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Sammanfattning Högt blodtryck är en global välfärdssjukdom som ökar i 

frekvens. Levnadsvanor har stor betydelse för att en individ 

skall utveckla högt blodtryck. Livsstilsförändringar skall 

vara den inledande behandlingen, vid högt blodtryck. För att 

förändra livsstilen behövs utbildning och rådgivning samt 

motiverande samtal. Ansvaret för sin sjukdomsbild och sitt 

liv har genom samhällsutvecklingen mer och mer blivit 

individens ansvar. Omvårdnadsteoretiker Dorthea Orem 

menar att patienten behöver stärka sin förmåga till 

egenvårdskapacitet. Trots kunskaper om hjärtkärlsjukdomar 

råder det en bristande följsamhet hos individer till att 

genomföra livsstilsförändringar, därför finns det intresse av 

att studera problemet.  

Syftet med studien var att belysa distriktssköterskans 

erfarenheter av vad som främjar följsamhet till 

livsstilsförändringar hos patienter med högt blodtryck. 

Studien genomfördes med konventionell innehållsanalys 

med induktiv ansats som utgångspunkt. 

Resultatet i studien belyser vikten av att utgå från patienten 

och skapa individanpassad behandling för följsamhet till 

livsstilsförändring. I mötet med distriktssköterskan är det 

viktigt att patienten känner delaktighet och blir medveten om 

sitt ansvar i förändringen. För vidmakthållande av livsstilen 

krävs lång och regelbunden uppföljning där 

distriktssköterska och patient strävar mot samma mål.  

Ytterligare kunskap och forskning krävs i olika redskap 

såsom beteendemodeller som kan användas vid arbete kring 

patienter med högt blodtryck och livsstilsförändringar.  

Av betydelse för fortsatt forskning är att även ge patienternas 

syn på vad det innebär när förändringen utgår från patienten.  
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Abstract  High blood pressure is a worldwide welfare disease and it 

increases. Lifestyle habits play a major part in how people 

develop high blood pressure. The initial treatment should 

therefore be lifestyle changes. Changes in lifestyle requires 

education, counselling and motivational interviewing. The 

illness responsibility has shifted from a societal level into an 

individual level. Nursing theorist Dorthea Orem believes that 

the patient needs to strengthen its ability for self-care 

capacity. Despite knowledge about cardiovascular disease 

there is a lack of compliance amongst individuals to 

implement lifestyle changes, and therefore it´s of interest to 

study. The purpose of this study was to illuminate district 

nurses experiences of compliance to lifestyle changes in 

patients with hypertension. The study was conducted with 

conventional content analysis with an inductive approach. 

The results of the study illuminated the importance that the 

patient is the starting point and then create individual 

treatment for better compliance to lifestyle changes. It´s of 

importance, that the patient are empowered and become 

aware of their own responsibility in their lifestyle changes. . 

It´s necessary to have regular and long-term follow up, to 

maintain the new lifestyle and make it a habit. It is important 

that the district nurse and the patient are striving towards the 

same goal. . Additional knowledge and research required in 

various tools such as behavioral models that can be used 

when working on patients with high blood pressure and 

lifestyle changes. Continued research is needed from the 

patients perspective. It should be clarified what it means to 

make lifestyle changes from patients point of departure. 
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Inledning 

Högt blodtryck ökar risken för att insjukna i hjärt- kärlsjukdomar (Hacihasanoğlu & 

Gözüm, 2011). Ett sätt att behandla högt blodtryck är med läkemedel (Hacihasanoğlu & 

Gözüm, 2011). Studier visar dock att av de personer som behandlas med 

blodtryckssänkande mediciner är det endast 20-30 % som uppnår ett blodtryck inom 

behandlingsmålet, vilket är ett blodtryck under 140/90 (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU], 2004). Högt blodtryck hos befolkningen är ett stort problem världen 

över (Hacihasanoğlu & Gözüm, 2011). I Sverige är det 1,8 miljoner människor över 20 

år som är drabbade av högt blodtryck. Det är jämnt fördelat mellan kvinnor och män 

[SBU], 2004). 

 

Kunskap i sjukdomen högt blodtryck är många gånger bristfällig och människor är inte 

medvetna om risken för stroke och hjärtinfarkt (Toprak & Dmir, 2007). Forskning har 

visat att livsstilsförändring är en åtgärd som har gynnsam effekt mot högt blodtryck. 

Livsstilsförändringar har till skillnad från läkemedel alltid en fördelaktig effekt även på 

andra kroniska sjukdomar (Cakir & Pinar, 2006). Livsstilsåtgärder skall vara basen i 

omhändertagandet av personer med högt blodtryck, och kan också minska behovet av 

behandling med läkemedel (Drevenhorn, Bengtson, Allen, Säljö & Kjellgren, 2007b).  

 

En av distriktssköterskans främsta uppgifter är att förebygga ohälsa vilket görs genom 

rådgivning [HSL] (SFS, 1982:763). Distriktssköterskan har en central roll i det 

hälsofrämjande arbetet världen över (Casey, 2007). Det hälsofrämjande arbetet är också 

sjuksköterskans huvudansvar i flera länder (Wilhelmsson & Lindberg, 2009). I Sverige 

delas ansvaret mellan distriktssköterskor och distriktsläkare (Wilhelmsson & Lindberg, 

2009). Det är viktigt att distriktssköterskan i sin roll följer upp patienternas följsamhet 

samt hur följsamheten vidmakthålls för att kunna förebygga framtida ohälsa (Karakurt 

& Kaşikçi, 2012). 

Bakgrund 

Enligt World health organization är hälsofrämjande livsstil en förutsättning för att 

bevara en god hälsa [WHO, 1986]. Hälsofrämjande livsstil innebär att förebygga 

riskfaktorer såsom att inte röka, motionera regelbundet, äta fettsnål kost, måttligt 

alkoholintag och motverka negativ stress (Drevenhorn, Bengtsson, Allen, Säljö & 

Kjellgren, 2007a). Fokus skall ligga på hälsa och inte på sjukdom (Casey, 2007). 

Hälsofrämjande arbete innebär jämlikhet, egenmakt, samarbete, självbestämmande, 

delaktighet i samhället, delat ansvar samt ömsesidigt hjälpande [WHO, 1986]. Sveriges 

regering skriver i sin proposition (2002/03:35) om övergripande mål för 

folkhälsoarbetet vilket är att skapa god hälsa för hela befolkningen på lika villkor 

genom samhälleliga förutsättningar. Genom elva målområden har regeringen fastställt 

det samlade folkhälsoarbetet. Ett målområde är hälsofrämjande hälso- och sjukvård. För 
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att förbättra befolkningens hälsoläge skall hälso- och sjukvårdens verksamheter 

gemensamt samverka. Ett annat målområde är fysisk aktivitet där kommuner, landsting 

samt statens folkhälsoinstitut samverkar för att främja befolkningens fysiska aktivitet. 

Goda matvanors betydelse för vår hälsa berörs i området matvanor och livsmedel. 

Vidare kan även arbetet för att minska användandet av alkohol och tobak ses i 

målområdet tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel (ibid.). 

Livsstilsförändringar 

Livsstilsförändring är en inledande behandling innan läkemedel sätts in för högt 

blodtryck. För att förändringar i livsstil skall ske behövs undervisning för att skapa 

vanor, förändra och förenkla rutiner i det dagliga livet (Swanlund, Scherck, Metcalfe, & 

Hesek-Hale, 2008). Vidmakthållande av livsstilsförändring kan vara mer framgångsrik 

om individen följs upp med regelbundna besök över en längre tid (Hacihasanoğlu & 

Gözüm, 2011). Levnadsvanor har stor betydelse för att en individ skall utveckla 

hjärtkärlsjukdom (Drevenhorn et al., 2007b; Folkhälsoinstitutet [FHI], 2013a). Likaså 

för patienter som redan står på läkemedel för högt blodtryck är livsstilsförändring en 

betydande faktor (Cakir & Pinar, 2006). Livsstilsförändringar såsom sluta röka, 

minskad alkoholkonsumtion, ökad fysisk aktivitet, och minskad stress påverkar hjärtkärl 

sjukdom i en positiv riktning (Drevenhorn et al., 2007b). Förändring av en livsstil 

såsom att sluta röka bidrar till sänkt blodtryck. Även obetydliga förändringar i 

blodtrycket minskar risken för hjärtkärlsjukdom markant (Cakir & Pinar, 2006). 

Rådgivning till patienter med högt blodtryck angående fysisk aktivitet och viktnedgång 

är effektiva åtgärder för att sänka blodtrycket (Drevenhorn, Bengtson & Kjellgren, 

2009). Studier har visat att livsstilsförändringar påverkar blodtrycket i positiv riktning 

(Cakir & Pinar, 2006; Hacihasanoğlu & Gözüm, 2011). Fysisk aktivitet (FaR) skrivs ut 

på recept, enligt svensk evidens leder detta till ett aktivare liv för hälften av individerna 

([FHI], 2013c). År 2007 skrevs det ut ca 17 000 recept på fysisk aktivitet i Sverige 

([FHI], 2010). Även i Danmark skrivs fysisk aktivitet ut på recept (Roessler & Ibsen, 

2009). En studie visade på liknande resultat där 70 % fortfarande efter ett år levde ett 

aktivare liv. Många väljer raska promenader, cykling och trädgårdsarbete som 

aktivitet(ibid.). Det viktigaste när fysisk aktivitet skrivs ut på recept är att det är 

anpassat till individens förutsättningar ([FHI], 2013c) 

Följsamhet 

Förändringsarbete som främjar individens hälsa har allt mer kommit att förskjutas från 

samhällsnivå till individnivå (Jallinoja, Absetz, Kuronen, Nissinen, Talja, Uutela & 

Patja, 2007). Flera studier visar att följsamhet till livsstilsförändringar brister hos 

patienter med högt blodtryck, en anledning kan vara att stort fokus läggs på 

medicinering (Uzun, Kara, Yokuşoğlu, Arslam, Yilmaz & Karaeren, 2009). Andra 

anledningar till bristande följsamhet kan vara rädsla över att få en kronisk sjukdom, 
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ovilja att acceptera, okunnighet om sin sjukdom, samt tidigare negativa upplevelser i 

kontakten med sjukvården (Marx, Witte, Himmel, Kühnel, Simmenroth-Nayda & 

Koschak, 2011). Hälsosamt liv, livsstilsförändringar samt viktiga beslut som berör 

människors hälsa har mer och mer blivit individens eget ansvar (Jallinoja et al., 2007). 

Livsstilsförändringar kan vara en krävande gärning eftersom effekter inte alltid ses 

omedelbart. Dessutom kan känslan av välmående finnas just nu och det kan vara svårt 

att känna motivation för möjliga komplikationer om femton tjugo år (Drevenhorn et al., 

2007b). Oviljan hos patienter att förändra sin livsstil är nästan alltid det främsta hindret 

för framgångsrik behandling medan kunskapsbrist om sjukdomen och dess effekter är 

mer sällan ett hinder (Jallinoja et al., 2007). Patientens egen inställning är av stor 

betydelse för hur följsamheten till livsstilsförändring sker. Ges patienten tid samt känner 

tillit till vårdgivaren är förutsättningarna för ökad följsamhet betydligt större (Jones, 

Carson, Bleich & Cooper, 2012). 

 

McCormack ser det från ett filosofiskt perspektiv och menar att sjuksköterskan måste 

vara närvarande i sitt möte med andra människor, vara närvarande i den civiliserade 

världen, vara närvarande i patientens sammanhang för att patienten skall känna respekt 

och bevara sin egen självkänsla (Drevenhorn et al., 2007a). McCormack menar vidare 

att detta är en förändring från en auktoritär leveransmodell till en deltagandemodell där 

patienter uppmuntras till ett aktivt deltagande i besluten och där fokus ligger på 

concordance (Drevenhorn et al., 2007a). Även Marx, Witte, Himmel, Kühnel, 

Simmenroth-Nayda och Koschack (2011) skriver om paradigmskifte från paternalism 

till concordance. De menar att concordance är att stärka patienten i sin 

egenbestämmande funktion, så att de kan vara delaktiga samt samtycka till beslut som 

rör deras egen hälsa (Marx et al., 2011). Inom omvårdnadsforskning framkommer att 

perspektivet ändrats från naturvetenskapliga till humanvetenskapliga perspektivet 

(Willlman & Stoltz, 2002).  

Distriktssköterskans arbetsområde 

Distriktssköterskan har i sina arbetsuppgifter en viktig funktion i livsstilsrådgivning 

(Drevenhorn et al., 2007b) genom att informera, motivera och stödja till 

livsstilsförändringar hos personer med högt blodtryck (Jallinoja et al., 2007). En annan 

viktig arbetsuppgift är att stärka patientens egen förmåga till aktivt deltagande i sin 

livssituation (Drevenhorn, Bengtson & Kjellgren, 2009). Distriktssköterskan bör 

uppmärksamma patienten på vikten av självkännedom. Genom att patienten lär känna 

sig själv och inse sina personliga förutsättningar kan det egna ansvaret för hälsan 

breddas (Kjellström, 2005). Till sin hjälp har distriktssköterskan olika metoder såsom 

beteendeförändringsmodeller, undervisning och motiverande samtal. Beteendemodeller 

har visat sig framgångsrika och har även ökat förståelsen hos distriktssköterskan om 

patientens behov av strukturerad rådgivning. Patienter har kunnat förändra sitt liv och få 

bättre struktur genom modellerna (Drevenhorn et al., 2007b). En av de mest kända 

beteendeförändringsmodellerna är Transtheoretical Model of Change (TMC) där 
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individen går igenom fem olika stadier för förändring. De olika stadierna är förnekelse, 

medvetenhet, förberedelse, handling och vidmakthållande (ibid.).  

 

Genom undervisning om sjukdomen kan patienten bli mer medveten om sitt eget ansvar 

i behandlingen av högt blodtryck. Flera studier visar att undervisning har stor betydelse 

för förändring till en mer hälsosam livsstil. Kunskapen gör att patienten kan ta mer 

ansvar för sin livssituation och samtidigt känna att den egna möjligheten till påverkan 

blir större (Kjellström, 2005). Individanpassad information till patienten ger goda 

förutsättningar för följsamhet till livsstilsförändring samt medicinering (Hacihasanoğlu 

& Gözüm, 2011). I rådgivande samtal är det viktigt att distriktssköterskan är fokuserad 

på rätt ämne utan att vara beslutande (Drevenhorn et al., 2009; [FHI], 2013b). För att 

samtalet skall bli individuellt behovsanpassat är det viktigt att förstå patientens 

erfarenheter och hur de själva ser på sin situation. Inspirera patienten till att berätta om 

sina egna idéer, känslor och förväntningar (Drevenhorn et al., 2007a). Motiverande 

samtal skall vara uppmuntrande och förstärka individers egna insiktsfulla initiativ 

([FHI], 2013b). Genom att förstärka egenförmågan kan patienter uppmärksammas på 

sin egen styrka i att förändra sig (Chang, Fritschi & Kim, 2012). 

Omvårdnadsteori 

Egenvårdsbrist är enligt omvårdnadsteoretiker Dorthea Orem anledningen till att 

människor är i behov av omvårdnad. Behoven av egenvårdskrav är större än 

egenvårdskapaciteten hos människan (Kirkevold, 2000). Orem fokuserar på 

egenvårdskapacitet där patienten får kunskap, gör övervägande samt utvecklas över tid 

psykiskt och fysiskt för att kunna förändra sin livsstil (Swanlund et al., 2008). Patienten 

stärks i sin egen förmåga att klara egenvården. Orem poängterar vidare att 

omvårdnadens mål skall vara att få patienten så självständig som möjligt för att 

återvinna sin egen potential och kunna tillgodose sina egna behov i samband med 

sjukdom. Omvårdnadsteorin bygger på behovstillfredsställelse där vården skall vara 

ändamålsenlig, rationell samt systematisk (Kirkevold, 2000). Ges patienten redskap och 

kunskap kommer hon att sträva efter att sköta sin egen vård på ett så tillfredsställande 

vis som möjligt (Simmons, 2009). Sjuksköterskan har stor del i patienters följsamhet till 

hur medicinska råd följs, hur dessa implementeras i det dagliga livet samt hur 

patienterna upplever detta (Swanlund et al., 2008). Positiv inställning till sig själv, vilka 

relationer finns i livet, hur livssituationen ser ut, individens mål, värdering av sin 

identitet och förmåga att övervinna de negativa effekterna som sjukdomen ger är 

förutsättningar för att självutveckling skall ske (Swanlund et al., 2008). Orem menar 

vidare att det är av yttersta vikt att förhållandet mellan sjuksköterska och patient är väl 

fungerande för att sjuksköterskan skall nå fram till patienten. Patientens behov styr 

sjuksköterskans information och insatser därför är det viktigt med fokus på den enskilda 

individen. Sjuksköterskan måste ständigt utvärdera och möta patienten på den nivå hon 

befinner sig i för att upprätthålla motivation hos patienten. Människan har en inbyggd 
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begåvning för egenvård anser Orem, med rätt handledning kan sjuksköterskan bygga 

vidare på denna (Simmons, 2009).  

Problemformulering 

Forskning har visat att livsstilsförändring är en åtgärd som har gynnsam effekt mot högt 

blodtryck (Cakir & Pinar, 2006) och livsstilsåtgärder skall vara basen i 

omhändertagandet (Drevenhorn et al., 2007b). Flera studier visar att följsamhet till 

livsstilsförändringar brister hos patienter med högt blodtryck (Uzun et al., 2009). 

Livsstilsförändringar kan vara en krävande gärning eftersom effekter inte alltid ses 

omedelbart. Dessutom kan känslan av välmående finnas just nu och det kan vara svårt 

att känna motivation för möjliga komplikationer om femton tjugo år (Drevenhorn et al., 

2007b). Därför finns det ett intresse av att studera problemet utifrån distriktssköterskans 

erfarenhet av vad som främjar följsamhet till livsstilsförändringar hos patienter med 

högt blodtryck. 

Syfte 

Syftet med arbetet var att belysa distriktssjuksköterskans erfarenheter av vad som 

främjar följsamhet till livsstilsförändringar hos patienter med högt blodtryck. 

Metod 

Studien genomfördes med konventionell innehållsanalys som metod (Hsieh & Shannon, 

2005). En induktiv ansats användes som utgångspunkt. Konventionell innehållsanalys 

kodar förutsättningslöst det empiriska materialet under tiden som innehållsanalysen 

utförs. Analysen utgår inte från förutbestämda kategorier eller faktorer. Den resulterar 

sällan till en teoriutveckling utan leder till modell och begreppsutveckling (ibid.). Fokus 

läggs på tolkning och granskning av texten då en förutsättningslös analys görs av 

intervjumaterialet. Konventionell innehållsanalys valdes för att beskriva och identifiera 

likheter, skillnader och variationer i distriktssjuksköterskans erfarenheter av vad som 

främjar följsamhet till livsstilsförändringar hos patienter med högt blodtryck (Lundman 

& Hällgren-Graneheim, 2012).  
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Urval 

Vårdcentralerna valdes ut genom deras lokalisation, innerstad eller landsbygd. 

Verksamhetscheferna vid de berörda vårdcentralerna kontaktades via telefon för 

muntligt godkännande. Därefter skickades skriftlig information om studiens syfte samt 

dokument för informerat samtycke ut till verksamhetscheferna. Ett frankerat kuvert 

bifogades för retur av undertecknat samtyckesdokument från verksamhetscheferna till 

studenterna. Genom verksamhetscheferna erhölls telefonnummer till 

distriktssköterskorna. Därefter kontaktades distriktssköterskorna om en muntlig 

förfrågan och information om studien. Information gavs om att deltagandet var frivilligt 

och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan skäl. Distriktssköterskorna 

bestämde tid och samtliga valde sin egen arbetsplats för intervjun. Vid intervjutillfället 

gavs information både skriftligt och muntligt om studiens syfte samt att deltagandet var 

frivilligt. I samband med intervjun delgavs deltagarna att allt material kommer att 

avidentifieras. Skriftligt informerat samtycke inhämtades av deltagarna före intervjun. 

Inklusionskriterierna var att distriktssköterskorna var utbildade distriktssköterskor med 

minst fem års erfarenhet. Studiepopulationen bestod av fyra distriktssköterskor som 

hade arbetat i minst fem år och hade utbildning i motiverande samtal. Intervjuerna 

genomfördes på tre vårdcentraler i Halmstads kommun.  

Datainsamling 

Data samlades in via intervjuer. Intervjuerna spelades in digitalt och pågick cirka 30 

minuter. Intervjun startade med en öppningsfråga ” Kan du berätta om din erfarenhet av 

att arbeta med livsstilsförändringar för patientgruppen som har högt blodtryck?” 

Därefter kom frågor angående följsamhet samt en avslutande fråga ”Är det något du vill 

tillägga”. 

Databearbetning 

Intervjuerna gicks igenom vid flera tillfällen och transkriberades ordagrant. Materialet 

analyserades systematiskt enligt konventionell innehållsanalys med induktiv ansats. 

Texten lästes flera gånger för att hitta helheten, därefter utlästes meningsbärande 

enheter vilka kondenserades och märktes med en kod. Koderna undersöktes och 

jämfördes för att hitta likheter och skillnader. Ur koderna abstraherades underkategorier 

och kategorier för att bevara substansen (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). 

Kategorierna som framträdde belyste det manifesta innehållet. Ur kategorierna urskildes 

ett tema, detta belyste det latenta budskapet i kontexten (Graneheim & Lundman, 2004). 
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Tabell 1, Exempel på meningsbärande enheter, kondenserande enheter, koder och 

underkategorier i samband med analysen av materialet. 

Meningsbärande enhet Kondenserande 

enhet 

Kod Underkategori 

Det är ju att de är 

motiverade, att jag känner 

att det inte är jag som skall 

förändra mig utan det är 

dom liksom. 

 

Att de är motiverade, 

det är inte jag som 

skall förändra mig 

utan det är de 

 

Att skapa 

motivation 

till förändring 

 

Skapa 

vilja till 

förändring 

Försöker ge positiv 

feedback på minsta lilla sak, 

för att det lyfter en 

människa bättre än att hålla 

på att gnälla. 

 

Ge positiv feedback 

Lyfter en människa  

 

Att ge positiv 

kritik kan 

lyfta en 

patient 

 

Stärka tron 

på patientens 

självtillit 

Men att det viktigaste är 

nästan att man själv förstår, 

att jag kan bara hjälpa mig 

själv. 

 

Viktigaste är att man 

själv förstår att jag kan 

bara hjälpa mig själv 

Att få 

självinsikt är 

viktigt 

 

Uppnå 

självinsikt 

Forskningsetiska övervägande 

Ansökan skickades till den lokala etikprövningsgruppen inom omvårdnad vid Sektionen 

för Hälsa och samhälle, Högskolan i Halmstad som godkände studien. Berörda 

verksamhetschefer kontaktades för muntligt och skriftligt samtycke till studien 

DiarieNo UI 2014/126. De forskningsetiska riktlinjerna enligt Helsingforsdeklarationen 

(2004) följdes när studien genomfördes. Vid intervjutillfället fick deltagarna både 

skriftlig och muntlig information om studiens syfte, tillvägagångssätt samt att 

deltagandet var frivilligt och kunde avslutas närhelst de önskade allt enligt 

Helsingforsdeklarationen (2004). Deltagarna informerades om att insamlat material 

kommer att avidentifieras och inga personuppgifter medföljer till analys. Allt 

datamaterial har behandlats konfidentiellt och personuppgifter har avidentifierats innan 

dataanalys. Innan intervjun genomfördes gav varje deltagare sitt skriftliga informerade 

samtycke. 

Resultat 

Resultatet beskriver distriktssköterskors (dsk) egen erfarenhet över hur de skapade 

följsamhet hos patienter med högt blodtryck. Tre kategorier framkom i analysen vilka 

var; ”att skapa mötet”, ”att skapa motivation” och ”att vidmakthålla 

livsstilsförändringar”. Till dessa fanns även tillhörande underkategorier. Det latenta 
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innehållet i kategorierna och underkategorierna beskrevs genom temat ”att utgå från 

individen” (Tabell 2). 

 

Tabell 2 Underkategorier, kategorier och tema som framkom i samband med analysen. 

 

Kategorier Att 

Skapa mötet 
Att 

Skapa motivation 
Att 

Vidmakt- 

hålla livsstils- 

förändringar 

 
Under-

kategorier 

Skapa 

del-

aktig-

het 

Skapa 

rela-

tion 

Stärka tron 

på 

individens 

egenförmå

ga 

Skapa 

vilja till 

föränd-

ring 

Skapa 

individ-

anpassade 

mål 

Uppnå 

själv-

insikt 

Se förändring-

en som en 

livsstil 

Att utgå från individen 

Det övergripande temat som framkom var att distriktssköterskan måste utgå från en 

individanpassad behandling av patienter med högt blodtryck för att främja möjligheten 

till att en följsamhet skulle uppnås. Att samtala och utgå från individen krävde 

kompetens, erfarenhet men också engagemang för att kunna se varje unik person. Att 

individanpassa behandling för varje enskild patient krävde lyhördhet samt en förståelse 

för att ingen var den andra lik, samt kunna se varje patient som en egen och enastående 

individ. Tillsammans med patienten skapade de en relation som byggde på delaktighet 

och på tillit för distriktssköterskan och hennes kompetens. Där patienten kände 

delaktighet samt motivation fanns möjlighet till förändring, en förändring i positiv 

riktning som förde patienten framåt mot målet. För att nå ett lyckat resultat krävdes 

betydande insatser från både distriktssköterskan samt från patienten.  

 

(dsk 4) ”Det viktigaste är ju att jag får med mig patienten och att jag befinner mig där 

patienten är, annars är det ju inte lönt”. 

 

Att skapa delmål var ett sätt för att bibehålla engagemang och motivation för en 

förändring av livsstilen. Det var betydelsefullt att som distriktssköterska finnas som ett 

stöd för patienten. Ge respons och återkoppling på både goda och mindre bra resultat, 

men att göra det i en positiv anda så att patienten kände sig lyft. Genom att stärka 

egenförmågan kunde patienten hantera upp och nedgångar på ett mer fördelaktigt vis. 

För en permanent livsstilsförändring krävdes långsiktig uppföljning. 
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Att skapa mötet 

Att skapa mötet innebar att först skapa en god relation men även att få patienten att 

känna en delaktighet i sin egen vård. Det fysiska rummet var viktigt, likaså att skapa en 

mötesplats som ingav lugn och ro. Distriktssköterskorna beskrev hur viktigt samtalet 

var i mötet med patienten. 

Skapa relation 

Distriktssköterskorna menade att genom att skapa en god relation med patienten 

framkallade det även en tillit till sjukvården samt kunskapen som denne förfogade över. 

Det ansågs viktigt att vara närvarande, samt vara beredd att ta sig tid och lyssna. Även 

att skapa lugn och ro i mötet var en bättre utgångspunkt för att lyckas. Detta gav bättre 

förutsättningar för en välfungerande relation mellan distriktssköterskan och patienten.  

 

(dsk 4) ”Man går igenom i lugn och ro kostanamnes, motionsanamnes och då även 

rökning och lite så här och stress ingår ju också där i, ähhh så det brukar vara bra”. 

Skapa delaktighet 

Mötet skapades bland annat genom att uppnå en delaktighet. Det ansågs viktigt att vara 

delaktig i sin egen vård, att själv känna kontroll över sin kropp och sin sjukdom. Detta 

skapade goda förutsättningar för en lyckad behandling. Distriktssköterskorna beskrev 

också vikten av att hitta något som passade den enskilde patienten för att skapa 

delaktighet samt en bättre och mer varaktig livsstilsförändring. I distriktssköterskans 

arbete fanns möjligheten att kunna påverka patienten i rätt riktning.  

Informanterna betonade hur viktigt det var att hitta något som fångade intresset hos den 

enskilde patienten. Tillsammans skapade de möjligheter för en förändring, en förändring 

som var positiv, där den enskilde patientens behov stod i centrum för utvecklingen. 

Vidare upplevde även distriktssköterskorna att där patienten kände delaktighet samt 

egen kontroll, där skapades de bästa förutsättningarna för en lyckad livsstilsförändring. 

 

(dsk 1) ”Man försöker ju komma med grejor som de varit intresserade av tidigare, 

cykla är ju väldigt bra om man har värk”. 

Stärka tron på individens egenförmåga  

Informanterna betonade att många patienter behövde stärkas i sin egenförmåga. Genom 

positiv feedback kunde distriktssköterskan stärka patienten. Det var viktigt att inte 

skuldbelägga utan i stället ge negativ kritik på ett mer konstruktivt vis. Genom att lyfta 
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någon och lägga över ansvaret på den enskilde patienten, upplevde distriktssköterskan 

var ett sätt att stärka tron på den egna tilliten. På detta vis menade distriktssköterskan att 

de visade att det fanns en tilltro från sjukvårdens sida på att egenförmågan fanns och 

kunde ökas hos patienten. 

 

(dsk 1) ”Hitta en annan nisch hela tiden försöka hålla patienten motiverad och att man 

inte tycker att det här är något som man ger upp som distriktssköterska eller belastar de 

med egen besvikelse att jag har misslyckats. 

Att skapa motivation 

I kategorin att skapa motivation beskrev informanterna att det krävdes engagemang från 

distriktssjuksköterskan för att hitta rimliga mål där patienten kände lust till en 

förändring. Om patienten gjordes delaktig i samtalet fanns det goda förutsättningar för 

motivation till en förändring. 

Skapa vilja till förändring 

Det framkom hur viktigt det var att all personal jobbade mot samma mål för att 

frambringa viljan till en utveckling hos patienten. Distriktssköterskan beskrev att de 

behövde vara aktiva i sin roll för att motivera patienten till utveckling. Informanterna 

samtalade ingående med patienterna för att hitta ett område i kost och motion som 

inspirerade till en åtgärd. Deltagarna poängterade att de måste se möjligheter i alla 

former av träning och aktivt erbjuda detta till patienterna. Distriktssköterskorna 

upplevde att skriva ut FAR recept även på vardagsmotion kunde stärka patientens vilja 

till en förändring. 

 

(dsk 2) ”Vi är noga med att alla hjälps åt här på vårdcentralen i mötet med patienten, 

tex jag ser att det är skrivet FAR recept på dig och att vi då följer upp det alla hjälps 

åt”. 

Informanterna ansåg att motiverade patienter var delaktiga och förändrade både sin kost 

samt motion. Deltagarna menade att om patienten gav respons samt visade sig mottaglig 

var det viktigt med en fast kontakt med uppföljning och rådgivning. 

Distriktssköterskorna uppgav att det var viktigt att målen var rimliga samt rådgivningen 

uppmuntrande. Informanterna menade vidare att det var betydelsefullt att börja 

försiktigt och trappa upp efterhand för att bibehålla intresset samt motivationen hos 

patienten. 
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Att skapa individanpassade mål  

Distriktssköterskorna beskrev att de bästa förutsättningarna för en hållbar förändring var 

att utgå från den enskilde patienten. Vidare framkom att genom individanpassning av 

såväl motionsformen som råden angående kost, stress och rökning ökade chansen till 

god följsamhet. 

Det var viktigt att ha mål som kändes överkomliga för patienten likaså att ompröva samt 

sänka mål som var för högt uppsatta. Informanterna framförde att delmål kunde vara ett 

sätt att nå fram till den enskilde patienten, tillika få en bra följsamhet till. 

Distriktssköterskorna ansåg vidare att det var viktigt att inte sätta för höga krav eller 

förväntningar från start. Att hitta rätt nivå med tänkbara individanpassade mål, upplevde 

informanterna gav en bättre följsamhet. Distriktssköterskorna poängterade att 

vardagsmotionen var viktig, både enkel att lyfta in i samtalet och lätt för patienten att 

utföra i sina dagliga rutiner. 

 

(dsk 4) ”Att motivera det enkla tycker ta cykeln till affären, eller går i trappan i stället 

för hissen behöver inte vara så märkvärdigt alltid, där får man ju på något vis hitta 

patienten också”. 

Att uppnå självinsikt  

Distriktssköterskorna betonade vikten av att patienten uppnådde självinsikt. De menade 

vidare att ökad självinsikt gav bättre följsamhet till både livsstilsförändringar samt till 

medicinering. För att komma till insikt var det viktigt att patienten själv kände ansvar 

för att förändra sitt liv. Det framkom i intervjuerna att om patienten hade förståelse för 

sin sjukdom gav det energi att förändra livsstilen. 

Distriktssköterskorna ansåg att i samtalet med patienten var det viktigt att ställa raka 

frågor samt vara ärlig. Information samt rådgivning behövde upprepas vid flera tillfällen 

för att patienter lättare skulle komma till insikt och medvetandegöras. Dessutom 

betonade informanterna vikten av att ge information på olika sätt samt med en tydlighet. 

Deltagarna upplevde också att alla yrkesgrupper inom sjukvården var i behov av att 

samverka i kontakten med patienten för ett bättre resultat. 

 

(dsk 3) ”Alla yrkesgrupper, det är otroligt viktigt för det är en process och ibland när 

man upprepar samma sak vid flera besök, så plötsligt så, jamen nu så förstår jag och nu 

vill jag”. 

 

Informanterna menade att det var viktigt att analysera vilka orsaker samt problem som 

kunde vara anledningen till högt blodtryck. Det framkom att en arbetsform som 

användes var att i samtalet tydliggöra för patienten vilken orsak det kunde finnas till det 

höga blodtrycket. Ett annat arbetssätt som redogjordes för var att skriva dagbok över 

vilken mat som intogs dagligen för att skapa självinsikt. 
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Vidare beskrev deltagarna att blodtrycksmätning genomfördes på många olika ställen i 

samhället såsom på apoteket, hos tandläkaren samt på vårdcentralen. Detta skapade en 

medvetenhet hos individen om risker för insjuknande i hjärtkärl sjukdom. 

Några av distriktssköterskorna upplevde att det kunde vara negativt med 

blodtrycksmätningar som utförs i hela samhället då information om 

blodtrycksmätningens resultat oftast uteblir. Distriktssköterskorna belyste att vid alla 

besök inom vårdsektorn borde livsstil dialogiseras för att på så vis öka människors 

medvetenhet.  

Att vidmakthålla livsstilsförändringen 

Samtliga distriktssköterskor ansåg att en förändring av livsstilen var en svår och 

krävande insats över lång tid. De menade vidare att med långsiktig och regelbunden 

uppföljning kunde en förändrad livsstil lättare vidmakthållas.  

Se förändringen som en livsstil  

Distriktssköterskorna upplevde att de hade en viktig roll i att motivera och uppmuntra 

patienten till en fortsatt förändring av livsstilen. De betonade att många patienter ville se 

snabba resultat, därför var det viktigt att se förändringen som en ny livsstil. En 

livsstilsförändring tog som regel lång tid att genomföra. Informanternas erfarenhet var 

att beteendeförändringar var svårt och det krävdes tålamod, kunskap samt erfarenhet hos 

distriktssköterskorna för att ge optimalt stöd till patienten.  

 

(dsk 2) ”Det är lätt att falla tillbaka i de gamla vanorna, nej det är svårt, motionen är 

oftast svårt”. 

 

För att förändra sin livsstil och sluta röka fanns på många vårdcentraler 

distriktssköterskor som var utbildade i rökavvänjning. Rökare erbjöds rökavvänjning 

men många undanbad sig. En anledning till detta ansåg deltagarna kunde vara att målet 

kändes svåruppnåeligt och tron på den egna förmågan saknades.  

Ett par av deltagarnas erfarenheter var att för patienter med värkproblematik försvårades 

möjligheten till en livsstilsförändring. Även övervikt upplevdes vara en begränsande 

faktor för patientens kapacitet till att förändra sin livsstil. De menade vidare att det var 

viktigt för distriktssköterskan att se patientens möjlighet till en förändring och diskutera 

följsamheten. 

Informanterna beskrev att patienter som hade en ärftlighet för högt blodtryck var en 

patientgrupp som var särskilt svårmotiverade. Anledningen var att livsstilsförändringar 

inte genererade i någon förbättring. De betonade att denna patientgrupp var viktig att 

motivera till fortsatt hälsosamt liv. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Trovärdighet för studiens resultat kommer att belysas genom giltighet, tillförlitlighet 

och överförbarhet (Graneheim & Lundman 2004).  

 

Studiens syfte var att studera distriktssjuksköterskors erfarenheter av vad som främjar 

följsamhet till livsstilsförändringar hos patienter med högt blodtryck. Eftersom 

erfarenheter skulle beskrivas har konventionell innehållsanalys använts (Hsieh & 

Shannon, 2005). Giltigheten för studien ökar om en lämplig metod har använts med 

fokus på syftet, samt när syftet styr tillvägagångssätt i att samla in data och val av 

deltagare (Granheim & Lundman, 2004). Distriktssjuksköterskornas arbetsplatser var 

placerade i olika socioekonomiska områden, skillnad fanns även i landsort och stadsort 

vilket kan belysa forskningsfrågan ur olika aspekter. För ökad trovärdighet och ökad 

giltighet har data samlats in på olika vårdcentraler, vilket skapar variation och ger ett 

rikare resultat för studien (Granheim & Lundman, 2004). Författarna strävade efter 

variation i ålder, genusperspektiv och utbildning, men samtliga informanter var kvinnor 

samt hade likvärdig utbildning. Hur resultatet påverkats av att samtliga var kvinnor och 

hade likvärdig utbildning är svårt att säga men det kan antas att resultatet inte hade varit 

lika överensstämmande med andra deltagare. När intervjuerna genomfördes och data 

samlades in deltog endast en författare per tillfälle. Detta kan minska pålitligheten i 

studien då intervjuerna inte genomförts likvärdigt. För att öka pålitligheten användes ett 

frågeformulär som struktur för intervjuerna samt samtliga deltagare fick samma 

öppningsfråga. En av författarna medverkade när intervjun genomfördes för att få en 

jämställd situation det kan stärka pålitligheten då deltagaren inte kände sig i 

beroendeställning till intervjuaren och mer sanningsenligt samt öppet kunde svara på 

frågorna. Intervjuare och deltagare kände inte varandra sedan tidigare vilket gjorde att 

inget beroendeförhållande fanns. Studiens syfte kändes inte som ett etiskt känsligt ämne 

och därmed bedömdes det att informanterna kunde känna sig mer bekväma med 

intervjusituationen. Öppna frågor användes för att informanterna i möjligaste mån 

skulle svara utefter sina erfarenheter och inte styras av frågan. Hsieh & Shannon (2005) 

menar att öppna frågor skall användas i intervjuer när data samlas in med konventionell 

innehållsanalys. Följdfrågor ställdes för att förtydliga samt fördjupa svaren som gavs. 

Vid analysen är det viktigt att meningsbärande enheter belyser innehållet och inte är för 

smala eller för breda så att texten blir hanterbar (Granheim & Lundman, 2004). En 

tabell med exempel har inkluderats så att läsaren kan se exempel på analysen. Genom 

en tabell förtydligas analysen enligt Granheim & Lundman (2004) vilket underlättar för 

läsaren att bedöma giltigheten i analysen. För att höja giltigheten har citat från den 

transkriberade texten presenterats i resultatet. Noggrannhet i studien eftersträvades då 

båda intervjuarna var med när data analyserades och tolkades systematiskt (Hsieh & 

Shannon, 2005). Eftersom arbetet är utfört under fyra månaders tid ökar möjligheten till 
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att arbetet utförts med samma fokus och ökar tillförlitligheten då inkonsekvens minskar 

(Granheim & Lundman, 2004). Exempel på citat från deltagarna samt redovisning av 

meningsbärande enheter, kodning, underkategorier och kategorier gynnar bedömningen 

av tillförlitlighet och överförbarhet av resultatet. Med enbart fyra intervjuer i studien 

kan det innebära minskad tillförlitlighet. Trots det begränsade materialet så var 

informanternas berättelser samstämmiga. Arbetet har diskuterats och reflekterats över 

och en konsensus har nåtts avseende kategorier och tema vilket ökar trovärdigheten 

(Lundman & Hällgren-Graneheim 2012). 

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen utgår från kategorierna. 

 

”Att skapa mötet” 

I mötet med patienten var det viktigt att utveckla en god relation. 

Omvårdnadsteoretikern Orem ansåg att sjuksköterskan i mötet skulle hjälpa patienten 

till att bli delaktig i sin egen vård för att få en förbättring av livskvaliteten samt uppnå 

goda resultat (Simmons, 2009). Resultatet visade att det var betydelsefullt att genom 

samtal skapa en tillit, en tillit till sjuksköterskan men även till vården. Jones et al. 

(2012) påtalade i sin studie att om tillit kunde skapas mellan vården och patienten kom 

detta att förbättra behandlingsresultaten. Även Wilhelmsson & Lindberg (2009) styrker 

att distriktssköterskorna i deras studie upplevde det som betydelsefullt att patienten 

litade samt kände förtroende för dem för att en god följsamhet skulle uppnås. Vidare 

belyste Wilhelmsson & Lindberg (2009) att där distriktssköterskan visade att hon fanns 

samt tog sig tid att lyssna där skapades bättre förutsättningar för att patienten skulle 

känna tillit. Resultatet visade att om patienten kände tillit till distriktssköterskan samt 

kunskapen och erfarenheten denne förfogade över var det ökad chans för ett lyckat 

resultat. Idag bedrivs sjukvård effektivt och tidsbesparande och tid är en betydelsefull 

faktor för att patienten skall känna tillit samt känna sig bekräftad. Likartade resultat 

visade Wilhelmsson & Lindberg (2009) där distriktssköterskan betonade värdet av att 

patienten kände sig respekterad och lyssnad på, även att samtalet var positivt där 

patienten uppmuntrades att vara delaktig och ta eget ansvar.   

Erfarna distriktssköterskor upplevde att många patienter behövde stärkas i sin självtillit. 

Genom att distriktssköterskan gav positiv kritik och lyfte patienten kunde patienten bli 

stärkt både i sin tillit och därmed också i sin egenförmåga. Liknande presenterade Casey 

(2007) i sitt resultat att sjuksköterskorna erfor att något av det viktigaste de kunde göra i 

samtalet med patienten var att uppmuntra dem. Mer tid behövs för att uppföljning skall 

kunna ske regelbundet och under längre tid. Uppmuntras patienterna ofta är chansen till 

en livsstilsförändring större. Distriktssköterskorna behöver göras mer medvetna på hur 

viktigt det är att uppmuntra patienterna. Friskvårdskonsulenter skulle i högre grad 

anställas på vårdcentraler som en extra resurs. Friskvårdskonsulenten kan genom sin 

kompetens komplettera distriktssköterskan och se möjligheten till livsstilsförändring ur 

en annan synvinkel samt coacha patienten. Omvårdnadsteoretikern Orem ansåg att 
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människor har en naturlig kompetens för att sköta sin egen vård och det låg i 

sjuksköterskans intresse att uppmuntra samt stödja den förmågan (Simmons, 2009). 

Informanterna beskrev vidare hur viktigt det var att patienten själv fick ta ansvar då 

stärktes tron på egenförmågan. Det är viktigt att patienterna förstår att det är enbart de 

själva som kan genomföra livsstilsförändringen men att de känner att distriktssköterskan 

finns i bakgrunden med uppföljning och uppmuntran när det känns arbetsamt. Jallinoja 

et al. (2007) formulerade i sin studie att det blivit mer den enskildes eget ansvar att ta 

viktiga samt avgörande beslut rörande livsstil samt hälsa. Resultatet visade att det var 

viktigt att det framhölls för patienten att det enbart var denne och ingen annan som 

kunde genomföra en förändring av livsstilen. Likaså beskrev Kjellström (2005) i sin 

avhandling värdet av att individen själv tog ansvar för sin egen hälsa. Människor bär på 

olika anlag för att ta ansvar vilket gör att vi reagerar olika på kraven på att ta ansvar. Att 

ta ansvar för den egna hälsan kunde för en del personer vara positivt, att själv få 

möjligheten att förbättra sin hälsa genom hälsosamma val kunde upplevas som lyftande 

samt stärkande för individen. För andra kunde det upplevas som svårt och betungande 

om det ställdes höga krav på dem. Kjellström (2005) ifrågasatte om alla individer hade 

förmågan att ta ansvar för sin egen hälsa. Eftersom sjukvården idag har begränsade 

tillgångar och resurser blir en av konsekvenserna att många patienter får ta ett stort 

ansvar för sin egen hälsa. Fler patienter skulle behöva uppföljning genom samtal eller 

kontakt för att känna trygghet och lättare kunna ta ansvar för sin egen hälsa. 

 

”Att skapa motivation” 

Distriktssköterskorna ansåg för att patienterna skulle hitta vilja samt motivation för 

förändring var samtalet dem emellan mycket viktigt. Informanterna försökte i samtalet 

med patienten finna motivation samt vilja till förändring. Det är oerhört viktigt att 

motivera patienterna samt visa på fördelarna med att följa råd men även resonera kring 

de negativa aspekterna för dålig följsamhet. Jämförliga resultat presenterade Casey 

(2007) där sjuksköterskorna belyste att målen behövde arbetas med samt diskuteras och 

klarläggas för att patienten skulle uppnå motivation. Det var betydelsefullt enligt Casey 

(2007) att klargöra för patienten hur svårt det kunde vara att förändra livsstilen. Jallinoja 

et al. (2007) menade att en svårighet till förändring var att patienter var ointresserade av 

att medverka och uppvisade bristande motivation. Distriktssköterskorna ansåg att det 

var betydelsefullt att gemensamt med patienten göra upp en plan och tillsammans 

komma fram till mål samt delmål för att erhålla en bibehållen motivation och vilja för 

en förändring. Anhöriga runt patienten behöver vara delaktiga i samtalet, för att de 

anhöriga själva skall komma till insikt och för att kunna underlätta samt ha en stödjande 

funktion för sin närstående. 

Distriktssköterskorna menade att råd, information och utbildning var mycket viktigt för 

att uppnå medvetenhet. Likartade resultat visade Casey (2007) där sjuksköterskorna 

upplevde att patienterna måste medvetandegöras om betydelsen av hälsosam livsstil 

såsom fysiskt välbefinnande, hälsosamt leverne, samt mental och själslig hälsa. 

Omvårdnadsteoretikern Orem ansåg att sjuksköterskan skulle stödja, uppmuntra samt 

utbilda patienten så att denne gavs förutsättningarna för att klara sin egen vård och 

behandling (Simmons, 2009). Resultatet påvisade vikten av att informationen behövde 
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vara tydlig samt upprepas vid flera tillfällen. Det var positivt om information gavs på 

varierande sätt och från skilda yrkesgrupper vilket gav ökad trovärdighet samt 

medvetandegjorde sjukdom och behandling för patienten. Information råd och 

utbildning är viktigt för att erhålla en god följsamhet. Information behöver ges vid flera 

tillfällen samt upprepas för att förstås och göra patienten mer medveten. Samtlig 

sjukvårdspersonal inom primärvården behöver samarbeta runt patienten för att skapa 

bättre förutsättningar. Det är viktigt att sjukvårdspersonalen jobbar mot samma mål och 

att de är eniga i samtalet med patienten. Wilhelmsson och Lindberg (2009) uppvisade i 

sitt resultat att om patienten skulle lyckas med förändringar av livsstilen måste skilda 

yrkesgrupper arbeta mot samma mål. Roessler & Ibsen (2009) påvisade att genom 

utbildning av patienterna i nutrition samt fysisk aktivitet medförde de en högre grad av 

följsamhet till livsstilsförändringar. Kjellström (2005) menade att individen kan lära sig 

att medvetet göra hälsosamma val som främjar hälsan.  

 

”Att vidmakthålla livsstilsförändringar” 

För ett lyckat resultat krävdes kontinuerlig kontakt med uppföljning. Studien visade att 

det var viktigt att anpassa samtal, råd och mål individuellt samt att målen var 

överkomliga. Liknande skildrade Hacihasanoğlu & Gözüm (2011) att patienter som fick 

samtal med individuell rådgivning och utbildning anpassade efter individens 

förutsättningar hade lyckats bättre med att förändra sin livsstil. För en god följsamhet 

skulle uppnås framkom i resultatet att det var viktigt att hitta något som väckte intresset 

hos den enskilde patienten. Det var angeläget att det passade in i vardagen. Detta 

resultat styrktes i studien av Roessler & Ibsen (2009) som visade att ca70% av 

deltagarna efter ett år fortfarande levde ett mer aktivt liv efter att ha fått 

individanpassade aktiviteter utskrivna på recept (Roessler & Ibsen, 2009). 

Hacihasanoğlu & Gözüm (2011) uppvisade i sin studie att vikten av rådgivning och 

utbildning i livsstilsförändringar under flera tillfällen samt under lång tid hade betydelse 

för en positiv effekt. Detta påvisade även Roessler & Ibsen (2009) i sin studie som 

pågick i ett år med fyra månaders mer intensiv utbildning där resultaten var goda. När 

patienter skall vidmakthålla sin livsstilsförändring krävs uppföljning under lång tid 

vilket skulle medföra att samhället skulle spara pengar genom att satsa mer resurser på 

primärvården och hälsoförebyggande arbete. Uppföljning är en av grundstenarna för ett 

lyckat resultat. För att distriktssköterskor skall kunna erbjuda patienten den hjälp och 

rådgivning som behövs finns det behov av särskilda livsstilsmottagningar med 

öppettider som är anpassade för att möta befolkningens livsstil. Studien visade att 

distriktssköterskorna erfarenhet av vad som främjar följsamhet till livsstilsförändringar 

var att det krävdes stark motivation, vilja, kunskap samt engagemang från både patient 

och distriktssköterskans sida för att lyckas. En god relation mellan patient och 

distriktssköterska samt att patienten kände sig delaktig var faktorer som kunde främja 

ökad följsamhet till livsstilsförändringar. Resultatet visade att distriktssköterskornas 

erfarenhet var att livsstilsförändringar tog tid och det var viktigt med regelbunden 

kontakt samt uppföljning för att vidmakthålla livsstilsförändringen. 
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Konklusion 

Studiens resultat belyser vikten av att distriktssköterskan utgår från individen i sitt 

arbete. Gjordes patienten delaktig i samtalet fanns goda förutsättningar för motivation 

till en förändring. Där patienten kände delaktighet samt egen kontroll, där skapades de 

bästa förutsättningarna för en lyckad livsstilsförändring. En förutsättning för följsamhet 

var att utgå från den enskilde patienten med individanpassade råd. Distriktssköterskorna 

ansåg att en förändring av livsstilen var en svår och krävande insats över lång tid. Med 

långsiktig och regelbunden uppföljning kunde följsamheten till en förändrad livsstil 

lättare vidmakthållas.  

Implikation 

Ytterligare kunskap och forskning krävs i olika redskap såsom beteendemodeller som 

kan användas vid arbete kring patienter med högt blodtryck och livsstilsförändringar.  

Distriktssköterskor påtalar att kunskap samt erfarenhet krävs i arbetet för att främja 

livsstilsförändringar. Det är av stor betydelse att den kunskapen erhålls i utbildningen 

till distriktssköterska. Av betydelse för fortsatt forskning är att även ge patienternas syn 

på vad det innebär när förändringen utgår från patienten. 

 

 



 

Referenser 

Cakir, H., & Pinar, R. (2006). Randomized controlled trial on lifestyle modification in 

hypertensive patients. Western journal of nursing research, 28(2), 190-209.  

Casey, D. (2007). Nurses perceptions, understanding and experiences of health 

promotion. Journal of clinical nursing, 16, 1039-1049.   

Chang, A, K., Fritschi, C., & Kim, M, J. (2012). Nurse-led empowerment strategies for 

hypertensive patients with metabolic syndrome. Contemporary nurse, 42(1), 118-

128. 

Drevenhorn, E., Bengtson, A., Allen K, J., Säljö, R., & Kjellgren I, K. (2007a). A 

content analys of patient centredness in hypertension care after consultation traning 

för nurses. The internet journal of advanced nursing practice, 8(2), 14 sidor. 

Drevenhorn, E., Bengtson, A., Allen K, J., Säljö, R., & Kjellgren I, K. (2007b). 

Counselling on lifestyle factors in hypertension care after training on the stadies of 

change model. European journal of cardiovascular nursing, 6, 46-53.  

Drevenhorn, E., Bengtson, A., & Kjellgren I, K. (2009). Evaluation of consultation 

training in hypertension care. European journal of cardiovascular nursing, 8, 349-

354.  

Graneheim, U, H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing 

research: concepts, procedures and measures to achive trustworthiness. Nurse 

education today, 24, 105-112. 

Hacihasanoğlu, R., & Gözüm, S. (2011), The effect of patient education and home 

monitoring on medication compliance, hypertension management, healthy lifestyle 

behaviours and BMI in primary health care setting. Journal of clinical nursing, 20, 

692-705. 

Hsieh, H-F., & Shannon,S. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. 

Qualitative health research, 15, 1277-1288.  

Jallinjoja, P., Absetz, P., Kuronen, R., Nissinen, A., Talja, M., Uutela. A., & Patja, K. 

(2007). The dilemma of patient responsibility for lifestyle change: Perceptions 

among primary care physicians and nurses. Scandinavien journal of primary health 

care, 25, 244-249.   

Jones, D. E,. Carson, K. A., Bleich, S. N., & Cooper, L. A. (2012). Patient trust in 

physicians and adoption of lifestyle behaviors to control high blood pressure. 

Patient education and counseling, 89, 57-62. 



 

Karakurt, P & Kaşikçi, M. (2012). Factors affecting medication adherence in patients 

with hypertension. Journal of vascular nursing, 30, 11-126. 

Kirkevold, M. (2000). Omvårdnadsteorier, analys och utvärdering andra upplagan. 

Lund: Studentlitteratur Lund. 

Kjellström, S. (2005). Ansvar, hälsa och människa: En studie av idéer om individens 

ansvar. (Doctoral dissertation, Linköping studies in arts and science, 318, 

Linköping dessertations on health and science, 7). Linköping: Unitryck Linköpings 

universitet. Institutionen för hälsa och samhälle, Linköpings universitet. 

Lundman, B., & Hällgren-Graneheim, U. (2012). Kvalitativ innehållsanalys. 

Granskär,M., & Höglund-Nielsen, B. (Red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom 

hälso- och sjukvård. (2. uppl., s. 187-201). Lund: Studentlitteratur.  

Marx, G., Witte, N., Himmel, W., Kühnel, S., Simmenroth-Nayda, A., & Koschack, J. 

(2011). Accepting the unacceptable: Medication adherence and different types of 

action patterns among patients with high blood pressure. Patient education and 

counselling, 85, 468-474. 

Regeringens proposition. 2002/03:35. Mål för folkhälsan. Tillgänglig: 

http://www.regeringen.se/content/1/c4/12/59/ce6a4da9.pdf 

Roessler, K. K., & Ibsen, B. (2009). Promoting exercise on prescription: recruitment, 

motivation, barriers and adherence in a Danish community intervention study to 

reduce type 2 diabetes, dyslipidemia and hypertension. Journal of public health, 17, 

187-193.  

Simmons, L. (2009). Dorthea Orems self care theory as related to nursing practice in 

hemolysis. Nephrology nursing journal, 36 (4), 419-421. 

Statens beredning för medicinsk utvärdering.(2004). Måttligt förhöjt blodtryck: En 

systematisk litteraturöversikt SBU-rapport, nr 170/1. Stockholm: Statens beredning 

för medicinsk utvärdering. 

Statens folkhälsoinstitut. (2013a). Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2013. Stockholm: 

Statens folkhälsoinstitut. 

Statens folkhälsoinstitut.(2013b). Hälsofrämjande och förebyggande metoder. 

Stockholm: Statens folkhälsoinstitut. Tillgänglig: 

http://www.fhi.se/Metoder/Halsoframjande-och-forebyggande-

metoder/Motiverande-samtal/Tillampningsomraden1/ 

Statens folkhälsoinstitut.(2013c). Hälsofrämjande och förebyggande metoder. 

Stockholm: Statens folkhälsoinstitut. Tillgänglig: 

http://www.fhi.se/Handbocker/FaR-Individanpassad-skriftlig-ordination-av-fysisk-

aktivitet/ 



 

Statens folkhälsoinstitut. (2010). Nationell utvärdering av receptförskriven fysisk 

aktivitet (FaR®): Statens folkhälsoinstitut. Tillgänglig: 

http://folkhalsomyndigheten.se/sok/?q=fysisk+aktivitet+p%C3%A5+recept+hur+m

%C3%A5nga+per+%C3%A5r 

Swanlund, S, L., Scherck, K,A., Metcalfe, S, A., & Hesek-Hale, S, R. (2008). Keys to 

successful self-management of medications. Nursing science quarterly, 21 (3), 238-

246. 

Toprak, D., & Demir, S. (2007). Treatment choices of hypertenisive patients in Turkey. 

Behavioral medicine, 1 (33), 5-10. 

Uzun, Ş., Kara, B,. Yokuşoğlu, M., Arslam, F., Yilmaz, M, B., & Karaeren, H. (2009). 

The assessment of adherence of hypertensive individuals to treatment and lifestyle 

change recommendations. Anadolu Kardiyol Derg, 9, 102-109.  

Wilhelmsson, S., & Lindberg. M. (2009). Health promotion: Facilitators and barriers 

perceived by district nurses. International journal of nursing practice, 15, 156-163.  

Willman, A., & Stoltz, P. (2002). Yes, no, or perhaps: Reflections on Swedish human 

science nursing research development. Nursing science quarterly, 15 (1), 66-70. 

World health organization. (1986). The Ottawa charter for health promotion: Health 

promotion. Hämtad 2013-04-09, från 

http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/ 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Studerar till distriktssköterska färdig
mars 2014.

Studerar till distriktssköterska färdig
mars 2014.


