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SAMMANFATTNING 

Hypertoni är en folksjukdom som drabbar en femtedel av den svenska befolkningen. Orsaker 

till hypertoni kan vara livsstilsrelaterade, som stress, övervikt eller fysisk inaktivitet. 

Distriktssköterskor har som uppdrag att kontrollera patienters blodtryck, ge stöd och 

rådgivning till förändrad livsstil. Detta för att främja hälsa och förebygga hypertoni eller 

förbättra ett förhöjt blodtryck.  

Syftet med examensarbetet är att sammanställa befintlig kunskap från litteratur om 

distriktssköterskors hälsofrämjande omvårdnadsåtgärder till patienter med hypertoni. 

Examensarbetet är en litteraturstudie där kunskap från 12 vetenskapliga studier förts 

samman till ett nytt övergripande resultat, en metasyntes. Resultatet visar att de 

hälsofrämjande omvårdnadsåtgärder distriktssköterskor utför till patienter med hypertoni 

sker som Hälsoutbildning på standardiserat eller personcentrerat sätt. Denna huvudkategori 

innehåller underkategorierna: Övervakar hälsa, Rådgivande hälsosamtal och Stödjer 

livsstilsförändringar.  Slutsatsen är att distriktssköterskors standardiserade och 

personcentrerade arbetssätt kan vara svåra att skilja åt då en hälsofrämjande 

omvårdnadsåtgärd kan ta sin början i ett standardiserat arbetssätt och övergå till ett 

personcentrerat arbetssätt men även det omvända. 

Nyckelord: distriktssköterska, högt blodtryck, hypertoni, hälsofrämjande, 

omvårdnadsåtgärd, litteraturstudie 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Hypertension is a common disease that approximately affects one fifth of the Swedish 

population. Causes of hypertension may be related to lifestyle such as stress, obesity or 

physical inactivity. District nurses have an assignment to control patients' blood pressure, 

provide support and counseling for lifestyle changes. This to promote health and prevent 

hypertension or improve a high blood pressure.  

The aim of this study is to summarize existing knowledge from literature of district nurses' 

health promotion to patients with hypertension. 

 

The essay is a literature review where knowledge from twelve scientific studies has been 

merged into a new overall performance, a meta synthesis. The result shows that the health 

promotion district nurses accomplish to patients with hypertension is Health Education in a 

standardized or person centered way. This main category contains subcategories: monitors 

health, health counseling and supports to lifestyle changes. The conclusion is that the district 

nurses standardized and person centered approaches can be difficult to discern when health 

promotion intervention can begin using a standardized approach and transits to a person 

centered approach but also the reverse.  

Keywords: district nurse, high blood pressure, hypertension, health promotion, nursing 

intervention, literature study 
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1 INLEDNING 

Hypertoni hos patienter upptäcks vanligtvis i primärvården vid generella hälsokontroller och 

det är även inom primärvård denna diagnos följs upp. Hypertoni är en folksjukdom som kan 

medföra risk för följdsjukdomar men som också kan påverkas av människans livsstil. 

Distriktssköterskor har som uppdrag i sitt arbete med patienter med hypertoni att 

kontrollera patienternas blodtryck men också att ge stöd och rådgivning till förändrad livsstil 

som kan förhindra hypertoni eller förbättra ett förhöjt blodtryck. Under 

distriktssköterskeutbildningens verksamhetsförlagda utbildning blev det tydligt att många av 

de patienter distriktssköterskor möter under en arbetsdag är patienter med hypertoni. En 

stor del av mottagningsarbetet består av blodtryckskontroller och samtal kring patienters 

levnadsvanor. I examensarbetet vill vi fördjupa oss i befintlig kunskap om 

distriktssköterskans hälsofrämjande omvårdnadsåtgärder till patienter med hypertoni. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden definieras först vad hypertoni är samt dess riskfaktorer. Därefter beskrivs 

distriktssköterskors uppdrag och vad hälsofrämjande omvårdnad är. Sist i bakgrunden 

beskrivs hälsofrämjande omvårdnad vid hypertoni.   

2.1 Hypertoni  

Hypertoni, högt blodtryck, definieras som blodtryck högre än 140/90 mm Hg i vila. 

Orsakerna till hypertoni kan vara livsstilsrelaterade som stress, övervikt, hög 

alkoholkonsumtion samt ärftlighet, läkemedelsbiverkning och annan sjuklighet som 

exempelvis diabetes. Hypertoni är lika vanligt hos män och kvinnor. Cirka 1,8 miljoner 

människor i Sverige har hypertoni (SBU, 2007). Lindblad et al., (2012) beskriver prevalens, 

medvetenhet och kontroll av hypertoni i den svenska befolkningen under tidigt 2000-tal. I 

studien deltog 2816 personer mellan 30-75 år och den visade att 20 % av både män och 

kvinnor har hypertoni. En tredjedel av deltagarna hade hypertoni men var odiagnostiserade 

sedan tidigare.  
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Att identifiera människor med hypertoni och sänka deras höga blodtryck innebär att minska 

risk för hjärt-kärlsjukdom, neurologiska sjukdomar, njurbesvär, demenssjukdom och 

dödlighet (Lindblad et al., 2012; SBU, 2007; Socialstyrelsen, 2009). Perk et al., (2012) 

diskuterar i sin studie europeiska riktlinjer för förebyggande av hjärt-kärlsjukdom i klinisk 

verksamhet. De menar att det förebyggande arbetet med hjärt- och kärlsjukdomar bör 

påbörjas från födseln och pågå livet ut. Dock inleds ett förebyggande arbete först när 

hypertoni redan utvecklats. 

2.2 Distriktssköterskors uppdrag 

Distriktssköterskors arbete utgår från ett etiskt och holistiskt hälsofrämjande förhållningssätt 

(Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). Det innebär att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa samt att lindra lidande (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 

2008; Hälso- och sjukvårdslagen 1998:1660; Socialstyrelsen, 2005). Enligt Regeringen 

(2002; 2011) har primärvården till uppgift att vara den instans i hälso- och sjukvården som 

arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. I Hälso- och sjukvårdslagen 2c § (1998: 

1660) framkommer att sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa. Människor som 

vänder sig till hälso- och sjukvården ska när det är lämpligt ges upplysningar om metoder för 

att förebygga sjukdom eller skada. Distriktssköterskors hälsofrämjande omvårdnadsarbete 

benämns av Svensk sjuksköterskeförening, SSF (2008) som hälsofrämjande omvårdnad och 

är den benämning som används i detta examensarbete. 

2.3 Hälsofrämjande omvårdnad 

Enligt SSF (2008) är utgångspunkten för hälsofrämjande omvårdnad att människor har 

möjlighet att ha hälsa och välbefinnande oavsett sjukdom och ohälsotillstånd. Den 

hälsofrämjande omvårdnaden bygger på en humanistisk människosyn där fokus ligger på att 

förstå människans livsvärld i relation till hälsa, sjukdom och lidande istället för att fokusera 

på diagnoser.  

Begreppet hälsofrämjande innefattar kunskap kring vad som leder till hälsa. Det kan 

relateras till begreppet prevention som innefattar kunskap om vad som orsakar sjukdom för 

att kunna förebygga dess uppkomst (SSF, 2008). Ett exempel på att begreppen 

hälsofrämjande och prevention kan relateras till varandra ges av Irvine (2007) som 

genomfört en studie med syfte att identifiera hur distriktssköterskor förstår och praktiserar 

hälsofrämjande omvårdnad. Hon beskriver hälsofrämjande omvårdnad som primär, 

sekundär och tertiär prevention. Primär prevention innebär att förebygga sjukdomar, 
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sekundär prevention att bevara god hälsa vid konstaterad sjukdom och tertiär prevention 

som innebär att komplikationer till sjukdom kan minskas. SSF (2008) beskriver begreppet 

hälsofrämjande omvårdnad som sjuksköterskors arbete med hälsoutbildning dvs. att 

informera och påverka patientens livsstil för att främja hälsa eller förhindra sjukdom. 

Därmed innebär hälsofrämjande omvårdnad ett sätt att förbättra patientens upplevelse av 

sin hälsa. Även i Runciman, Watson, McIntosh och Tolson (2006) studie bestående av 

intervjuer med 30 sjuksköterskor som arbetar med hälsofrämjande omvårdnad definieras 

begreppet som hälsoundervisning samt aktiviteter med syfte att förhindra sjukdom och 

främja god hälsa. Irvine (2007) skriver att distriktssköterskor ofta anser att det inom 

begreppet hälsofrämjande omvårdnad ingår livsstils- och beteendeförändringar. Det finns 

dock ingen enkel definition av begreppet. De hälsofrämjande omvårdnadsåtgärderna bör 

utgå ifrån dialog, delaktighet och jämlikhet i mötet med patienten (SSF, 2008) vilket innebär 

en personcentrerad vård (SSF, 2010). 

2.3.1 Personcentrerad vård 

SSF (2010) beskriver att personcentrerad vård är att bekräfta och respektera personens 

upplevelse av ohälsa och sjukdom. Det innebär att arbeta utifrån personens egen tolkning av 

vad hälsa är för denne för att främja hälsa. Ekman och Norbergs (2013) beskrivning av 

personcentrerad vård är att den utgår från människans frihet och vikten av att bemötas som 

en värdig person. I personcentrerad vård ingår att lyssna på patientens berättelse om sina 

erfarenheter, ta reda på hans eller hennes egna kunskaper och att utforma vården från dessa 

för att inte fokusera på aktuell sjukdom eller diagnos. Detta ger patienten möjlighet att vara 

delaktig i sin vård. Tidigare benämndes personcentrerad vård som individanpassad, 

patientcentrerad eller klientcentrerad vård.  

En studie av Poskiparta, Kettunen och Liimatainen (2000) bestående av 38 videofilmade 

samtal visar att sjuksköterskor genom ömsesidigt samtal med patienten kan bygga upp en 

förtroendefull relation där patienten är delaktig. Ett ömsesidigt samtal innebär att ställa 

frågor om hur patienten ser på sin hälsa och lyssna på patientens reflektioner. Det innebär 

även att patienten styr samtalen och sjuksköterskorna anpassar sig efter vad patienten väljer 

att samtala om när det gäller erfarenheter och kunskaper. Eriksson och Nilsson (2008) har 

intervjuat tio distriktssköterskor om vilka faktorer som är avgörande för att skapa en 

förtroendefull relation med patienter. Av studien framkommer att distriktssköterskor 

behöver kunna identifiera patientens förmåga för att anpassa samtalet efter detta. De 

behöver även kompetens i kommunikation och pedagogik när information ges för att skapa 

förtroende och tillit. Andra faktorer som bidrar till förtroende och tillit är att inte framstå 

som kritisk, dömande eller att skuldbelägga patienten. Distriktssköterskorna i studien menar 
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att de behöver vara medvetna om hur de uttrycker sig verbalt och icke-verbalt under 

hälsosamtal samt kunna hantera sina egna uttryck om patienten uttrycker negativa känslor. 

Ytterligare faktorer som bidrar till förtroenderelation är kontinuitet och att agera trovärdigt 

genom att vara påläst om vad patienten söker hjälp för, vilka mediciner patienten har och vad 

som sagts vid tidigare besök. Därtill behöver hälsosamtal ske i en lugn och ostörd miljö för att 

öka förutsättningarna för en förtroendefull relation mellan patient och distriktssköterska 

(Eriksson & Nilsson, 2008).  

Motiverande samtal är en samtalsmetod som kan användas vid hälsosamtal om 

livsstilsförändringar (Socialstyrelsen, 2013) för att hjälpa patienter till empowerment och ge 

ökad kunskap och förståelse för livsstilsförändringar (Poskiparta et al., 2000). 

2.3.2 Livsstilsförändringar 

Enligt Jahren Kristoffersen, Nortvedt och Skaug (2005) är livsstil ett mönster utifrån de olika 

möjliga val människor har där även socioekonomiska förutsättningar har betydelse. Livsstil 

kan vara kollektiv och individuell. Kollektiv livsstil innefattar hur samhället påverkar 

individen. Individuell livsstil styr individens mål för en god livsstil och av hans eller hennes 

intresse av vad som anses värdefullt i livet. Val av livsstil kan styras av ekonomi, politik och 

kultur men även av var och hur individen bor. Individer som lever utsatt på grund av krig och 

fattigdom har en snävare valmöjlighet av livsstil. I det västerländska välfärdssamhället 

påverkas livsstilsval av samhällets positiva utveckling vilket gör att enskilda individer har 

större möjlighet att påverka sin situation. I vården kan sjuksköterskor arbeta personcentrerat 

utifrån individens mål och förutsättningar samt utifrån individens upplevelser av 

begränsningar eller fria val i sin situation.  

Med livsstilsförändringar för att förebygga ohälsa och sjukdom avses ökad fysisk aktivitet, 

minskat saltintag, att avstå från tobak, se över och minska alkoholkonsumtion samt minska 

negativ stress (Hjärt- och lungfonden, 2007). 

2.3.3 Empowerment 

Empowerment står för delaktighet och egenmakt (Folkhälsoguiden, 2013). WHO (1984) 

skriver att de grundläggande delarna i hälsofrämjande omvårdnad är empowerment, 

jämlikhet, samarbete, delaktighet i samhället, självbestämmande, ömsesidigt hjälpande och 

delat ansvar. Björvell (1999) beskriver att patient empowerment består i att patienten har 

större möjlighet att tillsammans med personalen vara delaktig i beslut kring sin egen vård.  

Poskiparta et al. (2000) menar att hälsosamtal utifrån en empowermentmodell medför att 

patienters kunskap om och förståelse för sina livsstilsförändringar ökar. Att patienters 
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förmåga att ta beslut ökar och att modellen bidrar till förbättrat självförtroende och känsla av 

egenkontroll. Det innebär att patienten inte endast analyserar sin situation utan också har 

förmåga att planera vad han eller hon ska göra härnäst och hur. Den personcentrerade 

modellen med fokus på empowerment ses som en cirkulär process där både patient och 

sjuksköterska påverkar innehållet i hälsosamtalet. Jallinoja et al., (2007) har genomfört en 

enkätstudie med vårdpersonal angående attityder till hälsosamtal om livsstil med bland 

annat patienter med hypertoni. Studien visar att patienterna i större utsträckning får ta eget 

ansvar för sin situation genom att beslut fattas av patienten istället för av vårdpersonalen.  

I en annan studie av Brobeck, Bergh, Odencrants och Hildingh (2011) där 20 

distriktssköterskor deltagit framkom att empowerment innefattar samarbete mellan patient 

och distriktssköterska. Samarbetet innebär att utveckla patientens kunskap och förmåga att 

aktivt välja ett annat sätt att agera i situationer, att kunna fatta hälsosamma beslut och på så 

sätt ta kontroll över sin hälsa. Distriktssköterskors uppgift i samarbetet är att agera 

stödjande. Detta bekräftas även av Poskiparta et al., (2000) som tidigare beskrivit att både 

patient och sjuksköterska påverkar innehållet i hälsosamtalet. 

2.3.4 Motiverande samtal 

Motiverande samtal, MI, är en samtalsmetod som kan användas för livsstilsförändringar 

gällande kost, alkohol, rökning och fysisk aktivitet. Metoden innebär att empatiskt och 

reflekterande lyssna, förstå och stärka patientens tro på sin egen förmåga till förändring 

(Socialstyrelsen, 2013). Enligt Brobeck et al., (2011) och Hardcastle, Bailey, Taylor och Castle 

(2008) är motiverande samtal mer tidseffektivt när det gäller att uppnå positiva 

beteendeförändringar. Metoden bidrar till patienters motivation till livsstilsförändringar och 

den bidrar därmed även till att minska riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar, såsom sänkt 

blodtryck, viktnedgång och ökad motion. Martins och McNeil (2009) visar även i sin 

litteraturstudie att motiverande samtal är resultatgivande i patienters hälsoframgång.  

2.4 Hälsofrämjande omvårdnad vid hypertoni 

Det finns inga specifika riktlinjer för omhändertagande av patienter med hypertoni. De 

riktlinjer som finns gäller för patienter med hjärtsjukdom generellt (Socialstyrelsen, 2008) 

samt för strokesjukvård (Socialstyrelsen, 2009). I nämnda riktlinjer berörs dock 

omhändertagande av patienter med hypertoni. I dessa riktlinjer samt i flera andra källor 

framkommer att livsstilsförändringar såsom ökad fysisk aktivitet, viktminskning, 

kostförändring, stresshantering, rökstopp och minskning av alkoholintag kan påverka 

riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom på ett positivt sätt. Ibland kan livsstilsförändringar vara 
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tillräcklig behandling för att sänka ett högt blodtryck. Dessa förändringar är dock även 

betydelsefulla för att förebygga framtida eventuella hjärt- och kärl sjukdomar (1177, 2012; 

Kahan & Nyström, 2009; SBU, 2007; Socialstyrelsen, 2008). Enligt Eriksson och Nilsson 

(2008); Jallinoja et al., (2007) samt Perk et al., (2012) är livsstilsförändringar av betydelse 

för patienter med hypertoni, även för de patienter som behandlas med blodtryckssänkande 

läkemedel då livsstilsförändringar i många fall kan leda till en dosminskning i befintlig 

farmakologisk behandling. 

Drevenhorn, Håkansson och Petersson (2001) har i sin studie observerat 21 

distriktssköterskor under blodtryckskontroller och såg att en blodtryckskontroll i genomsnitt 

tar 15,2 minuter. Under den tiden ska patienten först vila inför kontroller av blodtryck och 

puls. Distriktssköterskan tar därefter kontrollerna samt har samtal med patienten. 

Avsaknaden av specifika nationella riktlinjer för omhändertagande av patienter med 

hypertoni ställer höga krav på hälso- och sjukvården då det blir upp till varje enhet att själva 

utarbeta arbetssätt för omhändertagande av patienterna.  

3 PROBLEMFORMULERING 

Hypertoni är ett folkhälsoproblem i Sverige. Hypertoni är en riskfaktor för att insjukna i 

hjärt- kärlsjukdom, stroke eller njursvikt. Distriktssköterskor möter dagligen människor med 

hypertoni och har därmed en betydande roll i de hälsofrämjande omvårdnadsåtgärderna till 

patienter med hypertoni. Med anledning av detta saknas en sammanställning av litteratur 

samt nationella riktlinjer för distriktssköterskors hälsofrämjande omvårdnadsåtgärder till 

patienter med hypertoni. Då hypertoni är vanligt förekommande hos både män och kvinnor 

kan det vara till hjälp för distriktssköterskor med en kunskapssammanställning för att 

underlätta arbetet med denna patientgrupp.  

4 SYFTE 

Syftet är att sammanställa befintlig kunskap från litteratur om distriktssköterskors 

hälsofrämjande omvårdnadsåtgärder till patienter med hypertoni. 
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5 METOD 

Examensarbetet utgörs av en litteraturstudie med kvalitativa och kvantitativa studier för att 

sammanställa befintlig kunskap om distriktssköterskors hälsofrämjande 

omvårdnadsåtgärder vid hypertoni. Litteraturstudier som utgår från både kvalitativa och 

kvantitativa studier till analysen är ett relativt nytt fenomen. Polit och Beck (2012) kallar 

dessa studier för ”mixed studies review”, för att understryka att granskning görs av resultat 

från både kvalitativa och kvantitativa studier samt från studier med mixade metoder. 

Litteraturstudien är inspirerad av Ledin, Olsen och Josefsson (2011). 

Den kunskap som finns tillgänglig om distriktssköterskors hälsofrämjande 

omvårdnadsåtgärder till patienter med hypertoni i tidigare forskning har i detta arbete förts 

samman till ett nytt övergripande resultat (Friberg, 2006; Willman & Stoltz, 2012).  
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Figur 1. Litteraturstudien följer Polit och Becks flödesschema (vår översättning) (s. 96, 2012).   
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5.1.1 Litteratursökning 

När syftet för litteraturstudien formulerats fortsatte arbetet med att utforma sökstrategi. 

Detta innebar att utifrån syftet identifiera sökord och databaser (Polit & Becks, 2012). De 

sökord som identifierats och kombinerats på olika sätt är:  community health nursing, 

community health nurse, primary health care, health promotion, hypertension, district nurse, 

nurs*, nurse practitioner. Dessa sökord har använts i databasen Discovery som bland annat 

söker i de vårdvetenskapliga databaserna Cinahl och PubMed. Bibliotekarie har varit 

behjälplig med att identifiera sökord och lämpliga databaser. Sökningen presenteras i en 

sökmatris (Bilaga A).  

5.2 Urval och datainsamling 

För att kunna samla in relevant och ändamålsenlig litteratur enligt syftet identifierades och 

formulerades även urvalskriterier. Dessa angavs inför sökningen i respektive databas och 

användes därmed i kombination med de ovan nämnda sökorden. Dessa kriterier innefattade 

att studierna som skulle ingå i examensarbetet var vetenskapliga, kvalitetsgranskade innan 

publikation samt skrivna på engelska eller svenska. Ytterligare inklusionskriterier för 

studierna var att de omfattade distriktssköterskor eller sjuksköterskor verksamma på 

vårdcentral eller annan mottagning. Dessutom var ett kriterium för inkludering att studierna 

var från länder med liknande kultur och levnadsvanor som i Sverige. Vid den inledande 

sökningen fanns även ett kriterium att studierna skulle vara publicerade mellan 2003-2013, 

dvs. att de inte var äldre än 10 år.   

Bland de studier som utgjorde sökträffar gjordes vidare urval för att exkludera de som var 

irrelevanta för syftet. Detta urval gjordes manuellt genom att först läsa titlarna. I de fall 

studierna hade relevanta titlar utifrån syftet lästes abstrakt för att få en överblick av studien. 

När abstrakt verkade svara på examensarbetets syfte skrevs studien ut och lästes i sin helhet. 

Av dessa 16 valdes sex studier ut till examensarbetet. Efter denna procedur fortsatte 

sökningen manuellt genom att granska referenslistorna till de utvalda studierna. Denna 

manuella sökning gav ytterligare sex studier relevanta för examensarbetets syfte. 

Då dessa 12 studier valts ut inleddes analysen med kodning av studiernas resultat. Utifrån 

dessa koder och litteraturbeskrivningar av innehåll i hälsofrämjande omvårdnad gjordes 

ytterligare sökningar. De koder och begrepp som användes i kombination med 

distriktssköterska, sjuksköterska och hypertoni var empowerment, livsstil, 

livsstilsförändringar, patientutbildning, hälsoutbildning, motiverande samtal, 

personcentrerad vård, patientcentrerad vård och rådgivning.  Detta för att identifiera fler 
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studier relevanta för examensarbetets syfte. Sökningarna resulterade dock i de studier som 

redan identifierats.  

Samtliga studier som inkluderats i examensarbetet har värderats (Bilaga B) genom mallar för 

kvalitetsgranskning (Bilaga C & D), enligt Forsberg & Wengström, (2008). Krav för att en 

studie inkluderats var att den uppnådde medel eller hög kvalitet, vilket underlättade urvals- 

och datainsamlingsprocessen. 

Vid litteratursökningen upptäcktes att det inte fanns många studier som svarade på 

examensarbetets syfte och samtidigt höll en tillfredsställande kvalitet. Tolv studier 

inkluderades slutligen i examensarbetet.  

6 ANALYS 

Efter att studierna lästs igenom skrevs en sammanfattning av varje studie för att få en 

överblick av dess innehåll. Studierna sammanställdes i en artikelmatris för att få en tydligare 

överblick av materialet (Bilaga E). 

Analysen inleddes med att studiernas resultat lästes igenom i sin helhet. Därefter lästes 

resultaten ytterligare en gång och den text som svarade mot examensarbetets syfte 

markerades. I vissa fall lästes även studiernas metod för att få förståelse för de 

hälsofrämjande omvårdnadsåtgärder som beskrevs. Den markerade texten översattes till 

svenska och flyttades över till en matris. Textmassan kodades, abstraherades och 

subkategorier formulerades (Polit & Beck, 2012). Subkategorierna samordnades till en 

huvudkategori som svarade på syftet.  

Till att börja med var analysen induktiv, dvs. materialet kodades utifrån vad som stod 

beskrivet i studierna. Därefter fortsatte arbetet med analysen deduktivt genom att koderna 

förstods utifrån hur litteraturen beskriver vad hälsofrämjande omvårdnad är. När 

kategorierna skapats skrevs resultatet.  
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7 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

I arbetet med litteraturstudien har etiska överväganden gjorts. Enligt Forsberg och 

Wengström (2008) är det angeläget att samtliga studier i examensarbetet klargörs samt att 

författarna redovisar resultat från alla publikationer och inte endast de utifrån författarnas 

egna intressen. Vid granskning av de studier som ingår i examensarbetet har studiernas 

etiska överväganden och beskrivningar tagits i beaktande för att se att de är utförda på ett 

etiskt korrekt sätt. Exempelvis att de följer de grundläggande principerna i 

Helsingforsdeklarationen (Medicinska forskningsrådet, 2000). Helsingforsdeklarationen 

bygger på fyra grundläggande etiska principer; autonomiprincipen, godhetsprincipen, 

principen att inte skada samt rättviseprincipen. Dessa principer gäller relationer mellan 

människor. Autonomiprincipen innebär att det ska finnas respekt för andra människors 

förmåga och självbestämmande, medbestämmande och integritet. Godhetsprincipen belyser 

att var och en ska ha en strävan till att göra gott samt förebygga eller förhindra skada. 

Rättviseprincipen innebär att alla människor bör behandlas lika (Medicinska 

forskningsrådet, 2000).  

8 RESULTAT 

Innehållet i det material som resultatet i denna litteraturstudie utgår från har syntetiserats 

till en övergripande kategori som beskriver distriktssköterskors hälsofrämjande 

omvårdnadsåtgärder som Hälsoutbildning på standardiserat eller personcentrerat sätt.  

För att underlätta läsningen av resultatet har studierna som ingår i analysen numrerats 

(Bilaga E). 

8.1 Hälsoutbildning på standardiserat och personcentrerat sätt 

Distriktssköterskors hälsoutbildning är svår att särskilja till att vara enbart standardiserad 

eller personcentrerad. Standardiserat sätt förstås som att göra något till standard, dvs. på 

samma sätt, medan personcentrerat sätt förstås som att anpassa tillvägagångssättet efter 

personen. Tillvägagångssätten kan vara svåra att särskilja eftersom en 

hälsoutbildningssituation kan ta sin början i en standardiserad frågeställning men sedan 

fortsätta på personcentrerat sätt, likväl som den kan ta sin början i en personcentrerad 

frågeställning men sedan fortsätta utifrån standardiserad rådgivning. Hälsoutbildning som 
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hälsofrämjande omvårdnadsåtgärd sker genom att distriktssköterskor övervakar hälsa, 

genomför rådgivande hälsosamtal samt stödjer livsstilsförändringar.  

8.1.1 Övervakar hälsa 

Distriktssköterskors hälsoutbildning som innehåller att övervaka hälsa sker både 

standardiserat och personcentrerat. 

De hälsofrämjande omvårdnadsåtgärder som innefattar att standardiserat övervaka hälsa 

innefattar att mäta blodtryck, puls, BMI samt midje-höftmått (1; 3; 4; 8; 9; 11), boka 

läkarbesök och ta blodprover när patienter uppfyller definierade kriterier. Dessa kriterier 

definieras dock inte (1). Att övervaka hälsa innefattar även standardiserade frågor om 

levnadsvanor vad gäller motion, kost, och rökning (3; 4; 9) samt pågående 

läkemedelsbehandling (4; 8). Denna hälsoövervakning sker för att identifiera patienter med 

risk för hjärt-kärlsjukdom (3; 4; 9) och metaboliskt syndrom (9). Distriktssköterskor 

undervisar även patienter i hur de själva kan mäta blodtrycket i hemmet med hjälp av 

elektronisk blodtrycksapparat(1).  

De hälsofrämjande åtgärder som innefattar att övervaka hälsa på ett mer personcentrerat sätt 

innefattar en strävan att arbeta med kontinuitet dvs. att patienten bokas till samma 

distriktssköterska vid återbesök för blodtryckskontroll (1; 3; 4).  

8.1.2 Rådgivande hälsosamtal 

Distriktssköterskors hälsoutbildning som innehåller att genomföra rådgivande hälsosamtal 

sker standardiserat och personcentrerat. 

De hälsofrämjande omvårdnadsåtgärder som innefattar att standardiserat genomföra 

rådgivande hälsosamtal består av att information om hypertoni och dess följdsjukdomar ges 

utifrån standardiserade program och riktlinjer. Alla patienter får ta del av samma 

information (1; 4; 6) och distriktssköterskorna är därmed inte lyhörda till patienternas 

tidigare sjukdomar och problem (6). Information ges också om hur en riskprofil kan påverkas 

av rökning, alkohol, fysisk aktivitet, vikt samt läkemedelseffekter. Standardiserad 

information innefattar även risker med hög alkoholkonsumtion och stress. Även kostråd som 

risk med högt saltintag ges för att hjälpa patienter till hälsosamma val (3). 

Distriktssköterskor kan dock ha svårt att ta upp frågor om alkohol vilket gör att de undviker 

dessa (2).  
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Även utbildning, enskilt och i grupp, angående livsstilsförändringar, hypertoni samt 

läkemedelsbehandling sker standardiserat (1; 3; 9; 11). Detta som en följd av att 

standardiserat utbildningsmaterial som beskriver vad blodtryck är samt risker för 

följdsjukdomar vid hypertoni (2; 3; 7; 9) och risker med att inte följa ordinerad behandling 

(2) används. Materialet delas ut efter att information har givits samt blodtryck, puls, BMI och 

midje-höftmått kontrollerats (9).  

Hälsofrämjande omvårdnadsåtgärder som innefattar att genomföra hälsosamtal om risker 

med att ha hypertoni och dess orsak hålls (2; 3; 4; 9; 10). Dessa hälsosamtal kan till en början 

ske standardiserat för att sedan övergå till att bli personcentrerade då hälsosamtalen 

anpassas efter den individuella patienten (3). Samtalsstrukturen kan variera. Vid kortare 

hälsosamtal ställer distriktssköterskor frågor på ett mer standardiserat sätt än vid längre 

hälsosamtal (2). Då ställs direkta frågor om patienters tobaksvanor, fysiska aktivitet, stress, 

alkoholkonsumtion, sömnvanor, andra sjukdomar, läkemedel samt ärftlighet för hypertoni 

för att få en helhetsbild av patientens hälsosituation (3; 4; 6; 9). När distriktssköterskor har 

utrymme att fråga om detaljer kring patientens välbefinnande får de tillgång till en mer 

nyanserad bild av patientens situation och hälsosamtalet kan då även avslutas med en 

sammanfattning för att undersöka om de har uppfattat samtalet lika (6). 

De hälsofrämjande omvårdnadsåtgärder som innefattar att genomföra rådgivande 

hälsosamtal på ett mer personcentrerat sätt består av att ge individuellt anpassad 

information (2; 6). Detta kan ske i möte med patienter eller via telefon (9; 12). Det innefattar 

även att identifiera patienters förkunskaper för att skapa ett bra möte där 

distriktssköterskorna vid behov kan fylla i kunskapsluckor (6; 9). Identifikation av 

kunskapsluckor sker genom att patienter själva får förklara funktionen av sin medicinska 

behandling. Detta hjälper även distriktssköterskor att veta hur de ska gå vidare i 

hälsosamtalet (3; 4; 6; 9). Motiverande samtal är den samtalsmetod som används vid 

hälsosamtal om patienters levnadsvanor (10). Vid frågor angående kost används i vissa fall 

provokativa frågor (6).  

Att genomföra rådgivande hälsosamtal på ett personcentrerat sätt bidrar till en god relation 

mellan distriktssköterska och patient vilket även främjar patienternas delaktighet. En god 

relation bidrar även till att patienterna känner sig trygga och kan berätta om sitt liv, arbete, 

familj och levnadsvanor på ett avslappnat sätt (2; 8; 12). För distriktssköterskorna kan det 

innebära möjlighet att tydliggöra de hinder för förändring de uppmärksammar hos patienten 

(2). Rådgivande hälsosamtal sker inte alltid vid första mötet mellan distriktssköterska och 

patient utan först när distriktssköterskan har fått en helhetsbild av patientens situation (12).  
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8.1.3 Stödjer livsstilsförändringar 

Distriktssköterskors hälsoutbildning som innehåller att de stödjer till livsstilsförändringar 

sker standardiserat och personcentrerat när de tar upp orsaker till varför 

livsstilsförändringar är av vikt och förklarar detta för patienterna (6). Vid stöd till 

livsstilsförändringar innefattande kost, fysisk aktivitet, vikt, hälsorisker med tobak och 

alkohol samt stresshantering (3; 7; 8; 12) används de båda tillvägagångssätten parallellt. 

Distriktssköterskorna förklarar först vad livsstilsförändringar innebär och stödjer då till 

livsstilsförändringar (1; 4; 11) på ett standardiserat sätt. Därefter anpassas stödet till 

individen där distriktssköterskorna på ett personcentrerat sätt tar hänsyn till hur redo 

patienten är för att förändra sin livsstil (7; 8; 9) avseende rökstopp, viktnedgång och ändrade 

kostvanor (3; 4).  

Det personcentrerade stödet innefattar även att stötta patienter att själva ta ansvar för beslut 

om livsstilsförändringar (10) och behandling (4; 5; 7). Distriktssköterskorna sätter 

tillsammans med patienter upp mål för vad de ska uppnå med förändrad livsstil. Mål kan 

vara hur långt patienten ska promenera eller hur mycket patienten behöver gå ned i vikt (6). 

Tillsammans skapas en aktivitetsplan för hur målen ska uppnås. Denna följs upp med 

feedback på hur det gått och tips om hur patienten kan arbeta vidare (4; 6).  

9 DISKUSSION 

Diskussionen delas upp i två delar, metoddiskussion och resultatdiskussion.  

9.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att sammanställa befintlig kunskap om distriktssköterskors 

hälsofrämjande omvårdnadsåtgärder till patienter med hypertoni. Eftersom befintlig 

kunskap eftersöktes var det befogat att göra en litteraturstudie. Genom att göra en 

litteraturstudie var det möjligt, för oss som studenter, att även använda internationellt 

material. Då vi vid en empirisk studie hade genomfört den i Mellansverige. Vid 

litteraturstudier kan även slutsatser dras från tidigare studier som tillsammans kan leda till 

ett nytt resultat, en metasyntes (Friberg, 2006; Willman & Stoltz, 2012).  

Erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning är att en stor del av de människor 

distriktssköterskor möter på vårdcentralen kommer för att mäta sitt blodtryck. Det var 
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således befogat att samla befintlig kunskap om distriktssköterskors hälsofrämjande 

omvårdnadsåtgärder till patienter med hypertoni. Tillförlitlighet innebär att beskriva 

ställningstaganden under forskningsprocessen (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012) och 

se till att slumpmässiga fel inte begås (Forsberg & Wengström, 2008). Giltighet innefattar 

resultatets rimlighet. För att ett resultat ska anses giltigt behöver det lyfta fram det 

utmärkande för det fenomen som undersöks. För att detta ska vara möjligt behöver analys 

och urval noggrant återspeglas. På så sätt är tillförlitlighet och giltighet relaterade till 

varandra (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Litteraturstudiens genomförande har 

beskrivits grundligt i metodavsnittet för att uppnå tillförlitlighet och giltighet.  

Svagheter i litteraturstudien kan vara svårigheter att hitta studier som svarade mot syftet. 

Detta försökte åtgärdas under litteratursökningens gång. Vid urval av studier skedde 

inledningsvis en tidsbegränsning, dvs. att studierna inte skulle vara mer än 10 år gamla. 

Denna tidsbegränsning var dock inte möjlig att ta hänsyn till på grund av svårigheter att 

finna studier som svarade på examensarbetets syfte. Därmed togs tidsbegränsningen bort för 

att få möjlighet till ett större urval av studier. Förhoppningen är att detta inte påverkat 

resultatets giltighet. Ytterligare åtgärder var att sökningar med hjälp av koder som 

identifierades i de tidigare funna studierna och i bakgrunden. Förmodan var att finna fler 

studier som kunde svara på syftet, dock var det i stor utsträckning samma studier som 

framkom även vid dessa utökade sökningar. För att säkra litteraturstudiens kvalitet har både 

kvalitativa och kvantitativa studier inkluderats (Polit & Beck, 2012) och studier som ingår i 

examensarbetet har värderats med hjälp av granskningsmallar (Forsberg & Wengström, 

2008). 

Båda författarna till examensarbetet har läst de vetenskapliga studierna var för sig och sedan 

jämfört förståelsen av studiernas innehåll. Detta för att minska risken för feltolkningar och 

nå samstämmighet.  

För att tillskriva studien tillförlitlighet har koder och utformningen av kategorier diskuterats 

mellan författarna och handledare. Då kategorierna går in i varandra finns det resultat som 

även kan ingå i andra kategorier vilket kan vara en svaghet gällande studiens giltighet.  

En svaghet med litteraturstudien kan vara att redan bearbetat material bearbetas igen 

(Axelsson, 2012). Resultatet i examensarbetet blev inte omfattande med anledning av 

svårigheter att finna passande studier.  Det fanns även överensstämmelse när det gäller 

innehållet i de inkluderade studierna vilket också bidrar till hur omfattande resultatet blivit.  

Detta kan dock även bidra till studiens giltighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Genom att tydligt beskriva analysen finns möjlighet till reproducerbarhet (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012) av examensarbetet vilket innebär att det går att upprepa studien.  
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10 RESULTATDISKUSSION 

I resultatdiskussionen diskuteras underkategorierna var för sig. 

10.1.1 Övervakar hälsa 

I litteraturstudien framkommer att distriktssköterskors hälsofrämjande omvårdnadsåtgärder 

är att identifiera patienter med hypertoni och standardiserat övervaka deras hälsa (1; 3; 4; 8; 

9; 11) samt undervisa i hur de själva kan mäta blodtrycket (1). Detta har att göra med att 

primärvården har till uppgift att arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

(Regeringen, 2002; 2011) . För distriktssköterskor inom primärvård innebär det att arbeta 

med hälsofrämjande omvårdnad (Irvine 2007; SSF, 2008). Denna innefattar hälsoutbildning 

(Runciman et al, 2006; SSF, 2008) som behöver vara personcentrerad (Ekman & Norberg, 

2013; SSF, 2010).  

Distriktssköterskornas hälsoövervakande omvårdnadsåtgärder sker för att identifiera 

patienter med risk för hjärt-kärlsjukdom (3; 4; 9) och metaboliskt syndrom (9). De arbetar 

därmed med att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande 

(Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008; Hälso- och sjukvårdslagen 1998:1660; 

Socialstyrelsen, 2005). Dessa identifierade omvårdnadsåtgärder stämmer även väl överens 

med det som framkommer i flertalet källor. Att det är av stor vikt att identifiera människor 

med hypertoni och få kontroll över deras blodtryck för att undvika komplikationer (Lindblad 

et al., 2012) och följdsjukdomar (Lindblad et al., 2012; Perk et al., 2012; SBU, 2007; 

Socialstyrelsen, 2009).  

Erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning är att distriktssköterskor bokar läkarbesök 

till patienter först när de uppmätt höga blodtryck upprepade gånger. Detta framkom dock 

endast i en studie (1). Kan detta resultat tyda på att denna åtgärd genomförs men att det inte 

tagits med i studiernas resultat? Den frågeställning som blir aktuell vid avsaknad av resultat 

är vilka omvårdnadsåtgärder distriktssköterskor genomför för att följa upp de patienter som 

inte når sitt målblodtryck med icke-farmakologisk behandling, dvs. livsstilsförändringar. 

Avsaknad av beskrivna åtgärder för de patienter som inte uppnår sitt målblodtryck kan vara 

en följd av att det inte finns specifika nationella riktlinjer för omhändertagande av patienter 

med hypertoni. Befintliga riktlinjer riktar sig till hjärt-kärlsjukdom generellt (Socialstyrelsen, 

2008) och till stroke (Socialstyrelsen, 2009). Båda dessa sjukdomstillstånd kan vara 

följdsjukdomar till hypertoni. Eftersom hypertoni är en folksjukdom (SBU, 2007) och 

distriktssköterskor möter dessa patienter i sitt dagliga arbete behöver specifika riktlinjer för 

hypertoni utformas. Detta eftersom nationella riktlinjer kan hjälpa distriktssköterskor 
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hantera värden när hälsa övervakas med blodtryckskontroller. Idag förefaller det vara upp till 

varje enskild enhet att skapa rutiner för detta.  

De hälsofrämjande åtgärder som innefattar att övervaka hälsa på ett personcentrerat sätt 

innefattar en strävan att arbeta med kontinuitet i patientkontakten (1; 3; 4). Detta 

överensstämmer med Eriksson och Nilsson (2008) som beskriver att kontinuitet bidrar till 

förtroenderelation mellan distriktssköterska och patient. Kontinuitet i patientkontakten 

inom primärvården är dock en svårighet att uppnå. En lösning kan vara att patienter har en 

namngiven distriktssköterska på samma sätt som de har en namngiven familjeläkare. 

10.1.2 Rådgivande hälsosamtal 

I resultatet framkommer att distriktssköterskor ger information om hypertoni och dess 

följdsjukdomar genom att följa standardiserade program och riktlinjer (1; 4; 6). Den 

information som ges är relaterad till kost, livsstilsförändringar, läkemedelsbehandling (3; 6; 

9; 10; 11) och risker med att inte följa ordinerad behandling (2). Av resultatet framgår även 

att samtal om risker med att ha hypertoni och dess orsak hålls (2; 3; 4; 9; 10). Dessa samtal 

kan till en början ske standardiserat och sedan övergå till att vara personcentrerade (3) 

beroende på tillgänglig tid (2). Distriktssköterskors möjlighet att arbeta personcentrerat kan 

därmed antas vara beroende av den tid som finns till förfogande i mötet med patienten. 

Drevenhorn et al. (2001) studie visar att en blodtryckskontroll i genomsnitt tar 15,2 minuter. 

Under den tiden ska patienten vila inför kontroller av blodtryck och puls, kontrollerna ska 

genomföras och distriktssköterskan förväntas även samtala med patienten. Utifrån detta 

tidsperspektiv finns risk att dessa möten blir standardiserade. Att distriktssköterskor gör på 

samma sätt vid alla blodtryckskontroller oavsett patient och utan att göra patienten delaktig i 

sin vård för att ”vinna tid”. Det finns inte utrymme att arbeta personcentrerat.  

Av resultatet framgår att distriktssköterskor genomför rådgivande hälsosamtal 

personcentrerat genom att individanpassa information om hypertoni (2; 6). De använder 

motiverande samtal som metod vid samtal om patienters levnadsvanor (10). Flertalet källor 

visar att motiverande samtal kan användas som stöd till livsstilsförändringar (Brobeck et al., 

2011; Hardcastle et al., 2008; Martins & McNeil, 2009; Socialstyrelsen, 2013) och för att 

stödja patienter till empowerment (Björvell, 1999; Brobeck et al., 2011; Folkhälsoguiden, 

2013; Jallinoja et al., 2007; WHO, 1984;) Effekten av empowerment är att patienter blir mer 

delaktiga i sin vård. Utifrån detta är det förvånande att motiverande samtal och 

empowermentbegreppet inte framkommer tydligare i de studier som inkluderats i resultatet. 

Detta kan dock bero på att det är begreppet ”counselling”, rådgivning, som är återkommande 

i studierna. Detta kan vara relaterat till den tidsperiod studierna genomförts i. Motiverande 

samtal och empowerment är dock centrala i personcentrerad vård. Det finns även stöd för 
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detta i litteraturen där det lyfts fram att det i personcentrerad vård är betydelsefullt att 

sjuksköterskan har en förmåga att kunna kommunicera på flera olika plan och att patienten 

har rätt till självbestämmande (McCance & McCormack, 2013; Poskiparta et al., 2000). 

Resultatet visar att personcentrerade rådgivande hälsosamtal bidrar till en god relation 

mellan distriktssköterska och patient (2; 8; 12). Rådgivande hälsosamtal sker inte alltid vid 

första mötet mellan distriktssköterska och patient utan först när distriktssköterskan har fått 

en helhetsbild av patientens situation (12). Detta överensstämmer med Eriksson och Nilsson 

(2008) som beskriver att distriktssköterskor genom att läsa på om patientens läkemedel och 

vad som sagts vid tidigare besök innan patienten kommer visar på trovärdighet. För att ha 

möjlighet att skapa en förtroenderelation mellan patient och distriktssköterska ställs högre 

krav på kontinuitet, vilket diskuterats tidigare. Möjlighet till kontinuitet blir än viktigare om 

kontroller inklusive samtal endast får ta drygt 15 minuter samt om de rådgivande 

hälsosamtalen ibland inte hålls förrän distriktssköterskan fått en helhetsbild av patientens 

situation vilket i vissa fall inte sker förrän efter fler möten dem emellan.  

10.1.3 Stödjer livsstilsförändringar 

Resultatet i litteraturstudien visar att distriktssköterskors arbete med hälsofrämjande 

omvårdnad med hjälp av rådgivande hälsosamtal ger patienter stöd till livsstilsförändringar 

(1; 4; 11) som enligt Hjärt- och lungfonden (2007) innebär ökad fysisk aktivitet, minskat 

saltintag och att avstå från tobak. Distriktssköterskor är lyhörda för patienters behov och 

utformar stöd till livsstilsförändringar därefter (7; 8; 9). Detta för att hjälpa patienter att ta 

ansvar (4; 5; 7) sätta upp mål (6), vara delaktiga (4; 5; 7; 10) och fatta beslut om 

livsstilsförändringar (10). Detta överensstämmer med Brobeck et al. (2011) och Jahren 

Kristoffersens m.fl., (2005) beskrivningar av att distriktssköterskors stödjande roll är central 

för att patienten ska kunna påverka sin vård utifrån sin förmåga och förutsättningar till 

livsstilsförändring.  

Distriktssköterskor har möjlighet att hjälpa patienter till förändrad livsstil. Det kan dock vara 

en utmaning att stödja patienten till att själv ta ansvar för sin vård. Det är av värde att kunna 

stödja människor till livsstilsförändringar innan hypertoni utvecklats, dvs. att arbeta 

primärpreventivt istället för sekundärpreventivt. Förhoppningen är att primärvården 

framöver får mer resurser till primärprevention. Ett exempel på primärprevention är 

utveckling av livsstilsmottagningar (Närlid, 2010). Önskemål är att dessa mottagningar blir 

en naturlig del av vårdcentralsarbetet. Primärprevention främjar människors hälsa och är 

troligtvis på sikt även en ekonomisk vinst för samhället.  
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11 SLUTSATS 

Examensarbetet visar på att det inte har studerats tillräckligt på distriktssköterskors 

hälsofrämjande omvårdnadsåtgärder till patienter med hypertoni.  

Resultatet visar att de hälsofrämjande omvårdnadsåtgärder distriktssköterskor utför till 

patienter med hypertoni sker som hälsoutbildning på standardiserat eller personcentrerat 

sätt genom att övervaka hälsa, ha rådgivande hälsosamtal och stödja till livsstilsförändringar. 

Distriktssköterskors standardiserade och personcentrerade arbetssätt kan vara svåra att 

skilja åt då en hälsofrämjande omvårdnadsåtgärd kan ta sin början i ett standardiserat 

arbetssätt och övergå till ett personcentrerat arbetssätt men även det omvända.  

Förhoppningen med examensarbetet var att skapa lättillgänglig och sammanfattande 

information till distriktssköterskor som de skulle ha nytta av i arbetet med patienter som har 

hypertoni. Tyvärr fanns det sparsamt med material om detta. Resultatet visar dock på 

samstämmighet. Det behövs likväl mer forskning om distriktssköterskors hälsofrämjande 

omvårdnadsåtgärder till patienter med hypertoni.   

12 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Det vore av värde att utföra en intervention där det studeras hur distriktssköterskor arbetar 

vid omhändertagande av patienter med hypertoni. Detta med anledning av att de riktlinjer 

som finns från Socialstyrelsen är övergripande för hjärt- och strokesjukvård som båda kan 

vara följdsjukdomar till hypertoni samt att det finns lite forskning på distriktssköterskors 

hälsofrämjande omvårdnadsåtgärder.  
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Nr Titel och författare Syfte 

 

Metod 

 

Resultat 

1 Alanen, S., Ijäs, J., 
Kaila, M., Mäkelä, 
M., & Välimäki, M. 
(2008). 

Hypertension 
guideline 
implementation: 
experiences of 
Finnish primary care 
nurses. 

Syftet är att få kunskap om 
effekt i klinisk praxis av att ha 
riktlinjer för hypertoni.  

 

Studien inkluderar alla sjuksköterskor på 
32 finska vårdcentraler, totalt 327 
sjuksköterskor. Frågeformulär angående 
implementering av riktlinjerna skickades till 
alla sjuksköterskor. 

 

Majoriteten av sjuksköterskorna var medvetna om vilka 
riktlinjer som fanns på vårdcentralen. De flesta använde sig av 
riktlinjerna i arbetet med patientrådgivning. I och med 
riktlinjerna har sjuksköterskorna fått ökat ansvar i vården av 
patienter med hypertoni genom att ha patientrådgivning samt 
att ha uppföljningar av blodtrycksnivån.  

 

2 Aminoff, U.B., 
Kjellgren, K. (2001). 

The nurse a resource 
in hypertension care. 

 

Att undersöka innehållet av 
och strukturen i 
kommunikation mellan patient 
och sjuksköterska vid 
uppföljningsbesök för 
hypertoni. 
  
 

20 ljudinspelningar av uppföljningsbesök. 
Besöken ägde rum på 4 olika mottagningar 
i för hypertonipatienter. Gjordes i södra 
Sverige. 

Alla sjuksköterskor talade med patienterna om 
livsstilsförändringar. Jämfört med tidigare studier av 
uppföljningsbesök med läkare så hade besök med 
sjuksköterskor större fokus på livsstilsfrågor. Jämfört med 
läkare hade sjuksköterskor större diskussion angående 
riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar och följsamhet till 
behandling. Patienterna var även mera involverade i sin vård 
och mer aktiva till förändring, i samband med samtal med 
sjuksköterskan än med läkaren. 
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3 Blomqvist, M., 
Berglund, B., & 
Sonde, L. (2006). 

Nurse-led blood 
pressure treatment 
in primary health 
care. 

Att beskriva och utvärdera en 
distriktssköterskeledd 
hälsovård för att förbättra 
blodtryckskontrollerna. 

En jämförande studie med kontroll före 
och efter undersökningen.   

Alla patienter fick fyra besök hos och 
distriktssköterska och ett hos läkare. De i 
undersökningsgruppen fick dessa besök 
inbokade direkt, kontrollgruppen fick 
förslag på att boka in dessa möten. 
Undersökningsgruppen fick dokumenterad 
information om riskfaktorer samt broschyr. 
De fick också stöd angående rökning, 
motion och kost av distriktssköterska, 
detta fick ej kontrollgruppen. 
Undersökningsgruppen hade uppsatt mål 
med sitt blodtryck.  

Blodtrycken sjönk för deltagarna i båda grupperna, även vikt 
och midjemått minskades. Det finns dock ingen statistiskt 
signifikant skillnad mellan grupperna.  

Alla patienter i kontrollgruppen fick ett blodtrycksmål av 
distriktssköterskan inför mötet med familjeläkaren. Nästan 
hälften av dessa patienter uppnådde målet.  

 

4 Campbell, N., Ritchie, 
L., Deans, H., Thain, 
J., Rawles, J., & 
Squair, J. (1998). 

Secondary 
prevention in 
coronary heart 
disease: a 
randomized trial of 
nurse led clinics in 
primary care. 

Att undersöka om 
sjuksköterskeledda 
mottagningar på vårdcentraler 
förbättrar den sekundära 
preventionen hos patienter 
med hjärt-kärlsjukdom. 
 
 

Randomiserad kontrollstudie med 19 
slumpvalda vårdcentraler i nordöstra 
Skottland. 1173 patienter under 80 år med 
hjärt-kärlsjukdom men utan dödlig 
sjukdom eller demens. 

 

Sekundärprevention med uppföljning av blodtryck, läkemedel, 
kosthållning, blodfetter, fysisk aktivitet och rökning gjordes på 
en undersökningsgrupp av sjuksköterska. Resultatet visar att 
sjuksköterskeledd mottagning kan förbättra både medicinsk 
och livsstilsförändringar som preventiv åtgärd för patienter 
med hjärt-kärlsjukdomar. Blodtrycket sjönk signifikant på 
patienterna i undersökningsgruppen. 
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5 Drevenhorn, E., 
Bengtson, A., & 
Kjellgren, K. (2009). 

Evaluation of 
consultation training 
in hypertension care. 

 

Att utvärdera innehållet i 
sjuksköterskors rådgivning 
med hypertonipatienter före 
och efter rådgivnings 
utbildning. 

Nitton sjuksköterskor från en 
randomiserad studie av sjuksköterskeledda 
hypertonimottagningar på vårdcentraler 
fick tre dagars utbildning i patientcentrerad 
rådgivning och kardiovaskulär prevention. 
För att bedöma resultatet av utbildningen 
hölls två samtal med hypertonipatienter 
före och efter utbildningen på 
vårdcentralen. Samtalen var ljudinspelade. 
Innehållsanalys användes för analysen. 

Kost och motion var de vanligaste ämnena i samtalen både 
före och efter utbildningen. Diskussioner om alkohol och 
patientens ansvar för sin behandling ökade efter utbildningen. 
Den största skillnaden i samtalen efter att sjuksköterskorna 
hade gått utbildningen var att samtalen gick mer ut på 
livsstilsförändringar och patientens ansvar för sin behandling. 
Den spenderade tiden kring andra frågor om hälsoproblem, 
historia och tidsbokning minskade i samtalen efter 
utbildningen. 

6 Drevenhorn, E., 
Bengtson, A., Allen, 
J.K., Säljö, R., & 
Kjellgren, K.I  (n.d). 

A content analysis of 
patient centeredness 
in hypertension care 
after consultaining 
training for nurses. 

Analysera hur sjuksköterskor 
använder patientcentrerad 
rådgivning med 
hypertonipatienter efter 
ljudinspelad 
rådgivningsträning. 

19 sjuksköterskor från 
hypertonimottagningar på svenska 
vårdcentraler deltog i utbildning som en 
del av en studie, SOPHI-studien. Två 
ljudinspelningar med hypertonipatienter 
på vårdcentralen gjordes före och efter 
utbildningen och analyserades med fokus 
på patientdeltagande. 

Sjuksköterskorna gav individuellt anpassad information oftare 
efter utbildningen. Rådgivningen blev mer fokuserad med 
större möjlighet för interaktion. Sjuksköterskor behöver ett 
individuellt anpassat sätt att ge information och öka samtal 
om varför och när beteendeförändringarna är nödvändiga. 
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7 Drevenhorn, E., 
Bengtson, A., 
Kjellgren, K., Allen, J., 
& Säljö, R. (2007) 

Counseling on 
lifestyle factors in 
hypertension care 
after training on the 
stages of change 
model. 

Att analysera effekterna av 
sjuksköterskors kunskap i 
användandet av ”stages of 
change” modellen vid 
rådgivning av 
hypertonipatienter som 
genomgår livsstilsförändringar. 
 
 
 

Randomiserad kontrollerad studie, 19 
sjuksköterskor i videoinspelad 
konsultationsträning med simulerade 
patienter. För att utvärdera träningen 
spelade sjuksköterskor in sina möten med 
två patienter före och efter 
undersökningen på sin vanliga mottagning. 
Analysen fokuserar på den icke-
farmakologiska behandlingen och 
sjuksköterskors uppmärksamhet på hur 
redo patienten var för förändring. 

Patientdeltagandet under rådgivningen ökade efter 
utbildningen. Vikten av icke-farmakologisk behandling 
nämndes mer frekvent vad det gäller alla områden för 
livsstilsförändring såsom motion, rökning, alkoholkonsumtion, 
mat och stress. Sjuksköterskor hade också en mer utarbetad 
struktur för konsultationen. Efter utbildningen var det mer 
uppmärksamhet på att stödja patienten i förändringen. 

8 Drevenhorn, E., 
Håkansson, A., & 
Petersson, K. (2001) 

Counseling 
Hypertensive 
Patients: An 
observational Study 
of 21 Public Health 
Nurses. 

Att observera vilken sorts icke-
farmakologisk behandling 
distriktssköterskor gav vid 
blodtryckskontroller samt att 
mäta aktivitetsnivån mellan 
patient och distriktssköterska 
med hjälp av NPRF-instrument 
(Nurse Practitioner Rating 
Form). 

 

21 distriktssköterskor observerades tre 
gånger vardera inne på deras 
mottagningsrum under 
blodtryckskontroller. 

 

Distriktssköterskor använde sig av icke-farmakologisk 
behandling vid 28 % av observationerna. De vanligaste 
ämnena att diskutera var kost och fysisk aktivitet. 19 % av 
patienterna fick information om somatiska aspekter och 25 % 
psykosociala effekter av icke farmakologisk behandling. Icke-
farmakologisk behandling kom upp vid 40 % av nybesöken och 
28 % av återbesöken. Ju fler år distriktssköterskorna hade 
arbetat inom primärvården, desto större chans var det att de 
refererade till psykosociala och somatiska aspekter av 
hälsofrämjande omvårdnad. 
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9 Drevenhorn, E., 
Kjellgren, K., & 
Bengtson, A. (2007) 

Outcomes following 
a programme for 
lifestyle changes 
with people with 
hypertension. 

 

Att studera effekterna av att 
använda ett strukturerat 
sjuksköterskelett program 
inom hypertonivården. 

Ett strukturerat hypertoniprogram 
utvecklades i samarbete med personalen 
på en vårdcentral i södra Sverige. 177 
patienter med hypertoni som besökte en 
vårdcentral i södra Sverige var inbjudna till 
att få rådgivning av en distriktssköterska 
om hypertoni, riskfaktorer för hjärt-
kärlsjukdom samt icke-farmakologisk 
behandling med uppföljning efter 15 
månader. De besökte distriktssköterskan 
var tredje månad fram till uppföljningen 
efter 15 månader.  

Den fysiska aktiviteten ökade signifikant vilket kan sättas i 
samband med det sjunkande blodtrycket. 
Hypertoniprogrammet som byggde på rådgivning om 
hälsofrämjande omvårdnadsåtgärder resulterade i att fem av 
sju icke-behandlade patienter med hypertoni fick medicinsk 
behandling. 

 

10 Hernandez, J., & 
Anderson, S. (2012). 

Storied experiences 
of nurse 
practitioners 
managing 
prehypertension in 
primary care. 

 

Att utforska sjuksköterskor 
inom primärvårdens 
erfarenheter av att vårda 
patienter med förstadium till 
hypertoni.  

 

 

 

 

Narrativ undersökning med 
semistrukturerade djupintervjuer med åtta 
sjuksköterskor inom primärvården.  

 

Den stora skillnaden mellan omvårdnadsmodellen och den 
medicinska modellen var att omvårdnadsmodellen hade en 
holistisk syn och byggde på kommunikation med patienten där 
patienten fick ta upp sina upplevelser och erfarenheter. Alla 
sjuksköterskor ansåg hälsofrämjande omvårdnad som vital för 
vården av patienter i förstadium till hypertoni. De såg 
hälsofrämjande omvårdnad som ett tillfälle att förbättra 
patienternas hälsa. Deltagarna hade goda kunskaper i 
kommunikation och var duktiga på att motivera patienter till 
livsstilsförändringar.   
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11 Hong, W. S. (2010).  

Evidence-based 
nursing practice for 
health promotion in 
adults with 
hypertension: a 
literature review. 

En litteratursammanställning 
med målet att identifiera 
sjuksköterskeprocessens delar 
såsom diagnos, intervention 
och resultat av hälsofrämjande 
omvårdnad till vuxna med 
hypertoni. 
 
 
 
 

En systematisk litteraturstudie där studier 
publicerade mellan 1988-2006 ingår.  

 

Patienter som har riskfaktorer för att få hypertoni, samt de 
som ligger på gränsen till hypertoni genomförde 
livsstilsförändringar för att främja sin hälsa så de i längden kan 
sänka sitt blodtryck. Det är av vikt för distriktssköterskor att 
vara förberedda med klinisk kompetens relaterad till 
hälsofrämjande omvårdnad. Den hälsofrämjande 
omvårdnaden bör även riktas till patienter som ej har högt 
blodtryck, det vill säga primärprevention.  

12 Jerdén, L., Hillervik, 
C., Hansson, A., 
Flacking, R., & 
Weinehall, L. (2006) 

Experiences of 
Swedish community 
health nurses 
working with health 
promotion and a 
patient-held health 
record. 

Att beskriva svenska 
distriktssköterskors 
erfarenheter av att arbeta med 
hälsofrämjande omvårdnad 
och av att ha en patientägd 
journal (”min hälsobok”) som 
ett integrerat verktyg I deras 
hälsofrämjande 
omvårdnadsarbete.  

Kvalitativ innehållsanalys med aspekter 
från grundad teori. Semistrukturerade 
intervjuer som spelades in.  

Generellt sågs hälsofrämjande omvårdnad som en 
kommunikationsprocess där fokus låg på patientens 
uppfattning om sin hälsa. Distriktssköterskan tog en stödjande 
roll i samtalet, ibland stödd av patientens egen hälsobok som 
ett kommunikationsverktyg.   
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