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Syftet: Syftet med studien var att undersöka distriktssköterskans tillvägagångssätt vid 

planerade blodtrycksbesök avseende samtalsämnen, tidsåtgång, dokumentation och 

uppföljning. 
Metod: Studien var en kvantitativ observationsstudie där populationen var distriktssköterskor 

från vårdcentraler i Dalarna. Studien bygger på 50 observationer av blodtrycksbesök utifrån 

en strukturerad checklista som utvecklats för denna studie. 

Resultatet: I genomsnitt ägnades 14 minuter åt patienten vid blodtrycksbesök. Samtal om 

livsstilsfaktorer förekom oftare med yngre personer och en signifikant skillnad (p=0,024) 

påvisades mellan åldersgrupperna 51-64 år och 65-92 år. Fysisk aktivitet var den 

livsstilsfaktor som det samtalades oftast om, en signifikans påvisades (p = 0,002) mellan 

åldersgrupper och kön (p = 0,044). Alkohol och sömn samtalades det minst om.  

Blodtrycksläkemedel och biverkningar samtalades om i 74 procent av besöken. Vid 22 

procent av blodtrycksbesöken bestämdes ingen uppföljning av blodtrycket. 

Slutsats: Tiden vid planerade blodtrycksbesöken hos distriktssköterskan var övervägande 

kort. Samtal om blodtrycksläkemedel förekom i högre grad än livsstilsfaktorer, och oftast 

berördes endast en livsstilsfaktor vid besöket. Generellt samtalades det mindre med äldre om 

livsstilsfaktorer. Primärvårdens organisation av patienter med högt blodtryck bör ses över för 

att ta till vara distriktssköterskans specifika kompetens i livsstilsfrågor. 

 

Nyckelord: högt blodtryck, distriktssköterska, blodtrycksbesök, livsstil, observationsstudie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Sammanfattning 



   

Summary 
 
Purpose: The purpose with the study was to review the procedure of district nurses at planed 

blood-pressure measurements regarding topics of conversation, time requirement, 

documentation and follow-up.  

Method: The study was a quantitative observational study where the subjects of observation 

were district nurses from district health care centres in Dalecarlia. The study is based on 

observations from 50 blood-pressure measurements where a structuralized check-list designed 

for this study was used.  

Results: The average time spent with each patient at the blood-pressure measurement was 14 

minutes. At measurements with younger people lifestyle factors were more often discussed 

and a significant difference (p=0,024) was detected between patients in the age of 51-64 years 

and patients in the age of 65-92 years. The lifestyle factor most often discussed was physical 

activity, and a significance (p = 0,002) was detected between age-group and gender (p = 

0,044). The least discussed topics were alcohol and sleeping behavior. Blood-pressure 

medicine and side-effects were discussed at 74 percent of the measurements. In 22 percent of 

the measurements no follow-up was decided.  

Conclusions: The time spent at planned blood pressure measurements with district nurses 

was in general short. At the measurements discussions about blood pressure medicine were 

more common than discussions about lifestyle factors and the discussions about life style 

factors often contained only one subject. The measurements with the oldest patients contained 

fewer discussions about lifestyle factors. In order to utilize the competence in life style 

questions of the district nurses it is suggested that the primary health care review the 

organization of the patients.  

 

Keywords: high blood-pressure, district nurse, blood-pressure measurement, life-style, 

observational study 
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1 INTRODUKTION 
 
1.1 Högt blodtryck 

Hjärt- och kärlsjukdomar är en av de vanligaste orsakerna till dödsfall i världen (Sundin & 

Dolgiras, 2008). Viktiga riskfaktorer är högt blodtryck, diabetes, höga blodfetter, fysisk 

inaktivitet, hög ålder, manligt kön, rökning, hög alkoholkonsumtion, övervikt, samt 

psykosociala faktorer. Högt blodtryck är en av de största riskfaktorerna till hjärt- och 

kärlsjukdomar och orsakar mer än sju miljoner dödsfall bland världens befolkning varje år. I 

Sverige har cirka 27 procent av den vuxna befolkningen (över 20 år) ett förhöjt blodtryck 

(Statens beredning för medicinsk utredning [SBU], 2004). Prevalensen av högt blodtryck 

förväntas öka i utvecklingsländer i och med att befolkningen ökar i vikt, den minskade fysiska 

aktiviteten, och ökad levnadsålder (World Health Organization [WHO], 2002). Prognoser 

gjorda av SBU tyder på att cirka 1,6 miljarder av världens befolkning kommer att ha ett för 

högt blodtryck år 2025 (2004). 

 

Ett högt blodtryck (hypertoni) är enligt WHO: s riktlinjer ett blodtrycksvärde på �140 mm Hg 

systoliskt och/eller � 90,diastoliskt (2003). Hypertoni delas in i tre olika grader, mild (140-

159/90-99 mm Hg), måttlig (160-179/100-109 mm Hg) och svår (�180/� 110 mm Hg) (SBU, 

2004). För att ställa diagnosen hypertoni krävs tre blodtrycksmätningar som är �140 och/eller 

�90 mm Hg (Simonsen, Aarbakke & Hasselström, 2006).  

 

Majoriteten av personer med högt blodtryck är inte medvetna om att de har ett för högt 

blodtryck, är obehandlade och/eller har inte uppnått sitt målblodtryck (Börjesson, Kjeldsen & 

Dahlöf, 2008). En studie på 155 patienter från England visar att endast nio procent är insatt i 

sitt målblodtryck och att 39 procent av patienterna är medvetna om att blodtrycksbehandling 

syftar till att minska risken för stroke och hjärtinfarkt (Dean, Kerry, Cappuchio & Oakeshott, 

2007). 

 

Vid högt blodtryck får hjärtat får pumpa kraftigare mot ett högre motstånd. För att klara den 

ökade belastningen och det mekaniska slitaget sker successivt en förändring i hjärta och kärl. 

Blodkärlens väggar blir förtjockade och mindre elastiska. Muskulaturen i hjärtats vänstra 

kammare blir tjockare och får arbeta hårdare för att upprätthålla den cirkulerande blodvolym 

som kroppen behöver. På sikt kan detta ge skador på blodkärlen (åderförkalkning), ökad risk 

för stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, njursvikt och för tidig död (Bjålie, Haug, Sand, Sjaastad & 
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Toverud, 2002). Högt blodtryck ger ofta inga symtom förrän sent i förloppet när risken för 

kärlskador redan uppstått (Simonsen et al., 2006).  

 

Av de personer som lider av ett för högt blodtryck har cirka 95 procent primär hypertoni, 

essentiell hypertoni, där någon enskild orsak inte är känd. Orsakerna är ett komplicerat 

samspel mellan hjärna, hjärta, kärl, njurar och hormoner där flera faktorer anses vara av 

betydelse. Ärftlighet är en komponent men är inte tillräcklig utan inverkan av livsstilsfaktorer 

som psykosocial stress, högt saltintag, kost och övervikt, alkohol, droger samt tobak. Ett högt 

blodtryck kan även uppstå sekundärt till följd av njurskador eller rubbningar i 

hormonbalansen (Folkow, 2002).  

 

1.2 Livsstilsfaktorer och psykosociala faktorer  

Sedan början av 1900-talet är det känt att högt blodtryck kan vara skadligt och bör behandlas 

(SBU, 2004). Fysisk aktivitet och andra livsstilsförändringar är första åtgärden vid högt 

blodtryck, det vill säga när blodtrycket är �160/90 samt att patienten inte har några betydande 

riskfaktorer eller symtom. Vid blodtryck på 160-179 systoliskt och 100-109 diastoliskt, kan 

livsstilsförändringar rekommenderas som förstahandsval, men i ett begränsat antal veckor 

innan läkemedelsbehandling blir aktuell (Börjesson, et.al., 2008). 

  

En översiktsartikel om evidensbaserad vård av äldre (60 år och äldre) visar att hälsosammare 

livsstil med viktnedgång, ökad fysisk aktivitet, måttligt saltintag och ett minskat alkoholintag 

tillsammans med läkemedel kan vara effektivt för att sänka blodtrycket vid isolerad hypertoni 

(Wong & Wong, 2005).  

 

Fysisk aktivitet 

Med fysisk aktivitet: ”avses alla kroppsrörelser som är en följd av skelettmuskulaturens 

sammandragning och som resulterar i ökad energiförbrukning (Henriksson & Sundberg, 2008, 

s.11). Fysisk inaktivitet ökar risken för utveckling av högt blodtryck med fem till tretton 

procent, en regelbunden uthållighetsträning kan sänka måttligt till mild primär hypertoni med 

cirka 7/5 mm Hg . Ökad fysisk aktivitet rekommenderas till de flesta med hypertoni som ett 

komplement till läkemedel, förutsett att blodtrycket är under kontroll, mindre än 180/105 

(Börjesson et. al., 2008). Drevenhorn, Kjellgren och Bengtsons studie visar att strukturerade 

inventions program i vården av patienter med högt blodtryck, ökar nivån av fysisk aktivitet 
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och det systoliska blodtrycket blir lägre (2007). Även en kortfattad rådgivning av 

sjuksköterska kan främja fysisk aktivitet hos vuxna (Peterson, 2007). 

 

Övervikt 

Övervikt och body mass index (BMI) har inverkan på förekomsten av hypertoni. Ett klart 

samband finns mellan kraftig övervikt, bukfetma och ett midjemått på �102 cm hos män och 

�88 cm hos kvinnor och ökad risk för hypertoni (Savica, Bellinghieri & Kopple, 2010). Hos 

kvinnor med ökat BMI ses en högre frekvens av högt blodtryck framförallt efter klimakteriet 

(Costa, 2002). I en holländsk studie framkom att viktnedgång är det som har den starkaste 

påverkan på blodtrycket (Geleijnse, Grobbee & Kok, 2005 ). 

 

Matvanor 

Kost med hög energi och fettintag ökar risken för övervikt, vilket även innebär ökad risk för 

högt blodtryck (Savica et al., 2010). Ett långvarigt intag av en stor mängd salt, otillräckligt 

intag av kalium och kalcium ger en överproduktion av de hormoner som reglerar blodtrycket 

och kan orsaka ett förhöjt blodtryck (Oparil, Zaman & Calhoun, 2003). Enligt Nyström kan 

minskad saltmängd i kosten vara av betydelse för att sänka blodtrycket, men det krävs att 

saltintaget minskar med hälften för att uppnå effekt (2008). Kostförändringar tillsammans 

med läkemedel kan medverka till att patienten behöver en mindre intensiv 

läkemedelsbehandling för sitt höga blodtryck (Costa, 2002). För att vidhålla kostförändringar 

vid en livsstilsförändring finns behov av professionellt stöd (Jallinoja et.al. 2007). 

 

Tobak 

Nikotinet ökar hjärtverksamheten och ger en direkt blodtryckshöjande effekt. I ett längre 

perspektiv tar kärlen skada av ett flertal skadliga ämnen som finns i tobak/snus ( Ericson &  

Ericson, 2002). 

 

Alkohol 

Regelbunden hög alkoholkonsumtion ökar risken för högt blodtryck eftersom alkohol verkar 

kärlsammandragande, påverkar den glatta muskulaturen och kroppens kalciumomsättning. Ett 

intag med cirka 40 gram rött vin eller öl ger en förhöjning av det systoliska blodtrycket i 24 

timmar (Savica et al., 2010). Var 10:e gram (10 gram alkohol = 33 centiliter folköl) alkohol 

oberoende av alkoholsort ökar blodtrycket med cirka 1 mm Hg. Vid avhållsamhet eller 



 

  4 

minskad alkoholförbrukning går den huvudsakliga ökningen av blodtrycket tillbaka inom 2-4 

veckor (Puddey & Beilin, 2006).  

 

Stress  

Enligt folkhälsorapporten definieras stress: ”en obalans mellan de krav som ställs på oss och 

vår förmåga att hantera dem” (Socialstyrelsen, folkhälsorapport, 2009, s. 182). Mycket tyder 

på att psykosocial stress - daglig stress är en viktig utlösande faktor för primär hypertoni. 

Stress utlöser en alarmsituation och aktiviteten i de nerver och hormoner som reglerar 

blodtrycket påverkas (Folkow, 2002 ). Stress kan vara en förklaring till att hypertoni är 

vanligare i de lägre samhällsgrupperna, att de utsätts för mer mental stress i det dagliga livet 

(Oparil, et al., 2003). En studie av Esler, m.fl. visar att blodtrycksnivån är högre hos personer 

med paniksjukdomar. Orsaken anses vara det extra påslag av stress som förekommer vid 

dessa sjukdomar (2008). Ett åtta veckors stresshanteringsprogram för patienter med förhöjt 

systoliskt blodtryck visade sig sänka det systoliska blodtrycket med 5 mm Hg. Av 61 

patienter hade 34 patienter fortfarande ett lägre blodtryck samt minskad 

blodtrycksmedicinering 12 veckor efter behandlingen (Dusek, et al., 2008).  

 

Sömn 

En god sömn gör att kroppen klarar stress och andra påfrestningar som den utsätts för och 

därmed gör att individen bevarar sin hälsa (Socialstyrelsen, 2009). En svensk studie visar att 

sömnstörningar som svårigheter att somna, uppvaknande flera gånger per natt är signifikant 

vanligare hos personer med högt blodtryck (Hildingh & Baigi, 2010). 

 

Psykosociala faktorer 

Psykosociala faktorer såsom låg utbildningsnivå, låg yrkesstatus, oro över att inte ha ett fast 

arbete, minskad motivation för sitt arbete, utanförskap och depressiva symtom påverkar 

blodtrycket. Hos kvinnor är utanförskap och depressiva symtom faktorer som påverkar 

blodtrycket. Hos männen är faktorerna arbetsrelaterade, så som ovisshet om arbete, 

arbetslöshet och att de själva upplever nedsatt prestationsförmåga på arbetet (Levenstein, 

Smith & Kaplan, 2001).  

 

1:3 Livsstilsförändringar 

En observationsstudie över blodtrycksbesök visar att de vanligaste livsstilsfaktorerna som 

distriktssköterskan samtalar om är fysisk aktivitet och diet, och att alkohol är den 



 

  5 

livsstilsfaktor som samtalas minst om (Drevenhorn, Håkansson & Pettersson, 2001). Statens 

folkhälsoinstituts uppföljningsstudie av Riskbruksprojektet visar att distriktssköterskorna i 

primärvården till nästan 100 procent anser att det är mycket eller ganska viktigt att prata om 

rökning, fysisk aktivitet, övervikt, stress och alkohol med patienterna, och att andelen 

distriktsköterskor som alltid eller ofta samtalar med patienter angående dessa livsstilsfrågor 

har ökat mellan åren 2006-2009. Samtalsfrekvensen angående fysisk aktivitet har ökat från 

79–87 procent, rökning 68–80 procent, övervikt 58-68 procent, stress 59-67 procent och 

alkohol från 28 till 51 procent (2009).  

 

1.4 Läkemedelsbehandling 

Sedan slutet av 1940- talet har läkemedel används för att behandla högt blodtryck (SBU, 

2004). Enligt riktlinjer i läkemedelsboken är förstahandsvalet vid läkemedelsbehandling 

ACE-hämmare, kalciumantagonister eller diuretika av tiazidtyp. Vid kombinationer 

rekommenderas ACE-hämmare och kalciumantagonist eller ACE- hämmare och tiazid 

diuretika. Vid särskild indikation eller tillägg används betablockerare. Vid intolerans av ACE 

hämmare rekommenderas Angiotensin II-receptorblockerare (ARB) (Apoteket AB, 2009-

2010). 

 

Vid behandling med blodtrycksläkemedlen ACE-hämmare är hosta en vanlig biverkning. 

Kalciumantagonister har biverkningar som brukar vara övergående som huvudvärk, 

ansiktsrodnad, värmekänsla och yrsel. Diuretika av tiazidtyp kan orsaka impotens och yrsel 

när man reser sig upp. Vid behandling med betablockare kan biverkningar som trötthet, 

sömnstörningar och nedsatt fysisk prestationsförmåga uppkomma. Vanliga biverkningar 

speciellt i början av behandling med ARB är ankelödem, huvudvärk, ansiktsrodnad och 

värmekänsla, men även trötthet yrsel och illamående kan förekomma 

(Läkemedelsindustriföreningen, 2010). 

 

1.5 Kommunikation - en central del i omvårdnaden  

Enligt Travelbee är omvårdnad en grundläggande mellanmänsklig process där 

kommunikationen mellan patient och sjuksköterska har betydelse. Kommunikationen kan ses 

som ett verktyg för att lära känna en patient och få förståelse för vilka behov patienten har av 

stöd och hjälp i sin sjukdom (Eide & Eide, 2005). Samtal är ett kommunikationssätt och kan 

ses som en målinriktad åtgärd för att ge råd och information och på så tätt stödja patienten att 

klara sin egenvård (Fagermoen, 2001).  
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I en studie där syftet är att beskriva vilken rådgivning patienter med högt blodtryck får vid 

läkarbesök, framkommer att patienterna får relativt liten information angående blodtryckets 

mål, risker och fördelar med livsstilsförändringar (Bell & Kravitz, 2008). Många patienter 

saknar tillräcklig kunskap om sitt blodtryck och vad de själva kan göra för att påverka sitt 

blodtryck. Det kan medföra att patienten inte tar sin medicin eller ändrar sin livsstil 

(Drevenhorn, 2006). Information om hypertoni samt behandling ökar medvetenheten att 

läkemedel inte ensamt är tillräckligt för att kontrollera hypertonin (Magadza, Radloff & 

Srinivas, 2009). 

 

En av distriktssköterskan uppgifter är att ge råd/information och motivera till bland annat 

livsstilsförändring och undervisa i egenvård (SOSFS 1995:5). Drevenhorns studie visar att 

korta råd eller information vid blodtrycksbesök hos distriktssköterskan varar från 0,5 min till 

2,5 min (2006). I en finsk studie anser sjuksköterskorna och läkarna att en del av deras 

arbetsuppgift är att ge information, motivation och stödja patienter vid livsstilsförändringar, 

men att ansvaret för egenvården av högt blodtryck är patientens (Jallinoja, et al.2007). För att 

hjälpa en patient till livsstilsförändringar gäller det att möta patienten där han/hon befinner 

sig, att vara insatt i patientens dagliga liv, identifiera motiv till förändring och ha tillräckligt 

med tid avsatt för att följa upp en patient (Eriksson & Nilsson 2008). 

 

Empowerment kan ses som en hälsofrämjande modell där patienten genomgår en process för 

att ta kontroll över sin hälsa, se lösningar, få möjlighet till engagemang och delaktighet och 

därmed tillgodose sina egna behov (WHO, 1998). 

 

Stages of change är en modell som bygger på en beteendeförändring i fem steg: 

omedvetenhet, funderingar på en förändring, förberedelse till förändring, handling samt 

vidmakthållande. Modellen kan användas för att identifiera hur redo en patient är till en 

förändring och därmed skräddarsy det stöd patienter behöver vid livsstilsförändringar 

(Norcross, Krebs & Prochaska, 2010). Sjuksköteskor som fått utbildning i hur Stages of 

change används vid livsstilskonsultation för patienter med högt blodtryck pratar mer om 

levnadsvanor som motion, rökning, alkoholkonsumtion, vikt och stress. Patienterna ökar 

delaktigheten i samtalen och konsultationerna ökar i genomsnitt från 18 till 20,5 minuter 

(Drevenhorn, Bengtson, Allen, Säljö & Kjellgren, 2007). 
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Motiverande samtal är en samtalsmetodik som används vid livsstilsförändringar. Metoden 

bygger på att försöka ta reda på var i ett förändringsarbete en individ står, samt hjälpa 

patienten upptäcka motiv till en förändring. Behandlaren är uppmärksam och visar förståelse 

för vad patienten känner och säger på ett tydligt sätt. Målet med samtalet är att minska 

patientens motstånd till en förändring (Rollnick & Heater, 1992). 

 

1.6 Tidsåtgång för patientbesök och dokumentation 

Aminoff och Kellgrens 20 ljudinspelade konsultationer mellan sjuksköterska och patienter 

med högt blodtryck visar att konsultationen varierar mellan fem till 50 minuter, och 40 

procent är kortare än 10 minuter. Den genomsnittliga tiden är 18 minuter, vilket är 4 minuter 

längre än vid ett läkarbesök (2001). En studie av Drevenhorn m.fl. visar att blodtrycksbesök 

hos distriktssköterskan har en medeltid på 15,2 minuter (2001).  

 

Enligt patientjournallagen har de som arbetar inom hälso- och sjukvården och är legitimerade 

skyldighet att dokumentera i patientjournalen. Det ska vara tydligt, förståeligt och skrivet på 

svenska. Genom att distriktssköterskan dokumenterar i patientjournalen, bidrar hon till att 

patienten får en god och säker vård (SFS 2008: 355).  

 

1.7 Uppföljning 

Enligt Drevenhorn är uppföljning under flera år viktig vid icke-farmakologisk behandling av 

högt blodtryck (2006). Även resultatet från en annan svensk studie visar att uppföljning är 

viktigt hos patienter med högt blodtryck för att öka patientens följsamhet vid behandling, och 

att sjuksköterskan har en viktig roll i att ge information som rör livsstil (Blomqvist, Berglund 

& Sonde 2006). 

 

1.8 Nationella riktlinjer 

Socialstyrelsen håller på att utforma nya Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande 

metoder så att resurser används på ett effektivt sätt, vilket har visat sig vara att förebygga 

ohälsosamma levnadsvanor hos befolkningen. Riktlinjerna innebär att personer med allvarliga 

och ofta långvariga sjukdomar som kommer i kontakt med hälso- och sjukvården alltid skall 

få någon typ av rådgivning och därmed kunskap och möjlighet till livsstilsförändringar 

avseende tobaksbruk, riskbruk av alkohol, fysisk inaktivitet och ohälsosamma matvanor. 

Rådgivningen indelas i tre nivåer: kort rådgivning som varar från 1-9 minuter, rådgivning 10-

30 minuter samt kvalificerad rådgivning som är mer strukurerad, exempelvis motiverande 
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samtal. Detta innebär att vårdpersonal behöver ställa frågor angående patientens levnadsvanor 

(Socialstyrelsen, 2010).  

 

1.9 Problemformulering 

Högt blodtryck är en av de vanligaste riskfaktorerna till hjärt- och kärlsjukdomar, och är lätt 

att fastställa och behandla. Goda levnadsvanor har visat sig vara effektiva för att sänka 

blodtrycket och fungerar som ett bra komplement till blodtrycksläkemedel. Flertalet av 

patienter med högt blodtryck behandlas inom primärvården och kontrollerar sitt blodtryck hos 

distriktssköterska. Distriktssköterskan kan ses som en nyckelperson i vården vid hypertoni 

och kan använda samtalet som ett verktyg för att skapa effektiva metoder i arbetet med att 

påverka patientens levnadsvanor. Få studier undersöker blodtrycksbehandling utifrån 

distriktssköterskans perspektiv. Därför är det viktigt att få en ökad kunskap om 

distriktssköterskans arbetsmetod med patienter som har högt blodtryck. 

 
1.10 Syfte 

Syftet var att undersöka distriktssköterskans tillvägagångssätt vid planerade blodtrycksbesök 

avseende samtalsämnen, tidsåtgång, dokumentation och uppföljning. 
 
1.11 Frågeställningar  

• Hur långa är patientbesöken och i vilken utsträckning samtalas det om livsstilsfaktorer 

och psykosociala faktorer samt finns skillnader i patientens ålder och kön vid samtal 

om dessa faktorer? 
• I vilken utsträckning förkommer samtal om blodtrycksläkemedel? 
• I vilken utsträckning förekommer råd/information och motiverande samtal? 

• I vilken utsträckning förekommer dokumentation och vilken uppföljning planeras? 

 

2 METOD 
2.1 Design 

Studien var en kvantitativ observationsstudie. 

 

2.2 Population  

Distriktssköterskor på vårdcentraler i Dalarna som har inplanerade blodtrycksbesök av 

patienter med högt blodtryck. 
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2.3 Urval 

Urvalet bestämdes till 50 observationer av blodtrycksbesök hos distriktssköterskor från fem 

vårdcentraler. Antalet blodtrycksobservationer och vårdcentraler valdes med tanke på studiens 

tidsbegränsning och ett antagande på hur många distriktssköterskor som har inplanerade 

blodtrycksbesök per vårdcentral. Urvalet genomfördes via ett bekvämlighetsurval (Polit & 

Beck, 2008). Vårdcentraler inom rimligt avstånd från Falun utsågs. Vårdcentralerna där 

studieförfattarna arbetade valdes bort med tanke på svårigheterna att observera 

arbetskamrater. Totalt inventerades 13 vårdcentraler.  

 

Tabell 1 Inventering av blodtryckskontroller på 13 vårdcentraler 

Diabetes 

Mottagning 

* 

Livsstils 

Mottagning 

** 

Blodtrycks 

Hörna 

*** 

Blodtrycks 

Sköterska 

**** 

Planerade  

Blodtrycks-

besök 

 

Undersköterskor/ 

kontrollerar 

blodtryck 

13/13 2/13 7/13 4/13 11/13 2/13 

 

*Mottagning där patienter med diabetes följs upp med provtagning, kontroll av blodtrycket och får råd och stöd 

vid livsstilsförändringar. 

**Mottagning med inriktning på att ge patienter råd och stöd vid livsstilsförändringar, bygger på frivillighet och 

motivation och utgår från patientens mål. 

***Blodtryckshörna, har en blodtrycksmätare där patienterna själva kan kontrollera sitt blodtryck. 

****En sjuksköterska som vissa dagar har blodtrycksmottagning och ansvarar för blodtryckskontroller och 

uppföljning vid ny insättning eller förändringar av blodtrycks- medicinering. Ger råd om livsstilsförändringar, 

egenvård och medicinering. 

 

Inventeringen av 13 vårdcentraler visade att 11 vårdcentraler hade planerade blodtrycksbesök 

hos distriktssköterskan och var lämpliga för studien. Två av vårdcentralerna var inte lämpliga 

på grund av att distriktssköterskorna inte hade inbokade blodtrycksbesök utan 

undersköterskorna kontrollerade blodtrycket på patienterna. De återstående 11 vårdcentralerna 

tillfrågades om intresse att delta i studien, sex vårdcentraler avböjde att delta i studien. Två 

avböjde på grund av om omorganisation och fyra var inte intresserade. Kvar blev fem 

vårdcentraler som inkluderades i studien.  

 

Inklusionskriterier: Distriktssköterskor som arbetade och utförde planerade blodtrycksbesök 

av patienter med högt blodtryck på vårdcentraler. 
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Exklusionskriterier: Distriktssköterskor som arbetade på specialmottagningar såsom 

livsstilsmottagningar, blodtrycksmottagningar, och diabetesmottagningar. Sjuksköterskor utan 

vidare utbildning till distriktssköterska. 

 

2.4 Bortfall 

Av de 21 distriktssköterskorna som arbetade på vårdcentralerna och passade in under 

inklusionskriterierna, var det ett bortfall på nio distriktssköterskor. Tre av 

distriktssköterskorna tackade nej till att delta och sex av distriktssköterskorna hade under 

studieperioden inga planerade blodtrycksbesök. Alla 50 blodtrycksobservationerna 

genomfördes och ingen patient avböjde deltagande i studien. 

 

2.5 Datainsamlingsmetod/Mätinstrument 

Data insamlades via observationer utifrån en strukturerad checklista vilken var utvecklad i 

denna studie (bilaga 1). Checklistans utformning inspirerades av en studie av Drevenhorn 

m.fl. (2001) och Måttligt förhöjt blodtryck en systematisk litteraturöversikt. (SBU, 2004). 

Checklistan testades av författarna var för sig vid fyra observationer på verksamhetsförlagd 

utbildning vid två vårdcentraler under maj 2010. Under augusti 2010 testades checklistan vid 

två observationer med båda författarna samtidigt och resultat från observationerna var 

likvärdiga.  

 

Checklistan bestod av 20 observationspunkter och fyra bakgrundsvariabler angående 

distriktssköterskans ålder, antal år i yrket samt ålder och kön på patient. Åtta 

observationspunkter avsåg samtal om livsstilsfaktorer och psykosociala faktorer. Med 

psykosociala faktorer avses i denna studie yrke, utbildning och bostadsområde, etnicitet, 

socialt skyddsnät, hem och arbetsmiljö. Åtta observationspunkter avsåg samtal om 

blodtrycksläkemedel och biverkningar under patientbesöket, vilken uppföljning som gavs 

samt om blodtryckskort ifylldes. Svarsalternativ var ja eller nej. 

 

Två observationspunkter hade svarsalternativ i tidsintervall: Hur stor del av patientbesöket 

som utgjordes av råd/information eller motivationssamtal samt tidsåtgång för 

distriktssköterskan att dokumentera i patientjournalen. I denna studie avser råd information 

och motivationsfrågor det som rör livsstilsfaktorer, psykosociala faktorer, läkemedel, 

biverkningar och målblodtryck. Tidsåtgång för patientbesöket, det vill säga den tid 



 

  11 

distriktssköterskan ägnade åt patienten noterades i hela minuter. Vilotid inför 

blodtrycksmätning ingick ej. Även utrymme för övriga upplysningar fanns på checklistan.  

 

2.6 Tillvägagångssätt 

Författarna kontaktade distriktssköterskor och/ eller vårdcentralschefer på vårdcentralerna via 

telefon. Studien presenterades av författarna och en förfrågan ställdes om 

distriktssköterskorna utförde planerade blodtrycksbesök på vårdcentralerna. Vid underlag för 

studien tillfrågades om intresse för medverkan i studien. Om dessa två kriterier uppfylldes 

kontaktades verksamhetschefen via telefon för presentation av studien samt godkännande. 

Information angående studien samt en blankett för skriftligt godkännande skickades till 

verksamhetschef (Bilaga 2). Blanketterna sändes efter påskrift tillbaka till författarna. Efter 

skriftligt tillstånd att genomföra studien på vårdcentralerna informerades distriktssköterskor 

på vårdcentralerna, brevledes (Bilaga 3) och/eller muntligt angående studiens syfte och 

förfrågan om intresse att delta i studien. En blankett med informerat samtycke skickades 

tillsammans med informationsbrevet, som sedan skickades tillbaka till författarna med 

underskrift samt telefonnummer där aktuella distriktssköterskor var tillgängliga. 

 

Studieförfattarna hade kontakt med distriktssköterskorna som lämnat intresseanmälan för 

studiedeltagande via telefon under augusti och september 2010, för att höra efter om de hade 

några inplanerade blodtrycksbesök. Distriktssköterskorna informerade datum och tid när 

blodtrycksbesök fanns inbokade samt meddelade studieförfattarna patientens namn och adress 

eller telefonnummer för att kunna ta kontakt med patienten.  

 

Berörda patienter kontaktades via brev (Bilaga 4), med information om studiens syfte samt 

förfrågan om intresse fanns att delta. I brevet informerades om att patienterna tillfrågas av 

observatören i samband med blodtrycksbesöket om observatören får närvara vid besöket, och 

att deltagandet var frivilligt. Ingen svarstalong för att tacka ja eller nej skickades med i brevet. 

I de fall blodtrycksbesöken inföll med för kort varsel för att skicka informationen brevledes 

informerades och tillfrågades patienten via telefon eller i direkt anslutning till besöket hos 

distriktssköterskan. Antal brev som skickades ut till patienterna var 13 och fyra patienter 

kontaktades via telefon och övriga tillfrågades på plats. Observationerna av planerade 

blodtrycksbesök hos distriktssköterskan utfördes av observatörerna var för sig under 

september månad hösten 2010.  
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2.7 Statistisk bearbetning 

Resultatet av observationerna fördes in i Excel 2007. Statistical Pack-ages for Social Sciences 

(SPSS) version 18 användes för att analysera resultatet med deskriptiv statistik, frekvens och 

korstabeller. Chi- Square tests (X 2) användes, där statistisk signifikans testades med Pearson 

Chi-Square. Gränsvärdet för statistisksignifikans var p < 0, 05.  

 

2.8 Forskningsetiska övervägande  

I samband med observation av planerade blodtrycksbesök kom författarna att ta del av samtal 

mellan patient och distriktssköterska, vilket innebar att författarna delgavs uppgifter angående 

patientens sjukdomar, levnadshistoria och läkemedel. Deltagarna, det vill säga patienter samt 

distriktssköterskor, informerades att deltagandet var frivilligt och att materialet behandlades 

konfidentiellt. Vid tillgång av patientuppgifter, telefonnummer och adress, förstördes 

materialet efter observationen. Checklistorna som användes kodades och förvarades säkert 

hos författarna. Högskolan Dalarnas forskningsetiska nämnd har granskat och godkänt 

studien. 

 

3 Resultat  

Bakgrundsfakta 
Fördelningen av antal observerade blodtrycksbesök och distriktssköterskor per vårdcentral 

redovisas. Tabell 2 

 

Tabell 2 Fördelningen av antal observerade blodtrycksbesök och distriktssköterskor per vårdcentral 

Vårdcentral 1 2 3 4 5 Totalt  

Blodtrycksbesök 4 14 16 8 8 50  

Distriktssköterskor 1 2 4 3 2 12  

 

Studiedeltagarna var 12 distriktssköterskor med en medelålder på 58 år (m= 58, SD ± 6,12). 

Av distriktssköterskorna hade flertalet arbetat mellan 16 - 30 år och hade en yrkeserfarenheten 

på ett medel av 17 år (m= 16,9,SD ± 6,87).  

 

Patienterna i studien bestod av 58 procent kvinnor och 42 procent män. Åldersfördelningen på 

patienterna var från 51 - 92 år, Större delen av patienterna var äldre än 65 år, och medelåldern 

var 71 år. Tabell 3 
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Tabell 3 Patienternas kön och åldersfördelning 

Ålder 
 

                  Män                 Kvinnor                     N 

50 – 60 3 5 8 
61 – 70 4 8 12 
71 – 80 5 7 12 
81 – 90 8 9 17 
> 90 1  1 
Totalt 21 29 50 

 

Patienttid 

Resultatet visade att den tid som distriktssköterskan ägnade åt patienten vid blodtrycksbesök, 

varade från 5-38 minuter. Patienttiden var i 42/50 besök mellan 5 – 20 minuter, med ett medel 

på 14 minuter.  

 

Livsstilsfaktorer 

Samtal om livsstilsfaktorer förekom i 29/50 observerade blodtrycksbesök. Vanligast var att 

samtala om en livsstilsfaktor i besöken. Inte vid något av besöken förekom samtal om fler än 

fem livsstilsfaktorer. Tabell 4 

 

Tabell 4 Fördelningen av antal livsstilsfaktorer i samtal vid blodtrycksbesök 

Livsstilsfaktorer      Antal 
En  
livsstilsfaktor 

(n = 6) 
Fysisk aktivitet 
 

(n=3) 
Matvanor 
 

(n=3) 
Stress 

(n=1)  
Tobak    

(n=1) 
Sömn 

14 

Två livsstils 
faktorer  
 

(n=2) 
Fysisk aktivitet 
Matvanor 

(n=1) 
Fysisk aktivitet 
Vikt 
 

(n=1) 
Vikt 
Stress 

 4 

Tre livsstils 
Faktorer 

(n=4) 
Fysisk aktivitet 
Matvanor 
Vikt 

(n =1) 
Fysisk aktivitet 
Matvanor 
Vikt 

(n =1) 
Fysisk aktivitet 
Matvanor 
Stress 

(n = 1) 
Fysisk aktivitet 
Tobak 
Alkohol 

7 

Fyra livsstils 
Faktorer 

( n= 1) 
Fysisk aktivitet 
Vikt 
Tobak 
Sömn 
 

(n=1) 
Fysisk aktivitet 
Matvanor 
Vikt 
Tobak 

   2 

Fem 
livsstils 
faktorer 

 

(n =1) 
Fysisk aktivitet 
Matvanor  
Tobak 
Alkohol 
Vikt 

(n = 1) 
Fysisk aktivitet 
Matvanor  
Tobak 
Alkohol 
Stress 

  2 
 
 
 
� =29 
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Fysisk aktivitet var den livsstilsfaktor som det var vanligast att samtala om, och togs upp i 

20/50 blodtrycksbesök. Alkohol och sömn samtalades det minst om, och förekom endast i 

3/50 respektive 2/ 50 blodtrycksbesök. Figur 1  

 

 

Figur 1  Fördelning av livsstilsfaktorer i samtal vid blodtrycksbesöken 

 

Fördelning av samtal om livstilsfaktorer i åldersgrupper 

Resultatet visade att varje livsstilsfaktor samtalades generellt mindre med patienter äldre än 

65 år jämfört med patienter yngre än 65 år. I blodtrycksbesöken med patienter i åldern 51- 64 

år togs minst en livsstilsfaktor upp i 11/13 besök och i åldern 65 år och äldre i 18/37 besök. 

En signifikant skillnad påvisades mellan åldersgrupperna (p = 0,024).  

 

I båda åldersgrupperna samtalades det mer om fysisk aktivitet, matvanor och övervikt i 

jämförelse med tobak, stress, alkohol och sömn. Med patienter i åldern 51- 64 år togs fysisk 

aktivitet upp i 10/13 besök jämfört med 65 år och äldre där fysisk aktivitet togs upp i 10/37 

besök, en signifikant skillnad (p = 0,002). Figur 2 

 

 
Figur 2 Fördelning av samtal om livsstilsfaktorer i åldersgrupper 
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Fördelning av samtal om livsstilsfaktorer mellan män och kvinnor 

Resultatet visade att skillnader fanns mellan män och kvinnor hur ofta samtal förekom om 

livsstilsfaktorer. Med män samtalades det om livsstilsfaktorer i 10/21 besök och med kvinnor 

19/29 besök. Fysisk aktivitet samtalades med 5/21 män jämfört med 15/29 kvinnor, en 

signifikant skillnad påvisades mellan könen vid samtal om fysisk aktivitet (p = 0,047) Även 

skillnader mellan könen förekom vid samtal om matvanor, vikt och tobak men ingen 

signifikans påvisades. Alkohol samtalades endast med 3/21 män, och sömn samtalades enbart 

med 2/29 kvinnor. Figur 3 

 

 
Figur 3 Fördelning av samtal om livsstilsfaktorer mellan män och kvinnor 

 

Psykosociala faktorer 

Psykosociala faktorer samtalades om i 6/50 blodtrycksbesök och endast med kvinnor. Vid 

jämförelse mellan åldersgrupper samtalades det om psykosociala faktorer med 2/13 patienter 

under 65 år och med patienter över 65 i 4/37 besök.  

 

Läkemedel och biverkningar 

Samtal angående blodtrycksläkemedel och/eller biverkningar förekom i 37/50 observerade 

blodtrycksbesök. Enbart blodtrycksläkemedel samtalades om i 20/50 besök. 

Blodtrycksläkemedel och biverkningar samtalades om i 13/50 besök och endast biverkningar 

togs upp i 4/50 besök. 

 

Samtalen gällande blodtrycksläkemedel berörde patientens medicinintag och ordination. 

Information gavs till patienten angående tidpunkt och fördelning av blodtrycksläkemedlet 

under dygnet. Läkemedelsbiverkningar som patient och/eller distriktssköterska pratade om 
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under blodtrycksbesöken var yrsel, viktnedgång, trötthet, klåda, huvudvärk, andfåddhet och 

underbenssvullnad. 

 

Råd/information eller motiverande samtal 

Råd/information eller motiverande samtal förekom i 23/50 blodtrycksbesök. Majoriteten av 

samtalen som innehöll råd och information 16/20 var kortare än sex minuter. Endast i ett fåtal 

(n=3) av besöken ingick motiverande samtal. Samtalen beröde fysisk aktivitet, matvanor, vikt 

samt rökning. Figur 4   

 

 
Figur 4 Råd/information eller motiverande samtal i blodtrycksbesök 

 

Dokumentation  

Vid 14/50 av de observerade blodtrycksbesöken ifylldes blodtrycksvärdet i patientens 

blodtryckskort. Distriktssköterskan dokumenterade i patientjournalen under eller direkt efter 

besöket vid 32/50 besök. Vid 5/50 blodtrycksbesök utfördes inte dokumentationen i direkt 

anslutning till blodtrycksbesöken utan senare under arbetsdagen. I 13/50 av 

blodtrycksbesöken observerades ingen dokumentation av studieförfattarna. 

Dokumentationstiden varade i 1-5 minuter vid 33/50 blodtrycksbesök och 6-10 minuter vid 

4/50 blodtrycksbesök. Figur 5 

 

 
Figur 5 Dokumentationstid i antal minuter 
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Uppföljning 

Det vanligaste tillvägagångssättet för uppföljning av blodtrycket var att distriktssköterskan 

lämnade meddelade till läkaren och patienten informerades om att han/hon kommer att 

meddelas via telefon eller brev angående fortsatt behandling och tid för kontroll av 

blodtrycket. I 11/50 av blodtrycksbesöken förekom ingen uppföljning Vid 4/50 av 

blodtrycksbesöken valdes fler än ett uppföljningsalternativ. Patientens ansvar att kontakta 

distriktssköterskan för blodtryckskontroll eller att själv kontrollera blodtrycket bestämdes i 

5/50 blodtrycksbesök. Figur 6 

 

 
Figur 6 Uppföljningsalternativ av patienter med högt blodtryck 

 

Övriga resultat  

Blodtrycket mättes övervägande med digital mätare. Ingen enhetlig modell fanns avseende 

vila inför blodtryck eller om blodtrycket mättes liggande eller sittande. Distriktssköterskorna 

gav tydliga instruktioner hur patienten skulle förhålla sig under blodtrycksmätningen. Det var 

även vanligt att kombinera andra vårdåtgärder i samband med blodtrycksbesök. I fyra av 

blodtrycksbesöken togs blodprover, i två andra sattes dropp eller gavs information om 

smärtlindring. Samtalsämnen som patienten tog upp med distriktssköterskan var vilka 

symtom som är vanliga vid högt blodtryck, normalt blodtrycksvärde, målblodtryck, hereditet 

och klimakteriets inverkan på blodtryck. Symtom som yrsel och huvudvärk togs upp av både 

patient och distriktssköterska. 
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4 Diskussion 
4.1 Sammanfattning av huvudresultatet 

Blodtrycksbesöken varade i genomsnitt 14 minuter. Samtal om blodtrycksläkemedel samt 

biverkningar var vanligare än livsstilsfaktorer, oftast var det endast en livsstilsfaktor som 

berördes. Samtal om livsstilsfaktorer förekom generellt mindre med patienter 65 år och äldre 

än hos yngre patienter. Fysisk aktivitet var den livsstilsfaktorn som var vanligast att samtala 

om, sömn och alkohol de minst vanliga. När det gällde fysisk aktivitet sågs en signifikans 

skillnad mellan patienter yngre än 65 år och patienter äldre än 65 år. En signifikant skillnad 

sågs även mellan könen. Majoriteten av råden, informationen och motiverande samtal var 

korta. I 22 procent av blodtrycksbesöken förekom ingen uppföljning. Blodtryckskorten 

ifylldes i minioriteten av besöken. 
 

4.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att distriktssköterskan ägnade i genomsnitt 14 minuter åt patienten vid 

blodtrycksbesök. I en tidigare svensk studie var medeltiden för patientbesöket 15,2 minuter, 

då inkluderades även patientens vila inför blodtrycket (Drevenhorn et. al, 2001). Tiden med 

patienten kan tyckas kort om distriktssköterskan skall hinna ta utförlig anamnes, förhöra sig 

om patientens levnadsvanor, ge information om livsstilsfaktorers påverkan på blodtrycket, 

vara lyhörd för motivation till livsstilsförändringar vid ohälsosamma levnadsvanor och få 

patienten känna sig delaktig. Författarna anser att riktlinjer behövs för vad som skall ingå i ett 

blodtrycksbesök, och utifrån dessa planera tidsåtgång för blodtrycksbesök. 

 

Samtal om blodtrycksläkemedel och biverkningar var vanligare än samtal om livsstilsfaktorer 

och förekom i 74 procent av blodrycksbesöken. Även en tidigare studie av Drevenhorn m.fl. 

påvisade att samtal angående blodtrycksläkemedel var vanligt (86 %) i samband med 

blodtrycksbesök hos distriktssköterska (2001). Författarna frågar sig om det finns relevans att 

distriktssköterskor fokuserar samtalen på läkemedel i större utsträckning än livsstilsfaktorer, 

när en av distriktssköterskan uppgifter är att ge råd/information och motivera till bland annat 

livsstilsförändring och undervisa i egenvård (SOSFS 1995:5).  

 

Vanligast i föreliggande studie var att endast en livsstilsfaktor togs upp trots att flera faktorer 

påverkar blodtrycket. Enligt folkhälsorapporten kan personer med högt blodtryck genom 

förändrade levnadsvanor sänka sitt blodtryck. En hälsosam livsstil kan vara lika effektiv som 
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blodtrycksläkemedel och ett bra komplement till läkemedel vid högt blodtryck 

(Socialstyrelsen, 2009). Eftersom flera livsstilsfaktorer kan ha ett samband och tillsammans 

orsaka för högt blodtryck, anser författarna att flera livsstilsfaktorer bör tas upp för att få en 

helhetsbild av patientens levnadsvanor. Varje livsstilsförändring kan resultera i att blodtrycket 

sjunker och vara tillräckligt för att nå målblodtrycket utan blodtrycksläkemedel. Samtalen i 

studien berörde i 34 procent biverkningar. Vilket enligt författarna tyder på att biverkningar 

av blodtrycksmedel är vanligt och stödjer ytterligare vikten av information till patienten om 

livsstilsfaktorers inverkan på blodtrycket. Detta kan minska läkemedelsanvändning och 

därmed även läkemedelsbiverkningarna.  

 

Fysisk aktivitet och matvanor var de livsstilsfaktorer som var vanligast att samtala om under 

blodtrycksbesöken, vilket överensstämmer med tidigare studie (Drevenhorn et al., 2001). 

Riskbruksprojektets enkätstudie visade att fysisk aktivitet var den livsstilsfaktor som det var 

vanligast att distriktssköterskor samtalade med patienter om (FHI, 2009). Enligt författarna 

kan resultaten spegla att distriktssköterskor är insatta i vilka livsstilsförändringar som 

patienten är intresserad av att förändra, och därmed lättast att motivera till en förändring. Men 

även att mycket diskussioner förts runt fysisk aktivitet och matvanors betydelse för att sänka 

blodtrycket. En annan aspekt kan vara att dessa livsstilsfaktorer upplevdes mindre känsliga att 

prata om och därmed lättare att ta upp med patienter. 

 

Vikt var den tredje vanligaste livsstilsfaktorn att samtala om. Enligt folkhälsorapporten ökar 

övervikt risken för högt blodtryck tre till fem gånger (Socialstyrelsen, 2009). Tidigare studier 

beskriver att professionellt stöd behövs för att hålla fast vid kostförändringar (Jallinoja, et.al., 

2007). Därför anser författarna att det är viktigt för patienter som försöker gå ner i vikt att få 

råd och stöd för att vidmakthålla sina förändrade levnadsvanor. Detta bör även ses i ett 

långsiktigt hälsofrämjande perspektiv, att samtliga patienter med högt blodtryck får 

information om viktens inverkan på blodtrycket och inte enbart de som är överviktiga.  

 

Resultatet visade att tobak samtalads endast i 14 procent av blodtrycksbesöken trots att tobak 

har en direkt blodtryckshöjande påverkan på blodtrycket (Socialstyrelsen, 2009). Granviks 

rapport visade att rökvanor kom på tredje plats av de levnadsvanor som folk ville ändra på 

(2008). I riskbruksprojektets enkätstudie framgår att distriktssköterskor som genomgått 

utbildning i motiverande samtal diskuterar tobak i högre omfattning än de som inte genomgått 
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utbildning (FHI, 2009). Detta tyder enligt författarna på att intresse finns att förändra sina 

rökvanor och behov av kunskap i motiverade samtal bland distriktssköterskor.  

 

Alkohol var en av de livsstilsfaktorer som samtalades minst om i denna studie och endast med 

män. Att samtal om alkohol vid blodtrycksbesök är mindre vanligt bekräftas även i en tidigare 

studie (Drevenhorn et al., 2001). Trots detta visar riskbruksprojektets enkätstudie att 

distriktssköterskan de senaste åren oftare samtalar om alkohol med patienterna.(FHI, 2009). 

Detta kan enligt författarna tyda på att alkoholfrågor har lyfts fram men även behöver lyftas i 

fortsättningen. Folkhälsorapporten visar att även riskbruk för alkohol finns bland kvinnor i 

alla samhällsgrupper (Socialstyrelsen, 2009). Därför är det lika viktigt att distriktssköterskan 

tar upp frågor angående alkohol med alla patienter med högt blodtryck oavsett kön.  

 

Resultatet visade att stress samtalades om i 12 procent av blodtrycksbesöken. Något som bör 

beaktas med tanke på att stress är en viktig utlösande faktor för högt blodtryck (Folkow, 

2002). En anledning att stress inte samtalas om i större utsträckning i föreliggande studien tror 

författarna kan bero på att de flesta patienter som ingår i studien är äldre, och att stress oftast 

förknippas med yngre person. Men även äldre kan ha det stressigt. Med åldern förändras 

livssituationen och kan innebära stress i form av svårigheter att hitta en ny identitet och 

mening med livet. Därför är det viktigt att få information om patienter upplever stress oavsett 

ålder. 

 

Sömn samtalades om endast i fyra procent av blodtrycksbesöken och endast med kvinnor. 

Enligt socialstyrelsen gör en god sömn att kroppen har lättare att klara stress och andra 

påfrestningar som den utsätts för och därmed bevarar sin hälsa (Socialstyrelsen, 2009). 

Tidigare studie visar att mindre än sex timmar sömn per natt ökar risken hypertoni, speciellt 

hos kvinnor i övergångsåldern (Stanges, et.al., 2009). Enligt författarna är sömn en viktig 

faktor att samtala om eftersom sömnstörningar har stor inverkan på den fysiska och psykiska 

hälsan. Sömnstörningar kan vara resultatet av fler livsstilsfaktorer som till exempel stress i 

vardagen med psykosociala aspekter och missbrukproblem. Sömnvanor bör samtalas med 

både kvinnor och män.  

 

Genomgående i studien var att samtal om livsstilsfaktorer förekom i mindre omfattning med 

patienter som var äldre än 65 år. Med stigande ålder förändras organen och äldre blir mer 

känsliga för läkemedel vilket gör att risken för biverkningar ökar (Hylen-Ranhoff & B�rdahl, 
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2010). Författarna anser därför det är extra viktigt att samtala om livsstilsförändringar i 

vården av äldre med högt blodtryck för att minska läkemedelsanvändning och därmed 

biverkningar. En bidragande orsak till att livsstilsförändringar inte tas upp i större omfattning 

med äldre kan vara att livsstilsförändringar ses ur ett längre perspektiv. I jämförelse med 

yngre har äldre större direkta vinster med att förändra sina levnadsvanor. Många äldre är 

sköra, genom att förebygga med fysisk aktivitet samt bra kost kan risken minskas att de äldre 

blir mer hjälpberoende (Hylen-Ranhoff, 2010). Distriktssköterskan har en betydande roll att 

motivera till en hälsosammare livsstil i vården av äldre med hypertoni. Enligt de nya 

nationella riktlinjerna görs ingen skillnad i rekommendationerna i sjukdomsförebyggande 

metoder mellan äldre och övriga vuxna för tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor 

(Socialstyrelsen, 2010). Livsstilsförändringar ska erbjudas till äldre med högt blodtryck då det 

visar sig att förändrad livsstil är en lika effektiv icke farmakologisk behandling hos äldre som 

hos yngre (Whelton et.al., 1998). 

 

Resultatet visade att det fanns en skillnad mellan män och kvinnor och hur ofta 

livsstilsfaktorer och psykosociala faktorer förekommer i blodtrycksbesöken. Med män 

samtalade distriktsköterkan mer om matvanor, tobak, stress och alkohol, med kvinnor 

samtalades det mer om fysisk aktivitet och sömn. Vid fysisk aktivitet fanns en signifikant 

skillnad mellan män och kvinnor. Ett intressant resultat tycker författarna med tanke på att 

Granviks rappor visade att motionsvanor och matvanor var de levnadsvanor som både kvinnor 

och män mellan 20-64 år i förstahand ville förändra (2008). Författarna frågar sig om hur 

mycket som är könsbundet när det gäller samtal om livsstilsfrågor. Väljer distriktssköterskan 

vilka livsstilsfrågor som skall diskuteras beroende på om det är man eller kvinna. 

 

Resultatet visade att 46 procent av blodtrycksbesöken innehöll råd/information eller 

motiverade samtal med patienten. De flesta av dessa var korta, och innehöll information och 

råd vilket gjorde att en meningsfull dialog mellan patienten och distriktssköterskan inte 

möjliggörs. Enligt Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer bör patienter med allvarliga och 

långvariga sjukdomar ges rådgivning i minst tio minuter vid rökning riskbruk av alkohol, 

fysisk inaktivitet ohälsosamma matvanor (Socialstyrelsen, 2010). 

 
Dokumentationen av blodtryckbesöket utfördes i 64 procent i anslutningen till besöket. 

Genom att dokumentera i patientjournalen bidrar distriktssköterskan till en god och säker vård 

(SFS 2008: 355). I 36 procent av besöken dokumenterades det inte i samband med besöken. 
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Att dokumentera i samband med besöket är mer patientsäkert med på tanke på att uppgifter 

kan glömmas att journalföra. Endast i en liten del av besöken dokumenterades blodtrycket i 

blodtryckskort, där patienten kan följa blodtrycksvärdet samt önskvärt målblodtryck.  

 

Att uppmana patienterna att själva mäta sitt blodtryck i blodtryckshörnorna är en viktig del i 

egenvården för att ha kontroll över sitt blodtryck och ökad medvetenhet över hur blodtrycket 

ligger. Problemet med blodtryckshörna anser författarna är att speciellt äldre har svårt att 

klara av de digitala mätarna även om anvisningar finns. Att blodtrycksmanschetterna inte 

passar alla, vilket kan resultera i ett felaktigt värde. 

 

I studien bestämdes ingen uppföljning i 22 procent av besöken. Tidigare studier visade att 

uppföljning är viktigt för att öka följsamheten vid behandling av högt blodtryck (Blomqvist 

et. al. 2006). Regelbunden uppföljning av livsstilsförändringar är viktiga (Drevenhorn, 2006). 

Enligt författarna kan distriktssköterskan ses som en samordnare och sträva efter kontinuitet 

så att patienter i möjligaste mån träffar samma distriktssköterska vid uppföljande 

blodtrycksbesök. 

 

Eftersom flertalet av besöken enbart var inriktade på kontroll av blodtrycket skulle ett 

alternativ till dessa blodtrycksbesök hos distriktssköterskan vara att de utförs av 

undersköterskor eller att patienten själv kontrollerar sitt blodtryck i blodtryckshörnan på 

vårdcentralen. En sådan organisation gör att distriktssköterskan får mer tid över kompetens 

kan tillvaratas där den behövs. Alla patienter med högt blodtryck skulle få möjlighet att 

regelbundet gå till blodtrycksmottagningar/livsstilsmottagningar. Enligt författarna är 

livsstilsmottagning och blodtrycksmottagningar ett ändamålsenligt alternativ i vården av 

patienter med högt blodtryck, där patienter med hypertoni kan få stöd och råd vid 

livsstilsförändringar.  

 

4.3 Metoddiskussion  

För att undersöka distriktssköterskans tillvägagångssätt vid planerade blodtrycksbesök med 

avseende på tidsåtgång, samtalsämnen, dokumentation och uppföljning valde författarna att 

göra en observationsstudie, vilket är en styrka i studien anser författarna. Observation speglar 

verkligheten, vad som verkligen samtalas under blodtrycksbesöken inte vad som i efterhand 

besvaras vid till exempel enkätstudie. 
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En egen checklista utformade vilket täckte in de variabler som skulle studeras. Strukturerande 

observationer skall utgå ifrån att forskaren har ett väl definierat problem och därmed att 

situationer och beteende som skall ingå i observationerna är planerade. Ett antal kategorier, 

vilka utarbetas i förväg, skall täcka in de variabler som ska undersökas (Polit & Beck, 2008). 

Checklistan har inte testats i någon annan studie, därmed heller inte validitets eller 

reliabilitetstestad. Checklistan testades vid sex observationer av blodtrycksbesök för att se att 

checklistan mäter det som är avsett att mätas och därmed tillförlitlig. Styrkan i checklistan 

ligger i att den var enkel och därmed lätt att fylla i vilket stärker validiteten. I författarnas 

utbildning till distriktssköterskor ingick motiverande samtalsmedodik vilket gjorde att 

råd/information kunde särskiljas från motiverande samtal. 

 

I efterhand kan författarna tycka att fler observationer borde genomförts innan studien 

påbörjades för att upptäcka följade brister. Svagheterna  i checklistan är att det är svårt att veta 

vad gränsen i samtalen går mellan stress och psykosocialafaktorer. Det var svårt att särskilja 

dessa faktorer eftersom psykosocialafaktorer kan göra att individen upplever stress.   

Svarsalternativen för råd/information eller motiverade samtal var tänkta att underlätta för 

författarna, men det visade sig vara för stort spann på tiden, en till fem minuter, Även om 

råd/information avslutades innan fem minuter så registrerades det som fem minuter vilket 

gjorde att validiteten av den exakta tiden för råd och information påverkades Punkten 

dokumentation i checklistan hade begränsningar då distriktssköterskan inte dokumenterade i 

samband med besöket vilket gjorde att dessa inte var möjliga att observera. 

 

I efterhand har studieförfattarna reflekterat över att bakgrundsfakta som, tidigare 

blodtrycksbesök hos distriktssköterskan och tidigare samtal om livsstilsfaktor kan ha påverkat 

studiens resultat. 

 

Det var svårigheter att få vårdcentraler att delta i studien, bidragande orsaker kan vara att 

distriktssköterskorna uppfattade observationsstudie som värderande och obekvämt samt att 

vårdcentralerna var under omorganisationer den period som observationerna skulle utföras. 

Av de patienter som tillfrågades både brevledes och personligen före blodtrycksbesöket, var 

det inte någon som tackade nej vilket var positivt. Flera av patienterna tyckte det var viktigt 

med studien och att det behövdes mer kunskap om vården vid högt blodtryck. 
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Generaliseringen av resultatet är begränsat på grund av lägre antal deltagande 

distriktssköteskor som hade blodtryckbesök. Av de antal distriktssköterskor som var möjliga 

var det tre som inte var intresserade och sex som inte hade några inbokade besök under 

studietiden vilket kan ha inverkat resultatet. 

 

4.4 Konlusion/ slutsats  

De planerade blodtrycksbesöken hos distriktssköterskan var till största delen korta och samtal 

om blodtrycksläkemedel och biverkningar förekom oftare än livsstilsfaktorer. Vid samtal om 

livsstilsfaktorer var det ofta endast en livsstilsfaktor som berördes. Generellt samtalades det 

mindre med äldre om livsstilsfaktorer. Även mellan män och kvinnor skilde det sig i vilka 

livsstilsfaktorer som det samtalades om. Råd/information eller motiverande samtal var till 

största delen korta. Primärvårdens organisation av patienter med högt blodtryck bör ses över 

för att ta till vara distriktssköterskans specifika kompetens i livsstilsfrågor. 

 

4.5 Förslag på vidare forskning 

Vidare forskning bör fokuseras på hur livsstilsmottagningar är uppbyggda, och 

distriktssköterkors upplevelse av att arbeta på livstilsmottagning. Ett annat intressant område 

är vilken betydelse egenvården har för patienter med högt blodtryck, med tyngdpunkt på 

personer över 65 år och livsstilsförändringar. Vidare kan det fokuseras på organiseringen av 

vården runt patienter med hypertoni inom primärvården. 
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Bilaga 1(4) 

Checklista för observation av planerat blodtrycksbesök 

      
Distriktssköterska antal år i yrket-----------------------------------------------------  

Distriktssköterskans ålder---------------------------------------------------------------  

Patientens ålder--------------------------------------------------------------------------- 

Patient kön    � man � kvinna 

 
Vikt    � Ja � Nej 
Matvanor    � Ja � Nej 
Fysisk aktivitet   � Ja � Nej 
Tobak    � Ja � Nej 
Alkohol    � Ja � Nej 
Sömn    � Ja � Nej 
Stress    � Ja � Nej 
Psykosociala faktorer   � Ja � Nej 
 
Blodtrycksläkemedel   � Ja � Nej 
Läkemedelsbiverkningar   � Ja � Nej 
 
I fylldes blodtryckskort?                        � Ja � Nej 
Uppföljning – patienten tar egen kontakt  � Ja � Nej 
Uppföljning – bokas ny tid till distriktssköterska  � Ja � Nej 
Uppföljning – meddelande till läkare  � Ja � Nej 
Uppföljning – bokas tid till läkare  � Ja � Nej 
Uppmaning till egenkontroll av blodtryck  � Ja � Nej 

 

Hur stor del av patientbesöket utgörs av råd/ information /  motivationssamtal?  

� 1-5 min   � 6-10min � 11-15 min   

 

Hur stor del av besöket utgörs av Dokumentationstid.   

� 1-5 min   � 6-10min 

 

När skedde dokumentationen------------------------------------------------------------------- 

 

Tidåtgång för patientbesöket-------------------------------------------------------------------- 

 

Övriga synpunkter-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Blodtrycksvärde----------------------------------------------------------------------------------- 
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Bilaga 2(4)                                     

Berörda verksamhetschefer 
 
Information om observationsstudie i samband med patientbesök hos distriktssköterskor 

av patienter med högt blodtryck. 

Vi är två distriktssköterskestudenter vid Högskolan Dalarna. Vår avsikt är att skriva en 

magisteruppsats i vårdvetenskap under sensommaren och hösten 2010. Syftet med studien är 

att beskriva innehållet vid planerade blodtrycksbesök hos distriktssköterskor på vårdcentraler. 

Vi önskar delta som observatörer vid blodtrycksbesöken hos distriktssköterskorna.  

Anledningen till studien är att flertalet av patienter med högt blodtryck behandlas inom 

primärvården och kontrollerar sitt blodtryck hos distriktssköterskan. Ur ett kostads- och 

folkhälsoperspektiv är det av betydelse att få en inblick i vad ett planerat blodtrycksbesök hos 

distriktssköterskan innehåller. 

I studien kommer 50 observationer att ingå. Urvalet av vårdcentraler har gjorts genom att 

välja vårdcentraler som ligger inom en radie av 6 mil från Falun. 

Det insamlade materialet från observationerna kommer att behandlas konfidentiellt. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 

DALEA nås via Högskolan Dalarnas webbplats (www.du.se). 

Vi önskar er tillåtelse att genomföra studien på vårdcentralen.  

 

Vid godkännande av att studien genomförs ber vi dig att fylla i uppgifterna på bifogad 

blankett och återsända denna ifylld i det förfrankerade svarskuvertet till oss.  

 

Med vänliga hälsningar  

Gunilla Sand och Ingela Björk 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Gunilla Sand Tel. 070-6572759               E-post v04gunsa@du.se                                    

Ingela   Björk  Tel. 070-2304974            E-post h05ingbj@du.se 

Handledare: 

Lars Jerdén  Tel 023 18558       E-post lars.jerden@ltdalarna.se 
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Tillstånd medges härmed för distriktssköterskestudenterna Gunilla Sand och Ingela Björk att 

genomföra studien: 

 

Verksamhetschef        ____________________________________________ 

 

Namnförtydligande:     _____________________________________________ 

 

Vårdcentral                  ____________________________________________  

 

Ytterligare upplysning lämnas av nedanstående ansvariga. 

Falun 2010-05-20 

____________________________                          _______________________________                              

Ingela Björk                    Gunilla Sand 

 

___________________________  

Handledare: Lars Jerdèn 
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Bilaga 3(4)                                          

Till berörda distriktssköterskor 
Information om observationsstudie i samband med patientbesök hos distriktssköterskor av 

patienter med högt blodtryck. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Vi är två distriktssköterskestudenter vid Högskolan Dalarna. Vår avsikt är att skriva en 

magisteruppsats i vårdvetenskap under sensommaren och hösten 2010. Syftet med studien är 

att beskriva innehållet vid planerade besök hos distriktssköterskor på vårdcentraler av 

patienter med högt blodtryck. För att få möjlighet att genomföra studien vill vi gärna att en av 

oss får vara med som observatör vid era bokade patientbesök gällande högt blodtryck. Vi 

önskar att observera dessa hos distriktssköterskor på mottagningar som inte omfattas av 

specialmottagningar. Det insamlade materialet från observationerna kommer att behandlas 

konfidentiellt.  

Anledningen till studien är att flertalet patienter med högt blodtryck behandlas inom 

primärvården och kontrollerar sitt blodtryck hos distriktssköterskan. Ur ett kostads och 

folkhälsoperspektiv är det av betydelse att få en inblick i vad ett planerat blodtrycksbesök hos 

distriktssköterskan innehåller.  

Praktiskt innebär det att vi kontaktar er enligt överenskommelse, för att informera oss om det 

finns inbokade blodtrycksbesök till distriktssköterskorna samt uppgifter om adresser eller 

telefonnummer för att delge patienten information angående vår studie. 

Er verksamhetschef har gett oss medgivande att genomföra studien och vi hoppas att ni vill 

hjälpa oss med den. 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta deltagandet 

utan närmare motivering.  

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 

DALEA nås via Högskolan Dalarnas webbplats (www.du.se). 

Om Du väljer att tacka ja att delta i studien ber vi dig att fylla i uppgifterna på bifogad 

blankett och återsända denna ifylld i det förfrankerade svarskuvertet till oss.  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Ingela Björk                                      Tel 070 2304974    E-post h05ingbj@du.se                                         

Gunilla Sand                                      Tel 070 6572759   E-post v04gunsa@du.se  

Handledare: Lars Jerdén                    Tel 023 18558      E-post lars.jerden@ltdalarna.se 
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Jag har tagit del av studiens syfte och tillvägagångssätt. Jag är informerad om att mitt 

deltagande är helt frivilligt och jag kan när som helst avbryta min medverkan utan motivering. 

 Jag samtycker till att delta i observationsstudien. 

 

Datum                                                     Namn                                                                     

_________________________                                ________________________________ 

Vårdcentral där Du arbetar:    Namnförtydligande 

_________________________            ________________________________ 

                                                                                                                                   

Tel. nr. där Du kan nås 

_________________________ 

 

Tack för din medverkan 

Med vänliga hälsningar 

    

______________________________  _______________________________ 

Ingela Björk    Gunilla Sand 

 

______________________________ 

Handledare:Lars Jerdén   
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Bilaga 4(4)  

Till berörda patienter! 

Information om studie. Vi är två distriktssköterskestudenter vid Högskolan Dalarna. Vi har 

för avsikt att skriva en magisteruppsats i vårdvetenskap under sensommaren och hösten 2010. 

Blodtrycksbesök hos distriktssköteskan – en observationsstudie. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Syftet med studien är att beskriva vad ett planerat besök innehåller när en patient med högt 

blodtryck kommer till distriktssköterskan. Anledningen till studien är att flertalet av patienter 

med högt blodtryck behandlas inom primärvården och kontrollerar sitt blodtryck hos 

distriktssköterskan. För att främja hälsa hos befolkningen med högt blodtryck är det av 

betydelse att få en inblick i vad ett blodtrycksbesök hos distriktssköterskan innehåller. 

Det praktiska genomförandet innebär att en av oss sitter med som observatör under 

blodtrycksbesöket. 

Anledningen till att du är utvald att delta i studien är att du ska på ett inbokat besök hos 

distriktssköterska på vårdcentralen.  

Endast din ålder kommer att efterfrågas vilket innebär att du garanteras anonymitet. Det 

obehag som studien kan innebära för er är att observatören får ta del av de uppgifter som 

framkommer i samtalet mellan er och distriktssköterskan vid besöket. Det som sägs vid 

besöket är sekretessbelagt varför observatören har tystnadsplikt. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta 

deltagandet utan närmare motivering. Om du väljer att inte delta innebär det inga 

negativa konsekvenser i din fortsatta kontakt med hälso- och sjukvården. 

Du kommer att tillfrågas om medgivande till deltagandet på distriktssköterskmottagningen vid 

ditt besök hos distriktssköterskan.  

 

Ytterligare upplysning lämnas av nedanstående ansvariga. 

Falun 2010-05-20 

__________________________                    ______________________________ 

Ingela Björk                                     Gunilla Sand 

Tel. 0702304974               Tel. 070-6572759 

E-post h05ingbj@du.se               E-post v04gunsa@du.se 

___________________________              Tel 023-18358                                                                                         

Handledare; Lars Jerdén                                       E-post lars.jerden@ltdalarna.se  


