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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Högt blodtryck är en av de vanligaste diagnoserna i primärvården. Högt 

blodtryck kan leda till allvarliga följdsjukdomar, som stroke och hjärtsvikt. 

Distriktssköterskan möter ofta dessa patienter för blodtryckmätning och samtal om 

levnadsvanor.  

Syfte: Att utvärdera effekter av distriktssköterskans råd och stöd utifrån empowerment till 

vuxna patienter med hypertoni. 

Metod: En randomiserad kontrollerad multicenterstudie. Enkäter besvarades av patienter 

med högt blodtryck före och efter intervention av distriktssköterskans råd och stöd, som 

utgick från empowerment. Ett speciellt framtaget blodtryckskort användes också. Analysen 

av materialet var statistisk. 

Resultat: Blodtrycket sjönk hos patienterna i interventionsgruppen och kontrollgruppen.  

Skillnaden mellan grupperna var inte signifikant. Patienterna i interventionsgruppen erhöll 

signifikant bättre hälsoindex med bättre emotionell och fysisk hälsa samt minskad stress. 

Levnadsvanorna ändrades inte signifikant i någon av grupperna. Patienternas nöjdhet med 

sin kunskap ökade signifikant i båda grupperna. Patienterna i interventionsgruppen angav 

att de i allra högsta grad fått kompetent vård som utgick från deras egen situation. 

Slutsats: Distriktssköterskans råd och stöd förbättrade patienternas upplevda hälsa genom 

att utgå från empowerment. Blodtrycket sjönk lika mycket i de båda grupperna och 

levnadsvanorna påverkades inte. Mer forskning behövs för att utvärdera empowerments 

effekter. 

Nyckelord: Distriktssköterska, hypertoni, hälsa, levnadsvanor, råd, stöd,  
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ABSTRACT  

Background: Hypertension is one of the most common diagnoses in primary care. 

Hypertension can lead to serious complications, such as stroke and congestive heart failure. 

Public health nurses frequently encounter these patients for blood pressure measurement 

and conversations about lifestyle. 

Purpose: To evaluate the effects of public health nurse advice and support by empowerment 

to adults with hypertension. 

Methods: A randomized controlled trial. Questionnaires were answered by patients with 

hypertension before and after the intervention of the public health nurse advice and support, 

which was based on empowerment. A specially developed blood pressure card was also used.  

The analysis of the data was statistically performed. 

Results: Blood pressure decreased among patients in the intervention group and the control 

group. The difference between groups was not significant. Patients in the intervention group 

experienced significantly better health index with better emotional and physical health and 

reduced stress. Living habits did not change significantly in either group. Patients satisfaction 

with their knowledge increased significantly in booth groups. Patients in the intervention 

group reported that they very much had care that was based on their own situation. 

Conclusion: Public health nurse's advice and support with empowerment improved patient 

perceived health. Blood pressure decreased equally in both groups and lifestyles were not 

affected. More research is needed to evaluate the effects of empowerment. 

Keywords: Advice, health, hypertension, lifestyle, public health nurse, support.  
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1 INLEDNING 

Många människor har högt blodtryck vilket leder till att risken att insjukna i hjärt- och 

kärlsjukdom så som stroke och hjärtsvikt ökar. I primärvården är denna grupp patienter en 

av de vanligast förekommande och fyller en stor del av distriktssköterskans mottagningar, dit 

många kommer för mätning av blodtrycket. Distriktssköterskan har en nyckelroll i arbetet 

med patienter med högt blodtryck, framförallt med att ge råd och stöd till förändrade 

levnadsvanor, men även med information om läkemedel och blodtryck. Många 

läkemedelsstudier inom högt blodtryck finns utförda men inte lika många studier där 

distriktssköterskans metoder studeras. Ytterligare forskning behövs för att studera effekter 

av olika metoder för omvårdnad då det är angeläget att förebygga högt blodtryck och dess 

följdsjukdomar. I denna uppsats utvärderas effekten av empowerment på patienters 

blodtryck, hälsa och levnadsvanor genom en ettårig intervention av distriktssköterska. I mitt 

arbete som distriktssköterska i primärvården med mångårig specialisering inom hjärta/kärl 

kan jag se att det finns stor kapacitet och intresse hos kollegorna i frågor som rör 

levnadsvanor och patienternas hälsa. Det är intressant att få göra en studie i 

sjukvårdsområdet där våra kunskaper och nya metoder testas. 

2 BAKGRUND 

2.1 Definitioner och förekomst  

I Sverige har 1,8 miljoner vuxna människor högt blodtryck, vilket motsvarar 27 procent av 

befolkningen (Statens beredning för medicinsk utvärdering, [SBU] 2007).   

• 60 procent har mild blodtrycksförhöjning, 140–159/90–99 mm Hg 

• 30 procent har måttlig blodtrycksförhöjning, 160–179/100–109 mm Hg 

• 10 procent har kraftig blodtrycksförhöjning, ≥180/≥110 mm Hg (SBU 2007) 

Förekomsten av högt blodtryck är högre i Europa än i Nordamerika. I de europeiska länderna 

(England, Finland, Italien, Spanien, Sverige och Tyskland) hade 44 procent högt blodtryck 

och i Nordamerika hade 28 procent högt blodtryck i åldersgruppen 35-74 (Wolf-Maier m.fl., 

2003). Sverige ligger därmed lägre med 27 procents förekomst. Av de människor i Sverige 

som får behandling för högt blodtryck uppnår ca 20 procent målblodtrycket <140/90 som är 

riktvärde både nationellt och internationellt (SBU, 2007). Wolf-Maier m.fl. (2003) 

redovisade att i åldersgruppen 35-64 år nådde åtta procent målblodtryck i Europa och 23 

procent i Nordamerika. I Stockholms primärvård däremot uppnådde 27 procent 

http://ep.bib.mdh.se:2071/pubmed?term=%22Wolf-Maier%20K%22%5BAuthor%5D
http://ep.bib.mdh.se:2071/pubmed?term=%22Wolf-Maier%20K%22%5BAuthor%5D
http://ep.bib.mdh.se:2071/pubmed?term=%22Wolf-Maier%20K%22%5BAuthor%5D
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målblodtryck av vuxna som läkemedelsbehandlades för högt blodtryck (Qvarnström m.fl., 

2010), vilket är betydligt fler än vad Wolf-Maier m.fl. (2003) visade i sin studie. 

2.2 Risker med högt blodtryck 

Desto högre systoliska och diastoliska blodtrycket blir, desto större är risken för hjärt-, kärl- 

och njursjukdom (Lewington, Clarke, Qizilbach, Peto & Collins, 2002).  Vid en ökning av det 

systoliska blodtrycket med 20 mmHg eller det diastoliska med 10 mmHg fördubblas risken 

att dö i hjärt-kärlsjukdom (SBU, 2007). Även vid en blodtrycksnivå på 130-139/85-89 ökar 

risken för hjärt- och kärl sjukdom (Vasan. m.fl., 2001).  Sambandet mellan stroke och högt 

blodtryck är större än mellan hjärt-kärlsjukdom och högt blodtryck (SBU, 2007). Obehandlat 

högt blodtryck leder till olika kärlförändringar, som förtjockning av kärlväggen, endotelet i 

artärerna kan få nedsatt funktion och arterioskleros i medelstora och stora artärer. 

Organförändringar kan också förekomma vid obehandlad högt blodtryck och 

vänsterkammarhypertrofi och njurskada är förenat med en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom 

(SBU, 2007).    

2.3 Levnadsvanor som har betydelse för hälsan 

Det finns en rad kända frisk- och riskfaktorer som har betydelse för hälsan, som att inte röka 

är en friskfaktor medan rökning är en riskfaktor (Josefsson, 2011). Riskfaktorer kan öka 

blodtrycket, som fysisk inaktivitet, övervikt, ohälsosamma matvanor, överkonsumtion av 

alkohol, rökning och stress. Risken för sjukdomsutveckling ökar snabbt om personen har 

flera riskfaktorer (SBU, 2007). Blodtrycket kan sänkas genom att påverka riskfaktorerna och 

därmed minska risken för hjärt- och kärlsjukdom (SBU, 2007). I Socialstyrelsens nationella 

riktlinjer (2011) om sjukdomsförebyggande metoder rekommenderas hälso- och sjukvården 

att genom hälsofrämjande samtal stödja patienter att förändra ohälsosamma levnadsvanor. 

Detta gäller särskilt vissa patienter, däribland de med högt blodtryck som löper en större risk 

för ohälsa om de också har ohälsosamma vanor. De räknas därmed som högriskpatienter. 

Basen i behandlingen av högt blodtryck bör alltid vara förändring av levnadsvanor (SBU, 

2007). 

Många människor är fysiskt inaktiva och har en stillasittande fritid vilket visades i den 

nationella folkhälsoenkäten i Sverige (Statens folkhälsoinstitut [FHI], 2011). Att ökad fysisk 

aktivitet kan förbättra blodtrycket betonas även av svenska riktlinjerna från Fysisk aktivitet i 

Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling (FYSS), som också ger praktiska 

rekommendationer. Socialstyrelsen (2011) rekommenderar att patienter med fysisk 

inaktivitet och högt blodtryck erbjuds rådgivande samtal och även en skriftlig ordination, till 

exempel fysisk aktivitet på recept (FAR), en stegräknare och att patienterna följs upp. I en 

metaanalys av 72 studier framkom att dynamisk uthållighetsträning kunde sänka blodtrycket 

7/5 mmHg vid mild till måttligt högt blodtryck (Fagard & Cornelissen, 2007). Att öka 

http://ep.bib.mdh.se:2071/pubmed?term=%22Wolf-Maier%20K%22%5BAuthor%5D
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promenaderna kan sänka blodtrycket även hos äldre personer. Lee, Arthur och Avis (2006) 

undersökte effekten av en samhällsbaserad promenadintervention på blodtryck hos äldre 

personer. I interventionen användes en teori om hälsorelaterat självförtroende och 

guidelines. Distriktssköterskan motiverade de äldre till regelbundna promenader med ökad 

frekvens och tid. Resultatet blev en signifikant sänkning av blodtrycket och en signifikant 

ökning av promenaderna. Drevenhorn, Bengtson och Kjellgren (2009) menar å andra sidan 

att det är svårt att förändra patienters levnadsvanor och att omvårdnaden behöver utvecklas 

och förbättras. Jallinoja m.fl. (2007) visade i en enkätstudie att en majoritet (95 procent) av 

sjuksköterskorna ansåg att patienternas motvilja till att ändra sina levnadsvanor var ett 

dominerande hinder.  

Enligt livsmedelsverket kan risken för högt blodtryck minskas genom att äta en kost som 

består av mycket frukt och grönt (gärna 5 styck/dag), lite salt och magra mjölkprodukter 

(Svenska livsmedelsverket [SLV], 2011). Många personer uppfyller inte dessa 

rekommendationer och antalet personer som åt lite frukt och grönt (0-1,3 styck/dag) var 34 

procent män respektive 17 procent kvinnor (FHI, 2011). Övervikt är en riskfaktor för hjärt- 

och kärlsjukdom på grund av en ökad förekomst av högt blodtryck, ökade kolesterolvärden 

och risk för diabetes. Vid övervikt och samtidigt högt blodtryck ses sämre behandlingseffekt 

av blodtrycket (SBU, 2007). Blodtrycket kan sjunka vid viktnedgång och det går även att 

förebygga högt blodtryck (SBU, 2002).  Det pratas ofta om en fetmaepidemi vilket kan ge en 

kraftigt ökad sjuklighet i framtiden (SBU, 2002).  I Sverige var 41 procent män respektive 29 

procent kvinnor överviktiga och 14 procent hade fetma (FHI, 2010), medan Näslind-

Ylispangar, Sihvonen, Vanhanen och Kekki (2005) visade att bland 40-åriga män i Finland 

hade 66 procent övervikt eller fetma.  Socialstyrelsen (2011) rekommenderar att patienter 

med högt blodtryck och övervikt får kvalificerad rådgivning för sina matvanor.   

Överkonsumtion av alkohol kan öka blodtrycket medan däremot lätt till måttligt intag kan 

minska risken för hjärtinfarkt (SBU, 2001). Riskbruk av alkohol föreligger när män dricker 

mer än 14 standardglas alkohol per vecka och kvinnor mer än nio standardglas. Som riskbruk 

räknas även ett högt intag av alkohol vid ett tillfälle minst en gång per månad och för män är 

detta fem standardglas eller mer per tillfälle respektive hos kvinnor fyra standardglas eller 

mer (Socialstyrelsen, 2011).  I Sverige och i åldersgruppen 30-44 år hade 17 procent män och 

sju procent kvinnor riskabla alkoholvanor (FHI, 2011), medan Näslind-Ylispangar, Sihvonen, 

Vanhanen och Kekki (2005) visade att alkoholkonsumtionen var betydligt högre i Finland 

bland 40-åriga män. Det framkom att 28 procent drack sex eller fler standardglas alkohol per 

gång minst en gång/vecka. Socialstyrelsen (2011) rekommenderar rådgivande samtal till 

patienter med högt blodtryck och riskbruk av alkohol. Rökning kan påskynda utveckling av 

arterioskleros och är en allmänt känd riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom (SBU, 2007). 

Rökning och riskbruk av alkohol i kombination med högt blodtryck ger ytterligare risk för 

hjärt- och kärlsjukdom. I folkhälsoenkäten, 2010 var antalet dagligrökare i Sverige 10 

procent män respektive 12 procent kvinnor (FHI, 2011), jämfört med 40-åriga män i Finland 

där 52 procent rökte dagligen(Näslind-Ylispangar, Sihvonen, Vanhanen & Kekki, 2005). Snus 

är mindre studerat än rökning och leder inte till en ökad risk för att ge hjärtinfarkt eller 
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stroke (Socialstyrelsen, 2011), medan Hergens m.fl. (2007) visade att snus ökar risken att dö i 

hjärtinfarkt och stroke.  

En hjärt- kärlhändelse kan utlösas både av tillfällig och kronisk stress (SBU, 2004). Patienter 

med hjärtsjukdom kan vid stark tillfällig stress drabbas av abnorm hjärtrytm och plötslig 

död, till exempel har det visats vid jordbävning (Esler, Schwartz & Alvarega, 2008). Kronisk 

stress kan leda till högt blodtryck och arterioskleros (SBU, 2004).  Kronisk stress är även en 

riskfaktor för det metabola syndromet som ökar risken för högt blodtryck och hjärt-

kärlsjukdom (Esler m.fl., 2008).  I den svenska folkhälsoenkäten angav fem procent kvinnor 

respektive tre procent män sig som mycket stressade, och 16 procent kvinnor respektive 11 

procent män kände sig stressade (FHI, 2010). Stress är dock individuellt och upplevs olika 

hos olika människor. Det är viktigt att vid långvarig stress ha möjlighet till återhämtning och 

en god sömn är viktigt för den psykiska hälsan (FHI, 2010). 

2.4 Distriktssköterskan 

2.4.1 Kompetens och kunskap  

För att ge en god omvårdnad krävs kompetens och kunskap (Eriksson & Nilsson, 2008; 

Irvine, 2007; Tveiten & Severinsson, 2005). Förmåga att uttrycka sig, en bra 

konversationsteknik, pedagogisk kompetens och professionell trovärdighet är viktiga 

beståndsdelar i omvårdnaden av patienter med högt blodtryck för att öka deras delaktighet i 

behandlingen (Eriksson & Nilsson, 2008). Distriktssköterskors kunskap om teorier kring 

hälsorådgivning och hur det kommer till användning i det dagliga arbetet med patienterna 

undersöktes av Irvine (2007). Irvine (2007) menar att distriktssköterskorna hade många 

olika varianter på det teoretiska perspektivet, men att de hade gemensamt att det var viktigt 

att utbilda patienterna i levnadsvanor och att hjälpa dem att uppnå en optimal hälsa. 

Jallinoja m.fl. (2007) visade däremot att sjuksköterskorna ansåg att de hade för liten 

kunskap om rådgivning kring levnadsvanor. De angav också att det kändes obekvämt att tala 

om övervikt och rökning och att tiden ofta spelar in och hindrar att gå in djupare i patientens 

livssituation. Att utbilda distriktssköterskor i patientcentrerad konsultation kan öka fokus på 

levnadsvanor i samtalen med patienter som har högt blodtryck (Drevenhorn, Bengtson & 

Kjellgren, 2009). Aminoff och Kjellgren (2001) fann också att patientcentrerad konsultation 

ledde till att patienterna frågade mer om levnadsvanor i mötet med distriktssköterskan. De 

var också mer aktiva i diskussionerna med distriktssköterskan jämfört med läkarna. Metcalfe 

(2005) menar att distriktssköterskan är en nyckelperson för att hjälpa och stödja patienten 

till att ta egen kontroll över sin situation. De kan ge information om risker och fördelar med 

olika behandlingar så att patienten kan göra sina egna val bland olika behandlingsalternativ 

(Metcalfe, 2005). 

Det finns många styrdokument som reglerar distriktssköterskans arbete. Hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763) anger att sjukvården ska ge information om metoder som 
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förebygger sjukdom. En regeringsproposition (prop. 2007/08:110) betonar att sjukvården 

ska ha ett mera sjukdomsförebyggande perspektiv.  International Council of Nurses (ICN) 

har en etisk kod för sjuksköterskor som är reviderad och översatt till svenska av 

sjuksköterskeföreningen (SSF, 2007).  Koden betonar att sjuksköterskan ansvarar för att ge 

information till patienten, så att de får möjlighet att samtycka till behandling och vård. I 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (2005) anges att sjuksköterskan 

ska förebygga ohälsa och främja hälsa.  Detta genom att identifiera och förebygga hälsorisker 

och bedöma patientens förmåga till egenvård. Det finns en stor variation mellan 

vårdcentralerna i Sverige, var det finns strukturerade program och rutiner för förebyggande 

insatser (Socialstyrelsen, 2011). Distriktssköterskan har genom sin utbildning en fördjupad 

kunskap inom det hälsoförebyggande arbetet. 

2.4.2 Råd och stöd  

Råd och stöd till patienterna kan se ut på olika sätt. Att identifiera patientens mentala 

förmåga underlättar för att kunna möta patienten på sin egen nivå och därigenom lyckas 

bättre med att hjälpa patienten med ohälsosamma levnadsvanor. Av vikt är även att förstå 

patientens livssituation och deras motiv för förändring. Genom att stödja och bekräfta 

patienten kan distriktssköterskan hjälpa dem att hitta egna lösningar och beslut (Eriksson & 

Nilsson, 2008). Tveiten och Severinsson (2005) fann däremot att distriktssköterskornas roll 

huvudsakligen var som expert, vilket möjligen ledde till att patienterna inte fick optimal 

möjlighet till att fatta sina egna beslut. Patienterna frågade mycket om olika råd, och det 

framkom att de önskade stöd, bekräftelse, information eller detaljer om sina läkemedel, 

vilket distriktssköterskorna även gav (Tveiten & Severinsson, 2005). Irvine (2007) ansåg att 

distriktssköterskorna hade en alltför varierad bild av hälsorådgivning där en del även hade 

ett snävt perspektiv på hälsa och patient.  Irvines (2007) intryck var också att 

distriktssköterskorna inte var djupt involverade i hälsorådgivning. Den vanligaste rollen som 

de intog var den sjukdomsorienterade vilket även Tveiten och Severinsson (2005) visade. 

Kontinuitet och att möta samma distriktssköterska är viktigt för att kunna bygga upp och 

behålla en bra relation. Det första mötet ansågs som viktigt för att få till stånd ett bra 

förtroende (Eriksson & Nilsson, 2008; Tveiten & Severinsson, 2005).   

ICNs etiska kod (2007) innebär även att sjuksköterskan särskilt tar ansvar för att stödja 

svaga gruppers hälsa och behov i samhället samt initiera åtgärder. 

Sjukvården kan organiseras på olika sätt men att ge patienten rätt stöd på rätt nivå är 

centralt. Patienter som har flera olika kroniska sjukdomar får ofta träffa flera olika 

specialister och det kan leda till att det önskvärda patientcentrerade perspektivet inte alltid 

uppnås. Här kan distriktssköterskan eller distriktsläkaren ha en samordnande funktion. 

Metcalfe (2005) skriver att vården av kroniskt sjuka med olika interventioner och stöd kan 

delas in i olika nivåer där basen är primär hälsorådgivning för befolkningen. På nivå 1 finns 

70-80 % av patienterna med kronisk sjukdom. Där kan distriktssköterskan stödja patienten 

så att de kan ta en aktiv roll i sin behandling. Nivå 2, handlar om de patienter som har en 

högre risk för komplikationer av sin sjukdom. Distriktssköterskor kan där ha en nyckelroll 



 

10 

 

som mer aktivt hjälper patienten att hantera sin sjukdom och minska risken för 

komplikationer. Det kan till exempel vara patienter med högt blodtryck eller hjärtsvikt. Nivå 

3, är de patienter som är sjukast och behöver mest hjälp. De kan vara komplext, multisjuka 

och behöva ett team som är kunnigt och anpassat för deras behov. På alla nivåer behövs stöd 

för att patienten ska kunna få respekt, ta eget ansvar och göra sina val (Metcalfe, 2005). 

2.5 Teoretiskt perspektiv 

Empowerment valdes som teoretiskt perspektiv för denna studie. Det är ett begrepp där 

patienten sätts i centrum, har rätt och förmåga att både medverka och påverka sin vård och 

egenvård (Graspemo, Ludvigsson & Nordfeldt, 2005).  Detta synsätt bedömdes passa väl för 

den studie som vi planerade och för den intervention som distriktssköterskorna skulle 

använda. Ordet empowerment brukar översättas till bemyndigande, men andra 

översättningar har också använts som bemäktigande, maktmobilisering och egenmakt. I den 

här studien definieras empowerment med bemyndigande. Inom sjukvården är 

bemyndigande det mest använda ordet (Graspemo m.fl., 2005). När personalen utgår från 

empowerment så bör de försöka släppa den traditionella fokuseringen på sjukdomen och 

istället tänka mera i ett hälsoperspektiv. Om fokuset är på hälsan så finns en förutsättning för 

att medbestämmandet ökat för patienten (Björvell, 1998). Flera teoretiker har tolkat denna 

syn på olika sätt, som Antonovskys salutogena synsätt och känsla av sammanhang. Björvell 

(1998) tolkar Antonovsky som att en patient som har mindre förståelse och kontroll sannolikt 

behöver mera stöd av personalen och att det kan leda till en ökad medverkan, förbättrad 

hälsa och egenvård. Orem började utveckla sina teorier om egenvård under 1950-talet där 

hon poängterade att människan har en förmåga att ta ansvar och göra val. Hon skrev att 

målet med omvårdnaden är att ge stöd och hjälpa patienten att utveckla sin förmåga till 

egenvård (Rooke, 1997). Filosofen Freire´s mening är enligt Hage och Lorensen (2005) att 

när empowerment används så betyder det att patienten gör sitt eget val efter att kritiskt ha 

reflekterat över sin sjukdom tillsammans med sjuksköterskan. Om ett perspektiv som utgår 

från empowerment tillämpas så kan det stödja sjuksköterskan att lära känna patienten, vilket 

kan leda till en mer patientcentrerad och holistisk vård. Man kan se patienten som expert och 

empowerment bör leda till att de med kronisk sjukdom även kan leva ett oberoende och 

flexibelt liv utan att behöva drabbas av ett hierarkiskt och stelbent sjukvårdssystem 

(Metcalfe, 2005). Nyatanga och Dann (2002) anger att det ultimata målet med 

empowerment är ett gott välbefinnande.  

Det kan dock vara svårt att tillämpa empowerment då det i sjukvårdens struktur finns en 

gammal inarbetad hierarki mellan till exempel sjuksköterska och patient (Nyatanga & Dann, 

2002). I USA är perspektivet på egenvård ofta decentraliserat utanför ersättningssystemet 

och baserat på begränsad kunskap (Redman, 2007). Patientens val och funderingar lämnas 

ofta utanför. Det finns en brist på kunskap om vilken modell som passar bäst för vilken 

patient och det är också en brist på studier som utvärderar detta. Det är oftast sjuksköterskor 

som informerar om egenvård men läkarna förstår eller remitterar sällan patienterna till 
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sjuksköterskorna för detta.  Empowerment är viktigt att införa i vårdsystemet och Redman 

skriver att ansvaret inte bör överlämnas till patient eller familj utan att försäkra sig om att de 

verkligen har möjlighet att ta detta ansvar. Empowerment får inte leda till att patienten mår 

sämre, till exempel känsla av skuld om behandlingsmålen inte nås. En del patienter kanske 

behöver mer information om hur de själva kan medverka till bättre hälsa till exempel vid 

nedsatt kognitiv förmåga istället för att kalla dem obildbara (Redman, 2007).  Empowerment 

kan också uppfattas som ett paternalistiskt begrepp och Powers (2003) skriver i en 

debattartikel att empowerment kan användas för att öka patienters följsamhet men att det 

kan leda till en maktförskjutning så att patienterna hamnar i underläge. Empowerment 

användas då som en metod att producera compliance. Patienter kan anses ha uppnått 

empowerment bara om de är följsamma till de råd de får och gör de val som sjukvården 

rekommenderar.  Ett annat begrepp som ofta används är concordance och som enligt 

Nyatanga och Dann (2002) kan anses som en motsats till empowerment, där patienten 

förväntas öka sin compliance, till exempel genom att ta sina läkemedel som ordinerat. 

Empowerment handlar istället om att respektera patientens val (Nyatanga & Dann, 2002). 

Patienterna bör själva få bestämma vilka metoder som används då det annars finns en risk 

att sjukvårdens makt ökar (Powers, 2003). Det kan även vara så att patienten har en annan 

åsikt eller gör ett annat val än sjuksköterskan föreslår, men det behöver inte betyda att 

patienten ska bli utan vård eller att empowerment har misslyckats menar Hage och Lorensen 

(2005). Vissa patienter väljer av olika skäl som dålig ekonomi, biverkningar eller dålig 

information att avstå från medicinering eller behandling, men det måste också respekteras, 

förstås och bemötas på ett bra sätt (Redman, 2007).  

Kyung och Bong (2011) undersökte effekten av empowerment med avsikt att förbättra 

levnadsvanorna och öka den fysiska och psykiska hälsan hos kvinnor med låg inkomst. 

Kvinnorna fick utbildning i form av föreläsningar och gruppdiskussioner och fick skriva ner 

egna mål för varje vecka för att minska de kardiovaskulära riskfaktorerna. Det ledde till en 

signifikant minskning av flera riskfaktorer, som blodtryck, kolesterol och blodsocker. 

Programmet ledde också till en signifikant ökning av hälsorelaterad livskvalitet och kunskap 

(Kyung & Bong, 2011). Orems teori om egenvård användes av Wang och Abbott (1998) för att 

lansera ett program för prevention av högt blodtryck och diabetes hos en stor grupp 

invandrare. Sjuksköterskornas stöd ledde bland annat till en signifikant sänkning av 

blodtrycket. De fann också att det är nödvändigt att sjuksköterskorna lyssnar och tar hänsyn 

till olika personers bakgrund och traditioner för att lyckas med att ändra levnadsvanorna 

(Wang & Abbott, 1998). 

Björvell (1998) föreslår att program som utgår från empowerment inleds med att patient och 

personal reflekterar tillsammans över hur patienten upplever sjukdomen och vad som kan 

ändras i egenvården. Därefter görs ett gemensamt förslag på åtgärdsprogram, som stegvis 

implementeras. Målet med patientutbildning är att öka patientens självständighet och 

valfrihet samt att patienten är en viktig del i vårdteamet (Graspemo m.fl., 2005). För att 

verkligen få empowerment att fungera där patientens behov och val respekteras, krävs att 

sjuksköterskans och patientens kommunikation bygger på jämställdhet, samarbete och 

ömsesidighet (Nyatanga & Dann, 2002). 
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2.6 Problemformulering 

Högt blodtryck är en stor riskfaktor för allvarliga följdsjukdomar som till exempel stroke och 

hjärtinfarkt. Många människor har idag förhöjda blodtrycksnivåer, även vid behandlat högt 

blodtryck. Många olika strategier för behandling har studerats. Att arbeta med perspektiv 

som empowerment som mål kan främja hälsan för patienter. Att empowerment är 

användbart i omvårdnad av patienter med högt blodtryck redovisas i flera studier, genom 

sänkta blodtrycksnivåer och förbättrade levnadsvanor. Empowerment handlar om att ge 

patienten ett perspektiv på sin egenvård och hälsa. Detta perspektiv passar väl in i 

distriktssköterskans yrkesroll inom folkhälsa. Patienterna behöver även få möjlighet till 

fördjupad kunskap om det förhöjda blodtrycket och blodtrycksregleringen. Studier behövs 

där distriktssköterskornas omvårdnadsåtgärder studeras, utifrån effekt på patientens 

blodtryck, hälsa, levnadsvanor och kunskapsnivå, vilket denna studie har i avsikt att göra. 

3 SYFTE  

Att utvärdera effekter av distriktssköterskans råd och stöd utifrån empowerment till vuxna 

patienter med högt blodtryck. 

3.1 Frågeställningar 

1. Hur påverkas patientens blodtryck av distriktssköterskans råd och stöd? 

2. Hur påverkas patientens hälsa av distriktssköterskans råd och stöd? 

3. Hur påverkas patientens levnadsvanor av distriktssköterskans råd och stöd? 

4. Hur påverkas patientens kunskap om högt blodtryck av distriktssköterskans råd och 

stöd? 

4 METOD  

4.1 Design 

Denna studie med pretest, posttest design (Polit & Beck, 2012) ingick i en övergripande 

randomiserad kontrollerad multicenter studie (Sen m.fl., in manuscript). Studien rapporterar 
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enkäter (Bilaga A, B) besvarade av patienter före och efter intervention av distriktssköterska. 

Det fanns även en kontrollgrupp som erhöll sedvanlig vård och som också besvarade samma 

enkät. Distriktssköterskeinterventionen bestod av råd och stöd om levnadsvanor, fördjupad 

information om högt blodtryck samt individuella besök under ett års tid . Studien 

genomfördes i ett sjukvårdsområde i Stockholms län, där det finns 32 vårdcentraler. Den 

övergripande studien vara designad för att visa en sänkning av blodtrycket med 7,5 mmHg 

med 80 procent power och antalet patienter skulle vara 50 per grupp vilket tillät en förlust av 

15 patienter per grupp.  Randomiseringen gick till så att det först gjordes en lista med 

slumpmässigt grupperade studienummer. Kuvert med skrivet studienummer utanpå 

packades med enkät och studiekort märkt med randomiseringsgrupp och fördelades på de 

olika vårdcentralerna. Kuverten öppnades sedan då patienten hade beslutat sig för att delta i 

studien. Patienten fick då reda på vilken grupp de kom att tillhöra. 

4.2 Urval  

Inklusionskriterier var patienter 18 år och äldre med högt blodtryck och där distriktsläkaren 

fattade beslutet att patienten behövde en mätning av blodtrycket inom sex veckor. 

Exklusionskriterier var patienter med acceptabel blodtrycksnivå och där behandlingen inte 

behövde ändras. Patient med en allvarlig sjukdom, som inte skulle kunna genomföra studien, 

samt patient som hade otillräckliga svenska språkkunskaper för att förstå den skriftliga 

instruktionen. 

Totalt inkluderades 167 patienter med högt blodtryck, diagnostiserat av distriktsläkare varav 

149 fullföljde studien. I interventionsgruppen för distriktssköterskan inkluderades 59 

patienter, varav 53 fullföljde studien. I kontrollgruppen inkluderades 52 patienter, varav 43 

fullföljde studien. Resterande patienter (n=56) ingick i läkarintervention som inte analyseras 

i denna studie.  

Samtliga verksamhetschefer på de 32 vårdcentraler informerades skriftligt om studien och 

erbjöds att delta, se Bilaga C. Vid intresse av studien besöktes sammanlagt 11 vårdcentraler 

för muntlig information. Verksamhetschefer på totalt nio vårdcentraler valde att delta. På de 

nio vårdcentralerna deltog 15 distriktssköterskor och 50 distriktsläkare i den övergripande 

studien. De 15 distriktssköterskorna ingick i ett lokalt hjärt- och kärl nätverk i 

sjukvårdsområdet.  

Patienterna erhöll innan studiestart ett informationsbrev om studien, se Bilaga D.  

4.2.1 Intervention  

Innan urval av patienter utbildades distriktssköterskorna under två halvdagar. Utbildningen 

hölls av en högskoleadjunkt och projektledaren (Görel Rasjö Wrååk, GRW) för den här 

studien. Utbildningen innehöll: 
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 Fördjupad kunskap om högt blodtryck, omhändertagande och aktuella riktlinjer. 

 Patientcentrerat förhållningssätt och användningen av empowerment som teknik. 

 Dokumentation enligt vårdprocessen, och användning av relevanta sökord samt 

formulering av omvårdnadsdiagnos och mål enligt dokumentationsmodellen VIPS 

(Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2000). 

 

Interventionen som genomfördes av distriktssköterskan omfattade:  

 Att tillsammans med patienten skapa en individuell plan med fokus på levnadsvanor 

med primärt syfte att sänka blodtrycket men även öka patientens hälsa och förbättra 

levnadsvanorna. Patienten gavs möjlighet att själva påverka vilka levnadsvanor de 

önskade ha råd och stöd kring och utifrån det gjordes den individuella planen som 

sedan följdes under studieåret. 

 Individuella besök med patienten enligt blodtryckskortet (Bilaga E) och patientens 

önskemål och behov i ungefär ett år. Blodtryckskortet utvecklades av två läkare under 

specialistutbildningen inom allmänmedicin och testades initialt i en pilotstudie och 

sedan i den utökade studien (Sen m.fl., in manuscript).  Blodtryckskortet består av 

information om målblodtryck, levnadsvanor samt möjlighet att fylla i aktuellt 

blodtryck både i siffror och i en grafisk tabell. Kortet ger även rekommendation om 

när nästa blodtrycksmätning bör ske utifrån blodtrycksnivå. 

 Information om högt blodtryck och läkemedel då patienten önskade ökad kunskap. 

 Evidensbaserade riktlinjer användes i omvårdnaden av patienterna (SBU, 2004, 

2007), (Regionalt omvårdnadsprogram för hypertoni, Vårdinformation i stor 

Stockholm [Viss], 2012). 

 

Distriktssköterskorna erhöll skriftligt informationsmaterial från evidensbaserade källor 

(SBU, 2004; SBU, 2007; Viss) och skriftliga instruktioner för studien (Bilaga F).  

Under studien ringde och besökte projektledaren(GRW) distriktssköterskorna på 

vårdcentralerna, för att stödja dem i genomförandet av studien. 

Efter ungefär ett år kallades samtliga patienter för ett uppföljande besök till deras 

vårdcentral.   
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4.3 Datainsamling 

4.3.1 Patientdata  

Före interventionen besvarade distriktsläkaren ett studiekort med uppgifter om 

blodtrycksnivå, laboratoriedata, läkemedel och övriga sjukdomar som diabetes och 

kardiovaskulära sjukdomar (Bilaga G).  

Projektledaren (GRW) ansvarade för det uppföljande besöket. Vid besöket besvarades 

ytterligare ett studiekort av projektledaren (GRW). Studiekortet innehöll uppgifter om 

blodtrycksnivå, laboratoriedata, läkemedel samt antal vårdkontakter patienten hade haft 

under studieåret som blodtrycksmätning hos distriktssköterska, telefon- och besök hos 

distriktsläkare (Bilaga H).  

I denna studie presenteras blodtrycksnivån före och efter intervention och övriga uppgifter 

redovisas i den övergripande artikeln (Sen m.fl., in manuscript). 

4.3.2 Enkät  

Patienterna besvarade två enkäter, före och ett år efter interventionen, se Bilaga A och B. 

Patienterna fick första enkäten av distriktsläkaren och den andra enkäten av 

projektledaren(GRW). Patienten besvarade enkäterna på vårdcentralen.  

Enkäten, se Bilaga A och B, utvecklades av forskningsgruppen för den övergripande 

randomiserade multicenterstudien (Sen m.fl., in manuscript).  

Enkätens första 11 frågor var identisk med hälsoindex, ett instrument som utvecklats av 

Hansagi och Rosenqvist (1982) och publicerades av Nordström, Nyman och Theorell (1992). 

Hälsoindex består av frågor som rör patientens uppfattning om sitt fysiska och psykiska 

välbefinnande till exempel ork, humör, trötthet, ensamhet och hur hälsan har varit senaste 

veckan. Svarsalternativen varierar från 1 (mycket dåligt) till 4 (mycket bra). Fråga 1-4 avser 

emotionellt välbefinnandet (Emotional Well-beeing [EWB]) och fråga 5-8 avser fysiskt 

välbefinnandet (Physical Well-beeing [PWB]), (Nordström m.fl.. 1992). Den totala summan 

kan variera från 9-36. Lågt värde indikerar sämre hälsa och högt värde indikerar god hälsa. 

Fråga 10 och 11 är kontrollfrågor för att se om resultatet överensstämmer med fråga 1-9. En 

normalpopulation i Sverige i åldern <65 år hade summan 30,3 på totala hälsoindex (Forsberg 

& Björvell, 1993). Hälsoindex har testats för validitet (Nordström m.fl., 1992) och för 

reliabilitet (Forsberg & Björvell, 1993; Nordström m.fl.. 1992) med tillfredställande resultat 

och har använts i svenska studier (Forsberg & Cedermark, 1996).  

Enkäten i den här studien innehöll också 20 frågor om hälsa, fysisk aktivitet, kost, längd och 

vikt, tobak, alkohol, stress och kunskap om hypertoni och målblodtryck. Kontakt togs med 

livsmedelsverket och dietist för att få relevanta kostfrågor.  En fråga fanns med om fysisk 

aktivitet under fritiden de senaste tre månaderna. Frågan hade åtta svarsalternativ som 
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varierade från att inte motionerat, rört sig mycket lite, till hård motion och träning/tävling på 

elitnivå. Frågorna om alkohol och nikotin användes sedan tidigare i journalsystemen via 

statistik- och utdataprogrammet RAVE som används i sjukvårdsområdet. Frågorna om stress 

är från Burells enkät för vardagsstress (Sahlin & Hofvendahl, 2002).   

I enkäten efter interventionen lades tre frågor till om patienten fått kompetent vård och 

behandling, råd och stöd som utgick från deras egen situation, samt om de förändrat något i 

sina levnadsvanor under det senaste året. Frågorna grundade sig på SAUK-modellen för 

bekräftande omvårdnad (Gustafsson, 2004). 

4.4 Dataanalys och bearbetning 

All data samlades in och fördes initialt in i wordfiler och därefter i excelfiler. Inga 

personnummer registrerades i datafilerna utan endast patientens studienummer . 

Bearbetningen av enkätsvaren gjordes i statistikprogrammet STATA. Data presenteras med 

deskriptiv statistik i form av tabeller.  Analysen gjordes på ickeparametrisk nivå utifrån 

nominal- och ordinalskala. Centralmåttet var median (Md). Spridningsmått var 

kvartilavstånd och variationsvidden min och max. Parametriska test användes på frågor med 

ja respektive nej svar på grund av att det är en kontinuerlig skala. För att jämföra skillnader 

mellan övriga enkätfrågor med ordinalskala användes Wilcoxon teckenrangtest.  Analyserna 

är gjorda inom respektive grupp för att se eventuell signifikant förändring över tid. På fråga 

31 och 32 som besvarades efter intervention gjordes signifikanstest mellan grupperna. 

Blodtrycksnivåerna analyserades med one-way ANOVA med Tukey’s test på en högre 

skalnivå. Signifikansnivån sattes till 0,05 (Ejlertsson, 2011; Polit & Beck, 2012). 

4.5 Etiska överväganden  

Studien godkändes av etisk forskningskommitté (507/03). Den här studien har genomförts 
enligt vetenskapsrådets (2002) fyra allmänna huvudkrav på forskning:  
  

1. Informationskravet beaktades genom att deltagarna informerats om studiens syfte 

och genomförandet samt att deltagarnas medverkan var frivillig och att de när som 

helst hade rätt att avbryta. 

2. Samtyckekravet beaktades genom att den som deltar själv har bestämt att deltaga och 

att de fått information om att de inte påverkas negativt om de ville avbryta. 

3. Konfidentialitetskravet beaktades genom att all insamlad data i undersökning ska ges 

konfidentialitet och att personuppgifter ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del 

av dem. Patientdata och enkäter numrerades och kan därför inte härledas till 

deltagarna. 

4. Nyttjandekravet beaktades genom att insamlat material endast får användas för 

forskning (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Informationsbrevet som patienterna erhöll innan studien baserades på lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor (Svensk författningssamling [SFS] nr: 

2003:460, 16§).  

5 RESULTAT  

Resultatet beskriver hur distriktssköterskans råd och stöd har påverkat patientens blodtryck, 

hälsa, levnadsvanor och kunskap. Patienterna i interventionsgruppen och kontrollgruppen 

fick en sänkning av blodtrycksnivåerna.  Skillnaden mellan grupperna var inte signifikant. 

Patienterna i interventionsgruppen fick efter interventionen signifikant bättre hälsoindex, 

allmänt hälsotillstånd samt bättre emotionellt- och fysiskt välbefinnande. Hälsotillståndet 

hos de i kontrollgruppen förbättrades inte. Levnadsvanorna som fysisk aktivitet, matvanor, 

vikt, alkohol och nikotin ändrades inte signifikant i någon av de två grupperna. De i 

interventionsgruppen fick signifikant mindre oroskänsla och skyndade mindre efter 

interventionen medan de i kontrollgruppen inte fick någon signifikant förändring. Bägge 

grupperna förbättrade sin nöjdhet vad gällde sin kunskap och förståelse om sitt förhöjda 

blodtryck signifikant efter studietiden.  

Patienterna i interventionsgruppen hade en medianålder på 66 år (min-max 42-92). Andelen 

kvinnor var 56 procent och män var 44 procent. Patienterna i kontrollgruppen hade en 

medianålder på 62 år (min-max 46-85). Andelen kvinnor var 46 procent och män var 54 

procent.  Bortfallet bland de i interventionsgruppen var sex patienter och de i 

kontrollgruppen nio patienter. Svarsfrekvensen beskrivs i Tabell 1. 

 

Tabell 1. Svarsfrekvens fördelat på interventions- och kontrollgrupp. 

 
Patienter 
 

 
Före n (%) 

 
Enkät 1 n (%) 

 
Efter n (%) 

 
Enkät 2 n (%) 

 
Interventionsgrupp 

 
59 (100) 

 
58 (98) 

 
53 (90) 

 
53 (90) 

 
Kontrollgrupp  

 
52 (100) 

 
46 (88) 

 
43 (83) 

 
42 (81) 
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5.1 Patientens blodtryck  

Patienterna i både interventions- och kontrollgruppen fick en sänkning av 

blodtrycksnivåerna, se tabell 2. Skillnaden mellan grupperna var inte signifikant. Bland 

patienterna i interventionsgruppen uppnådde 40 procent systoliskt målblodtryck (<140) och 

70 procent uppnådde diastoliskt målblodtryck (<90). Bland patienterna i kontrollgruppen 

uppnådde 50 procent systoliskt målblodtryck och 80 procent diastoliskt målblodtryck. Båda 

grupperna hade vid studiestart ett förhöjt blodtryck, både systoliskt och diastoliskt och vid 

uppföljningen hade de genomsnittligt uppnått ett normalt blodtryck, se tabell 2.  

Tabell 2. Patientens blodtryck före och efter intervention fördelat på interventions- och kontrollgrupp. 

 
Variabler 

 
Interventionsgrupp 

 

 
Kontrollgrupp 

  
Före n= 59 

 
Efter n = 53 

 
p 

 
Före n = 52 

 
Efter n = 43 

 
p 

 
Systoliskt blodtryck 
Medelvärde (min-max)  

 
169 (139-210) 

 
140 (101-195) 

 
ns 

 
165 (135-210) 

 
139 (99-179) 

 
ns 

 
Diastoliskt blodtryck,  
Medelvärde (min-max) 
 

 
93 (70-114) 

 
84 (65-110) 

 
ns 

 
93 (70-125) 

 
83 (65-90) 

 
ns 
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5.2 Patientens hälsa  

Vid signifikansanalys visade det sig att de i interventionsgruppens totala hälsoindex och även 

det emotionella och fysiska välbefinnandet förbättrades signifikant. Patienterna i 

kontrollgruppen fick inte någon förändring. Patienternas ork ökade och känsla av ensamhet 

minskade signifikant hos de i interventionsgruppen. Patienternas trötthet minskade 

signifikant hos de i kontrollgruppen, se tabell 3.  

Tabell 3. Patientens hälsoindex före och efter intervention fördelat på interventions- och 

kontrollgrupp.  

 
Variabler  

 
Interventionsgrupp 

 

 
Kontrollgrupp 

 
  

Före n = 58 
 

Efter n = 53 
 

p 
 

Före n = 46 
 

Efter n = 42 
 

p 
Ork a   
Md (min- max) Q1-Q3e 

 
3 (1-4) 2-3 

 
3 (2-4) 2-3 

 
0,024 

 
3 (2-4) 3-3 

 
3 (2-3) 3-3  

 
0,706 

Humör a 

Md (min- max) Q1-Q3 e 
 

3 (1-4) 3-3 
 

3 (2-4) 3-3 
 

0,352 
 

3 (2-4) 3-3 
 

3 (2-4) 3-3 
 

0,206 
Trötthet a 

Md (min- max) Q1-Q3 e 
 

3 (1-4) 2-3 
 

4 (1-4) 2-3 
 

0,494 
 

3 (1-4) 2-3 
 

3 (1-4) 2-3  
 

0,036 
Ensamhet a 

Md (min- max) Q1-Q3 e 
 

4 (1-4) 3-4 
 

3 (2-4) 3-4 
 

0,047 
 

3 (2-4) 3-4 
 

3 (1-4) 3-4 
 

0,515 
Sömn a 

Md (min- max) Q1-Q3 e 
 

3 (1-4) 2-3 
 

3 (1-4) 2-3 
 

0,346 
 

3 (1-4) 3-3 
 

4 (2-4) 3-3 
 

0,796 
Yrsel a 

Md (min- max) Q1-Q3 e 
 

3 (2-4) 3-4 
 

3 (1-4) 3-4 
 

0,815 
 

4 (2-4) 3-4 
 

3 (2-4) 3-4 
 

0,706 
Magfunktion a 

Md (min- max) Q1-Q3 e 
 

3 (1-4) 3-4 
 

3 (2-4) 3-4 
 

0,178 
 

3 (2-4) 3-4 
 

3 (2-4) 3-4  
 

0,604 
Smärta a 

Md (min- max) Q1-Q3 e 
 

3 (1-4) 2-3 
 

3 (1-4) 2-3 
 

0,815 
 

3 (1-4) 2-3 
 

3 (1-4) 2-3  
 

0,595 
Rörelse a 

Md (min- max) Q1-Q3 e 
 

3 (1-4) 3-4 
 

3,5 (2-4) 3-4 
 

0,250 
 

4 (1-4) 3-4 
 

3 (2-4) 3-4  
 

0,109 
EWB b  

Md (min- max) Q1-Q3 e 

 

12 (7-15) 10-13 
 

12 (8-15) 11-13 
 

0,008 

 

12 (7-14) 10-13 
 

12 (6-14) 11-13 
 

0,459 

PWB c 

Md (min- max) Q1-Q3 e 

 
12 (8-16) 10-14 

 
12 (6-16) 11-14 

 
0,016 

 
13 (8-16) 11-14 

 
13 (8-15) 12-14 

 
0,577 

Totalt Hälsoindex d 

Md (min- max) 
Q1-Q3 e 

 
27 (19-35)  

24-30 

 
28 (16-35)  

25-30 

 
0,001 

 
28 (19-33)  

25-30 

 
28 (16-32)  

27-30 

 
0,798 

 
 

 

a Svarsalternativ. 1=mycket dåligt. 2=ganska dåligt. 3=ganska bra. 4=mycket bra. 
b Emotionellt välbefinnande (ork, humör, trötthet, ensamhet). Maxpoäng 16. 
c Fysiskt välbefinnande (sömn, yrsel, magfunktion, smärta ). Maxpoäng 16. 
d Fråga 1-9. Maxpoäng 36 poäng. Ju högre poäng desto bättre hälsa. 
e Q1-Q3 = 25e och 75e percentilen. 
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Patienterna i interventionsgruppen hade signifikant bättre allmänt hälsotillstånd efter 

interventionen, se tabell 4.  

Tabell 4. Patientens hälsotillstånd och välbefinnande före och efter intervention fördelat på interventions-      

och kontrollgrupp.  

 
Variabler 

 
Interventionsgrupp 

 
Kontrollgrupp 

 
  

Före n = 58 
 

Efter n = 53 
 

p 
 

Före n = 46 
 

Efter n = 42 
 

p 
Allmänt hälsotillstånd a 

Md (min-max) Q1-Q3c 

 
3 (1-4) 3-3 

 
3 (2-4) 3-4 

 
0,014 

 
3 (2-4) 3-4 

 
3 (2-4) 3-3 

 
0,564 

Fysiskt hälsotillståndb 

Md (min-max) Q1-Q3 c 
 

3 (1-4) 2-3 
 

3 (1-4) 3-3 
 

0,098 
 

3 (2-4) 3-3 
 

3 (2-4) 3-3 
 

0,405 
Psykiskt 
välbefinnandeb 

Md (min-max) Q1-Q3 c 

 
 

3 (1-4) 3-4 

 
 

3 (1-4) 3-4 

 
 

0,571 

 
 

3 (2-4) 3-4 

 
 

3 (2-4) 3-4 

 
 

0,412 
 

a Svarsalternativ. 1=dåligt. 2=ganska dåligt. 3 =ganska gott. 4=mycket gott. 
b Svarsalternativ. 1=mycket dåligt. 2=ganska dåligt. 3=ganska bra. 4=mycket bra. 
c Q1-Q3 = 25e och 75e percentilen. 

 

 

 

 

5.3 Patientens levnadsvanor  

Fler patienter i interventionsgruppen förändrade sina levnadsvanor jämfört med de i 

kontrollgruppen. Skillnaden var inte signifikant, se tabell 5. 

Tabell 5. Förändring i levnadsvanor efter intervention fördelat på interventions- och kontrollgrupp.  

 
Variabler 
 

 
Interventionsgrupp 

 
Kontrollgrupp 

 

 
p 

  
Efter n= 50 

 
Efter n= 40 

 
 

 
Ja, n (%) 

 
22 (44) 

 
15 (38) 

 
0.466 

 
Nej, n (%) 
 

 
28 (56) 

 
25 (63) 
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 Följande citat är exempel på förändringar i levnadsvanor som patienterna i 

interventionsgruppen angav efter intervention: 

Fysisk aktivitet. ” …jag rör mig nog mer”; ” …rör mig mer på min fritid”; ” …promenerar 

varje dag…”; ” …förståelse att det är viktigt att röra på sig…”. 

Matvanor. ” …tänker på vad jag äter…”; ” …noggrann med att äta nyttigt…”; ” …minskat 

portionernas storlek slutat med fett på bröd…”; ” …att undvika intag av socker (jag har 

diabetes) …”; ” …mindre chips”; ” …äter bättre…”; ” …ändrat en del på maten…”. 

Övervikt. ”…viktminskning 10-15 kg…”. 

Alkohol. ”…mindre öl…”. 

Nikotin. ”…rökstopp…”. 

Stress. ” …varvar ned lite vad gäller utomhusaktiviteter (trädgårdsarbete och dyl) …”; ” 

…blivit lugnare…”;” …tar det lugnare…”;”…lägre tempo…”;”…psyket – tar dan som den 

kommer…”. 

5.3.1 Fysisk aktivitet 

Patienterna tillfrågades i vilken omfattning de i allmänhet rört sig eller motionerat under de 

senaste tre månaderna. Som motion menas idrott, konditionsträning eller fysiskt 

ansträngande fritidsaktiviteter under minst 15-20 minuter per gång, så att patienten blir 

andfådd. De i interventionsgruppen bibehöll samma nivå av fysisk aktivitet både före och 

efter interventionen. De i kontrollgruppen minskade sin fysiska aktivitet. Det blev ingen 

signifikant skillnad i fysisk aktivitet efter intervention, se tabell 6. 

Tabell 6. Patientens fysiska aktivitet före och efter intervention fördelat på interventions- och 

kontrollgrupp.  

 
Variabler 
 

 
Interventionsgrupp 

 
Kontrollgrupp 

 
  

Före n = 52 
 

Efter n = 51 
 

p 
 

Före n = 41 
 

Efter n = 41 
 

p 
Motiona 

Md (min-max) Q1-Q3b 
 

4 (1-7) 2-6 
 

4 (1-7) 3-6 
 

0,489 
 

4 (1-8) 3-6 
 

3 (1-7) 2-6 
 

0,378 
 

 

a Svarsalternativ. 1=Ej motionerat, rört mig mycket lite. 2= Ej motionerat, men tagit enstaka promenader eller liknande. 3= Ej 

motionerat, men tagit promenader eller liknande ungefär varje dag. 4= Ej motionerat regelbundet, men motionerat ibland, samt 

rört mig ganska mycket varje dag i samband med promenader, trädgårdsarbete eller liknande. 5= Någon form av motion 

ungefär en gång i veckan. 6= Någon form av motion 2-3 gånger i veckan. 7= Någon form av motion mer än 3 gånger i veckan. 

8=Hård motion och träning, tävling på elitnivå.  
b Q1-Q3 = 25e och 75e percentilen.   
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5.3.2 Matvanor och övervikt 

Patienternas vikt i interventionsgruppen ändrades inte signifikant efter interventionen 

(p=0,541).  

Patienternas vikt i kontrollgruppen ökade två kg efter interventionen, vilket var precis över 

gränsen till signifikans (p=0,052). 

Patienternas matvanor ändrades inte i någon av grupperna, se tabell 7. 

Tabell 7. Patientens matvanor före och efter intervention fördelat på interventions- och kontrollgrupp. 

 
Variabler 
 

 
Interventionsgrupp 

 
Kontrollgrupp 

 
  

Före n = 58 
 

Efter n = 52 
 

p 
 

Före n = 46 
 

Efter n = 42 
 

p 
Noggrann med maten a 

Md (min-max) Q1-Q3e 
 

4 (2-5) 3-4 
 

4 (1-5) 3-4 
 

0,726 
 

4 (1-5) 3-4 
 

4 (2-5) 3-4 
 

0,077 
Intag av annat fett än 
lättmargarin på bröd b  
Md (min-max) Q1-Q3 e 

 
 

4 (1-5) 2-5 

 
 

4 (1-5) 3-5f 

 
 

0,289 

 
 

4 (1-5) 3-5g 

 
 

4 (1-5) 3-5 

 
 

0,982 
Intag av konditorivaror 
och sötsaker c 

Md (min-max) Q1-Q3 e 

 
 

3 (1-5) 2-3 

 
 

3 (1-5) 2-4 

 
 

0,988 

 
 

3 (1-5) 2-4 

 
 

3 (1-5) 2-4g 

 
 

0,176 
Intag av frukt och grönt d 

Md (min-max) Q1-Q3 e 
 

4 (2-5) 3-4 
 

4 (2-5) 3-4f 
 

0,906 
 

4 (2-5) 3-4g 
 

4 (2-5) 3-4 
 

0,485 
Intag av grovt bröd eller 
knäckebröd d 

Md (min-max) Q1-Q3 e 

 
 

4 (2-5) 3-4 

 
 

4 (2-5) 3-4 

 
 

0,265 

 
 

4 (2-5) 3-4 

 
 

4 (3-5) 3-4 

 
 

0,235 
 

a Svarsalternativ. 1=Aldrig. 2=Sällan. 3=Ibland. 4=Ofta. 5=Alltid. 

b Svarsalternativ. 1=Dagligen. 2=Ofta. 3=Ibland. 4=Sällan. 5=Aldrig. 

c Svarsalternativ. 1=Max en gång per månad. 2=Några ggr per månad. 3=En gång per vecka. 4=Några ggr per vecka. 5=Minst en 

gång per dag. 

d Svarsalternativ. 1=Sällan eller aldrig. 2=Högst en gång per vecka. 3=En gång per dag till några ggr per vecka. 4=Några ggr er 

dag. 5=Mer än 5 ggr per dag.  

e Q1-Q3 = 25e och 75e percentilen 

f Ett internt bortfall 
g Fem interna bortfall 
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5.3.3 Alkohol och nikotin 

Inga signifikanta skillnader i alkoholintag framkom. Vinkonsumtionen ökade hos patienterna 

i interventionsgruppen och minskade hos de i kontrollgruppen, se tabell 8. 

Tabell 8. Patientens alkoholintag före och efter intervention fördelat på interventions- och 

kontrollgrupp.  

 
Variabler 
 

 
Interventionsgrupp 

 
Kontrollgrupp 

 
  

Före n = 56 
 

Efter n = 53 
 

P 
 

Före n = 47 
 

Efter n = 40 
 

p 
Starköla  
Md (min-max) Q1-Q3d 

 
0 (0-20) 0-1 

 
0 (0-20) 0-1 

 
0,134 

 
0 (0-7) 0-2 

 
0 (0-8) 0-1 

 
0,359 

Vin b 

Md (min-max) Q1-Q3d 
 

1 (0-16) 0-3 
 

1,5 (0-7) 0-3 
 

0,598 
 

2 (0-10) 0-4 
 

1 (0-10) 0-4 
 

0,087 
Starksprit c 

Md (min-max) Q1-Q3d 
 

0 (0-70) 0-4 
 

0 (0-40) 0-4 
 

0,653 
 

0 (0-70) 0-5 
 

0 (0-75) 0-4 
 

0,460 
 

a Svarsalternativ antal burkar och eller flaskor senaste veckan 
b  Svarsalternativ antal glas senaste veckan 

c  Svarsalternativ antal cl senaste veckan 
d Q1-Q3 = 25e och 75e percentilen  

 

 
 
 

Antalet rökare ökade i båda grupperna och de i interventionsgruppen hade fler rökare men 

skillnader var inte signifikant. Interventionsgruppens rökare minskade antalet cigaretter per 

dag och kontrollgruppens rökare ökade antalet cigaretter per dag, se tabell 9. 

Tabell 9. Patientens rökvanor före och efter intervention fördelat på interventions- och kontrollgrupp. 

 
Variabler 
 

 
Interventionsgrupp 

 
Kontrollgrupp 

 
  

Före n = 56 
 

Efter n = 53 
 

p 
 

Före n = 47 
 

Efter n = 41 
 

p 
 
Ja, n (%) 

 
10 (18) 

 
11 (21) 

 
0,922 

 
3 (6) 

 
5 (12) 

 
0,396 

Antal cigaretter per dag 
Md (min-max) Q1-Q3a 

 
10 (5-20) 8-20 

 
5 (0-28) 5-15 

  
4 (0-10 0-10 

 
8 (3-20) 3-20 

 

 
Nej, n (%) 

 
46 (82) 

 
42 (79) 

  
44 (94) 

 
36 (88) 

 

 

 

a Q1-Q3 = 25e och 75e percentilen 
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Antalet snusare minskade i båda grupperna och de i kontrollgruppen hade fler snusare men 

skillnaden var inte signifikant. Interventionsgruppens snusare minskade sitt intag av snus 

och kontrollgruppen ökade sitt intag av snus, se tabell 10. 

Tabell 10. Patientens snusvanor före och efter intervention fördelat på interventions- och kontrollgrupp. 

 
Variabler 
 

 
Interventionsgrupp 

 
Kontrollgrupp 

 
  

Före n = 55 
 

Efter n = 53 
 

p 
 

Före n = 45 
 

Efter n = 41 
 

p 
 
Ja, n (%) 

 
4 (7) 

 
1 (1) 

 
0,183 

 
5 (11) 

 
3 (7) 

 
0,501 

Antal dosor per vecka 
Md (min-max) Q1-Q3a 

 
3 (2-3) 2-3 

 
0,5 (0-1) 0-1 

  
1 (0-6) 1-2 

 
5 (2-5) 2-5 

 

 
Nej, n (%) 

 
51 (93) 

 
52 (99) 

 
 

 
40 (89) 

 
38 (93) 

 

 
 

 

a Q1-Q3 = 25e och 75e percentilen 

5.3.4 Stress 

Patienternas i interventionsgruppen fick signifikant mindre oroskänsla och de skyndade 

mindre. Patienterna i kontrollgruppen fick inte någon förändring, se tabell 11. 

Tabell 11. Patientens stressnivå före och efter intervention fördelat på interventions- och 

kontrollgrupp. 

 
Variabler 
 

 
Interventionsgrupp 

 
Kontrollgrupp 

 
  

Före n= 58 
 

Efter n= 53 
 

p 
 

Före n= 46 
 

Efter n= 40 
 

p 

Jag går på högt varv och driver mig själv a 

Md (min-max) Q1-Q3b 
 

3 (2-5) 3-4 
 
 

3 (2-5) 3-4 

 
 

0,070 

 
 

3 (2-5) 3-4 

 
 

3 (2-5) 3-4 

 
 

0,593 
Jag känner mig orolig inombords a 

Md (min-max) Q1-Q3 b 
 

3 (2-5) 3-4 
 
 

3 (2-5) 3-4 

 
 

0,028 

 
 

3 (2-5) 2,5-4 

 
 

3 (2-5) 3-4 

 
 

0,208 
Jag kommer på mig själv med att skynda 
mig även när jag har gott om tid a 

Md (min-max) Q1-Q3 b 

 
 

3 (2-5) 3-4c 

 
 

4 (2-5) 3-4 

 
 

0,001 

 
 

3 (2-5) 2,5-4 

 
 

3 (2-5) 2-4 

 
 

0,848 
Folk i min omgivning säger åt mig att 
varva ner och ta det lite lugnare a 

Md (min-max) Q1-Q3 b 

 
 

4 (2-5) 3-5c 

 
 

4 (2-5) 3-5 

 
 

0,307 

 
 

4 (1-5) 3-4 

 
 

4 (2-5) 3-4 

 
 

0,764 
 

 

a Svarsalternativ. 1=Alltid. 2=Ofta. 3=Ibland. 4=Sällan. 5=Aldrig . 
b Q1-Q3 = 25e och 75e percentilen.  
c Ett internt bortfall.  
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5.4 Patientens kunskap  

 

Patienterna i interventions- och kontrollgruppen svarade före intervention att de var ganska 

nöjda med sin kunskap och förståelse om det förhöjda blodtrycket. Vid uppföljningen hade 

båda grupperna förbättrats signifikant, se tabell 12. 

Tabell 12. Patientens nöjdhet med sin kunskap och förståelse om det förhöjda blodtrycket före och 

efter intervention fördelat på interventions- och kontrollgrupp. 

 
Variabler a 

 

 
Interventionsgrupp 

 
Kontrollgrupp 

 
  

Före n = 51 
 

Efter n = 53 
 

p 
 

Före n = 46 
 

Efter n= 41 
 

p 
 
Md (min-max) Q1-Q3b 

 
4 (2-6) 4-5 

 
5 (1-6) 4-5 

 
0,000 

 
4 (2-6) 4-5 

 
5 (3-6) 4-5 

 
0,010 

 
  

a Svarsalternativ. 1=mycket missnöjd. 2=missnöjd. 3=ganska missnöjd. 4=ganska nöjd. 5=nöjd. 6=mycket nöjd.  
b Q1-Q3 = 25e och 75e percentilen  

 

Patienterna i interventionsgruppen svarade vid uppföljningen att de i allra högsta grad fått 

kompetent vård som utgick från deras egen situation och de i kontrollgruppen svarade att de 

till stor del fått kompetent vård.  Det var ingen signifikant skillnad mellan grupperna, se 

tabell 13.  

Tabell 13. Patientens upplevelse om de fått kompetent vård och behandling som utgick från deras egen 

situation fördelat på interventions- och kontrollgrupp. 

 
Variabler a 
 

 
Interventionsgrupp 

 
Kontrollgrupp 

 

 
 

  
Efter n = 51 

 
Efter n = 42 

 
p 

 
Md (min-max) Q1-Q3 b 

 
4 (1-4) 3-4 

 
3 (2-4) 3-4 

 
0,383 

 
 

a Svarsalternativ. 1= Nej, inte alls. 2=Ja, till viss del. 3=Ja, till stor del. 4=Ja, i allra högsta grad. 
b Q1-Q3 = 25e och 75e percentilen  
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Patienterna i interventions- och kontrollgruppen svarade vid uppföljningen att de till stor del 

fått råd och rekommendationer som utgick från deras egen situation. Det var ingen 

signifikant skillnad mellan grupperna, se tabell 14. 

Tabell 14. Patientens upplevelse om de fått råd och rekommendationer som utgick från deras egen 

situation fördelat på interventions- och kontrollgrupp. 

 
Variabler a 

 
Interventionsgrupp 

 
Kontrollgrupp 

 
 

  
Efter n = 52 

 
Efter n = 41 

 
p 

 

Md (min-max) Q1-Q3 b 

 
3 (2-4) 3-4 

 
3 (1-4) 2-4 

 
0,469 

 
a Svarsalternativ. 1= Nej, inte alls. 2=Ja, till viss del. 3=Ja, till stor del. 4=Ja, i allra högsta grad. 
bQ1-Q3 = 25e och 75e percentilen  

6 DISKUSSION 

Studiens syfte var att beskriva effekter av distriktssköterskans råd och stöd utifrån 

empowerment till vuxna patienter med högt blodtryck.  De frågeställningar som ställdes var 

hur patientens blodtryck, hälsa, levnadsvanor och kunskap om hypertoni påverkades av 

distriktssköterskans råd och stöd. Det som framkom var att blodtrycket sjönk i bägge 

grupperna. Levnadsvanorna påverkades inte nämnvärt medan däremot 

interventionsgruppens hälsoindex förbättrades signifikant, liksom båda gruppernas kunskap 

om högt blodtryck.   

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Patientens blodtryck 

Resultatet visade att blodtrycket sjönk i båda grupperna och en stor andel uppnådde 

målblodtryck. Det är svårt att få patienter med högt blodtryck att uppnå målblodtryck vilket 

visats i andra studier (Qvarnström m.fl., 2010; SBU, 2007; Wolf-Maier m.fl., 2003). I denna 

studie lyckades betydligt fler patienter nå målblodtryck men skillnaden i blodtryckssänkning 

var inte signifikant mellan grupperna. Detta kan bero på flera orsaker. Under tiden för 

studiens planerande fram till att den avslutades uppmärksammades vikten av att sträva mot 

normalt målblodtryck både i dagspressen för allmänheten och genom uppdaterade 

rekommendationen från bland annat SBU (2007). Detta kan ha inverkat till att skillnaden 

mellan grupperna inte blev större.  De vårdcentraler som valde att delta kanske också var 
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mera aktiva i sin behandling av alla patienter med högt blodtryck. Att delta i en studie kan 

även ha påverkat patienterna i kontrollgruppen. Kastarinen m.fl. (2002) fick inte heller 

någon signifikant skillnad på blodtrycksnivån mellan grupperna som tog blodtryckssänkande 

läkemedel. De hade en likande design som vår studie med intervention av distriktssköterska. 

Att göra stora multicenterstudier med lång uppföljningstid är komplicerat och resultat har 

ibland en tendens att avta med tiden (Delaney,  Murchie,  Lee,  Ritchie & Campbell, 2008). 

Kanske hade en kortare uppföljning givit större skillnad mellan grupperna. 

6.1.2 Patientens hälsa  

Resultatet visade att patienterna i interventionsgruppen förbättrades signifikant i det totala 

hälsoindex medan patienternas hälsoindex i kontrollgruppen inte förändrades. 

Empowerment betyder att patienten sätts i centrum och i denna studie fick patienterna själva 

bestämma vilket stöd de önskade få. Nyatanga och Dann (2002) menar att patientens val 

måste respekteras för att empowerment ska fungera. Det föråldrade hierarkiska arbetssättet 

måste upphöra och istället krävs en mera jämställd relation till patienten (Nyatanga & Dann, 

2002). Genom att använda empowerment kunde Kyung och Bong (2011) visa i sin studie att 

patienternas hälsa förbättrades signifikant. Att använda ett sådant arbetssätt som 

empowerment och Orems teorier om egenvård kan möjligen få patienten att må bättre 

genom att distriktssköterskan lyssnar och bekräftar patientens tankar och önskemål, vilket 

det förbättrade hälsoindexet visade på i denna studie. Patienterna i interventionsgruppen 

hade under studieåret kontakt med den distriktssköterska som ansvarade för studien lokalt. 

Att ha kontinuitet i mötena på vårdcentralen kan troligen också ha inverkat till den 

signifikant förbättrade hälsan, vilket även betonas av (Eriksson & Nilsson, 2008; Tveiten & 

Severinsson, 2005).  Patienternas hälsoindex låg under genomsnittet för en svensk 

befolkning i åldern <65 år (Forsberg & Björvell, 1993).  Patienterna i denna studie hade en 

medianålder på 66 år i interventionsgruppen och 62 år hos de i kontrollgruppen. En 

randomiserad studie i Sverige visade att personer i åldern 75 år hade ett hälsoindex på 

samma nivå som i denna studie (Sherman, Söderhielm Blid, Törnkvist, Karp & Wånell, 

2007). Om dessa två studier jämförs ser det ut som att hälsoindex sjunker med åldern och 

patienterna i denna studie hade ett lågt hälsoindex på samma nivå som äldre personer. 

6.1.3  Patientens levnadsvanor 

Resultatet visade att patienterna inte hade ändrat sina levnadsvanor signifikant i någon av de 

två grupperna. I många behandlingsrekommendationer för högt blodtryck är förändring av 

levnadsvanor ett grundfundament (SBU, 2007). Det kan provas under 3-6 månader innan 

läkemedel sätts in om blodtrycket ligger på en måttlig nivå (SBU, 2007). Det är dock svårt att 

påverka patienters levnadsvanor (Drevenhorn, Bengtson & Kjellgren, 2009), vilket även 

Jallinoja m.fl (2007) diskuterar i sin studie. De fann att sjuksköterskorna ansåg att 

patienterna är ansvariga för, men inte alltid agerar för sitt eget bästa. Patienterna var ovilliga 

till att ändra sina levnadsvanor. Det framkom också att många sjuksköterskor kände sig 

obekväma att prata om övervikt och rökning (Jallinoja m.fl., 2007).  
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Ifall att distriktssköterskorna i denna studie också hade svårt att prata om levnadsvanor som 

rökning och vikt vet vi inte. Denna studie hade kanske fått ett större utslag om ett mera 

strukturerat program hade använts som stöd för distriktssköterskorna. Empowerment borde 

kunna vara en lämplig metod genom att öka patientens delaktighet och stödja dem att ta tag i 

sin situation. Viktigt är dock att inte patienten hamnar i underläge (Powers, 2003) och 

betraktar distriktssköterskan som en maktfaktor utan som ett stöd . Socialstyrelsen (2011) 

har riktlinjer som kan vara till stor hjälp i det preventiva arbetet på vårdcentralerna. 

Fysisk aktivitet är en stor del i behandlingen av högt blodtryck och betonas i olika 

vårdprogram (SBU, 2007; FYSS, 2012) och i Socialstyrelsens rekommendationer (2011). I en 

svensk pretest- posttest studie ökade patienternas fysiska aktivitet efter omvårdnad av 

distriktssköterskan som följde ett strukturerat program (Drevenhorn, Kjellgren & Bengtson, 

2007). Lee m.fl. (2006) visade att äldre ökade sin fysiska aktivitet efter en intervention av 

distriktssköterska. Interventionen bestod av individuella möten och telefonpåminnelser av 

distriktssköterskan och gruppmöten där deltagarna kunde motivera varandra.  Skillnaden i 

resultat med vår studie kan vara att ett mera aktivt motionsstöd kan ge bättre resultat.  Enligt 

nationella folkhälsoenkäten (FHI, 2011) var 66 procent män respektive 65 procent kvinnor 

fysiskt aktiva endast 30 minuter per vecka. Patienterna i denna studie angav att de rörde sig 

varje dag men inte motionerade. Båda grupperna hade litet svårt att röra sig enligt 

hälsoindex och de kan ha inverkat till den låga graden av fysisk aktivitet.  

Patienternas vikt i interventionsgruppen var oförändrad medan vikten ökade hos de i 

kontrollgruppen. Många patienter är överviktiga och flera i studien hade fetma och det är en 

viktig levnadsvana för distriktssköterskor att arbeta med. Övervikt är en riskfaktor för hjärt- 

och kärlsjukdom och blodtrycket kan sjunka vid viktnedgång (SBU, 2007). I media 

diskuteras många olika kostråd vilket kan vara förvirrande för många människor. Då kan det 

vara bra för distriktssköterskan att ha aktuella riktlinjer att följa och rekommendera, till 

exempel från Socialstyrelsen (2011). 

Alkoholkonsumtionen ändrades inte signifikant. Patienterna i denna studie drack 1-2 glas vin 

per vecka, vilket genomsnittligt ligger långt under gränsen för riskbruk (Socialstyrelsen, 

2011). Dock fanns det några patienter som drack stora mängder alkohol. Det finns 

motstridiga råd vad gäller alkoholintag där ett måttligt intag kan vara fördelaktigt för hälsan 

medan ett högt intag är skadligt (SBU, 2001). Det är viktigt att fånga upp de patienter med 

hypertoni som ligger högt i blodtryck och har en hög alkoholkonsumtion då det är förenat 

med en hög risk för stroke (Socialstyrelsen, 2011). 

Den procentuella andelen rökare ökade under studietiden i båda grupperna och låg över det 

svenska genomsnittet för andel rökare (FHI, 2011). Av de patienter som använde nikotin 

minskade patienterna i interventionsgruppen sitt bruk av cigaretter och snus medan 

kontrollgruppen ökade sitt intag. Det är av största vikt att hjälpa patienter att sluta med 

nikotin som är en stor riskfaktor för sjukdom. Det kan vara så att distriktssköteskorna har 

svårt att prata om detta eller de kan vara rökare själva (Jallinoja m.fl., 2007). Här behövs det 
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troligen mera utbildning så att distriktssköterskorna har uppdaterad kunskap om praktisk 

rökavvänjning. 

Båda grupperna angav att de ibland gick på högt varv och att omgivningen säger åt dem att ta 

det lite lugnare. Kronisk stress är en riskfaktor för bland annat högt blodtryck, metabola 

syndromet och hjärt-kärlsjukdom (Esler m.fl., 2008). Patienterna i interventionsgruppen fick 

signifikant mindre oroskänsla och skyndade mindre medan de i kontrollgruppen inte hade 

någon signifikant förändring.  Detta kan möjligen bero på det individuella stöd patienterna 

fick i interventionsgruppen. Det stöd patienterna fick utgick från empowerment vilket kan 

leda till att patienterna känner att de tar egen kontroll över sitt liv och gör de förändringar 

som är relevanta för dem själva (Hage & Lorensen, 2005). Det är hög tid att minska stressen 

på arbetsplatser genom att bland annat minska höga krav och öka möjligheten till att påverka 

sin arbetssituation (Esler m.fl., 2008). Många patienter med högt blodtryck som vi möter på 

vårdcentralen har en stressig vardag och det behövs utveckling och riktlinjer för att 

patienterna ska få ett bra stöd vid stresshantering.  

6.1.4 Patientens kunskapsnivå  

Resultatet visade att båda grupperna var nöjda med sin kunskap vid uppföljningsbesöket och 

att nöjdheten ökade signifikant jämfört med vid studiestart. Kunskap om högt blodtryck och 

om hur levnadsvanorna inverkar har en stor betydelse för hur patienten tar ett eget ansvar 

för sin situation och sin behandling vilket även visades av Kyung och Bong (2011).  Patienten 

är expert på sin egen hälsa och sin situation och bör få möjlighet till att samverka exempelvis 

med sin distriktssköterska. Detta regleras även i patientsäkerhetslagen (6 kap) med bland 

annat att patienten ska ges information som är individuellt anpassad (6§) och få möjlighet till 

att planera sin behandling (1§).  Denna studie visade att patienterna i interventionsgruppen 

ansåg att de fått mycket kompetent vård som utgick från deras egen situation. Detta är också 

i enlighet med den studiedesign som användes. Empowerment betonar att patienten ska vara 

delaktig och att vården ska bedrivas utifrån patientens egna önskemål (Graspemo m.fl., 

2005). Viktigt är också att distriktssköterskan har god kunskap om blodtrycksbehandlingen 

och hur patientutbildningen ges på bästa sätt. Både patient och distriktssköterska behöver 

kontinuerlig utbildning. Patienten om sin sjukdom och sina symtom så att de själva kan 

agera och distriktssköterskorna i pedagogik och psykologi för att kunna uppnå empowerment  

(Hage & Lorensen, 2005). Distriktssköterskorna som deltog i studien var alla särskilt 

intresserade av högt blodtryck och deltog redan innan studien i ett lokalt hjärt- och kärl 

nätverk där det kontinuerligt informerades och diskuterades nya rön och praktiska frågor. De 

hade goda kunskaper om högt blodtryck som de även förmedlade till patienterna. 

6.2 Metoddiskussion 

Denna studie är en del av en större övergripande studie där syftet var att i en klinisk praktisk 

situation undersöka vilken effekt två olika pedagogiska interventioner hade på patienters 
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blodtryck, hälsa, levnadsvanor, välbefinnande och förståelse för behandlingen. Patienterna 

randomiserades i tre grupper: 1. Kontrollgrupp som erhöll sedvanlig vård. 2. Läkar-

intervention som bestod av ett samtal om mål och mening med blodtrycksbehandlingen, vad 

patienten själv kunde göra för att förbättra blodtrycket samt hur det känns att behöva ta 

medicin varje dag. 3. Distriktssköterskeintervention som bestod av fördjupad information om 

högt blodtryck och levnadsvanor samt individuella besök under ett års tid.  Den övergripande 

studien gjordes för att utvärdera i en större skala en tidigare utförd pilotstudie där 

blodtryckkortet testades med gott resultat på blodtrycksnivån. Pilotstudien utfördes av 

distriktsläkare på två vårdcentralen och forskningsgruppen valde sedan att inkludera ett 

flertal vårdcentraler i sjukvårdsområdet och att även lägga till en intervention av 

distriktssköterska. Studien avsåg att söka kunskap om vilken intervention som hade bäst 

effekt. I denna uppsats så valdes att endast studera distriktssköterskeintervention kontra 

kontrollgrupp och att titta närmare på enkätsvaren. Önskan var att få en klarare bild av hur 

patienter med hypertoni mår och hur de uppfattar vården, samt om distriktssköterskans 

insatser gav bättre effekt än hos de patienter som inte fick intervention utan endast sedvanlig 

vård.  Som vårdpersonal har vi kunskap om olika teorier och fakta om sjukdomar och hälsa. 

Genom att forska kan vi få en djupare kunskap och att i denna studie få studera 

empowerment var ett sätt för att försöka utveckla distriktssköterskans omvårdnad av 

patienter med hypertoni. 

Den design som valdes var kvantitativ där patienterna randomiserades till respektive grupp. 

Detta på grund av att många vårdcentraler, distriktssköterskor, distriktsläkare och patienter 

deltog i studien. Det samlades in en mängd patientdata som sedan analyserades statistiskt. 

Att använda en kvantitativ analys medför att datan kan jämföras mellan de olika grupperna 

och även med andra liknande studier. Förutom patientdata valdes även att med en enkät ta 

reda på hur patienterna mådde och vad de ansåg om den vård de fått. Detta för att studien 

var en del av en kvantitativ studie och att forskningsgruppen ansåg att det passade designen 

bättre med enkät då det var många patienter som deltog. En intervju skulle kanske ha kunnat 

ge en djupare förståelse av patienternas åsikter och intryck.  

Distriktssköterskorna använde en individuellt utformad plan där patienterna hade stor 

möjlighet att påverka vilket stöd de ville ha av distriktssköterskan och vilka val av förändring 

av levnadsvanor de önskade göra. Studiedesignen baserades på Orems teorier om egenvård 

(Rooke, 1997) och empowerment. Detta för att ge patienterna ett större bemyndigande och 

möjlighet att öka medbestämmandet. Att använda en sådan design ställer stora krav på de 

olika distriktssköterskorna som fick mycket frihet att utforma patientbesöken. Studien var 

randomiserad med öppen design där den inkluderande läkaren och patienten visste vilken 

grupp de tillhörde. Detta kan ha kommit till distriktssköterskornas kännedom. Det finns risk 

för bias och det kan vara svårt att hålla grupperna helt rena från varandra (Puffer, Torgerson 

& Watson, 2003). En möjlighet till att det ibland inte blev så stor skillnad mellan grupperna 

kan ha varit att distriktssköterskorna använde arbetssättet från studien på övriga patienter. 

Det syfte och frågeställningar som användes i studien besvarades väl med enkäten och 

studien kan därmed sägas ha hög validitet. Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och 

noggrannhet i mätningen och den enkät som användes var uppbyggd med många frågor och 
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olika antal svarsalternativ vilket gjorde den svårare att analysera. Samma enkät användes vid 

uppföljningen och kunde då testas igen (test-retest reliabilitet) (Polit & Beck, 2012). Om 

patienterna var helt ärliga i sina svar går inte att garantera. Det stora antalet frågor kanske 

tröttade ut vissa patienter och det blev en del interna bortfall på några frågor. Hälsoindex 

som var den första delen av enkäten och har testats tidigare, är ett index som kan fungera för 

olika patientgrupper och gav signifikant utslag i denna studie. Empowerment har använts i 

olika studier med gott resultat men gav inte så stor effekt på levnadsvanorna i denna studie. 

Möjligen skulle det blivit större skillnad mellan grupperna om studien hade varit mera 

strukturerad (Ejlertsson, 2011; Polit & Beck, 2012). 

Blodtryckskortet som användes i studien fungerade väl och var lättläst för både patienter och 

distriktssköterskor och lätt att följa. 

Bortfallet i interventionsgruppen var sex patienter eller 10 procent. En avbröt på grund av 

cancer och nedsatt allmäntillstånd, en blev inlagd på sjukhem och resterande fyra uteblev 

eller lämnade återbud. Bortfallet i kontrollgruppen var nio patienter eller 17 procent. Två 

avled, en flyttade och resterande sex uteblev eller lämnade återbud. En patient i 

kontrollgruppen lämnade inte in enkäten efter uppföljningsbesöket. Bortfallet var större hos 

de i kontrollgruppen. För att minimera bortfallet kontaktades de patienter som uteblev i 

möjligaste mån och erhöll ny kallelse.  

6.3 Analysdiskussion  

Analysen av enkäterna utfördes i olika steg med inmatning i wordfiler som sedan överfördes 

till excelfiler. Statistiken gjordes slutligen i dataprogrammet STATA. En del inmatningsfel 

upptäcktes vid genomgång av materialet som gjorde att det fick matas in igen och ytterligare 

genomgångar gjordes. Enkäterna bestod av många frågor vilket kan leda till ett osäkert 

resultat om det blir få frågor med signifikans. Frågorna hade olika antal svarsalternativ som 

kan försvåra analysen och som ledde till att olika mätvärden användes. Att använda ett 

färdigt hälsoindex var intressant då jämförande analys med andra studier kunde göras. De 

övriga frågorna kunde bara användas för jämförelse av de båda studiegrupperna.  

6.4 Forskningsetiska synpunkter 

Denna studie godkändes av den regionala etiska kommittén. Patienterna randomiserades i 

olika grupper och fick vetskap om vilken grupp de tillhörde och kan ha haft åsikter om detta. 

De i kontrollgruppen fick sedvanlig vård men det kan finnas patienter som önskar prova nya 

metoder och kanske kan ha önskat tillhöra en sådan grupp. Att utgå från empowerment bör 

inte ge några etiska invändningar mot användandet hos patienter med högt blodtryck. Det 

medförde ingen ökad risk för patienten att randomiseras till interventionsgruppen. 

Enkätfrågorna var formulerade så att de inte skulle uppfattas negativt eller vara alltför 
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komplicerade att svara på av patienterna. Arbetssättet för distriktssköterskorna var inte så 

avvikande från det som användes i kliniskt arbete och avsikten var att studien inte skulle ta 

alltför mycket extra tid från deras ordinarie arbetstid. 

7 SLUTSATSER 

Distriktssköterskornas råd och stöd förbättrade signifikant patienternas upplevda hälsa både 

allmänt, emotionellt och fysiskt genom att utgå från empowerment. De fick även signifikant 

mindre stress. Båda grupperna angav att deras kunskap om sitt förhöjda blodtryck hade 

förbättrats och de var mycket nöjda med vården de fått. Att utgå från empowerment gav 

effekt i denna studie och är genom det extra stöd och samtal som användes troligen ett 

arbetssätt som fungerar för att förbättra den upplevda hälsan. 

Patienternas blodtryck sjönk i både interventions- och kontrollgruppen och det blev ingen 

signifikant skillnad mellan grupperna. Orsaken till detta kan ha flera orsaker, bland annat 

genom publicitet i media om vikten att ha normalt blodtryck. Distriktssköterskorna kan ha 

tillämpat arbetssättet på övriga patienter. Patienterna i kontrollgruppen kan även ha 

påverkats genom att delta i studien. Levnadsvanorna ändrades inte signifikant i någon av 

grupperna.  Patienterna fick själva välja vilka levnadsvanor de önskade få hjälp med och 

kanske inte blev tillräckligt motiverade för detta. Det är svårt att påverka andra att ändra sina 

levnadsvanor. En mera strukturerad design skulle möjligen ha förbättrat resultatet. 

Blodtryckskortet som användes i studien fungerade väl och används även efter studien och 

finns att skriva ut via centrum för allmänmedicins hemsida. 

Ytterligare forskning och utvecklingsarbete behövs för en bra blodtrycksnivå och en god hälsa 

hos befolkningen. Distriktssköterskorna som möter många patienter behöver bra och 

effektiva riktlinjer och metoder. Mer forskning behövs för att utvärdera empowerments 

effekter.  
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BILAGA  A. Enkät 1  
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BILAGA B   Tilläggsfrågor från Enkät 2 

 

 



 

 

 

 

BILAGA C. Informationsbrev till vårdcentralerna 

 

Till verksamhetschef, distriktsläkare och distriktssköterska/sjuksköterska på 

vårdcentraler i västra SLPO 

Informationsbrev angående blodtrycksstudien ”pedagogisk intervention för förbättrad        

blodtryckskontroll – en primärvårdsstudie”. Studien sker i samarbete med EK-gruppen, 

vårdutvecklingsavdelningen och läkemedelskommittén. 

Vi önskar genomföra en studie för att se om det går att förbättra omhändertagandet av 

hypertonipatienterna, både vad gäller patientinformationen och teamarbetet. Tanken är att 

patienterna skall få sedvanlig vård men enligt en viss struktur och att utvärdering sker på ett 

strukturerat sätt. Man kan se studien som ett led i kvalitetsarbetet i västra SLPO. 

Syftet med studien är att med kontrollerad randomiserad teknik undersöka vilken effekt  två 

typer av pedagogisk intervention har på patienters blodtryck, livsstil/levnadsvanor, 

välbefinnande och förståelse för behandlingen. Vi avser att inkludera ca 300 patienter med 

hypertonidiagnos uppdelat på ca 10 olika vårdcentraler i västra SLPO och randomisera 

patienterna i tre olika grupper. A=kontrollgrupp, B och C= två olika interventionsgrupper. 

A: Kontrollgrupp som får sedvanlig vård och behandling på vårdcentralen. 

B: Interventionsgrupp som vid besöket hos distriktsläkaren får ett speciellt blodtryckskort 

samt kort och strukturerad information. 

C: Interventionsgrupp som vid besöket hos distriktsläkaren får ett speciellt blodtryckskort 

samt kort och strukturerad information (se B) och därtill får besök och individuell 

uppföljning hos någon av de två utvalda distriktssköterskorna/sjuksköterskorna med 

individuellt anpassad omvårdnad och information t.ex om livsstilsförändringar. 

Studien avser att pågå under ett år. Effekten av interventionen kommer att mätas med hjälp 

av blodtrycksmätning, patientenkät samt journalgranskning. Tanken är att patienterna får 

sedvanlig vård men enligt viss struktur och utvärdering på ett strukturerat sätt. 

Det är tidigare gjort en pilotstudie där man dock inte hade med 

distriktssköterska/sjuksköter- ska i interventionen. Man nådde signifikanta sänkningar av 

blodtrycksnivåerna i interven- tionsgruppen i samma utsträckning som vid kliniska 

läkemedelsstudier för blodtrycks- behandling. Vi önskar nu bredda och lägga till en 

distrikts/sjuksköterskeintervention. 

All dokumentation kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer att 

presenteras på ett sådant sätt att personer är anonyma och ej kan identifieras. Projektet avser 



 

 

 

att startas då godkännande av etiska kommittén vid Huddinge Universitetssjukhus är klart. 

Deltagandet är frivilligt. 

Detta brev skickas till samtliga vårdcentraler i västra SLPO och vi kommer att kontakta er 

efter ca två veckor för att höra om ni är intresserade att delta. Vi kommer därefter till 

vårdcentralen och informerar ytterligare. En av de två distriktssköterskor/ sjuksköterskor på 

respektive vårdcentral som kommer att delta i studien ser vi gärna är den som ingår i 

nätverket för hjärta/kärl i SLPO väst. 

Vid eventuella frågor kontakta gärna någon av nedanstående personer: 

 

Projektledare 

Görel Rasjö Wrååk, distriktssköterska Storvretens vårdcentral/vårdutvecklingsledare 

Allmänmedicin Stockholm, tel. 53067728, 073-6156263 

Minoti Sen, distriktsläkare Salems vårdcentral, tel 55025714 

 

Handledare 

Jan Hasselström, distriktsläkare Storvretens vårdcentral/Ordförande i sydvästra 

läkemedelskommittén Allmänmedicin Stockholm tel. 53067740 

Lena Törnkvist, vårdutvecklingschef Allmänmedicin Stockholm, tel 52488756 

Per Wändell, docent, distriktsläkare Hallunda vårdcentral/Allmänmedicin Stockholm, tel 

52488717 

Kjell Haglund överläkare Södertälje sjukhus, studierektor sydvästra läkemedelskommittén, 

tel 070-484 57 87 

 



 

 

 

BILAGA D. informationsbrev till patienterna  

 

Patientinformation  

Högt blodtryck är en vanlig sjukdom i Sverige. Det finns idag effektiva läkemedel som sänker 

blodtrycket. Regelbunden motion, viktnedgång, rökstopp och minskat saltintag är också 

effektivt för att sänka blodtrycket. Ett normalt blodtryck minskar risken att drabbas av stroke 

och andra hjärtkärlsjukdomar. 

Meningen med undersökningen är att studera om informationen kring högt blodtryck och 

lämplig blodtrycksbehandling samt uppföljning kan bli bättre. Vi vill också se om det kan 

leda till ett bättre blodtryck hos dem som behandlas för högt blodtryck. 

De personer som väljer att delta i studien kommer att lottas i tre olika grupper där den ena 

får fortsatt sedvanlig vård, den andra kommer att få ett särskilt blodtryckskort med speciellt 

utformad information om högt blodtryck och en tredje grupp kommer även att få individuell 

information och uppföljning via distriktssköterska/sjuksköterska. 

Läkemedelsbehandlingen kommer att vara liknande som den som ges idag. Vi kommer inte 

att prova några nya läkemedel. 

Alla kommer att kallas till ett kostnadsfritt extra uppföljningsbesök efter ett år då en enkät 

kommer att lämnas och ett blodprov för kontroll av blodfetter och blodsocker kommer att 

tas. Du kommer också att få besvara en enkät i samband med att du tackar ja till att delta i 

studien.  

Dina resultat kommer att avidentifieras (namn och personnummer tas bort – sparas ej) och 

behandlas konfidentiellt. Deltagandet i undersökningen är helt frivilligt och du kan när som 

helst avbryta ditt deltagande utan att det påverkar din behandling i övrigt. Kontakta gärna 

någon av nedanstående ansvariga personer om du har några frågor. 

 

Ansvariga för studien är 

Görel Rasjö Wrååk  

Distriktssköterska  

Storvretens vårdcentral  

Stenvägen 10 14750 Tumba  

Tel 08 53067728 

Minoti Sen  

Distriktsläkare  

Salems vårdcentral 

14442 Rönninge  

Tel: 08 55025700                                                  

     



 

 

 

BILAGA E.  Blodtryckskort, insida respektive utsida 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

BILAGA F. Instruktion till distriktssköterskorna på  

   respektive vårdcentral 

Specifik information till er två dsk/ssk som deltar i blodtrycksstudien, 
”pedagogisk intervention för förbättrad blodtryckskontroll – en primärvårdsstudie”. 

 

Vad skall ni göra? 
 

Detta dokument är endast för er två och får inte spridas till övriga DSK/SSK på vårdcentralen 
 

Syftet med denna del av studien är att förbättra patientens förutsättningar för att uppnå ett 

bättre blodtryck, hjälpa patienten att förbättra sin livsstil, vad gäller t ex motion, kost, 

rökning och stress genom att upprätta en individuell plan utifrån patientens ÖNSKEMÅL 

samt att genom ett patientcentrerat förhållningssätt STÖDJA och ge patienten fördjupad 

INDIVIDUELLT anpassad kunskap om hypertoni-sjukdomen. Studien kommer att mäta hur 

NI TVÅ dsk/ssk LYCKAS stärka patienten att ändra det beteende som patienten SJÄLV 

ÖNSKAR ändra och som också utgör en hälsorisk, jämfört med övriga dsk/ssk på 

vårdcentralen samt jämfört med läkargruppen. 

 

Efter att patienten har varit på läkarbesöket och randomiserats till de två dsk/ssk som deltar i 

studien så kallas patienten till ett första besök: 

 

 Fråga om patienten har fyllt i enkäten. 
 

 Mät blodtrycket. Använd standardiserad metod enligt handboken eller Viss. Tag två 
blodtryck i liggande eller sittande efter fem minuters vila och beräkna ett medelvärde 
av dem. Tag även puls.  

 

 Gå igenom med patienten och använd journalmallen (se bifogad bilaga) som stöd.  
Övergripande omfattar journalmallen följande: 

Anamnes: T.ex. hälsohistoria, pågående vård, social bakgrund, livsstil 

Status: T.ex. kommunikation, kunskap/utveckling, andning/cirkulation, bltr, 

nutrition, BMI, längd vikt, elimination, aktivitet, sömn, smärta, sexualitet, 

psykosocialt, alkohol, nikotin, stress, välbefinnande, läkemedel. 

 

 Informera om hypertonisjukdomen, hör efter vad patienten kan och vill veta.  
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 Diskutera följande tre frågor med patienten och försök komma fram till hur patienten 
på bästa sätt kan förbättra sin situation. Utgå från patientens önskemål. 
1.  Vet du målet/meningen med din blodtrycksbehandling?  

Förtydliga och förstärk kunskapen om både det kortsiktiga målet (välbefinnandet 

ökar med normalt blodtryck) och det långsiktiga (att minska risken för stroke och 

hjärtinfarkt). 

2. Vet du vad du själv kan göra för att förbättra ditt blodtryck?  
Förtydliga och förstärk patientens kunskaper om de ickefarmakologiska delarna av 

behandlingen såsom: öka den fysiska aktiviteten, viktminskning, äta en sundare kost, 

rökstopp, stresshantering. Diskutera med patienten hur han/hon på bästa sätt kan 

förbättra sin situation. Gör upp kortsiktiga mål med patienten. Journalför dessa och 

följ upp dem vid nästa besök. Gör individuellt upp med patienten om hur ofta ni skall 

träffas. 

3.  Hur känns det att behöva ta medicinen varje dag, är det svårt att 

komma ihåg? Känner du obehag?  

Hur ställer sig patienten egentligen till att medicinera? Om patienten slarvar – vad är 

det egentligen som ”styr” slarvandet? Återkoppla till punkt 1, det korta och det 

långsiktiga målet. 

 

 Sammanfatta vad ni gått igenom under besöket och formulera problemet/en 
omvårdnadsdiagnos tillsammans med patienten. Omvårdnadsdiagnosen är en 
precisering av vad omvårdnaden skall fokusera på. Identifierade och prioriterade 
behov, problem eller risker, samt orsaker och konsekvenser för dagligt liv. Behov av 
att bibehålla eller stärka resurser och funktioner. 
 

 Omvårdnadsåtgärd: dokumentera vad du gjort, t.ex.: 
1. Medverkan (överenskommelse, patientens önskan och möjligheter), 

Information/undervisning (info om hypertonisjd och riskfaktorer, 
läkemedelsinfo), skriftlig info( t.ex. infomedicas patient-info) 

2. Stöd 
3. Träning 
4. Speciell omvårdnad 
5. Läkemedelshantering (åtgärder för att stödja patientens förmåga att sköta  

egen medicinering) 

6. Samordning 
 

 Gå igenom studien med patienten (att patienten lottats i tre grupper där den ena 
gruppen får fortsatt sedvanlig vård, den andra kommer att få ett särskilt 
blodtryckskort med speciellt utformad information om högt blodtryck och en tredje 
grupp kommer även att få individuell information och uppföljning via 
distriktssköterska/sjuksköterska under ett år. Alla patienter kommer att kallas för ett 
extra kostnadsfritt uppföljnings- besök efter ca ett år). Den sist nämnda gruppen står 
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ni två dsk/ssk för och denna är specifik på så sätt att patienten får en individuell 
vårdplan som utgår från patientens egens önskan som ni sedan stödjer. 

 

 Gör upp om uppföljningen (antalet besök) tillsammans med patienten som bör vara 
individuell, beroende av blodtrycksnivå (sträva mot patientens individuella 
målblodtryck) och patientens individuella önskningar och behov av stöd för 
livsstilsförändringar. 

 

 Patientutbildning/pedagogik. Se viss-programmet. Ett patientcentrerat 
förhållningssätt bör eftersträvas – få till stånd en dialog, öka patientens 
empowerment genom att stärka patientens resurser till beslut om förändring och 
egenvård.  

 

Vid uppföljningsbesöken mäts blodtrycket enligt ovan och fortsatt information ges samt 

dialog efter behov. Följ upp hur patienten ändrar sin livsstil och ha en helhetssyn. Det är 

viktigt med en noggrann journalföring då vi kommer att göra en journalgranskning efteråt. 

Efter ett år sker ett för studien avslutande uppföljningsbesök där patienten återigen får fylla i 

en enkät. Enkätfrågorna handlar om patientens allmänna/fysiska/respektive psykiska hälsa, 

fysisk aktivitet, kost, tobak/alkohol, stress, kunskap om hypertoni och om informationen från 

personalen. 

Leta aktivt efter patienter med hypertoni som kan passa i studien och meddela läkaren för 

tidbokning.   

 

Material:  

 Journalmall enligt VIPSsökorden  

 Omvårdnadsprogram för hypertoni VISS (www.viss.nu). 

 Blodtryckskortet. Bra som stöd i hur ofta patienten bör komma för 
blodtrycksmätning. 

 Infomedicas patientinformation eller om du har bra patientbroschyr 
 

Vid frågor 

kontakta gärna någon av nedanstående personer 

Projektledare   Handledare 

Görel Rasjö Wrååk   Lena Törnkvist 

Distriktssköterska   Distriktssköterska, vårdutvecklingschef 

Storvretens vårdcentral  Allmänmedicin Stockholm 

Tel 530 677 28, 073-6156263  Tel 524 88 756  



 

 

 

Bilaga G.  Studiekort 1 

 

 

1. Namn:___________________________________     Datum:…………. 

2. Personnummer:_______________________ 

3. Blodtryck : ……../………… hö arm    vä arm   

4. Nydebuterad hypertoni    

5. Ange de typer av blodtrycksänkande läkemedel pat har efter dagens besök : 

  Calcium blockerare 

   Betablockerare 

  Tiazid el loop –diuretikum 

   Spironolakton 

   ACE-hämmare 

   AII-antagonist 

   Alfablockerare 

   Övriga  

6.  Andra sjukdomar 

   Diabetes 

   Ischemisk hjärtsjukdom,(angina,hjärtinfarkt eller kranskärlsåtgärd) 

   Hjärtsvikt 

   Claudicatio intermittens 

   tidigare CVL 

7. Behandling med lipidsänkande läkemedel   

8. LAB < 6månader gammalt : 

     f-glukos …… 

     kolesterol …… 



 

 

 

      

triglycerider  ……  

9. Uppskatta hur mycket extratid som åtgått för interventionen (exklusive tid för att 

inkludera patienten i studien ) ……………min. 

10. Överlämna enkät till pat ,( att fylla i  efter läkarbesöket)……. 

Signeras …………………Dr  

  



 

 

 

BILAGA H. Studiekort 2. 

 

                                                                  

1. Namn:___________________________________      Datum:…………. 

2. Personnummer:_______________________ 

3. Blodtryck : ……../………… hö arm  ڤ  vä arm  ڤ 

4. Ange de typer av blodtrycksänkande läkemedel pat har efter dagens besök : 

 Calcium blockerare ڤ  

 Betablockerare ڤ  

 Tiazid el loop –diuretikum ڤ  

 Spironolakton ڤ  

 ACE-hämmare ڤ  

 AII-antagonist ڤ  

 Alfablockerare ڤ  

ڤ    Övriga 

5. Behandling med lipidsänkande läkemedel ڤ. 

6. LAB <6mån gammalt : 

   f-glukos ……… 

   kolesterol  ……… 

   triglycerider  …….. 

7. Hur många vårdkontakter (för bt )har patienter i mellan perioden : 

…..Bt hos dsk /ssk 

…..läkarbesök 

…..telefonkontakt m läkare 

8. Enkät se sep ark  
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