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Sammanfattning Hypertoni beskrivs vara en riskfaktor bland annat för 

hjärtkärlsjukdomar som tenderar att öka och patienter med 

hypertoni når i allt större utsträckning inte behandlingsmålen 

enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Tidigare studier 

har visat att distriktssköterskeledda hypertonimottagningar 

med strukturerade strategier har haft positiv effekt för 

patienter med hypertoni, men inte beskrivit vilka stödjande 

insatser som distriktssköterskorna utför. Syftet var att 

beskriva distriktssköterskans erfarenhet av att bedriva 

stödjande insatser vid en hypertonimottagning inom 

primärvården. Urvalet bestod av fyra distriktssköterskor som 

bedrev hypertonimottagning i primärvården. Materialet till 

pilotstudien samlades in via intervjuer. Kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv ansats valdes som metod. I 

resultatet framkom att de stödjande insatserna utgjordes av 

distriktssköterskans förhållningssätt i bemötandet och att 

kunskap och färdighet utnyttjades i ett individbaserat 

mottagande. Genom att uppmärksamma och synliggöra hur 

de stödjande insatserna påverkar patienten kan 

hälsofrämjande metoder utvecklas ytterligare. Detta i sin tur 

skulle kunna leda till förslag på hur stödjande insatser som 

ämne skulle kunna implementeras i vårdutbildningar på alla 

nivåer med ännu större fokus på det holistiska synsättet på 

hälsa. 
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Abstract Hypertension is increasing worldwide and it is a risk factor 

for cardiovascular disease. There are an increased frequency 

of patients with hypertension who do not reached treatment 

goals according to The National Board of Health and 

Welfare. Previous studies have shown that district nurse 

hypertension clinics with structured strategies have had a 

positive impact on patients with hypertension. However, 

these studies have not described the supportive interventions 

that district nurses´ perform. The aim of this study was to 

explore the district nurses´ experiences of doing supportive 

interventions at a hypertension clinic in primary care. The 

sample consisted of four district nurses who were carrying of 

hypertension clinic in primary care. The material for the pilot 

study was collected through interviews. Qualitative content 

analysis with an inductive approach was chosen as the 

method. The results showed that the supportive interventions 

consisted of standing for a supportive attitude in facing and 

using knowledge and skills in individualized reception. By 

paying attention to and make visible how the supportive 

interventions affect the patient can health-promoting methods 

be further developed. This in turn could lead to proposals for 

supporting efforts that topic could be implemented in nursing 

programs at all levels with greater focus on the holistic 

approach to health. 
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Inledning 

Hypertoni beskrivs som en riskfaktor bland annat för hjärtkärlsjukdomar och antalet patienter 

med hypertoni tenderar att öka i Sverige och globalt (Socialstyrelsen, 2011). Livsstilsfaktorer 

som övervikt, ökat saltintag samt fysisk inaktivitet är de främsta orsakerna till att utveckla 

hypertoni och ju fler riskfaktorer en patient har desto större risk för insjuknande i 

kardiovaskulär sjukdom och för tidig död (ibid.). Trots nationella riktlinjer för hur hypertoni 

ska behandlas saknas strukturerade strategier i primärvården och endast en av fem patienter 

med hypertoni når rekommenderade behandlingsmål (Hedblad, et, al., 2006).  

Distriktssköterskan har en betydelsefull funktion i att främja hälsa, återställa hälsa, förebygga 

sjukdom och lidande utifrån individens behov (Gunnarsson, et al., 2008). 

Distriktssköterskeledda hypertonimottagningar med strukturerade strategier har visat sig ha en 

positiv effekt för patienter med hypertoni med resultat såsom att bättre blodtrycksvärden 

uppnåtts, en ökad adherence till sina läkemedel och att livsstilsförändringar genomförts 

(Clark, C. E., Smith, L., Taylor, R., & Campbell, J., 2010; Drevenhorn, Kjellgren, & 

Bengtsson., 2007). För att förbättra vården krävs mer kunskap om hur distriktssköterskor 

arbetar med hypertonipatienter på en specialistmottagning i primärvården.  

 

Bakgrund 

Hypertoni 

Vid hypertoni har några av de mekanismer som reglerar blodtrycket i kroppen mist sin 

normala förmåga och kan inte justera sig självt efter individens behov (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU], 2007). Blodtryck som konstant ligger för högt innebär en risk 

att drabbas av hjärt-kärlsjukdom, stroke, demens och för tidig död. I Sverige lever 1.8 

miljoner människor med hypertoni vilket motsvarar 27 % av Sveriges befolkning (ibid.). Det 

finns riskfaktorer i vårt sätt att leva som kan leda till hypertoni såsom minskad fysisk 

aktivitet, hög alkoholkonsumtion, förhöjt saltintag och nikotinbruk (SBU, 2007; 

Socialstyrelsen, 2011). Övervikt eller fetma samt stress kan också påverka och ju fler 

riskfaktorer en människa har desto större är risken för att utveckla hypertoni (ibid.).  

Basen i all behandling av hypertoni är icke-farmakologisk (SBU, 2007). Behandlingsmål är 

ett blodtryck som ligger under 140/90 och för patienter med diabetes eller njursjukdom ligger 

målet lägre än 130/80. Många länder i världen är överens om de riktlinjer som finns för 

hypertoni och hur hypertoni ska behandlas. Riktlinjerna framhåller vikten av att ta hänsyn till 

patientens sammanlagda risk för hjärt-kärlsjukdom och inte enbart behandla det höga 

blodtrycket. Riskbedömningen görs utifrån en metod som publicerats av European Society of 

Hypertension/European Society of Cardiology (2003) och som delar in riskerna i tre grupper. 

Dessa definieras som låg risk, medelhög risk och hög till mycket hög risk (ibid.). 

Lågriskgruppen bör behandlas med livsstilsförändringar under tolv månader och om 

blodtrycket är fortsatt högt ska komplettering med läkemedel göras (Socialstyrelsen, 2008). 

Patienter som bedöms ha medelhög och hög till mycket hög risk skall behandlas med 

läkemedel från första början (ibid.).  

WHO (2013) arbetar med att utveckla evidensbaserade riktlinjer för prevention av hypertoni. 

Åtgärderna som rör hypertoni inriktar sig både mot individ- och befolkningsnivå och störst 
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vikt läggs på att stärka befolkningen i att genomföra livsstilsförändringar såsom rökstopp, 

minskat saltintag samt ökad fysisk aktivitet. WHO har satt som mål att till år 2025 minska 

dödligheten med 25 % för sjukdomar där kardiovaskulära sjukdomar ingår (ibid.).  

De flesta patienter ska kunna nå en tillfredsställande blodtryckssänkning med hjälp av en 

individanpassad och konsekvent behandling (SBU, 2007; Socialstyrelsen, 2008). För att detta 

ska uppnås är det av betydelse att det finns ett samarbete mellan olika professioner inom 

hälso- och sjukvården (Carter, Rogers, Daly, Zheng, & James,. 2009; WHO, 2013). Hypertoni 

drabbar lika ofta kvinnor som män och endast 20-30% av dem som ordinerats 

blodtryckssänkande läkemedel uppnår behandlingsmålet (Lindblad, et al., 2012; SBU, 2007). 

Distriktssköterskans omvårdnadsansvar 

Distriktssköterskans arbete och vetenskapsområde är omvårdnad (Bergman, Lundberg, Malm-

Jansson, Rising & Strandh, 2006). Omvårdnaden syftar till att stärka hälsa, förebygga 

sjukdom och ohälsa, återställa och bevara hälsa utifrån patientens individuella möjligheter och 

behov, minska lidande samt ge möjlighet till en värdig död (Socialstyrelsen, 2005). Utifrån 

omvårdnaden arbetar distriktssköterskan med bedömning eller diagnostisering, rådgivning, 

sjukvårdande behandling, samt uppföljning av medicinsk och omvårdande behandling 

(Bergman, et al., 2006). Distriktssköterskan skall även planera, verkställa samt följa upp 

omvårdnads- och rehabiliteringsinsatser och dokumentera dessa (ibid.).  

Den vård som erbjuds på en vårdcentral ska vara till för att bota och lindra olika 

sjukdomstillstånd, att hjälpa till och stödja vid sociala problem samt att arbeta preventivt för 

att förhindra att sjukdom och ohälsa uppstår (Borgqvist, Ovhed, Strandberg & Wilhelmsson, 

2004). Distriktssköterskan bedriver egen mottagningsverksamhet och det finns 

distriktssköterskeledda specialistmottagningar för patientgrupper med astma, kronisk 

obstruktiv lungsjukdom (KOL), diabetes och inkontinens, men få vårdcentraler har 

specialistmottagning inriktade på patienter med hypertoni (Schöld, 2006). De vårdprogram 

som distriktssköterskeledda hypertonimottagningar använder sig av i vården är inte lika 

tydliga som vid andra distriktssköterskeledda specialistmottagningar (ibid.). 

Distriktssköterskeledda hypertonimottagningar med utarbetade och tydliga riktlinjer har en 

betydelsefull funktion för att säkerhetsställa att en optimal förebyggande vård ges (Brassard, 

2009; Clark, et al., 2010). 

Kontinuitet i vård och uppföljning hos distriktssköterskan har visat sig vara av stor vikt för att 

uppnå följsamhet (Berglund, Blomqvist, & Sonde, 2006; Drevenhorn, et al., 2007). 

Kontinuitet tycks också leda till att patienterna får ökad motivation till att genomföra 

livsstilsförändringar (Hacihasanoğlu & Gözüm, 2011). Vid primär och sekundär prevention 

av kardiovaskulära sjukdomar är insatser i egenskap av stöd till patienten en betydelsefull del 

av distriktssköterskans arbete (Berglund, Blomqvist, & Sonde, 2006). Distriktssköterskan är 

den som står för att ge kontinuitet och stöd, men det är oklart vilken form av stöd som ges 

(Carter, et al., 2009).  

Stöd 

Fysiskt, psykiskt och socialt stöd är en central omvårdnadsåtgärd som distriktssköterskan 

utför och grundar sig i ett holistiskt synsätt (Jahren Kristofferssen, Nortvedt & Skaug, 2006). 

Distriktssköterskans stödjande funktion syftar till att stärka patientens motivation till att ta 

egna beslut och genomföra dem. Det stödjande arbetet och relationen till patienten bygger 

distriktssköterskan upp utifrån sin kunskap, sitt intresse för patienten och sin förmåga att visa 
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respekt och förståelse. Stöd kan ges på olika sätt och vad som upplevs som stöd är olika från 

person till person (ibid.). Det är distriktssköterskans ansvar att bedöma vilka stödjande 

insatser som behövs och i vilken omfattning (Ehnfors, Ehrenberg, & Thorell – Ekstrand., 

2000; Jahren Kristofferssen, et al., 2006).  

Fysiskt stöd innebär att distriktssköterskan ger trygghet till patienten (Jahren Kristofferssen, et 

al., 2006). I det psykiska stödet vägleder distriktssköterskan patienten i en nyuppkommen 

situation i livet. Det sociala stödet utgörs av den miljö som patienten lever i. Dessa olika 

former av stöd ges sällan enskilt utan i en kombination med varandra för att tillgodose hela 

omvårdnadsbehovet hos patienten (ibid.). 

Teoretisk referensram  

Dorothea Orems egenvårdsmodell är delvis förankrad i sociologiska teorier (Kirkevold, 

2000). Orems egenvårdsmodell är uppbyggd av tre teorier: teorin om egenvård, teorin om 

egenvårdsbrist, teorin om omvårdnadssystem och dessa tre teorier bildar grunden för 

patientens omvårdnad (ibid.). Enligt Orems egenvårdsmodell är målet med omvårdnaden att 

genom stödjande insatser främja normal funktion, utveckling, hälsa och välbefinnande hos 

individen (Jahren Kristofferssen, et al., 2006; Orem & Taylor, 2011). Omvårdnad beskrivs 

som en hjälpverksamhet där en ersättning för hälsorelaterade aktiviteter, ”egenvård”, görs i 

situationer där patienten själv inte kan utföra dem (Jahren Kristofferssen, et al., 2006). Målet 

är så långt som möjligt att stödja patienten till självständighet i dessa aktiviteter (ibid.). 

Egenvård är ett flerdimensionellt begrepp och kan definieras som patientens förmåga att agera 

och göra val, vilka färdigheter, kunskaper, värderingar, motivation och känsla av 

sammanhang som patienten har (McCormarck, 2003). Enligt Orem är egenvård inlärda vanor 

(Jahren Kristofferssen, et al., 2006). Det är balans mellan individens egenvårdskapacitet och 

de egenvårdskrav som ställs och omvårdnadsbehov uppstår då det blir obalans mellan dessa. 

För att balansen ska återställas utför distriktssköterskan omvårdnad som Orem kallar 

hjälpinsatser. Syftet är att ge stöd i den bristfälliga egenvårdskapaciteten med hjälpinsatser för 

att utveckla patientens förmåga till egenvård igen. Hjälpinsatsen anpassas efter behovet och 

ska ta hänsyn till individens personlighet och livssituation. För att distriktssköterskan ska 

kunna ge stöd krävs både teoretisk och praktisk kunskap, något som Orem benämner med 

omvårdnadskapacitet (ibid.). För att hjälpinsatsen ska få önskad effekt är det av betydelse att 

distriktssköterskan och patienten etablerar en god mellanmänsklig relation (Jahren 

Kristofferssen, et al., 2006; McCormarck, 2003). 

Enligt Orem har människor olika behov av psykologiskt, fysiologiskt och socialt stöd (Jahren 

Kristofferssen, et al., 2006). Orem utgår från tre egenvårdsbehov i sin teori (Kirkevold, 2000).  

Dessa är de universella, de utvecklingsmässiga och de hälsoavvikande. Universella avser de 

dagliga aktiviteterna och är gemensamma för alla människor, de utvecklingsmässiga är 

förknippade med förhållanden och händelser under människans olika stadier i livet. De 

hälsoavvikande förknippas med avvikelser från normala mänskliga funktioner och effekterna 

som detta medför (ibid.). För att täcka egenvårdsbehoven finns fem generella stödjande 

hjälpmetoder som distriktssköterskan ska använda sig av och dessa är att göra något för en 

annan person, att handleda en annan person, att ge fysiskt och psykologiskt stöd, att skapa en 

miljö som främjar utveckling och att undervisa (Hartweg, 1995; Jahren Kristofferssen, et al., 

2006; Kirkevold, 2000). 
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Problemformulering 

Kardiovaskulär sjukdom i form av hypertoni drabbar lika ofta kvinnor som män (Lindblad, et 

al., 2012; SBU, 2007). Endast en av fem som ordinerats blodtryckssänkande läkemedel 

uppnår behandlingsmålet (Hedblad, et, al., 2006). I distriktssköterskans preventiva arbete med 

patienter har det visat sig att stödjande omvårdnadsåtgärder är av stor betydelse (Berglund, et 

al., 2006; Borgqvist, et al., 2004; Brassard, 2009; Drevenhorn, et al., 2007; Hacihasanoğlu & 

Gözüm, 2011). Det råder dock en ovisshet om vilken form av stöd det är som 

distriktssköterskan ger (Carter, et al., 2009).  

 

Syfte 

Syftet var att beskriva distriktssköterskans erfarenhet av att bedriva stödjande insatser vid en 

hypertonimottagning inom primärvården.  

 

Metod 

Då syftet med studien var att utforska distriktssköterskans erfarenhet av att bedriva stödjande 

insatser vid en hypertonimottagning valdes en induktiv ansats med kvalitativ innehållsanalys 

som metod. I kvalitativ metod sker ett nära samarbete med informanten och förhållningssättet 

till studieområdet bör vara öppet, flexibelt och anpassningsbart (Henricson & Billhult, 2012; 

Lundman & Hällgren Granheim, 2012). Genom den induktiva ansatsen ges möjlighet till ett 

öppet och förutsättningslöst arbete utan någon förutbestämd mall eller teori. Den kvalitativa 

metoden utgår från det humanvetenskapliga synsättet och beskriver informantens subjektiva 

upplevelse och lyfter fram mänskliga fenomen såsom tankar, förväntningar, erfarenheter och 

upplevelser (ibid.).  

Urval 

Vårdcentralers hemsidor i tre län i södra Sverige söktes fram via internet. Inklusionskriterier 

var vårdcentraler som på sin hemsida uppgav att de bedrev distriktssköterskeledd blodtrycks- 

eller hypertonimottagning och dessa valdes ut oberoende om de bedrevs i offentlig eller privat 

regi. Sex vårdcentraler kontaktades och utav dessa uppfyllde fyra inklusionskriteriet. Två 

exkluderades då de inte bedrev blodtrycksmottagning/hypertonimottagning trots uppgift om 

detta på hemsidan. De distriktssköterskor som utsågs av verksamhetschefen för att medverka i 

pilotstudien var kvinnor i åldrarna 43-64 år. 

Datainsamling 

Kontakt togs med vårdcentralens verksamhetschef telefonledes för muntlig information om 

pilotstudien. För de vårdcentraler som var intresserade av att medverka överlämnade 

verksamhetschefen namn och telefonnummer till utvald distriktssköterska. Missivbrev (Bilaga 

A) och samtyckesformulär skickades efter telefonkontakt via e-mail till verksamhetschefen. 

Verksamhetschefen ombads vid telefonkontakten att lämna det underskrivna 

samtyckesformuläret till den distriktssköterska som skulle intervjuas. Den av 
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verksamhetschefen utvalda distriktssköterska kontaktades telefonledes. Vid intresse för att 

medverka bestämde distriktssköterskan tid och plats för intervjun. Missivbrev (Bilaga B) och 

samtyckesformulär skickades till distriktssköterskan via e-mail. Verksamhetschefen och 

distriktssköterskans påskrivna samtyckesformulär inhämtades av författarna före intervjun.  

Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer som spelades in digitalt (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Intervjuerna genomfördes på distriktssköterskans arbetsplats efter 

distriktssköterskans önskemål. Före intervjutillfället med distriktssköterskan gjordes 

provintervjuer sinsemellan för att kontrollera intervjuguiden. Semistrukturerade frågor (Bilaga 

C) användes för att kunna beröra de områden som var förutbestämda (Polit & Beck, 2012).  

Frågeområden var: ”Hypertonimottagning och Din roll som distriktssköterska”. Frågorna var 

öppna frågor som: ”Beskriv din erfarenhet av att bedriva en hypertonimottagning och Beskriv 

dina omvårdnadsinsatser”. Följdfrågor som; ”Berätta om, Hur upplevde du? Vad menar du? 

Vad gjorde du? och Berätta mer” användes för att nå fram till olika perspektiv i 

distriktssköterskans berättelse (Danielsson, 2012; Kvale & Brinkmann, 2009). Avslutningsvis 

ställdes frågan om distriktssköterskan hade något att tillägga och om det var något som 

saknades i det som framkom under intervjun. Efter avslutad intervju skrevs anteckningar ner 

om hur intervjun upplevdes för att fånga upp känslor som ett komplement inför nästa intervju 

samt inför databearbetningen (ibid.). 

Databearbetning 

Materialet från intervjuerna transkriberades och lästes igenom enskilt och gemensamt 

upprepade gånger för att identifiera innebörd och sammanhang. Bearbetningen av det 

insamlade materialet utgick från Granheim & Lundmans (2003) modell för kvalitativ 

innehållsanalys. Bearbetning av intervjutexten gjordes via dataprogrammet Microsoft Office 

Word där meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod, underkategori och kategori 

spaltades upp så det blev synbart och hanterbart. Meningsbärande enheter där ord, meningar 

och stycken av text som hörde ihop plockades ut enskilt och därefter sammanställdes 

meningsenheterna gemensamt. I nästa steg kondenserades de meningsbärande enheterna, 

vilket innebar att de kortades ner så enbart det väsentliga bevarades. De kondenserade 

meningsenheterna tilldelades koder som kortfattat beskrev innehållet i meningsenheterna. 

Koder med liknande innehåll bildade underkategorier och utifrån närbesläktade 

underkategorier bildades två övergripande kategorier. Under databearbetningen fanns en 

medvetenhet om att kontexten i materialet från intervjuerna inte fick gå förlorad genom att 

kontinuerligt gå tillbaka till råmaterialet (Granheim & Lundman, 2003; Lundman & Hällgren-

Granheim, 2008).  

 

Forskningsetiska överväganden 

Lokal etikprövning har godkänts via Högskolan i Halmstad, diarienummer UI 2013/451. 

Helsingforsdeklarationens (2008) etiska riktlinjer är att visa respekt, värna om människors 

integritet och autonomi och utifrån dessa perspektiv övervägdes nytta respektive risk för 

distriktssköterskorna i studien. Berörda distriktssköterskor hade fått väl beskriven information 

om studiens syfte, god betänketid för medverkan, verbal samt skriftlig information om sin rätt 

att avbryta sin medverkan utan att uppge anledning. Provintervjuer hade gjorts innan för att 

säkerhetsställa att frågeställningarna i intervjuguiden var formulerade så att 

distriktssköterskorna inte skulle kunna känna sig kränkta personligen eller i sin yrkesroll 
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(Kvale & Brinkmann, 2009). För att minimera risken för distriktssköterskan att känna sig i 

underläge då två författare medverkade i själva intervjusituationen träffades deltagarna innan 

intervjun startade. Verksamhetschefens samtycke till pilotstudien gör att distriktssköterskan 

genom arbetsmiljölagen har möjlighet till uppföljning om behov skulle uppstå. Data har 

hanterats enligt Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) fram till destruktion. Intervjumaterialet 

avkodades och förvarades på ett sådant sätt att obehöriga ej fått tillgång till materialet 

(Gustafsson, B., Hermerén, G., & Pettersson, B., 2011).  

 

Resultat 

Analysen av det insamlade intervjumaterialet (Tabell 1) resulterade i två kategorier: ”Att stå 

för ett stödjande förhållningssätt i bemötandet” samt ”Att utnyttja kunskap och färdighet i 

individbaserat mottagande”. Kategorin att stå för ett stödjande förhållningssätt i bemötandet 

inkluderade underkategorierna: ”Att vara lyhörd, Att vara flexibel samt Att ha förmågan att 

använda sin kunskap”. Underkategorierna ”Att ha rutiner, Att samverka, Att ha kontinuitet 

samt Att ha en lugn miljö” ingick i kategorin att utnyttja kunskap och färdighet i 

individbaserat mottagande (Tabell 2). Inom varje kategori presenteras underkategorierna med 

citat från distriktssköterskornas (Dsk) berättelser.  

 

Tabell 1. Exempel på analys av det insamlade intervjumaterialet. 

 

Meningsenhet 

 

 

Kondensering 

 

Kod 

 

Underkategori 

 

Kategori 

”Lära oss hur vi ska 

ställa de öppna 

frågorna. Du får ju 

aldrig gå på men 

samtidigt så gäller det 

ju ändå att det går ju 

inte bara och sitta och 

samtala med dem 

heller utan du måste 

ju lita på vad man 

måste förändra.” 

Ställa rätt sorts 

frågor för att 

kunna identifiera 

patienternas 

behov 

Ha rätt 

samtals- 

teknik 

Att ha förmågan 

att använda sin 

kunskap 

Att stå för ett 

stödjande 

förhållningssätt i 

bemötandet 

”Det är bra och prata 

med samma person 

kring det hela så att 

man inte behöver dra 

det för varenda 

människa man 

träffar.” 

Bra för patienten 

att träffa samma 

distriktssköterska  

 

Träffa 

samma 

distrikts-

sköterska 

Att ha 

kontinuitet 

Att utnyttja 

kunskap och 

färdighet i 

individbaserat 

mottagande 
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Tabell 2. Sammanställning av underkategorier och kategorier. 

 

Underkategorier 

 

 

Kategorier 

Att vara lyhörd  

 

Att stå för ett stödjande förhållningssätt i 

bemötandet 

 

Att vara flexibel 

 

Att ha förmågan att använda sin kunskap 

Att ha rutiner  

 

Att utnyttja kunskap och färdighet i 

individbaserat mottagande 

 

 

 

 Att samverka 

Att ha kontinuitet 

 

Att ha lugn miljö 

 

 

Att stå för ett stödjande förhållningssätt i bemötandet 

Att vara lyhörd  

Distriktssköterskorna strävade efter att bemöta patienterna med respekt och förståelse för att 

identifiera deras individuella önskemål och behov. Detta krävde att distriktssköterskan var 

lyhörd. Lyhördhet var något som utvecklades efterhand allt eftersom distriktssköterskorna 

lärde känna patienterna. Distriktssköterskorna använde sin lyhördhet för att bedöma 

patienternas motivation och vilja till att förändra ohälsosamma levnadsvanor och arbetade 

utifrån detta.  

Dsk 4: ”…alltså man få ju en personkännedom, att här måste jag nog hålla 

tyst, för det här kommer inte gå hem och här verkar det vara en patient som är 

mottaglig för att kanske ändra sin livsstil.” 

I sitt förhållningssätt till patienterna upplevde distriktssköterskorna att det var betydelsefullt 

att gå varsamt fram men ändå inte avstå från att ta upp eventuella känsliga ämnen. 

Distriktssköterskorna poängterade betydelsen av att inte vara fördömande utan inta ett 

respektfullt och förstående förhållningssätt. Det fanns en medvetenhet hos 

distriktssköterskorna om att de fick anpassa hur mycket information som skulle tas upp utifrån 

patienternas behov. En del patienter var kanske inte alltid redo att ta till sig information och 

då fick distriktssköterskorna vara lyhörda för detta för att ta upp det vid ett annat tillfälle.  

Dsk 1: ”Man kan inte alltid gå rakt på så, då kanske man vid nästa besök får 

ta upp vissa saker.”  

Dsk 3: ”Man får ju aldrig vara fördömande utan det är ju mer liksom att man, 

ja men sen samtidigt så, så får man ju ibland ta upp saker och ting kanske som 

är lite obekväma för dem och att, att de kanske skall tänka till lite ibland.” 

I lyhördheten låg en ihärdighet hos distriktssköterskorna att hela tiden finnas till hands för 

patienterna både i medgång men kanske framförallt i motgång.  
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Dsk 4: ”…det blir bakslag och så att man är tillbaka på ruta ett att man 

liksom inte släpper utan ja, ja, det är sånt som händer, nu tar vi nya tag.” 

Att vara flexibel 

Distriktssköterskorna upplevde att patienterna kände ett stöd om distriktssköterskorna 

anpassade omvårdnaden utifrån patientens personlighet och livssituation. Det möjliggjorde att 

patienten blev delaktig i sin vård. Patienterna fick själva bestämma om de ville komma och ta 

ett blodtryck hos distriktssköterskorna eller göra det själva och veta att distriktssköterskorna 

sedan följde upp dem. En vårdcentral hade ett speciellt mottagningsrum där patienterna tog 

sitt eget blodtryck och fyllde i resultatet i en blankett där de också kunde ange om de önskade 

livsstilssamtal med distriktssköterskan.   

Dsk 1: ”…och då är det ju för människor som har lite svårt och inte vill ringa 

hit, man vill gå och ta ett blodtryck man vill liksom ja och då behöver man inte 

beställa tid och man kommer hit och gör detta själv och sedan så ringer 

sköterskorna från läkarmottagningen upp patienterna.” 

Distriktssköterskor hade rutiner för när blodtryck skulle tas men anpassade sig ofta efter 

patienternas önskemål.  

Dsk 4: ”...det är ju bara två månader sen säger jag ju då och det trycket är ju 

så bra, det har varit bra nu de senaste två åren, ja men jag vill kolla det, 

naturligtvis tar jag då, mm, det gör jag.” 

Hypertonimottagningens mottagningstider varierade. Två vårdcentraler hade 15 minuter, en 

vårdcentral 20 minuter och en vårdcentral 30 minuter utifrån deras ordinarie tidböcker. Alla 

distriktssköterskor uppgav att de ändrade i sina tidböcker för att frigöra mer tid till patienterna 

när de ansåg att detta behövdes. Fanns inga tider kvar på hypertonimottagningen så bokades 

de in på andra mottagningar de hade. 

 Dsk 2: ”…jag känner att den här patienten behöver nog mer än 30 minuter då 

kan jag sätta trekvart.”  

Dsk 1: ”…vi har ett litet kort livsstilssamtal och märker vi att här är liksom 

mycket då sätter vi mer tid till nästa gång.” 

Att ha förmåga att använda sin kunskap 

Distriktssköterskorna beskrev hur de fick använda sin kunskap på olika sätt beroende på 

vilken patient de träffade. En viktig faktor som framkom var att distriktssköterskornas 

erfarenhet hade stor betydelse för förmågan att informera om det som patienterna upplevdes 

behöva veta. Den praktiska kunskapen användes hela tiden tillsammans med den teoretiska. 

Dsk 4: ”Man blir ju faktiskt lite specialist på det här. Alltså när man börjar 

med något nytt, inte en nyfärdig sköterska, men när man börjar med ett nytt 

uppdrag så att säga, då går man ju från pärm till pärm, du måste ha den o det. 

Alltså man gör ju inte nu, man blir ju, blir ju liksom van i sin roll och man blir 

säkrare i sin roll, sen menar jag ju inte att man blir nonchalant, absolut inte. ”  

Distriktssköterskorna upplevde att genom användning av sin praktiska och teoretiska kunskap 

kunde patienternas oro minskas på olika sätt. Allt från att kontrollera hemapparatur som 
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många patienter väljer att köpa själva och som är av olika kvalitet till att minska patientens 

kontrollbehov av sitt blodtryck.  

Dsk 3: ”...och då händer det att de tar med sin apparat och så vill de att vi ska 

ta blodtrycket med vår och deras och jämföra, så det gör man ju också 

ibland.” 

Dsk 4: ”Många byter ju medicinsort och sånt och vill komma och kolla efter 

två, tre dar, nu har jag bytt sort så där, då gäller det att förklara, att det 

hinner inte ändra sig så fort ditt blodtryck eller så men skulle du inte må bra 

så självklart hör av dig så blir de ju lite lugnare.” 

Distriktssköterskorna använde sin kunskap till att informera om hypertoni, läkemedel och 

dess biverkningar samt levnadsvanor. Informationen gavs skriftligt och muntligt och 

anpassades utifrån patienternas behov. Distriktssköterskorna uppgav att många patienter inte 

vet när de kommer på besök första gången vad hypertoni innebär, vad de tar för mediciner, 

hur medicinerna verkar och varför de tas. En del av patienterna var uppskrämda och behövde 

lugnas genom ytterligare information.  

Dsk 2: ”För oss är det ju så givet vad ett blodtryck är men en del vet ju inte 

vad ett blodtryck är och vi säger att det är det genom det. Dom har inte en 

susning vad det är för något och liksom hur det kan påverka om man går med 

ett högt blodtryck under lång tid.” 

Dsk 1: ”Ibland kan jag tycka att det är skrämmande att man inte vet vad man 

äter för mediciner och om det finns några biverkningar, och sedan är det ju 

tvärtom, dom kommer ju liksom och är livrädda och har fått en liten, liten dos 

och har läst på om alla biverkningar. Vissa är ju livrädda att ta medicin och 

går hellre med ett högt blodtryck och vissa vill absolut inte ha högt blodtryck 

utan tar all vad medicin dom kan få. Det är inte så lätt. Det är ett rätt så svårt 

område detta.” 

 

Att utnyttja kunskap och färdighet i individbaserat mottagande 

Att ha rutiner 

Distriktssköterskorna följde rutiner som var skriftligt eller muntligt överenskomna med 

läkare. Endast en hypertonimottagning hade nedskrivna rutiner. Distriktssköterskorna 

upplevde att riktlinjer som fanns gav dem stöd till att utforma rutiner så att en god och säker 

vård bedrevs. 

Dsk 2: ”…men jag tror ju när man liksom har strukturerat upp det och det är 

en hypertonimottagning att man har mer riktlinjer, kanske för patienten också 

att dom känner att det här är faktiskt något som är ganska viktigt.” 

På en av vårdcentralerna reviderades de skriftliga rutinerna en gång per år. 

Dsk 2: ” ...då sitter vi, ja det gör vi, då sätter vi av tid till det och går igenom 

och tittar i läkemedelsboken, man tittar som jag sa i socialstyrelsen, 

läkemedelsverket, så att man följer dom, eh, riktlinjer som finns.” 
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En av rutinerna var att ha samtal om levnadsvanor med patienterna och utifrån deras behov av 

stöd till förändring fanns alltid tid avsatt för uppföljning. Distriktssköterskorna upplevde att 

förändringar av levnadsvanor tar tid. 

Dsk 1: ”Det har vi ju, som håller i, de får ju komma hit och väga sig, vi tar 

blodtryck och vi pratar liksom, hur mycket motionerar du nu, hur tänker du 

när du handlar mat, ja allting det här, så ja visst har vi patienter som vi håller 

under armarna rätt så rejält.” 

Distriktssköterskorna upplevde att rutiner och riktlinjer genererade trygghet för patienterna. 

En distriktssköterska upplevde att arbetet blev mer effektivt.  

Dsk 2: ”…ja nu ligger ditt blodtryck så och då kommer du om en månad igen 

eller om man ska tänka, jaha när ska jag nu ta tillbaka, och jag tror det också 

är en trygghet för patienten att dom liksom känner att vi är säkra att det här 

gör vi.” 

Vid medicininsättning eller ändringar i medicineringen följde distriktssköterskorna upp 

patienterna. Genom att kalla till årliga uppföljningar gavs möjlighet för distriktssköterskorna 

att stödja patienternas adherence till läkemedel och livsstilsförändringar. 

Dsk 3: ”Jag tror att det är en trygghet för patienten att komma en gång om 

året, absolut och då går vi ju igenom litegranna om de behöver nya recept och 

litegranna om ja vad som har hänt sen sist och lite sånt där ju.” 

Att samverka 

Gemensamt för distriktssköterskorna var deras uppfattning om att en god samverkan med 

läkarna skapade en tryggare och säkrare vård för patienterna. Samarbetet innebar att 

distriktssköterskan förenklade kontaktvägen mellan patient och läkare. 

Dsk 2: ”Jag tror också att dom känner sig tryggare i att vi har den 

kommunikationen, det känns så.” 

Dsk 3: ”…då ber jag ju doktorn titta på dem direkt så att säga, vi har rätt bra 

kommunikation.”  

Distriktssköterskorna upplevde att de var ett stöd för patienterna då distriktssköterskorna 

samordnade kontakter med andra professioner. 

Dsk 3: ”...sen får man lotsa dem rätt när de har mycket annat som jag inte kan 

hjälpa dem med, men man kan hjälpa dem med en telefontid till doktorn, eller 

läkarbesök eller liksom säga till diabetessköterskan, kuratorn.”  

Att ha kontinuitet  

Distriktssköterskorna ansåg att kontinuitet var ett stöd i omvårdnaden för patienterna genom 

att samma distriktssköterska följde patienterna och deras behandling. Kontinuiteten 

kännetecknades av att distriktssköterskorna var tillgängliga och att patienterna kände att de 

kunde vända sig till hypertonimottagningen när behov uppstod. 

Dsk 2: ”Det är ju skillnad om man kommer till olika människor varenda gång, 

för man, jag känner nog att man bygger upp ett förtroende.” 
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Att ha lugn miljö 

Distriktssköterskorna belyste betydelsen av att patienternas omvårdnad utövades i en lugn 

miljö. Distriktssköterskan upplevde att den lugna miljön bidrog till att patienterna blev trygga 

och kunde i lugn och ro ta upp det som de önskade. 

Dsk 3: ”…men jag tror att de tycker att många gånger att man har tid och 

lyssna lite på dem och sånt att det är viktigt, det blir, det är lugnare miljö än 

när de till exempel är hos doktorn.” 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Under processen har det eftersträvats att uppnå trovärdighet genom att ta hänsyn till studiens 

giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet (Lundman & Hällgren Granheim, 

2012). 

För att nå ett giltigt resultat med pilotstudien användes kvalitativ innehållsanalys. Metoden 

gav möjlighet att använda en semistrukturerad intervjuguide som omfattades av öppna frågor 

med följdfrågor (Polit & Beck, 2012). För att få variationer gjordes urvalet i tre län i avsikt att 

stärka studiens giltighet. Gruppen representerades enbart av kvinnor men hur detta påverkat 

resultatet är okänt. Om fler distriktssköterskor ingått i pilotstudien hade giltigheten troligtvis 

ökat. Då det inte finns så mycket studier gjorda på vilka stödjande insatser som 

distriktssköterskan utför på en hypertonimottagning är det svårt att stärka giltigheten med 

andra studiers resultat.  

Det har gjorts ett försök att stärka tillförlitligheten genom ett gemensamt deltagande i 

datainsamling och databearbetning och kan med anledning av detta resulterat i att variationer i 

distriktssköterskornas erfarenheter har blivit belysta (Lundman & Hällgren Granheim, 2012). 

Risken för att ha påverkat varandra kan dock ha funnits under analysarbetet. Den 

gemensamma diskussionen som fördes samt att låta handledare ta del av pilotstudien under 

arbetets gång ledde till en validering av resultatet vilket stärker tillförlitligheten. I pilotstudien 

har många likheter identifierats i det transkriberade materialet om distriktssköterskornas 

erfarenheter av att bedriva stödjande insatser för patienterna och dessa framkommer via citat i 

resultatet vilket stärker tillförlitligheten och giltigheten. 

Överförbarheten i kvalitativa studier är svåra att bedöma och tillgodose och kan enbart 

avgöras av läsaren (Lundman & Hällgren Granheim, 2012). Genom att noga beskriva 

urvalsgrupp, datainsamling samt redovisa databearbetningen med tabeller leder detta till en 

ökad tillförlitlighet och pilotstudiens resultat kan påvisa överförbarhet där läsaren får en 

förståelse och kunskap ur detta specifika sammanhang.  

Delaktigheten genom bristande erfarenhet av att utföra intervjuer kan ha påverkat studiens 

resultat. Bristande erfarenhet kan ha lett till att de frågeområden som användes som stöd 

under intervjuerna fick följdfrågor som var färgade av den egna förförståelsen. Det går aldrig 

att vara fullständigt objektiv i en kvalitativ studie utan upphovsmännen blir delaktiga och 

medskapare i resultatet som uppkommer (Kvale & Brinkmann, 2009; Lundman & Hällgren 

Granheim, 2012). 
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Resultatdiskussion 

Resultatet i pilotstudien synliggör de stödjande insatser till patienter som distriktssköterskan 

bedriver på en hypertonimottagning inom primärvården. Det som speciellt framkommit är 

representerat i två kategorier vilka knyts an till fysiskt, psykiskt och socialt stöd.  Stöd är 

åtgärder som görs för att täcka de behov som finns hos patienterna. I Orems teori finns tre 

olika behov som övergripande benämns vid egenvårdsbehov (Jahren Kristofferssen, et al., 

2006). Distriktssköterskan använder sin omvårdnadskapacitet för att stödja patienten att uppnå 

egenvårdsbehoven. Omvårdnadskapaciteten är grunden för distriktssköterskans möjlighet att 

uppfylla det omvårdnadsansvar som förknippas med distriktssköterskan, nämligen att stärka, 

återställa och bevara hälsa utifrån patientens individuella möjligheter och behov 

(Socialstyrelsen, 2005).  

Att stå för ett stödjande förhållningssätt i bemötandet 

I enlighet med Orems teori utgick distriktssköterskorna utifrån patienternas behov, 

personlighet och livssituation när de avgjorde vilka hjälpinsatser som behövdes för att stärka 

patientens egenvårdskapacitet (Jahren Kristofferssen, et al., 2006). 

Distriktssköterskorna var flexibla och anpassade sina mottagningstider efter patienternas 

individuella behov vilket gav fysiskt och psykiskt stöd åt patienterna. Fysiskt genom att 

organisera den omvårdnad som patienten behövde samt psykiskt genom att ta sig tid för att 

vägleda patienten i sin hypertonibehandling. Orem menar att detta är stödjande hjälpinsatser 

distriktssköterskan gör för att öka patientens förmåga till egenvård (Hartweg, 1995; Jahren 

Kristofferssen, et al., 2006; Kirkevold, 2000). Distriktssköterskornas hjälpinsatser bestod till 

stor del av att handleda och undervisa patienterna samt skapa en miljö som främjar 

utveckling. Med praktisk och teoretisk kunskap handledde och informerade 

distriktssköterskorna patienterna vilket ledde till psykiskt stöd i form av minskad oro. 

Distriktssköterskorna upplevde att det behövdes tid att lära patienten vikten av att ta sina 

mediciner och förstå varför dessa skulle tas samt att patienterna behövde stöd i att anpassa sig 

till den nyuppkomna situationen. Hacihasanoğlu & Gözüm (2011) beskriver betydelsen av 

distriktssköterskeledd utbildning för patienter med hypertoni och att distriktssköterskorna har 

en viktig funktion i patienternas behandling. 

Distriktssköterskornas lyhördhet kan ses som psykiskt stöd där varje patients behov och 

motivation till förändring identifieras. Med lyhördhet menas distriktssköterskornas förmåga 

att möta patienten i den situation där patienten befann sig och göra patienten delaktig i sin 

vård. Larsson, Sahlsten, Segesten & Plos (2011) anser i sin studie att det var betydelsefullt för 

patienterna att distriktssköterskan i mötet med patienten bekräftar patientens känslor, visar 

acceptans och förståelse för patientens tankar och känslor. Pilotstudiens resultat visade att 

distriktssköterskorna via sin lyhördhet kunde bedöma vilken vägledning samt information 

som skulle ges till patienterna. Distriktssköterskorna beskrev hur patienterna inte alltid var 

redo att ta till sig den information som distriktssköterskan ville förmedla och fick då avvakta 

till ett senare tillfälle. Larsson et al. (2011) fann i sin studie att i de situationer där 

distriktssköterskorna inte gav sig tid att lyssna till det som patienten hade att säga ledde 

många gånger till att missförstånd uppstod vilket minskade patienternas delaktighet i sin vård. 

Allt går inte att lära sig teoretiskt och detta är tydligt då det handlar om att vara lyhörd. 

Lyhördhet är något som utvecklas med distriktssköterskans erfarenhet och innebär att kunna 

”läsa mellan raderna” och ”känna av” vad patienten kan tänkas behöva utan att patienten 

nämner något konkret. Samtliga distriktssköterskor uttryckte någon gång orden: ”jag bara vet 

det, man känner det liksom”. 
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Att utnyttja kunskap och färdighet i individbaserat mottagande 

Resultatet visade att samtliga distriktssköterskor ansåg att rutiner utgjorde ett stöd för 

patienterna att kunna erhålla en optimal vård. Tydliga och väl utarbetade riktlinjer har 

betydelse för att säkerställa att ett tillfredsställande preventivt arbete på 

hypertonimottagningar i primärvården bedrivs (Brassard, 2009; Clark, et al., 2010). En 

tidigare studie av Schöld (2006) visade att de vårdprogram som distriktssköterskor använde 

sig av i vården av patienter med hypertoni var mer ospecifika och att det var få vårdcentraler 

som hade distriktssköterskeledda hypertonimottagningar. Flera studier poängterar vikten av 

att distriktssköterskor ska arbeta efter tydliga riktlinjer och strukturerade strategier för att 

patienter med hypertoni ska få det stöd som behövs i sin behandling (Brassard, 2009; Clark, et 

al., 2010; Drevenhorn, et al., 2007). Trots att tidigare studier har visat betydelsen av att ha 

strukturerade riktlinjer för patienter med hypertoni visade pilotstudiens resultat att endast en 

hypertonimottagning hade nedskrivna rutiner. Detta kan upplevas anmärkningsvärt då hälso- 

och sjukvården ska utgå från ett väldokumenterat evidensbaserat arbetssätt och ges på lika 

villkor till hela befolkningen. Orem framhåller vikten av att skapa en stödjande miljö som 

främjar patientens utveckling med målet att klara sin egenvård (Hartweg, 1995; Jahren 

Kristofferssen, et al., 2006; Kirkevold, 2000). Stödjande miljö innebar att distriktssköterskan 

genom sina rutiner visste hur patienten skulle vägledas och detta upplevdes av 

distriktssköterskorna som att patienterna blev trygga. Rutinerna möjliggjorde fysiskt och 

psykiskt stöd genom att distriktssköterskorna på ett organiserat sätt kunde göra uppföljningar 

tillsammans med patienten för att stärka patientens egenvårdskapacitet.  

Samverkan mellan professioner har i tidigare studier visat sig ha betydelse för att patienternas 

behandling skall få positivt resultat (Carter, et al., 2009). Pilotstudiens resultat visade att 

distriktssköterskan organiserade vården kring patienten och kontaktade vid behov andra 

professioner för att underlätta för patienten vilket därmed utgjorde ett stöd för patienten såväl 

psykiskt som fysiskt. Det framkom även att samverkan mellan patientens läkare och 

distriktssköterska underlättade för patienten. Kontaktvägen mellan läkare och patient 

förenklades framförallt då specifika frågor till läkaren fanns eller då en medicinjustering 

behövde göras. Samverkan möjliggjorde en effektivare vård enligt distriktssköterskorna vilket 

stärker behovet av att primärvården bygger upp fler hypertonimottagningar då antalet 

patienter med hypertoni ökar (WHO, 2013). Samverkan kan knytas an till Orems hjälpinsatser 

som benämns med att göra något för en annan person (Jahren Kristofferssen, et al., 2006). 

Kontinuitet i mottagningsarbetet utgjorde ett psykiskt stöd för patienterna och kontinuitet som 

stödjande insats innebar att patienterna fick träffa samma distriktssköterska. Tidigare studier 

har belyst betydelsen av kontinuitet och regelbunden uppföljning hos distriktssköterskan för 

patienter med hypertoni då det stärker patienternas motivation till att genomföra förändringar 

i sina levnadsvanor (Berglund, Blomqvist, & Sonde, 2006; Drevenhorn, et al., 2007; 

Hacihasanoğlu & Gözüm, 2011). En studie av Larsson et al. (2011) fann att patienterna 

upplevde det besvärligt att träffa olika distriktssköterskor eftersom patienterna kände 

svårigheter med att anförtro sig åt mer än en distriktssköterska. Enligt Orems teori är det av 

betydelse att distriktssköterskan och patienten har en god mellanmänsklig relation för att 

hjälpinsatserna som distriktssköterskan använder sig av ska få bästa effekt (Jahren 

Kristofferssen, et al., 2006; McCormarck, 2003). För att kunna etablera en god 

mellanmänsklig relation krävs en kontinuerlig kontakt mellan distriktssköterska och patient.  

Den lugna miljön som omvårdnaden utövades i kan ses som en av Orems generella stödjande 

hjälpmetoder som distriktssköterskan kan använda sig av för att tillgodose patienternas 

egenvårdsbehov. Genom att skapa en lugn miljö för omvårdnaden ges patienterna möjlighet 
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att utvecklas och vägledas av distriktssköterskan (Hartweg, 1995; Jahren Kristofferssen, et al., 

2006; Kirkevold, 2000). Resultatet visade att den lugna miljön utgjorde ett fysiskt stöd för 

patienterna. Omvårdnad som utfördes i lugn miljö skapade goda förutsättningar för 

distriktssköterskan att utföra sina hjälpinsatser på ett närvarande sätt och skapade trygghet för 

patienten.  

Distriktssköterskorna återkom ofta till att tid var en betydelsefull del i omvårdnaden. 

Hypertonimottagningens rutiner skapade förutsättningar för distriktssköterskorna att avsätta 

tid för patienterna vilket ledde till ökad flexibilitet. Kontinuitet och den lugna miljön 

påverkade distriktssköterskans möjlighet att vara lyhörd. Detta visar att kategorierna inte 

enskilt är stödjande insatser på en hypertonimottagning utan samtliga krävs för att 

omvårdnaden ska kunna erbjuda fysiskt, psykiskt och socialt stöd. 

 

Konklusion  

Denna studie visade distriktssköterskornas erfarenheter av att bedriva stödjande insatser på en 

hypertonimottagning inom primärvården. De stödjande insatserna var att stå för ett stödjande 

förhållningssätt i bemötandet med patienten och att utnyttja kunskap och färdighet i det 

individbaserade mottagandet. I bemötandet med patienten var distriktssköterskans förmåga att 

kunna använda kunskaper och färdigheter samt att vara flexibel och lyhörd. Enligt 

omvårdnadsteoretikern Orem är dessa några av de faktorer som utgör distriktssköterskans 

omvårdnadskapacitet och som påverkar patienternas möjlighet att uppnå egenvård. 

Distriktssköterskans sätt att utnyttja kunskap och färdighet i det individbaserade mottagandet 

bestod av att utgå från bra rutiner, god samverkan mellan olika professioner, kontinuitet och 

använda en lugn miljö. Studien visade också att fysiskt, psykiskt och socialt stöd gavs utifrån 

patientens omvårdnadsbehov. Stödjande miljöer främjar patientens utveckling att klara sin 

egenvård enligt Orem.  

 

Implikation  

Ytterligare studier krävs gällande de stödjande insatserna som framkommit i denna studie. 

Stödjande insatser kan ses som hälsofrämjande metoder och som syftar till att påverka 

patientens upplevelse av hälsa och välbefinnande och i förlängningen påverkar patientens 

behandling av hypertoni samt levnadsvanor. De stödjande insatserna är av stor vikt för 

patientens känsla av delaktighet och självbestämmande. Framtida forskning skulle kunna 

bredda begreppet stödjande miljöer genom att inkludera patienter med hypertoni. Genom att 

uppmärksamma och synliggöra vilken påverkan de stödjande insatserna har för patienten kan 

hälsofrämjande metoder utvecklas ytterligare. Detta i sin tur skulle kunna leda till förslag på 

hur stödjande insatser som ämne skulle kunna implementeras i vårdutbildningar på alla nivåer 

med ännu större fokus på det holistiska synsättet på hälsa. I detta förslag på framtida studier 

skulle en ansenlig infallsvinkel också vara att se på de stödjande insatserna utifrån ett 

genusperspektiv. Kan det vara så att det skiljer sig åt mellan män och kvinnor vad det gäller 

deras syn på och behov av stödjande insatser inom hälso- och sjukvården? Även kulturella 

skillnader skulle kunna belysas med syftet att se om synen på stödjande insatser skiljer sig åt 

beroende på vilken kultur som patienterna kommer ifrån. Den kulturella aspekten är av vikt 

att ta med sig in i framtida studier eftersom Sverige allt mer tenderar att bli ett mångkulturellt 

samhälle. 
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Bilaga A  

Förfrågan till Vårdcentralens Verksamhetschef                                 Halmstad 2013-11-XX 

Ansökan om tillstånd att genomföra pilotstudien ”Distriktssköterskors erfarenhet av vad som 

utmärker en hypertonimottagning i primärvården”.  

 Vi är tre blivande distriktssköterskor som till våren 2014 avslutar vår specialistutbildning vid 

Högskolan i Halmstad. Vårt magisterexamensarbete inom omvårdnad riktar sig till hur 

distriktssköterskor upplever sitt arbete på sin hypertonimottagning.   

Inom primärvården finns sjuksköterskeledda specialistmottagningar med inriktning mot 

diabetes, inkontinens samt astma/KOL. Hypertoni är en folksjukdom och en av de vanligaste 

diagnoserna i primärvården. Det finns riktlinjer för hur och när hypertoni ska behandlas.  Det 

är däremot få vårdcentraler som bedriver specialistmottagning för hypertonipatienter. 

Vi undrar om du som verksamhetschef kan bidra med er erfarenhet att bedriva 

hypertonimottagning/blodtrycksmottagning på er Vårdcentral. Vårt önskemål är att få komma 

i kontakt med en distriktssköterska hos er som har ansvar för hypertonimottagningen eller 

blodtrycksmottagningen för en intervju. Intervjun kommer att ta 30-45 minuter och samtalet 

spelas in digitalt.  

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och det är tillåtet att dra sig ur när som helst under 

studiens gång. Deltagandet är konfidentiellt och materialet kommer att behandlas helt 

konfidentiellt. Vårdcentralens identitet kommer inte att framgå i studiens resultat. Lokal 

etikprövning har gjorts via lokala etikprövningsgruppen inom omvårdnad vid sektionen Hälsa 

och samhälle i Högskolan i Halmstad vilka godkänt pilotstudien.  

Det färdiga resultatet kommer att presenteras i vårt examensarbete våren 2014. Ni får gärna 

kontakta oss om ni har några frågor om vårt arbete. 

 

Med vänlig hälsning 

Ann-Sofi Henriksson, Leg sjuksköterska 

Mobil nr: XXXXXXXXXX 

e-post: XXXXXXXXXX 

 

Sofia Johnson, Leg sjuksköterska 

Mobil nr: XXXXXXXXXX 

e-post: XXXXXXXXXX 

 

Martina Johansson, Leg sjuksköterska 

Mobil nr: XXXXXXXXXX 

e-post: XXXXXXXXXX 

 

Handledare: Margaretha Pejner, Universitetsadjunkt, doktorand 

Tele nr: 035-167853 

e-post: margaretha.pejner@hh.se



 

 

 

 

 

Bilaga B 

Förfrågan till distriktssköterska om deltagande                                 Halmstad 2013-11-XX  

Ansökan om tillstånd att genomföra pilotstudien ”Distriktssköterskors erfarenhet av vad som 

utmärker en hypertonimottagning i primärvården”.  

Vi är tre blivande distriktssköterskor som till våren 2014 avslutar vår specialistutbildning vid 

Högskolan i Halmstad. Vårt magisterexamensarbete inom omvårdnad riktar sig till hur 

distriktssköterskor upplever sitt arbete på sin hypertonimottagning.  

Inom primärvården finns sjuksköterskeledda specialistmottagningar med inriktning mot 

diabetes, inkontinens samt astma/KOL. Det är däremot få vårdcentraler som bedriver 

specialistmottagning för hypertonipatienter. Hypertoni är en folksjukdom och en av de 

vanligaste diagnoserna i primärvården. Distriktssköterskan har en viktig funktion att främja 

hälsa, återställa hälsa, förebygga sjukdom och lidande. Med denna utgångspunkt vill vi därför 

beskriva på vilket sätt distriktssköterskor arbetar med hypertonipatienter på en 

specialistmottagning i primärvården och vad som utmärker en hypertonimottagning. 

Vi undrar om du som distriktssköterska vill bidra med dina erfarenheter av att bedriva 

hypertonimottagning/blodtrycksmottagning på er Vårdcentral.  

Intervjun kommer att ta 30-45 minuter och samtalet spelas in digitalt. Din verksamhetschef 

har godkänt att vi får göra studien. Lokal etikprövning har gjorts via lokala 

etikprövningsgruppen inom omvårdnad vid sektionen Hälsa och samhälle i Högskolan i 

Halmstad vilka godkänt pilotstudien.  

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och det är tillåtet att dra sig ur när som helst under 

studiens gång. Deltagandet är konfidentiellt och materialet kommer att behandlas helt 

konfidentiellt. Din identitet kommer inte att framgå i studiens resultat. Materialet kommer 

endast vi Ann-Sofi, Sofia, Martina och handledaren Margaretha ha tillgång till. Det färdiga 

resultatet kommer att presenteras i vårt examensarbete våren 2014. Du får gärna kontakta oss 

om du har några frågor om vårt arbete. 

Med vänlig hälsning  

Ann-Sofi Henriksson, Leg sjuksköterska  

Mobil nr: XXXXXXXXXX 

e-post: XXXXXXXXXX 

 

Sofia Johnson, Leg sjuksköterska  

Mobil nr: XXXXXXXXXX 

e-post: XXXXXXXXXX 

 

Martina Johansson, Leg sjuksköterska  

Mobil nr: XXXXXXXXXX 

e-post: XXXXXXXXXX 

 

Handledare: Margaretha Pejner, Universitetsadjunkt, doktorand 

Tele nr: 035-167853  

e-post: margaretha.pejner@hh.se 



 

 

 

 

 

Bilaga C  

Frågeformulär 

 

Distriktssköterskans bakgrund  

 Vill du vara snäll och ge en kort presentation av dig själv, nämn inte ditt namn. (Ålder, 

Utbildning, Vidareutbildning, Specifik utbildning i hypertonivård, om ja vilka, 

Arbetslivserfarenhet, hypertonimottagning hur länge). 

 

Hypertonimottagning 

 Beskriv din erfarenhet av att bedriva en hypertonimottagning, 

 Hur ser ert patientklientel ut?  

 Vilka preventiva insatser jobbar du med på din mottagning? 

 Beskriv fördelarna/vinsterna du upplever med att ha en hypertonimottagning. 

 Beskriv nackdelarna du upplever med att ha en hypertonimottagning. 

 Beskriv vilka riktlinjer/rutiner du följer (Var kommer riktlinjerna/rutinerna ifrån, egna 

riktlinjer, hur ser de ut).  

 

Din roll som distriktssköterska 
 

 Beskriv din egen roll som distriktssköterska på hypertonimottagningen. 

 Beskriv dina omvårdnadsinsatser 

 Beskriv din upplevelse av att ha en specialistmottagning för hypertonipatienter utifrån 

ditt perspektiv som distriktssköterska (Annorlunda jämfört om du hade haft dessa 

patienter på en vanlig mottagning?). 

 Beskriv din upplevelse av att ha en specialistmottagning utifrån ett patientperspektiv. 

(Bättre följsamhet till råd? Bättre stöd för patienten?). 

 Är det något du skulle vilja förändra i det arbete du bedriver på specialistmottagningen 

för hypertonipatienter och i så fall på vilket sätt? 

 

Avslutning 
 

 Har du något att tillägga till det som tagits upp? 

 Är det något som du saknar i det vi tagit upp?
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