 
beroende på innehåll.  Innan övergång till sorteringsfas lästes intervjuerna ytterligare en 
gång, samtidigt bortsågs aktivt från den initiala tematiseringen och ur detta framträdde 
delvis nya teman. Materialet sorterades i huvudteman och subkategorier med likheter 
och olikheter inom samma tema. Det framträdde fyra huvudkategorier och nio 
subkategorier. I arbetet strävades efter att kategorierna skall säga något om innehållet i 
subkategorierna. Namnet på subkategorierna belyser informantens upplevelse. De 
meningsbärande enheterna presenterar vad informanterna säger och används för att 
tydliggöra innebörden i subkategorierna. Sista delen var rapportering, där 
analysprocessen och resultatet redovisades. Intervjuerna har funnits med i sin helhet 
under hela analysprocessen. Exempel på stegen i analysprocessen, se tabell 1. 
 
 
Tabell:1 Exempel på anlysprocessen 
Meningsbärande enhet  Kategori Subkategori 

”…jag som person fick 
många frågor kring detta 
här, vad kan hända, kan 
man få en stroke eller en 
hjärtinfarkt”  

Välmående med oro Rädsla 

”Jag vet inte va det kommer 
från egentligen, högt 
blodtryck, va det beror 
på…så det är säkert ärftligt” 

Tankar om hälsa Grubblerier om utlösande 
faktor 

”Det lilla jag rör på mig 
…det…ja, det är väl på 
jobbet i så fall.” 

Hälsa – eget ansvar Dåligt samvete 

 
 

Etiska aspekter 
Enligt Svensk författningssamling ”Lag om etikprövning av forskning som avser 
människor;” (2003) får forskning utföras endast om det sker med respekt för 
människans värde. Det vetenskapliga värdet måste överstiga riskerna studien kan 
åsamka forskningspersonen och det skall övervägas om det finns alternativa sätt att få 
fram resultatet som är mindre riskfyllt för forskningspersonen.  
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Vetenskapsrådets regler och riktlinjer för forskning Helsingforsdeklarationen (2008) 
säger att det grundläggande individskyddet vid forskning innehåller fyra huvudkrav; 
informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vad som 
ska etikprövas styrs av etikprövningslagen (Vetenskapsrådets regler och riktlinjer för 
forskning, 2013). Forskning som utförs inom ramen för högskoleutbildning behöver inte 
etik prövas (Vetenskapsrådets regler och riktlinjer för forskning, 2013). 
 
Informanterna har fått information om studiens syfte muntligt och skriftligt.  
Information gavs om att informanterna när som helst kan avbryta sitt deltagande utan att 
behöva förklara varför, även efter att intervjun är genomförd. Ett informerat samtycke 
lämnades för påskrift. Informanternas integritet har skyddats genom att inga 
personuppgifter kan spåras i det färdiga arbetet. Insamlat material har under arbetets 
gång förvarats på ett säkert sätt. Intervjumaterialet användes enbart till den aktuella 
studien.  Intervjuerna avslutades med gemensam reflektion och tillfälle för informanten 
att ställa frågor.  
 

Resultat 
I analysarbetet framkom fyra huvudkategorier; ”Välmående med oro”, ”Finner 
trygghet”, ”Tankar om hälsa” och ”Hälsa – eget ansvar”.  Huvudkategorierna gav i 
analysen nio subkategorier. Kategorier och subkategorier redovisas i tabell 2.  
 
  
Tabell 2 kategori och subkategori 
Kategori Subkategori 

 
Välmående med oro 
 

Upplever hälsa  
 
Känner rädsla 

Finner trygghet Accepterar medicin  
 
Stöd i vården 
 
Hopp genom andra 

Tankar om hälsa Funderingar om utlösande faktor 
 
Känsla av otillräcklig kunskap  

Hälsa - eget ansvar 
 

Hälsoval 
 
Dåligt samvete 

 

Välmående med oro 
Informanternas upplevda hälsa varierar från att de mår bra och inte tänker på sitt 
kroniska tillstånd till att i vissa situationer känna rädsla. För att må bra får det kroniska 
tillståndet inte påverka det vardagliga livet i någon stor utsträckning. Kroppsliga 
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negativa förändringar skapar oro och rädsla för att drabbas av allvarlig ohälsa. 
Kategorin stöds av subkategorierna ”Upplever hälsa” och ”Känner rädsla”. 
 
Upplever hälsa 
Informanterna uttrycker tidigt i intervjuerna att de mår bra, lever i stort sett som vanligt 
och märker ingen skillnad. De trivs med livet och det behandlade höga blodtrycket är 
inget som märks mer än att de måste ta sin tablett och gå på kontroller.  De som 
uttrycker starkast att de mår bra är de som tycker att de inte har behövt förändra sitt liv 
så mycket, förutom att ta medicin. Att må bra kan innebära att fortsätta leva ett aktivt 
hälsosamt liv eller äta onyttigt och inte röra sig mycket alls. Det upplevs positivt att 
kunna fortsätta leva sitt liv utan större förändringar.  
 
Jag har inga bekymmer över huvud taget ju, mer än att jag äter en tablett om dan. 
            
Känner rädsla 
Kännedom om att högt blodtryck kan ge hjärt- kärlsjukdom finns hos informanterna. De 
uttrycker också rädsla för hjärt- kärlsjukdomar. Det är hjärtinfarkt och stroke som 
nämns i intervjuerna. Om det finns en anhörig eller bekant som drabbats av hjärt- 
kärlsjukdom förstärks oron för att själv drabbas. Symtom som huvudvärk, yrsel eller 
känsla av stress tas ofta som ett tecken på att blodtrycket är högt och förstärker rädslan. 
Känslan av att inte göra tillräckligt för att hålla trycket nere kan också vara 
ångestframkallande. Det finns tankar om att i det ögonblick blodtrycket är för högt 
räcker inte den nuvarande behandlingen utan att det då behövs en snabbt verkande 
blodtryckssänkande medicin.  
 
Att det ska bli värre…att trycket går upp…Det kan bli andra följder med sjukdomar 
va?...Ja, och lite rädd för att det ska bli värre.  
 

Finner trygghet 
Det finns en oro att drabbas av komplikation till det höga blodtrycket hos 
informanterna. För att hantera oron i det dagliga livet finner informanterna trygghet 
genom medicinen, kontakt med vården och friska aktiva äldre i omgivningen. 
Medicinen ger en känsla av kontroll, det är en enkel och konkret åtgärd som håller 
blodtrycket nere. Informanterna har behov av kontakt med vården för att få stöd när de 
har funderingar eller upplever oro. Det är viktigt att se äldre människor i samma 
situation som är välmående för att tro på framtiden.  Kategorin stöds av subkategorierna 
”Accepterar medicin”, ”Stöd i vården” och ”Hopp genom andra”. 
 
Accepterar medicin  
Analysen visar att medicinen är viktig för våra informanter och att den tas enligt 
ordination. De ser det som att de inte har något val annat än att ta medicinen. Medicinen 
är så viktig att flera strategier används för att inte glömma den. Någon ställer klockan, 
andra använder dosett.  Flera av informanterna har inga biverkningar. De som har 
biverkningar accepterar dem i hög grad. Andra har fått sin medicin utbytt på grund av 
biverkningar och mår efter det bättre. Det finns en rädsla att den medicin som håller 
blodtrycket nere skall bytas ut mot ersättningspreparat. Apotekets byten av fabrikat 
skapar ibland misstankar om att medicinen inte ska fungera som tidigare. Även risk för 
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allvarlig påverkan på kroppen accepteras om medicinen håller blodtrycket nere. Några 
läser bipacksedel noga. Någon undviker att titta på bipacksedel för att inte få negativ 
känsla till medicinen genom att bli medveten om biverkningar.  
 
 Ja, det är väl i så fall om man är lite orolig för det i så fall men vad är alternativet, för 
det är inte bra att ha högt blodtryck heller. 
 
Stöd i vården 
Informanterna ser en trygghet i kontroller, kontinuitet och lättillgänglighet i sjukvården. 
Det frågas efter konkreta svar och handfasta råd från sjukvården och det uttrycks en 
önskan om att kontakten på vårdcentralen ska vara kunnig i ämnet. Det är viktigt att 
vårdkontakten känner patienten väl, är insatt i behandling och individens livssituation.  
Vid känsla av att inte må bra eller önskan att kontrollera blodtrycket känns det tryggt att 
ringa och få kontakt med sin distriktssköterska samma dag. De årliga kontrollerna är 
viktiga och blodprover nämns som en extra trygghet. Kontrollerna är för någon en extra 
morot att hålla vikten.  
 
…jag vet ändå att hon har grundinformationen och vet liksom helheten då om mig och 
det tycker jag är väldigt bra.... 
 
Hopp genom andra 
Det är en trygghet för våra informanter att ha erfarenhet av äldre personer i 
omgivningen som behandlats mot högt blodtryck under lång tid och som har eller har 
haft ett socialt och fysiskt aktivt liv i hög ålder. Det kan vara en äldre bekant, föräldrar 
eller far-morföräldrar som haft blodtrycksbehandling i många år. Det ger hopp om ett 
långt och bra liv trots behandling för en kronisk sjukdom.  
 
Han är 80 år nu, 84 år till och med, han är pigg nu gubben, han har ätit 
blodtrycksmedicin sedan han var 50 år. 

Tankar om hälsa 
Det förekommer mycket tankar kring varför blodtrycket är högt, hur det påverkas och 
vad informanterna kan göra åt det. Det framkommer frågor om tillståndet kunde 
förhindrats och om sjukvården kunde varit mer återhållsam med att sätta in medicin. 
Informanterna vill också ha mer kunskap utifrån den situation de nu är för att kunna 
påverka sin hälsa. Kategorin stöds av subkategorierna ”Funderingar om utlösande 
orsak” och ”Känsla av otillräcklig kunskap”. 
 
Funderingar om utlösande orsak 
Analysen visar att det finns många tankar om vad som kan ha orsakat eller utlöst det 
höga blodtrycket. Informanterna tänker på hur de levt sitt liv och hur det påverkat. 
Varierande tankar finns om det är utlöst av stress eller en tillfällig sjukdom. Någon tror 
att det höga blodtrycket kom av övervikt vid tillfället diagnosen ställdes. Det rör sig 
också om tankar på vardagliga saker som om de genom åren druckit för mycket kaffe, 
sovit för lite eller levt ohälsosamt på annat sätt. Framförallt stress vid tiden de fick 
diagnosen är något flera tror varit avgörande. Flera nämner ärftlighet och funderar då på 
om det överhuvudtaget går att påverka genom att vara hälsosam. Det förekommer 
funderingar om att de aldrig hade fått diagnos och behandling om de inte kommit i 
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kontakt med sjukvården.  Tankar finns om att medicinen sätts in för snabbt utan 
tillräcklig utredning, uppföljning och möjlighet att genom andra åtgärder påverka sin 
situation.  
 
Annars vet jag inte var det kommer från egentligen, så det vet jag inte, jag tror jag ska 
fråga nästa gång. 
 
Känsla av otillräcklig kunskap 
Det framkommer en önskan att veta om blodtrycket går att påverka över huvud taget 
och i så fall hur. Funderingarna gäller det som går att göra utan medicin. Analysen visar 
en osäkerhet hos respondenterna kring hur viktiga livsstils eller egenvårdsåtgärder är 
och vilken effekt det har för att höja eller sänka blodtrycket. Återkommande i 
intervjuerna efterfrågas klara besked och mer information från vården om konkreta 
egenvårdsåtgärder för att sänka blodtrycket.  Frågor som ställs är om eller hur mycket 
de själva kan påverka blodtrycket med kost, motion, alkohol, rökning, sömn, stress, vila 
eller oregelbundna arbetstider. Det finns också en osäkerhet om det är farligt med högt 
blodtryck för stunden eller över tid och om de redan har tagit skada av att ha högt 
blodtryck. Det frågas efter om det med egenvårdsåtgärder går att minska eller ta bort 
medicinen.  
 

Och blodtrycket är det ingen som har sagt till mig eller att jag kan göra något särskilt 
genom årena, aldrig någon enda gång har någon sagt att du kan påverka med det här 
och det här. 
 

Hälsa – eget ansvar 
Informanterna anser att det är deras eget ansvar om de vill leva hälsosamt eller inte. Det 
görs mycket aktivt för hälsan men det finns också en önskan att göra mer. Att aktivt 
göra något för hälsan upplevs som viktigt. Det innebär framförallt att tänka på kost och 
motion men det finns också en tro att välmående i sig är bra för blodtrycket.  
Valmöjligheter i livsstil är viktigt för att må bra samtidigt ger det utrymme för 
informanternas tankar om att göra för lite för den egna hälsan. Kategorin stöds av 
subkategorierna ”Hälsoval” och ”Dåligt samvete”.  
 
Hälsoval 
Flera informanter försöker leva hälsosamt, hålla vikten, äta bra och röra på sig och ser 
det som att det är deras eget ansvar att göra vad de kan för sin hälsa. Tillfälliga dieter 
eller att hålla igen på maten under veckan är vanligt liksom att unna sig något till helgen 
eller vid speciella tillfällen. Den hälsosamma mat som nämns är frukt och grönt och det 
anses viktigt att äta på bestämda tider. Informanterna försöker göra något fysiskt aktivt 
regelbundet någon eller flera gånger i veckan. Övervägande deltar våra informanter i 
någon gruppaktivitet men de kan också ta en promenad eller cykeltur på egen hand. Det 
finns också strategier för att minska stress genom att skapa lugn och ro till exempel vara 
ute i naturen. Någon informant väljer att inte motionera, att inte äta speciellt mycket 
frukt och grönt då den valmöjligheten ger upplevelsen av att må bra. Informanterna gör 
även andra hälsoval för att må bra oavsett om det påverkar blodtrycket eller inte. Det 
finns en tro att enbart upplevelsen av att må bra också är bra för blodtrycket.  
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Och att, att jag tycker att en har ett stort ansvar själv också, både vad det gäller att äta 
och röra på sig…för att man ska må bra. 
 
Dåligt samvete  
Det finns en önskan att göra mer för sin hälsa. Det handlar om en vilja att äta bättre, äta 
mindre, gå ner i vikt, röra sig mer, känna mindre stress eller tankar om 
alkoholkonsumtion och arbetstider. Det ses även en svårighet till förändring. Det kan ta 
sig uttryck i att informanterna ser olika hinder. Det kan vara dåligt utbud av aktiviteter, 
ont om tid, arbetssituation, familjesituation, trötthet eller fysiska hinder som smärta. 
Någon tycker att ett aktivt arbete borde räcka och någon säger att motion inte har varit 
ett normalt beteende i dennes liv. Att äta nyttigt är viktigt för flera av våra informanter.   
Samtidigt berättas det om att god mat är viktigt för att må bra och god mat anses vara 
onyttigt. Det efterfrågas stöd från vården i form av subventionerade träningsmöjligheter 
och individanpassade kostråd.  
 
Lite mer skulle jag ju behöva göra i alla fall, jag går på vattengympa, det försöker jag,  
innan gick jag en gång i veckan men nu har det blivit lite mindre… 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Inför arbetet fördes en diskussion om intervjuerna skulle vara ostrukturerade eller 
semistrukturerade. Valet föll på ostrukturerad intervju eftersom författarna inte visste 
något om fenomenet och att individens upplevelse kunde gå förlorad med förutbestämda 
frågor. Det visade sig vara en stor utmaning att intervjua enligt ostrukturerad metod. 
Speciellt svårt var det att låta informanterna tala fritt utan styrning. Med mer tålamod 
kunde säkert någon intervju varat längre. Det kan ha lett till att en del information om 
hur det är att leva med diagnosen hypertoni gått förlorad. I efterhand upplever 
författarna ändå att materialet gav mycket information och att någon annan metod inte 
hade lämpat sig för syftet.   
 
Det första forskaren skall fråga sig är om informanten har den informationen som 
eftersöks (Polit & Beck, 2012 s. 523). Spridning i urvalet kan vara ett sätt att få fram 
flera nyanser av ett och samma fenomen (Matelrud, 2009, s. 57). Urvalskriteriet i denna 
studie är endast att informanten skall ha diagnosen hypertoni utan andra kroniska 
sjukdomar. Att i kriterierna välja bort spridning är i detta fall medvetet och grundar sig 
på svårigheten att få tag i tillräckligt många informanter inom den tidsrymd som fanns. 
Två av fyra vårdcentraler gjorde ingen ansträngning att hjälpa oss hitta informanter.  
Dessutom har många med högt blodtryck ytterligare sjukdomar som hjärt- kärlsjukdom 
eller diabetes. Författarna anser att informanterna i studien har den informationen vi 
söker och anser därför att spridningen är mindre viktig i detta fall. I efterhand kan 
författarna konstatera att informanterna ändå har en viss spridning i ålder och kön.   
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En bedömning skall göras av om antalet respondenter ger tillräckligt med data för att se 
mönster men också olika dimensioner av fenomenet. Informanternas förmåga att berätta 
om fenomenet kan också påverka när författarna anser sig ha tillräckligt med data (Polit 
& Beck, 2012 s. 516). Detta arbete stannade vid åtta informanter vilket var ett bra antal 
och gav tillräckligt med data i förhållande till arbetets omfattning.      
 
Analysen utgick från Elo och Kyngäs (2008) beskrivning av hur en kvalitativ analys kan 
genomföras. Fördelen med att utgå från deras beskrivning är att analysarbetet blir 
relativt fritt.  
 
I det som kom fram av analysarbets första del upptäcktes att förförståelsen fanns med i 
stor utsträckning. En risk är att förförståelsen tar över och gör att författaren missar 
viktiga delar av materialet (Malterud, 2009, s 46). Därför gjordes en extra ansträngning 
innan övergång till sorteringsfas att lägga förförståelsen åt sidan genom att åter läsa 
igenom intervjuerna och aktivt bortse från den initiala tematiseringen. Ur detta 
framträdde delvis nya teman som användes i det fortsatta arbetet. En reflektion är att en 
del som till en början framstod som mindre viktigt i slutändan uppfattades som 
meningsbärande. 
 
Det är viktigt att läsa igenom intervjuerna flera gånger för att få helheten och en känsla 
för vad informanterna egentligen säger (Elo & Kyngäs, 2008).  Vid kvalitativ 
innehållsanalys är målet att kondensera och bredda beskrivningen av ett fenomen där 
kategorier beskriver fenomenet. Kategorierna skall reflektera det man ämnat studera på 
ett trovärdigt sätt (Elo & Kyngäs, 2008). Enligt Elo och Kyngäs (2008) bör författaren, 
för trovärdigheten, reflektera över hur väl kategorierna täcker innehållet i intervjuerna. 
Validiteten kan stärkas genom att experter stödjer begreppen som framkommit (Elo & 
Kyngäs, 2008). I denna studie har handledare och examinator kommit med 
kommentarer om kategorier, subkategorier och meningsbärande enheter vilket har hjälpt 
författarna att kritiskt granska det som framkommit. Några kategorinamn har ändrats 
under arbetets gång för att bättre täcka innehållet i resultatet. För att känna att det är 
trovärdigt har författarna återvänt till hela intervjuerna flera gånger under 
analysprocessen. 
 
Det finns en risk att författarna styr resultatet utifrån sina egna erfarenheter och 
förväntningar (Polit & Beck, 2012 s. 176). Författarna till denna studie upplever att de i 
viss mån styrt intervjuerna genom att i följdfrågor inte varit så öppna som vore 
önskvärt.   
 
Att låta informanterna välja om de ville bli intervjuade hemma eller på vårdcentralen 
gjordes utifrån respekt för individen. I efterhand tycker författarna att om respondenten 
inte vill att vi skall komma till deras hem skulle en helt neutral plats ha använts. 
Resultatet kan ha påverkats av att intervjuaren blir en person från sjukvården och 
informanten ser sig som patient.  
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Resultatdiskussion 
Syftet med studien är att beskriva patientens upplevelse av att leva med diagnosen 
hypertoni. Resultatet visar att informanterna är välmående med perioder av oro att 
drabbas av hjärt- kärlsjukdom: De finner trygghet i att använda medicin och att ha en 
vårdkontakt som är kunnig och känner dem väl. De finner också trygghet i att se andra 
äldre, välmående som har behandling för högt blodtryck. Informanterna har mycket 
funderingar om varför de drabbats av högt blodtryck och vill ha mer kunskap för att 
kunna påverka sin situation. Hälsan anses ligga på det egna ansvaret, valmöjligheter är 
viktigt men det finns också en känsla av dåligt samvete och önskan att göra mer för sin 
hälsa.  
 
Framträdande i resultatet är att det förekommer mycket funderingar om blodtrycket, den 
ursprungliga orsaken till det och hur det går att påverka utöver att ta medicin. 
Informanterna uttrycker att de vill veta mer och ställer frågor under intervjuerna som de 
vill ha svar på. Bakom detta kan det ligga en önskan att själv kunna påverka tillståndet i 
högre grad. 
 
Vid essentiell hypertoni finns det ingen enskild faktor till det förhöjda blodtrycket 
(Hjärt- lungfonden, 2010). Det gör det svårt för sjukvården att ge konkreta besked till 
var och en varför individen drabbats av högt blodtryck. Att sjukvården inte är tydlig 
med att det finns flera faktorer till högt blodtryck kan leda till ytterligare funderingar. 
Både grubblerier och känslor av otillräcklig kunskap kan ses som ett misslyckande från 
vårdens sida. Resultatet visar att sjukvården kan vara bättre på att förmedla och 
diskutera riskfaktorer som bidrar till högt blodtryck.  
 
Studier visar att det är viktigt för patientens förståelse av riskfaktorer att de själva får 
kommunicera och berätta om sina upplevelser och tankar kring riskfaktorerna (Weaver, 
Murtagh & Thomson, 2006). Dahlberg och Segesten (2010, s. 127) visar att sjukvården 
måste förstå patientens livsvärld för att främja hälsoprocessen. Ytterligare studier visar 
att det är viktigt att förstå patientens egen förklaringsmodell till det höga blodtrycket för 
att kunna utforma vårdåtgärder för bättre egenvård. Att patienten förstår patofysiologin 
är inte tillräcklig för att individens egenvård skall påverkas (Bokhour et.al., 2012). 
Funderingarna om varför blodtrycket är högt kan vara en önskan hos individen att få 
ökad kontroll och möjlighet att kunna påverka mer själv.  
 
Enligt Eriksson (1994, s. 87) måste vårdgivaren ge plats åt hela människan för att ta 
tillvara på patientens hälsoresurser.  Den vanligaste formen av vårdlidande är att kränka 
individens värde som människa (Eriksson, 1994, s. 87). Att inte lyssna på patientens 
tankar och önskan om att själv kunna påverka kan vara att kränka individens värde. 
Känslan av otillräcklig kunskap som ses i resultatet visar att vården inte ger människan 
utrymme att kommunicera sina funderingar.  För att individen skall få ökad förståelse 
för orsak och verkan, frisk och riskfaktorer och därmed känsla av kontroll och möjlighet 
att påverka själv bör sjukvården ta till vara på patientens funderingar och önskan att veta 
mer.  
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En kronisk sjukdom påverkar hela livssituationen för människan och hennes existens. 
Sjukdom kan framkalla själsligt och andligt lidande i form av skam och skuld i 
förhållande till sjukdom och behandling (Eriksson, 1994, s. 43). Enligt denna studies 
informanter är det inte något större hinder i livet att ha diagnosen hypertoni och det ses i 
våra intervjuer att flertalet informanter säger att de mår bra och nämner att de lever som 
vanligt. Vi ser hos våra informanter att det finns ett sjukdomslidande i vissa stunder i 
form av funderingar, dödsångest och känslor av skuld. Svårigheten att ändra livsstil som 
ses i resultatet kan bero på att det innebär att anpassa sig till sin kroniska diagnos och 
därmed uppleva mer av sjukdomslidande.  
 
För att ändra livsstil är det viktigt för patienten att tro på sin egen förmåga att påverka 
sin hälsa i positiv riktning (Gherman, Schnur, Montgomery, Sassu, Veresiu, David, 
2011). Patienten ska ges individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och de 
metoder för undersökningar, vård och behandling som finns (Hälso- och sjukvårdslagen 
1982:763). I distriktsköterskans arbete ingår hälsoundervisning i syfte att ge patienten 
färdigheter till beteendeförändringar.  Patienten behöver utveckla självkänslan och tron 
på den egna förmågan att förbättra sin hälsa (Eweles och Simnet, 2005, s. 55).  
Informanterna i studien frågar efter vad de kan göra själva, vill ha konkreta besked vad 
som har positiv effekt på hälsan och känner att de har otillräcklig kunskap. För att stärka 
individens tro på sin egen förmåga till egenvård bör sjukvården använda patientens vilja 
att veta mer och önskan att förbättra sin livsstil.    
 
En viktig uppgift för distriktssköterskan är att stödja patienten i det dagliga livet och 
verka för att skapa en god relation till patienten (Kompetensbeskrivning legitimerad 
sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska, 2008). 
Informanterna i denna studie beskriver hur viktigt det är med en god, kontinuerlig 
kontakt med någon inom sjukvården som känner dem väl. Resultatet visar att det 
framförallt ger trygghet till patienten.  
 
Framstående i denna studie är att informanterna uppger att det är viktigt att ta medicinen 
enligt ordination och att de finner trygghet i medicinen. Resultatet tyder på att det är det 
mest konkreta informanterna kan göra som påverkar blodtrycket. Karakurt och Kasikci, 
(2012) skriver att den som är medveten om att det höga blodtrycket kan ge hjärt- 
kärlsjukdom är i högre grad benägen att ta sin medicin enligt ordination. Informanterna 
i vår studie är väldigt noga med att ta medicinen och det kan bero på att det finns en 
sådan medvetenhet.  
 
En studie visar att det hos patienter som ännu inte drabbats av hjärt- kärlsjukdom är det 
hög följsamhet till medicinsk behandling som ger en signifikant sänkt risk för bland 
annat stroke och hjärtinfarkt vid hypertoni. Informanterna i vår studie tar sin medicin 
enligt ordination möjligen på grund av att sjukvården kommunicerat att det är det 
viktigaste för att inte drabbas av komplikation till högt blodtryck (Mazzagli et. al., 
2009).  Enligt New European Hypertension Guidelines (2007) är livsstilsförändringar 
basen vid behandling av högt blodtryck. Sjukvården behöver vara tydligare med att ett 
högt blodtryck endast är en riskfaktor av flera.  
 
I sökandet av artiklar till denna studie upptäcktes att många artiklar handlar om hur 
patienter skall förmås ta sina mediciner och att patienter har svårt att följa medicinska 
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ordinationer. Det var också förförståelsen hos författarna till denna studie att patienter 
med högt blodtryck i stor utsträckning inte följer medicinska ordinationer. En rapport 
som kan ha fått betydelse för den uppfattningen är bland annat WHO:s rapport ” 
Adherence to long-term therapies: evidence for action” (2003).  Ett kapitel om 
följsamhet till behandling vid hypertoni säger inledningsvis att dålig följsamhet till 
behandling är den största orsaken till okontrollerat blodtryck (WHO, 2003).  
 
Det kan vara så att de som valde vara med i vår studie är särskilt intresserade av att 
sköta sin medicinering vilket också kan vara anledning att tacka ja till att delta i studien.  
En påverkan i studier som kan ge en sned bild av verkligheten är individers önskan om 
att framstå i bra dager (Polit & Beck, 2012 s. 176). Författarna till denna studie 
uppfattar inte att informanterna har något sådant motiv utan enbart har berättat hur de 
upplever det.  
 

Slutsats 
Syftet med studien var att belysa patientens upplevelse av att leva med diagnosen 
hypertoni. Studien visar att det är tankar om varför individen har fått högt blodtryck och 
hur de själva kan påverka blodtrycket och sin hälsa som är centralt för våra informanter. 
Utifrån föreliggande studie kan följande implikationer för vårdandet ges:  
 

- Sjukvården ska vara tydligare med att det finns flera faktorer till högt blodtryck.  
- Patienten ska ges utrymme att kommunicera sina funderingar och i samtal med 

sjukvården ges ökad förståelse för orsak och verkan, frisk och riskfaktorer och 
därmed känsla av kontroll och möjlighet att påverka själv.  

- Livsstilsförändringar bör utgå från patientens vardag för att inte skapa onödigt 
sjukdomslidande.  Råd som ges skall vara konkreta och handfasta. Sjukvården 
ska använda patientens vilja att veta mer och önskan att förbättra sin livsstil i 
hälsoundervisningen.    

- Vårdkontakten skall vara specialutbildad i ämnet, lättillgänglig samt ha 
kännedom om individen.   

 

Fortsatt forskning 
Hur tar vi tillvara på patientens tankar, funderingar och önskan att veta mer och utifrån 
det stödjer individen till hälsosamma val? Är det möjligt att i besök hos 
distriktssköterskan gå igenom patientens tankar och frågor samt hur vardagen levs och 
utifrån det göra en individanpassad vårdplan med konkreta åtgärder för hälsan? 
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Verksamhetschefens godkännande av datainsamling  
 
Vi är två distriktssjuksköterskor som via Högskolan i Borås skriver ett examensarbete 
på avancerad nivå.  Distriktssköterskans uppdrag är att arbeta hälsofrämjande, att 
informera, ge råd och stöd till bland annat patienter med högt blodtryck.  Vi har i 
arbetet valt att fokusera på patienter med hypertoni eftersom vi dagligen kommer i 
kontakt med människor som behandlas för högt blodtryck. 
 
Undersökningens syfte 
Syftet med examensarbetet är att få ökad förståelse för patientens upplevelse av att få 
diagnosen hypertoni.  
 
Intervju  
 
För att vi ska få den kunskap vi söker tänker vi intervjua personer som fått diagnosen 
hypertoni inom de senaste 2 åren och inte har några andra kroniska sjukdomar.  
Intervjun beräknas ta ca 30 minuter.  Intervjun spelas in och skrivs ned för att sedan 
analyseras.  Deltagarna får information på papper där det klart och tydligt framgår att 
de kan avbryta deltagande i studien när de själva önskar utan att behöva förklara varför. 
Der får skriva på ett informerat samtycke. Vi hoppas kunna ta del av 6-8 patienters 
berättelser i vår studie. Det innebär 3-4 patienter från Boda/ Bollebygd vårdcentral. 
Lämpliga kandidater hoppas vi någon av distriktssköterskorna på er Vårdcentral kan 
hjälpa oss att hitta.  
 
 
Sekretess 
 
Inspelade band och nedskrivet material behandlas konfidentiellt. Det vill säga 
identiteter kommer att vara skyddade under arbetets gång och kommer inte att kunna 
spåras i den färdiga studien.  Banden förstörs efter studien är genomförd. 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
Viktoria Johansson & Henrik Josefsson 
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Godkännande  
 
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Viktoria Johansson och Henrik 
Josefsson genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits 
 
Ort/ datum                      ……………………………………. 
 
Vårdcentral.                   …………………………………….. 
 
Verksamhetschef/ underskrift ……………………………… 
 
Vi handleds i examensarbetet av   
 
Anders Jonsson/ Lektor  
Institutionen för vårdvetenskap. Högskolan i Borås  
E-post: anders.jonsson.@hb.se 
 
 
 
Hälsningar  
 
Viktoria Johansson                                                              
E-post: viktoria.johansson@vgregion.se                                                                                 
Tfn: 070-6632214 
 
Henrik  Josefsson  
E-post: henrik.stefan.josefsson@vgregion.se                                                                          
Tfn: 070-2628580                                                                                          
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Vill du delta i en studie för ökad förståelse för patienten? 
 
Vi är två distriktssjuksköterskor som via Högskolan i Borås skriver ett examensarbete 
på avancerad nivå.  Distriktssköterskans uppdrag är att arbeta hälsofrämjande, att 
informera, ge råd och stöd till bland annat patienter med högt blodtryck. Vi har i arbetet 
valt att fokusera på patienter med hypertoni eftersom vi dagligen kommer i kontakt 
med människor som behandlas för högt blodtryck. 
 
Undersökningens syfte 
Syftet med examensarbetet är att få ökad förståelse för patientens upplevelse av att få 
diagnosen hypertoni. 
 
Intervju 
 
För att vi ska få den kunskap vi söker tänker vi intervjua personer som fått diagnosen 
hypertoni inom de senaste 2 åren och inte har några andra kroniska sjukdomar.  
Intervjun beräknas ta ca 30 minuter.  Intervjun spelas in och skrivs ned för att sedan 
analyseras.  Vi hoppas kunna ta del av 6-8 patienters berättelser i vår studie. Om du 
väljer att delta i studien har du när som helst rätt att avbryta ditt deltagande, även efter 
att intervjun är genomförd, utan att behöva förklara varför.   
 
 
Sekretess 
 
De uppgifter du lämnar behandlas konfidentiellt. Det vill säga din identitet kommer att 
vara skyddad under arbetets gång och kommer inte att kunna spåras i den färdiga 
studien.  Banden förstörs efter studien är genomförd. Inget av det vi får fram kommer 
med i din journal.  
 
 
 
Med vänlig hälsning  
Viktoria Johansson & Henrik Josefsson 
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Jag vill delta i studien och är medveten om att jag när som helst kan avbryta mitt 
deltagande 
 
Ort/ datum                    ………………………………… 
 
Namnunderskrift          ………………………………… 
 
 
 
 
Vi handleds i examensarbetet av: 
Anders Jonsson/ Lektor  
Institutionen för vårdvetenskap. Högskolan i Borås  
E-post: anders.jonsson.@hb.se 
 
 
 
Hälsningar  
 
Viktoria Johansson                                                              
E-post: viktoria.johansson@vgregion.se                                                                                 
Tfn: 070-6632214 
 
Henrik  Josefsson  
E-post: henrik.stefan.josefsson@vgregion.se                                                                          
Tfn: 070-2628580                                                                                          
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