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SAMMANFATTNING 
 
I Sverige har 1,8 miljoner människor diagnosen hypertoni. Hypertoni kräver 
livsstilsförändringar tillsammans med eventuell farmakologisk behandling. Riktlinjer 
för hur vårdpersonal skall mäta blodtryck finns i vårdhandböcker, men där nämns 
ingenting om själva omvårdnaden. Syftet var att belysa sjuksköterskans omvårdnadsroll 
i samband med hypertoni och blodtrycksmätning inom primärvården. 
Litteratursökningen resulterade i tolv resultatartiklar. Analysen av artiklarna utmynnade 
i tre kategorier: sjuksköterskans omvårdnadsroll i samband med; Att ge information, Att 
ge praktiskt och emotionellt stöd och Att följa upp. Slutsatsen i studien var att när 
sjuksköterskan gav adekvat information angående patientens hypertoni, medicinering 
och livsstilsfaktorer, samt följde upp patienten för att regelbundet ge praktiskt och 
emotionellt stöd gav det en signifikant minskning av blodtrycksvärdet. Patienten fick 
möjlighet att påverka sin situation och livsstil och det stämde väl överens med 
personcentrerad vård. För patienter som mätte sitt blodtryck med en 
hemblodtrycksmätare var det viktigt att sjuksköterskan förvissade sig om att patienten 
hade kunskap om hur och när den skulle användas samt att blodtrycksmätaren var 
validerad. Det vore värdefullt att implementera en handlingsplan vid hypertoni, där alla 
omvårdnadsaspekter tas med tillsammans med riktlinjer runt blodtrycksmätning. På 
detta sätt skulle sjuksköterskan fått verktyg för att ge en säker vård till patienter med 
hypertoni. 
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Abstract 

In Sweden 1,8 million people have the diagnose hypertension. Treatment includes 
lifestyle changes in combination with pharmacological treatment. Guidelines for the 
measurement of blood pressure are available in care handbooks, however they don’t 
mention the caring. The purpose was to enlighten the nurse’s role in the care and blood 
pressure measurement in primary care with hypertension. Literaure review resulted in 
twelve results articles.. The analysis of the articles culminated into three categories: To 
give information, To give practical and emotional support and follow up. The 
conclusion was that when the nurse gave adequate information about hypertension, 
treatment and lifestyle intervention, it resulted significant reduction of the blood 
pressure. 
The patient got the possibility to affect his or her situation and this is in coherence with 
person-centered care. For patients using ambulatory monitoring blood pressure 
monitors, it was also important that the nurse made sure that the patient had knowledge 
of how and when to use the monitors and that the monitor was validated. It would be 
valuable to implement a management plan for hypertension where all the aspects of 
nursing care would be included as well as guidelines for blood pressure monitoring. 
This could result in the nurse getting the necessary tools she needs in the care of 
patients with hypertension. 
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INLEDNING 
Globalt dör 17 miljoner människor i hjärt- och kärlsjukdom varje år och av dem är 9,4 
miljoner orsakade av hypertoni. I Sverige har cirka 1,8 miljoner människor, det vill säga 
27 procent av befolkningen hypertoni (Hasselström et al., 2014; SBU, 2007). När det 
sätts in adekvat behandling för att få en god kontroll av blodtrycket skapas goda 
hälsoekonomiska vinster. Behandling av komplikationer orsakade av hypertoni medför 
däremot kostsamma åtgärder. Hypertoni behandlas ofta med läkemedel och att behandla 
en till synes frisk person farmakologiskt under längre tid kan vara ett etiskt dilemma. 
Detta bör dock vägas mot de risker som senare kan leda till en allvarlig sjukdom, därför 
är det betydelsefullt att patienten får god information om läkemedelshanteringen, som 
till exempel information om korrekta doser och biverkningar (SBU, 2007; 
Socialstyrelsen, 2012).   

Vårdpersonalen behöver en helhetssyn när det gäller patienter med hypertoni. Det är 
därför viktigt att sjukvården börjar samarbeta kring frågor som hör till hypertoni. Även 
andra intressenter behöver medverka till exempel regeringen, det civila samhället, den 
akademiska världen, men även livsmedelsindustrin (WHO, 2013). Det finns fler 
aspekter än själva mätningen att ta hänsyn till. Studier visar att exempelvis 
sjuksköterskor behöver en tydligare omvårdnadsroll i kontakten med patienter med 
hypertoni. Brister omvårdnaden kan det få negativa konsekvenser både vid diagnos och 
behandling (Clark, Horvath, Taylor & Campell, 2014). Inom primärvården saknas en 
strukturerad plan för sjuksköterskor vid hantering av patienter med hypertoni. I 
vårdhandböcker finns endast riktlinjer angående blodtrycksmätningen, men inte om 
omvårdnaden. En strukturerad plan för patienter med hypertoni skulle ge ett reducerat 
blodtrycksvärde (Clark, Smith, Taylor & Campbell, 2010). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

2 

BAKGRUND 

 

HYPERTONI 
Hypertoni innebär att en persons blodtrycksvärde vid mer än tre tillfällen åtskilda i 
dagar- veckor överstiger 140/90 mmHg. Hos personer med diabetes och 
njursjukdom är riktmärket för hypertoni lägre, det vill säga 130/80 mmHg. Personer 
med diabetes har större risk att drabbas av micro– och makrovaskulära 
komplikationer på grund av hypertoni. Hos personer med hypertoni som även har en 
njursjukdom, kan små förändringar ske i njurarnas blodkärl, som i sin tur kan leda 
till att hypertonin förvärras (Läkemedelsverket, 2014; SBU, 2007). Äldre personer 
har oftare ett högre systoliskt blodtryck medan yngre personer oftare har ett högre 
diastoliskt blodtryck. Många människor lever med ett förhöjt blodtryck utan att veta 
om det. Vid måttlig hypertoni rekommenderas att patienten kontrolleras med fyra 
till sex blodtrycksmätningar, under tre till sex månader. Vid uttalad hypertoni med 
riskfaktorer som njursvikt, diabetes eller andra kardiovaskulära sjukdomar, kan det 
räcka med ett förhöjt blodtryck för att farmakologiska åtgärder ska sättas in 
(Dahlström, Jonasson & Nyström, 2010; Kahan & Nyström, 2009; 
Läkemedelsverket, 2014; Simonsen, Aarbakke, Hasselström & Lysså, 2006). 
Ytterligare gränsvärde avseende hypertoni finns i tabell 1. 

Hypertoni upptäcks oftast i samband med andra undersökningar inom sjukvården. 
Vid kraftig hypertoni eller i senare skede då kärlskadorna är markanta kan 
huvudvärk, balanssvårigheter, näsblödningar och ödem förekomma (Dahlström et 
al, 2010). Hypertoni delas in i primär/essentiell och sekundär hypertoni. De flesta 
patienter med hypertoni har en primär hypertoni (Simonsen et al., 2006). Vid primär 
hypertoni finns det inte någon bakomliggande specifik orsak, dock kan smärta, 
stress, högt intag av salt, lakrits och alkohol ge ett förhöjt blodtryck. 
Vitarockhypertoni - eller vitarockeffekten, innebär att patienten uppvisar höga 
mätvärden när blodtrycket mäts på mottagningar av sjukvårdpersonal, men när 
patienten vistas i sin normala miljö har hen normalt blodtryck. Det kan finnas 
ytterligare orsaker till ett felaktigt värde, än en så kallad maskerad hypertoni eller 
vitrocknormotoni. Patientens normala stressfyllda eller arbetstunga miljö uppvisar 
ett förhöjt blodtryck, medan i blodtrycksmätningar på mottagningar ger ett normalt 
mätvärde (Läkemedelsverket, 2014; Nyström & Nyström, 2008). 

Sekundär hypertoni uppkommer vid andra sjukdomstillstånd som metabolt 
syndrom, njursvikt och till exempel hormonproducerande tumörer i binjurarna. 
Riskfaktorer tillsammans med hypertoni är; ålder, förhöjt kolesterol, rökning, 
ärftlighet och bukfetma (Dahlström et al., 2010; SBU, 2007; Simonsen et al., 2006). 
Patienter som har haft hjärtinfarkt eller stroke, och som inte har några andra 
riskfaktorer än hypertoni, löper stor risk att drabbas igen, om inte blodtrycket 
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normaliseras. Dessa patienter bör medicineras med blodtryckssänkande läkemedel 
(Dahlström et al., 2010; Läkemedelsverket, 2014). 

Den farmakologiska behandlingen av hypertoni syftar till att minska blodvolymen, 
genom att utsöndra mer vätska via urinen och sänka hjärtfrekvensen. 
Förstahandsmedel är ACE-hämmare, tiaziddiuretika och kärlselektiva 
kalciumantagonister. Vid hypertoni tillsammans med diabetes eller njursjukdom är 
förstahandsvalet ACE- hämmare (Läkemedelsverket, 2014). Andra läkemedel vid 
hypertonibehandling är betablockerare och angiotensin II-receptoratangonister 
(Dahlström et al., 2010; Läkemedelsverket, 2014; Simonsen et al., 2006). Det ger 
oftast ett bättre resultat att behandla mild till måttlig hypertoni med mer än ett 
blodtryckssänkande preparat och gärna då från två olika läkemedelsgrupper 
(Socialstyrelsen, 2012). 

Farmakologisk behandling av hypertoni bör ske tillsammans med 
livsstilsförändringar, till exempel daglig motion, reducerat saltintag, minskning av 
eventuell övervikt/fetma, rökstopp och reducering av större alkoholintag. 
Rökstoppet har ingen effekt på det höga blodtrycket, då rökning till och med kan ha 
en blodtryckssänkande effekt, men eftersom rökning bidrar till 
aterosklerosutveckling så kan det öka risken för associerande sjukdomar (Dahlström 
et al., 2010; Läkemedelsverket, 2014; Socialstyrelsen, 2012) 

 

BLODTRYCKSMÄTNING 
Det finns tydliga riktlinjer avseende blodtrycksmätning på svenska mottagningar (SBU, 
2007). Varje vårdgivare inom landsting och kommun har ansvaret att se till att det finns 
rutiner kring hanteringen av medicintekniska produkter. Skötsel och ansvarsfördelning 
ska vara tydlig för personalen att följa (Socialstyrelsen, 2012).  

För att få ett rättvisande blodtrycksvärde ska riktlinjerna följas (Marklund, 2014). 
Studier visar att sjuksköterskan bättre följer de rekommendationer som finns kring 
blodtrycksmätning än vad läkarna gör och därför får sjuksköterskor ett mer rättvisande 
värde. Efter att läkarna erhåller en teoretisk och praktisk utbildning i blodtrycksmätning 
så sjunker blodtrycksvärdena, på patienterna. Riskerna med att inte mäta blodtrycket 
enligt riktlinjerna är att farmakologiska åtgärder sätts in eller utesluts på felaktiga 
grunder (Sebo, Pechère-Bertschi, Herrmann, Haller & Bovier, 2013). En felkälla vid 
blodtrycksmätning kan vara om en för liten manschett används, det kan ge felaktigt högt 
blodtrycksvärde, medan en för stor manschett kan ge ett för lågt värde. Det är viktigt är 
att inga klädesplagg stasar runt armen och att inga kläder ligger mellan armen och 
manschetten. Det är också bra om blodtrycksmätningarna vid varje tillfälle sker i 
samma arm. Vid första blodtrycksmätningen ska det ske i båda armarna och om olika 
värden erhålls ska mätningarna fortsättningsvis tas i den armen som uppvisar det högsta 
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värdet (Kahan & Nyström, 2009). Många mottagningar använder sig av automatiska 
blodtrycksapparater och det är viktigt att känna till när dessa apparater inte ska 
användas. Det gäller då blodtrycket skall mätas på patienter med oregelbunden 
hjärtrytm eller vid låga blodtrycksvärden. Felaktiga värden kan uppstå och en manuell 
blodtrycksmätning ska vara förstahandsval (Dahlström et al., 2010; Marklund, 2014). 

En annan variant är hemblodtryck. Blodtrycket mäts då i hemmet med patientens egen 
utrustning som ska vara validerad och kontrollerad på mottagning. Patienten kan också 
få låna en blodtrycksapparat från sjukvården. Det är viktigt att patienten får bra 
information och utbildning om hur blodtrycket ska mätas för att blodtrycksvärdet ska bli 
så korrekt som möjligt. Rekommendationen är att blodtrycket mäts morgon och kväll, i 
en veckas tid. Mätvärdena skrivs upp och lämnas på mottagningen (Kahan & Nyström, 
2009). Hemblodtrycksmätning (HBMP) kan göra så att vitarockhypertonin elimineras 
och patienten kan mäta sitt blodtryck i en van miljö (Läkemedelsverket, 2014). 

Ambulatorisk blodtrycksmätning (ABPM) innebär att patienten får en 
blodtrycksmanschett som sitter runt armen under 24-timmar. Mätningen sker 
automatiskt under hela dygnet vanligtvis tre gånger per timme. När 24 timmar har gått 
och alla mätningar är registrerade görs en sammanfattning genom en algoritm. ABPM 
kan med fördel användas om patienten misstänks få vitarockshypertoni, resistent 
hypertoni som innebär att hypertonin är svårbehandlad, episodisk hypertoni som betyder 
att blodtrycket plötsligt höjs utan påverkan av till exempel stress eller aktivitet, och som 
forskningsunderlag samt utvärdering av hypertonin. En annan fördel med ABPM är att 
det går att fastställa blodtrycket under alla dygnets timmar och hur det påverkas av 
dygnsrytmen. Många forskare menar att det är önskvärt att så många som möjligt utreds 
med ABPM för att få ett säkrare underlag vid eventuellt insättning av läkemedel 
(Dahlström et al., 2010). Mätvärdena är oftast lägre vid ABPM än vid 
blodtrycksmätning på mottagningarna. Patienten kan inte se sina mätvärden och blir på 
så sätt inte påverkad av resultatet. Under dygnets vakna timmar ska patienten föra en 
dagbok om vad hen gör under dagen, det är även viktigt att skriva ner vilken tid hen går 
till sängs och vaknar. På så vis bedöms dygnsvariationen på ett säkert sätt. Det finns 
vissa patienter som inte bör använda ABPM, till exempel om de har en redan känd 
hypertoni, med redan etablerad organskada. Några negativa effekter av ABPM är att det 
kan ge petikier i huden under manschetten, då blodtrycket kan mätas upp till 72 gånger 
på ett dygn och i väldigt ovanliga fall kan även venösa tromboser förekomma (Kahan & 
Nyström, 2009).  
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PRIMÄRVÅRDEN 
	  
Primärvården ska arbeta med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, 
och ha en god tillgänglighet. Invånarnas behov ska styra verksamheten och vården 
ska arbeta för en sammanhållen vårdprocess. Primärvården ska vara ett naturligt 
förstahandsval när patienten ska söka hälso- och sjukvård. Inom primärvården 
arbetar personalen utifrån fyra hörnstenar; första kontakten, kontinuitet och det vill 
säga att patienterna ska i mån det är möjligt få träffa samma vårdpersonal, brett 
vårderbjudande samt samordning med andra instanser. Primärvårdens vårdcentraler 
ska erbjuda kontakt med läkare, sjuksköterska/distriktssköterska, barnhälsovård och 
paramedicin.  Vårdpersonal inom primärvården arbetar med helhetssyn, det vill säga 
med att få en helhetsbild av patientens fysiska, psykiska och sociala situation. Det 
ska genomsyra mötet med patienterna, och göra mötet mellan patient och personal 
meningsfullt (Socialstyrelsen, 2004). 

 

 

OMVÅRDNAD I SAMBAND MED HYPERTONI 
Sjuksköterskan har en betydande omvårdnadsroll för patienter med hypertoni och för 
främjandet av god hälsa. Patientens motivation och tilltro till att ändra ett beteende som 
kan påverka hälsan är avgörande för resultatet. Där har sjuksköterskan en viktig 
funktion att stödja och motivera patienten i rätt riktning. Det är av största vikt att 
sjuksköterskan i samband med blodtrycksmätning tar upp livsstilsfrågor med patienten. 
De allra flesta patienter känner till vilka riskfaktorer som påverkar hälsan negativt, men 
att sjuksköterskan belyser riskerna är viktigt. Sjuksköterskan behöver oftast sätta sig in i 
patientens sociala situation. Det är inom familjen som kunskap om hälsan 
implementeras och förhållningssätten till livsstilen skapas. Inställningen till fysisk 
aktivitet, kostvanor, rökning och alkohol kan därmed påverkas av detta (Hallberg & 
Folke, 2011).  

Det är viktigt att sjuksköterskan har goda kunskaper om de fysiologiska aspekterna som 
ligger bakom hypertoni och vilka effekterna blir när patienten inte följer sin 
läkemedelsordination. Kunskap om vilka eventuella biverkningar som kan förekomma 
är också viktigt. Mellan 50 och 80 procent av personerna med hypertoni tar inte sina 
läkemedel på ett korrekt sätt. Med patientens och sjuksköterskans förståelse kring 
sjukdomen kan riskerna för följdsjukdomar minskas (Casey, 2011).    

Personer som behöver sänka sitt blodtryck med eller utan läkemedel, behöver stöd i att 
hantera och förändra sin livssituation. En omvårdnadsteoretiker som kan vara stödjande 
för sjuksköterskan i mötet med patienterna är Callista Roy (Roy, 2009; Roy & 
Andrews, 1999; Wiklund Gustin & Lindwall, 2014). Behov av omvårdnadsåtgärder 
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skapas utifrån att det uppstår en ojämnvikt mellan patientens olika behov. 
Sjuksköterskans roll är att underlätta så att patienten får en optimal livskvalitet utifrån 
de olika behoven. Roys vetenskapliga antaganden bygger på att människan har fyra 
adaptiva funktioner: de fysiologiska, de funktioner som handlar om människans 
självuppfattning, människans olika rollfunktioner samt relation och samhörighet med 
sin omgivning. Utifrån de fyra vetenskapliga antaganden utvecklade Roy en 
adaptionsmodell, Roy`s Adaption Model (RAM) (Roy, 2009; Roy & Andrews, 1999; 
Wiklund Gustin & Lindwall, 2014). Roys modell vilar på en systemteoretisk grund. 
Hon menar att människan inte bara förstås utifrån sin kropp som en avgränsad enhet 
utan måste förstås utifrån sitt sammanhang. I fokus för modellen finns människans 
möjlighet att interagera med sitt sammanhang och sin omgivning (Wiklund Gustin & 
Lindwall, 2014). Detta överensstämmer med Hallbergs (2011) ide om att ha familjen 
med i omvårdnadsplaneringen. 

Roy ser människan som ett adaptivt system och ger som exempel att när en människa 
ska reglera blodtrycket byggs det upp och påverkas av exempelvis hjärtmuskeln, artärer 
och vener samt endokrina substanser. De delarna i kroppen interagerar även med andra 
system i kroppen. De inre systemen i kroppen påverkas i sin tur av yttre omständigheter 
som exempelvis livsstilsfaktorer och stress. Enligt Roy är det viktigt att sjuksköterskan, 
i sin roll, tar hänsyn till människans integration med gruppen genom hela 
omvårdnadkontakten. Enligt Roy är det också en del i sjuksköterskans roll att stödja en 
person som drabbats av sjukdom, att få tillbaka jämvikten i livet, anpassa sig till 
rådande situation och omständigheter, och att kunna påverka omgivningen på ett 
funktionellt sätt. Hon vill med sin modell göra sjuksköterskor uppmärksamma på att det 
inte alltid går att uppnå helt tillfredsställande situationer för alla patienter men att 
adaption handlar om att göra det bästa möjliga av varje situation (Wiklund Gustin & 
Lindwall, 2014).  

Roy utgår inte från evidensbaserad vård, hon menar att omvårdnaden ska vara 
kunskapsbaserad. Kunskapen ska beröra människan som ett adaptivt system såväl 
individen som individens omgivning (Roy, 2009). Enligt Socialstyrelsen saknar 
kunskapsbaserad vård en tydlig definition därför väljer de att utgå från en 
evidensbaserad modell som har många beröringspunkter med Roys. I den modell 
Socialstyrelsen använder sig av förhåller sig sjuksköterskan, om hen utgår från 
evidensbaserad praxis, till följande fyra områden: personens erfarenhet och önskemål, 
personens situation samt kontextuella erfarenheter, professionell expertis och bästa 
tillgängliga kunskap (Socialstyrelsen, 2009).  

Den personcentrerade omvårdnaden skiljer sig från många andra omvårdnadsmodeller 
då den inte utgår från ett filosofiskt antagande som exempelvis Roy, som utgår ifrån 
humanismen (Leksell & Lepp, 2013). Att ha ett personcentrerat förhållningssätt i 
vården, innebär att patienten ses som en kompetent medmänniska, expert på sin egen 
situation och den kontext hen lever i. Hänsyn ska tas så att patienten får uttrycka sina 
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tankar och upplevelser i samband med undersökning och behandling. Sjuksköterskans 
roll i kontakten med patienten är att lyssna aktivt på patientens berättelse, gärna 
tillsammans med anhöriga och vara lyhörd för varje individs önskemål, egna 
förutsättningar och vad som är viktigt och meningsfullt. Det innebär att sjuksköterskan, 
i omvårdnadsarbetet bör utveckla sin förmåga till att skapa ett meningsfullt samtal där 
patienten känner sig delaktig i sin egen vård (Ekman, 2014).  

I samband med personcentrerad vård behöver sjuksköterskan ta speciell hänsyn till 
patienter som har en socialt utsatt situation eller har en psykisk funktionsnedsättning 
och därför kan ha svårt att ge uttryck för och fullfölja, egna hälsosamma val (Graubæk, 
2012). I personcentrerad vård har sjuksköterskan stort fokus på partnerskap. Det innebär 
att sjuksköterskan och patienten blir två likvärdiga experter. Patienten är expert på hur 
hen upplever sitt lidande och sin behandling medan sjukvårdpersonalen är experter på 
sjukvård och behandling (Ekman, 2014). Edvardsson (2011) beskriver utvecklingen och 
hälsoeffekterna av personcentrerad vård och vikten av att utgå från detta perspektiv i det 
personliga mötet. Forskning har visat på positiva hälsoeffekter både hos patienter och 
personal. Exempelvis upplever personalen större arbetsglädje när det är stort fokus på 
personcentrerad vård (Edvardsson, 2011). När sjuksköterskor inom primärvården får 
utbildning i personcentrerat förhållningssätt blir de framgångsrika när det gäller att 
betona vikten av livsstilsförändringar hos patienter med hypertoni. Det är 
sjuksköterskans roll att arbeta personcentrerat i syfte att minska risken för 
kardiovaskulära sjukdomar (Drevenhorn, Bengtson & Kjellgren, 2009). 

Det beskrivs att personcentrerad vård är utifrån sjuksköterskans situation och roll till att 
föra samtal i olika sammanhang. Sjuksköterskan behöver ha en tydlig och samlad 
självinsikt för att kunna ge bäst vård på ett jämlikt sätt. Den sociala och professionella 
kompetensen kräver en tydlig struktur (Leksell & Lepp, 2013). Även i International 
Counsil of Nurses som är en etisk kod för världens sjuksköterskor, är det tydligt att: 
“Sjuksköterskan har huvudansvaret för att utarbeta och tilllämpa godtagbara riktlinjer 
inom omvårdnad, ledning, forskning och utbildning.” (Svensk sjuksköterskeförening 
2014, s. 5). Trots att det finns många goda teorier och välutbildade sjuksköterskor på 
alla akademiska nivåer, har hälso- och sjukvården svårt att hantera sjuksköterskans roll. 
Det medför att kompetens inte utnyttjas fullt ut och att både samhället och patienterna 
blir lidande (Leksell & Lepp, 2013). 

Oavsett vilken omvårdnadsteoretisk modell som används som referens bör det 
genomföras undersökningar som berör det praktiska omvårdnadsarbetet. Det kommer 
ständigt ny kunskap och villkoren i arbetet kan förändras. Genom att ständigt utvärdera 
sitt arbete skapas det nya idéer och arbetet utvecklas (Bidstrup Jörgensen & Östergaard 
Steenfeldt, 2012). 
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PROBLEMFORMULERING 

Sjuksköterskan har ett stort omvårdnadsansvar när det gäller att utföra en korrekt 
blodtrycksmätning. Trots det finns misstanken om att de blodtrycksmätningar som görs, 
inte alltid är tillförlitliga.  Känner sig patienten stressad? Påverkar mottagningsmiljön 
patientens blodtryck felaktigt? Är hen påverkad av vitarockeffekten eller finns det andra 
faktorer runt patienten som gör att mätresultatet inte blir rättvisande? Här har 
sjuksköterskan ett omvårdnadsansvar att stödja och vägleda patienten för att få ett så 
rättvisande mätvärde som möjligt. Chansen att fånga upp livsstilsrelaterade problem 
som kanske orsakar hypertonin är stor vid sådana här möten. När sjuksköterskan 
kontrollerar patientens blodtryck borde det finnas en mer strukturerad plan kring 
patientens hypertoni. I denna litteraturstudie ges hopp om att finna svaret på frågan om 
vilken roll sjuksköterskan har runt omvårdnaden i samband med blodtrycksmätning. I 
nuläget finns endast riktlinjer om själva blodtrycksmätningen men ingenting om andra 
omvårdnadsaspekter som beskriver vilka åtgärder som bör vidtas. Rent slentrianmässigt 
fortsätter vårdpersonal att ta mottagningsblodtryck, när andra mätmetoder kan vara 
bättre. Rollen som sjuksköterska är så mycket mer än att bara mäta blodtrycket. Vilken 
roll har sjuksköterskan för att helheten vid mätning av blodtrycket, både före, under och 
efter ska bli så bra som möjligt för patienten? 

 

SYFTE 
Syftet var att belysa sjuksköterskans omvårdnadsroll vid hypertoni och 
blodtrycksmätning inom primärvården. 

 

METOD 
Litteraturstudien är gjord enligt Forsberg och Wengströms modell. Litteraturstudier ska 
fylla vissa kriterier och det innebär att tydligt beskriva metoder för urval av artiklar som 
ska vara vetenskapliga, sökstrategin ska vara uttalad, kodningen av studier ska vara 
systematiska (Forsberg & Wengström, 2013).   

     
DATAINSAMLING 
De databaser som använts är CINAHL, PubMed och PsycINFO. Databaserna är 
inriktade på vård och omvårdnad. I sökningen användes ämnesord som i CINAHL fanns 
i CINAHL Headings, i PubMed fanns de i Medical Subject Headings (MeSH), samt i 
PsycINFO fanns de i Thesarus.  
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Första sökningen i PubMed och CINAHL gjordes med ämnesord som 
hemblodtrycksmätning och ambulatorisk blodtrycksmätning tillsammans med nurs*( 
trunkering * betyder att ett ord kan ha flera ändelser och sökningen kan då gälla alla 
stavelser efter stamordet) (Tabell 2). Denna sökning förmodades ge resultat som 
motsvarade syftet, men det gav inga träffar alls. Därefter gjordes en systematisk sökning 
CINAHL och PubMed, med MeSH-termen Blood pressure Determination som första 
sökord, som sedan byggdes på med Primary care, AND nurs* med hjälp av booleska 
opperatoren AND. I PsycINFO gav sökordet bloodpressure träffar på mätmetod, och i 
kombination med AND nursing AND primary care, svarade artiklarna som kom upp 
mot syftet. Andra sökningarna gav totalt 644 träffar i de tre databaserna. Samtliga titlar 
lästes. Därefter valdes 75 abstracts ut som svarade mot syftet och hade en inriktning mot 
sjuksköterskans roll och gick därmed till urval 1. Abstracten lästes och 18 artiklar 
valdes bort då de inte visade sig vara vetenskapligt granskade artiklar. Till urval två 
gick tolv artiklar vidare som resultatartiklar. De 25 artiklar som valdes bort vid sista 
urvalet var de artiklar som inte hade fokus på sjuksköterskans roll vid 
blodtrycksmätning. Inklutionskriterier: Artiklarna skulle vara publicerade 2010 eller 
senare samt vara skrivna på engelska. Abstract skulle finnas. Fulltext skulle finnas, men 
behövde inte vara tillgänglig. Studierna skulle vara gjorda i primärvårdssammanhang 
(Tabell 3). 

Exklusionskriterier: Inga deltagare under 18 år skulle vara med i studierna. Artiklar där 
blodtrycksmätning skedde i samband med specifika sjukdomstillstånd eller vid 
behandling med exempelvis dialys eller operation valdes också bort.  Enligt Forsberg 
och Wengströms bedömningsmall bedömdes artiklarnas vetenskapliga värde för 
kvantitativ och kvalitativ metod (Forsberg & Wengström, 2013).  

Innan databearbetningen gjordes för att få fram kategorier, kvalitetsgranskades varje 
artikel efter bedömningsmall från Forsberg och Wengström (2013).  Där bedömdes 
artiklarna efter tre nivåer hög, medel och låg. För att få en hög klassifikation behövde 
artikeln ha följande: De skulle vara randomiserade kontrollerade studie, med tydlig 
beskrivning av protokoll, metoder, material och tillräckligt stort antal deltagare för att 
kunna besvara frågeställningen. Kvasi-experimentell studie där stort deltagarmaterial 
skall finnas och adekvata statistiska metoder, validitet och reliablitetstestade instrument. 
Icke-experimentell studie där stort konsekutivt deltagarmaterial är väl beskrivet och där 
uppföljningen är lång. För att få en låg kvalitetsvärdering skulle det vara för få deltagare 
och för många interventioner, bristfällig materialbeskrivning och där deltagarbortfallet 
var stort. För att få medel skulle artiklarna ligga mellan hög och låg kvalitetsvärdering. 
Resultatartiklarna som togs med fick nio hög klassifikation och tre medel. Inga artiklar 
med låg kvalitetsvärdering fick vara med.  När kvalitetsgranskningen var klar 
analyserades artiklarnas syfte och resultat så att de överensstämde med denna 
litteraturstudies syfte och problemformulering.  
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DATABEARBETNING 
Artiklarna delades upp och lästes systematiskt ett flertal gånger och analyserades i sin 
helhet. De analyserades enligt checklista för kvantitativa och kvalitativa artiklar enligt 
Forsberg och Wengström (2013). När analysen var klar valdes 12 artiklar. Artiklarna 
svarade mot litteraturstudiens problemformulering och syfte. Först delades artiklarna 
upp och en första analys gjordes över tänkbara interventioner som utmynnade i olika 
kategorier. De olika kategorierna markerades med färgpenna. När sedan 
sammanställningen gjordes över de kategorier som var utmärkande, visade det sig att 
oberoende av den andra, hade var och en genom analysprocessen, fått fram samma tre 
kategorier. Därefter lästes samtliga artiklar igen, för att ytterligare säkerställa att det 
fanns ett mönster som bildade de tre kategorierna. Det viktigaste innehållet 
kondenserades, reducerades och fokuserades. Det söktes även efter likheter och 
skillnader. De tre kategorier som slutligen utkristalliserades var sjuksköterskans roll att 
ge information, att ge emotionellt och praktiskt stöd och att följa upp. Resultatartiklarna 
skrevs in och sammanfattades i tabellerna under artikelöversikt (Tabell 4). 

 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Enligt vetenskapliga rådet finns fyra huvudprinciper som författarna ska utgå ifrån vid 
etiska övervägande; informationskravet, där forskarna ska informerar om 
forskningsuppgiftens syfte. Samtyckeskravet, där deltagarna har rätt att bestämma om 
sin medverkan eller inte. Konfidentialitetskravet som innebär att deltagarnas 
personuppgifter är förvarade så obehöriga inte kan komma åt dessa uppgifter och 
nyttjandekravet, betyder att uppgifter som framkommer endast få användas i 
forskningssammanhang (CODEX, 2010). Forskning där patienter deltar ska ha en hög 
etisk medvetenhet och ska hanteras mycket varsamt, därför är det viktigt att den aktuella 
forskningen går genom de etiska kraven. Medicinsk forskning gör det möjligt att 
förbättra vården när det gäller att diagnostisera och behandla patienter. Därmed bidrar 
ny forskning till att öka medborgarnas hälsa (Vetenskapsrådet, 2003). Samtliga 
resultatartiklar som tagits med i denna litteraturstudie är godkända i olika etiska råd.  
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RESULTAT 
ATT INFORMERA 

Sjuksköterskans omvårdnads roll var att informera. De patienter som fick information 
om hypertoni, läkemedelsanvändning och livsstilsfrågor i samband med 
blodtrycksmätning, tillsammans med stöd och uppföljning fick en statistiskt signifikant 
minskning av blodtrycket. Det var viktigt att sjuksköterskan både informerade om vad 
blodtrycket innebar samt vad som händer i kroppen så att patienten förstod sambanden 
som exempelvis hur en patients livsstil kunde påverka blodtrycket och vilka risker det 
kunde medföra att ha ett för högt värde. Sjuksköterskan skulle även informera om 
komplikationer till hypertoni. Om patienten behandlades med läkemedel gav 
sjuksköterskan information om vikten av att följa ordinationen, vilken effekt läkemedlet 
hade och om vilka eventuella biverkningar medicinen kunde ge. I samband med detta 
informerade sjuksköterskan om vad patienten kunde göra vid eventuella biverkningar. 
Informationen skulle även inriktas på livsstilsfaktorerna kost, viktkontroll, reducering 
av saltintag, motion, stress, rökning och alkohol. För att uppnå bäst resultatet gällande 
minskning av blodtrycket skulle alla informationsdelar vara med (Bernocchi, Scalvini, 
Bertacchini, Rivadossi & Muiesan, 2014; Bosworth et al., 2011; Chiu & Wong, 2010; 
Dean, Kerry, Khong, Kerry & Oakeshott, 2013; Hacihasanoglu & Gözüm, 2011; Hebert 
et al., 2012; Jones et al., 2013; Stewart et al., 2014). Patienter gavs även möjlighet, i 
dialog med sjuksköterskan, att styra informationen så att hen fick den information som 
passade. Exempel på teoretiska begrepp som användes i detta sammanhang var, 
empowerment, ökat medinflytande. Att fokusera på ökat medinflytande ökade patienters 
hälsa och minskade stressnivåerna (Rasjö Wrååk, Törnqvist, Hasselström, Wändell & 
Josefsson, 2015). Informationen kunde också förstärkas av mailkontakt, där broschyrer 
med information bifogades. Liknande upplägg vid informationsgivning har använts i 
andra studier, även om de har administrerats på olika sätt (Dean et al., 2013; Hebert el 
al., 2012; LeBlanc, Cloutier & Veiga, 2011). Informationstillfällena behövde däremot 
inte vara så långa menade Bosworth Et al., (2011) och visade att endast 12 till 14 
minuters information av en sjuksköterska kunde räcka. Sjuksköterskans förmåga att 
anpassa informationsgivning till patienter med hypertoni förbättrade patientens hälsa 
och minskade stressen. Även sjuksköterskans förmåga att speciellt anpassa 
informationen till patienter med kognitiva svårigheter var viktig (Rasjö Wrååk et al., 
2015). I endast en av artiklarna gavs informationen av sjuksköterskan med patienter i 
grupp. När information gavs i grupp gav det likvärdiga resultat i jämförelse med när 
informationen gavs individuellt (Leblanc et al., 2011). 

När blodtrycket skulle mätas i hemmet var det viktigt att sjuksköterskan gav tydlig 
information om hur mätningen skulle gå till, när blodtrycket skulle tas och hur det 
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skulle dokumenteras. Att helt eliminera felkällor med patientens HBPM gick inte, då 
det inte fanns möjlighet för sjukvården att helt övervaka mätningen. Felkällor kunde 
vara att patienten tog blodtrycket felaktigt, och därmed rapporterade in felaktiga värden 
och på så vis kunde läkemedelsbehandling ges på bristande grunder. För att uppnå 
optimalt resultat med HBMP behövde det finnas ett tätt samarbete mellan 
sjukvårdspersonal inom primärvården och patient (Abdullah & Othman, 2011). 
Sjuksköterskan gav information teoretiskt och praktiskt runt hemblodtrycksmätning 
under cirka 20 minuter, för att minska risken för felkällor (McKinstry et al., 2013).  

 

ATT GE EMOTIONELLT OCH PRAKTISKT STÖD 
Sjuksköterskans omvårdnadsroll var att ge emotionellt och praktiskt stöd. Stöd till 
hypertonipatienter var viktigt för att patienten skulle känna sig trygg i att hen inte stod 
själv med frågor och funderingar angående sitt blodtryck. Det visade sig att de patienter 
som fick stöd av sjuksköterskan vid till exempel nyupptäckt hypertoni eller 
läkemedelstitrering, uppnådde bättre resultat angående sitt blodtryck. Det praktiska 
stödet kunde bestå av att sjuksköterskan hade regelbundna mottagningsbesök eller 
telefonsamtal för att ta del av blodtrycksvärdet, medicinering och för att ge emotionellt 
stöd till livsstilsförändringar. För de patienter som mätte sitt blodtryck i hemmet, var det 
viktigt med regelbundna telefonkontakter med sjuksköterska så att patienten kände ett 
emotionellt stöd (Bernocci et al., 2014; Bosworth et al., 2011; Chiu & Wong, 2010; 
Dean et al., 2013; Hacihasanoglu & Gözüm, 2011; Hebert et al., 2012; McKinstry et al., 
2013).	   Patienten skulle veta vart och med vem hen skulle ta kontakt vid frågor. Till 
exempel då patienten uppmätte ett oroväckande högt blodtryck i hemmet och var ensam 
med resultatet, en situation som kunde vara mycket stressande för patienten att inte få 
dela med sig av. Patienterna som själva initierade att skaffa sig en HBPM, hade många 
frågor kring metoden. Slutsatsen av deras svar var att många upplevde att de inte fick 
praktiskt och emotionellt stöd samt saknade information framförallt av läkaren på sin 
vårdcentral. De önskade att de hade fått stöd i att hantera höga mätvärden, stöd med 
livsstilsförändringar och erbjudande om att validera sin blodtrycksapparat. Det visade 
sig att cirka 40 procent av hemblodtrycksapparaterna uppvisade felaktiga värden. 
Patienterna upplevde även att läkarna inte visade intresse för deras mätvärden och att 
värden inte dokumenterades i patientjournalen. Det praktiska och emotionella stödet 
från primärvårdsläkarna till patienterna vid läkemedelsbehandling var även det 
bristande. För att hemblodtryckssmätning skulle fungera gavs både praktiskt och 
emotionellt stöd av sjukvårdspersonal som guidade patienten till säker 
blodtrycksmätning. Utan det stödet gav inte hemblodtrycksmätningen realistiska 
mätvärden (Abdullah & Othman, 2011). Vid stödsamtalen oavsett om det skedde via 
telefon eller på sjuksköterskemottagning, underlättade det om det fanns ett 
styrdokument eller protokoll att följa	  	  så att sjuksköterskan fick med alla delarna. 
Delarna bestod av frågor till patienten som handlade om hur användningen av 
hemblodtrycksmätningen fungerade, vad blodtrycksvärdena visat, frågor om motion, 
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kost, rökning, alkoholkonsumtion, kroppsvikt och stress (Chiu & Wong, 2010). I en 
studie fick patienten själv reflektera över vilket stöd hen behövde från sjuksköterskan. 
Patienten blev då mer delaktig med större egenkontroll av sin hypertoni och genom 
detta kunde sjuksköterskan individanpassa stödet (Rasjö Wrååk et al., 2015). När  
mottagningen var öppen för patienter hela dagen, och det var enkelt att ta kontakt med 
en sjuksköterska, upplevde patienterna stöd och blodtrycket minskade (Bernocci et al., 
2014).   

 

ATT FÖLJA UPP 
Sjuksköterskans omvårdnadsroll var att följa upp de planerade interventionerna, och när 
det gjordes, reducerade blodtrycket i förhållande till målvärdet. Det kunde ske via 
mottagningsbesök inom primärvården och genom telefonuppföljning. Det som 
sjuksköterskan tog upp med patienterna var, hur blodtryckssvärdena låg, 
medicinuppföljning samt uppföljning av livsstilsfaktorer (Bernocci et al., 2014; 
Bosworth et al., 2011; Chiu & Wong, 2010; Dean et al., 2013 Hacihasanoglu & Gözüm, 
2011; Hebert et al., 2012; Leblance et al., 2011; McKinstry et al., 2013). Vid 
medicinuppföljningar var det vanligtvis sjuksköterskan som rapporterade förändringar i 
blodtrycksvärdet samt eventuella biverkningar till ansvarig läkare som gjorde 
medicinjusteringar, vilket meddelades tillbaka till patienten via sjuksköterskan 
(Bernocci et al., 2014; Bosworth et al., 2011; Chiu & Wong, 2010; Dean et al., 2014; 
Jones et al, 2013; Hebert et al., 2012). När sjuksköterskan följde upp blodtrycksvärden 
och livsstilsfaktorer och samtidigt fick stöd av läkaren på vårdcentralen eller 
kardiologkonsult när det gällde läkemedelsfrågor till patienter med hypertoni, gav det 
en statistiskt signifikant minskning av blodtrycksvärdet. Däremot när sjuksköterskan 
ensam hade ansvar för uppföljning minskade inte blodtrycket (Bosworth et al., 2011; 
Bernocci et al., 2012; Dean et al., 2014). Sjuksköterskans roll i samband med 
uppföljning var att informera om evidensbaserade rekommendationer avseende 
beteenden, relaterade till högt blodtryck (Bosworth et al., 2011). 

Patienter med hypertoni fick ett statistiskt signifikant lägre blodtryck när de fick kontakt 
med en sjuksköterskeledd hypertonimottagning. Sjuksköterskor hade ett 
uppföljningssamtal en gång i månaden i sammanlagt sex månader eller tills blodtrycket 
var under målvärdet. Vid uppföljningarna via telefonsamtal, motiverade och 
uppmuntrade sjuksköterskan patienten att följa de livsstilsförändringar som tidigare 
diskuterats samt följde upp medicineringen (Dean et al., 2013). 

Telefonuppföljningar visade sig kunna öka effektiviteten. Samtalen hade fokus på att få 
patienten till att själv hantera sin situation och sitt tillstånd (Chiu & Wong, 2010). De 
uppföljningar som sjuksköterskan gjorde hade inte klara riktlinjer kring specifika 
interventioner, som exempelvis livsstilsförändringar. Syftet var oftast att följa upp 
medicineringen (Bosworth et al., 2011; Stewart et al., 2014). Förutsättningen för att ha 
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uppföljningar via telefon var att patienten skulle ha en fungerande telefonförbindelse 
(Bernocci et al., 2014) och att patienten kunde kommunicera och vara klar och adekvat 
(Chiu & Wong, 2010). Sjuksköterskan gavs möjlighet att ge en mer riktad uppföljning 
via modern övervakningsteknik i form av mobiltelefoner, monitorer och datorer till 
patienterna som tog sitt blodtryck i hemmet. Via telefon skickades blodtrycksvärdena 
till en telemonitor som övervakades av sjuksköterskor, som snabbt kunde se 
förändringar och sedan följde upp med olika interventioner (Bernocci et al., 2013; 
Hebert et al., 2012; McKinstry et al., 2013). 

 

DISKUSSION  

METODDISKUSSION  

Resultatartiklarna granskades, bearbetades och analyserades vid flertal tillfällen mot 
bakgrund av frågeställningen och syftet. Artiklarnas interventioner var tydliga. Det har 
överlag varit en hög vetenskaplig kvalitet på resultatartiklarna vilket gav en god 
reliabilitet. Resultatartiklarna utgjordes av tio kvantitativa och två kvalitativa studier. 
Granskningen av artiklarna gjordes efter Forsberg och Wengströms (2013) 
granskningsmall och samtliga artiklar fick höga och medel kvalitéter. Artiklarna med 
färre antal deltagare visade på samma resultat som de artiklarna med stort deltagande. 
Artiklarna hade överlag ett stort deltagande och ett litet bortfall, vilket sågs som hög 
kvalitet. Det fanns tydliga frågeställningar angående sjuksköterskans roll som ledde till 
att interventionerna var lätta att överskåda och följa, på så sätt tydliggjorde det valet av 
kategorier. Underlaget till litteraturstudien bestod av sökningar genom databaserna 
PuBMed, CINAHL och PsycINFO. Om fler databaser använts och om antalet år utökats 
skulle resultatet kunnat generera fler träffar. När det gäller valet av sökord, användes 
ämnesord, specifika för varje databas, som ansågs relevanta för syftet. För att ytterligare 
förstärka valet av sökord, konsulterades en bibliotekarie, vid Halmstad högskola, som 
bekräftade att valet av sökord var relevanta för syftet. Positivt var att artiklarna var så 
nya. Senaste artikeln var från 2015. Sökträffarna gav resultat från både internationella 
och svenska studier vilket belyste kunskapsläget globalt. Resultatartiklarna kom från 
Australien, Italien, Kanada, Kina, Malaysia, Storbritannien, Sverige, Turkiet och USA 
vilket gör att generaliserbarheten var god. 
 
En fördel när de olika kategorierna skulle väljas ut var att oberoende av varandra sågs 
samma kategorier det kan ses som att kategorierna var tydliga och självklara. 
Svårigheten har varit att dela upp kategorierna så att de fick tala för sig själv då de ofta 
går in i varandra något som vidare studier kring sjuksköterskans roll skulle kunna 
klargöra.  

Resultatet har ingen stark reliabilitet då sättet att mäta blodtryck skiljer sig åt vilken är 
en av litteraturstudiens svagheter. Det hade varit större reliabilitet om 
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blodtrycksmätningarna gjorts på samma sätt med samma mätinstrument och samma 
riktlinjer. Validiteten är överlag god då resultatet avseende sjuksköterskans roll blev 
tydlig i de olika funktionerna de har haft. 

 

RESULTATDISKUSSION 

I resultatet delades sjuksköterskans omvårdnadsroll in i kategorierna; att informera, att 
ge praktiskt och emotionellt stöd och att följa upp, trots att kategorierna i ett 
omvårdnadsperspektiv överlappar varandra. När sjuksköterskan informerade patienterna 
om deras blodtryck samt gav dem praktiskt och emotionellt stöd så reducerades 
blodtrycket. Det var betydelsefullt att informera och utbilda patienterna om 
livsstilsförändringar, medicinhantering och blodtrycksmätning så att de förstod 
sambandet mellan dessa faktorer och hypertoni (Bernocchi et al., 2014; Bosworth et al., 
2011; Chiu & Wong, 2010; Dean et al., 2013; Hacihasanoglu & Gözüm, 2011; Hebert 
et al., 2012; Jones et al., 2013; Rasjö Wrååk et al., 2015; Stewart et al., 2014). Trots 
mycket forskning kring omvårdnad fanns ingen tydlig koppling till någon 
omvårdnadsteori i någon av artiklarna. Då omvårdnad är centralt i sjuksköterskans roll 
finns det anledning att ställa sig undrande till detta faktum. I majoriteten av studierna, 
med undantag för de kvalitativa, gavs information på ett sätt där patienten var passiv 
mottagare av informationen (Bernocci et al., 2014; 2014; Bosworth et al., 2011; Chiu & 
Wong, 2010; Dean et al., 2013 Hacihasanoglu & Gözüm, 2011; Hebert et al., 2012; 
Leblance et al., 2011; McKinstry et al., 2013; Rasjö Wrååk et al, 2015; Stewart et al., 
2014). I både Roys adaptionsmodell (Roy, 2009) och personcentrerad omvårdnad 
(Ekman, 2014) fanns ett fokus på samtalen med patienten. I exempelvis den 
personcentrerade omvårdnaden betonades patientens delaktighet och att patienten är 
expert på sitt tillstånd och att sjuksköterskan är expert på behandling. Det innebar ett 
speciellt förhållningssätt till hur informationen gavs till patienten (ibid). I Roys modell 
behövde sjuksköterskan se patienten i sitt sammanhang vilket också gjorde att 
informationsgivningen borde skett i samspel med patienten.  Om sjuksköterskan 
exempelvis utgick från dessa omvårdnadsmodeller i mötet med patienten krävdes det att 
sjuksköterskan fick en adekvat samtalsträning så att hen kunde känna sig trygg i 
samtalssituationen (Roy, 2009). Kunskapen borde varit upplevelsebaserad så att 
sjuksköterskan fick en genuin praktisk kunskap. Det innebar att de exempelvis skulle 
kunnat träna samtal i form av rollspel (Drevenhorn, Bengtson, Nyberg & Kjellgren, 
2014). Emellertid kunde informationen också ges i dialog med patienten vilket innebar 
att sjuksköterskan i samspel med patienten kunde ta reda på vilken information som 
behövdes i förhållande till patientens situation (Rasjö Wrååk et al, 2015). I sjukvården 
idag ges inte dessa möjligheter då tidsutrymmet att kunna sitta ner och diskutera med 
patienterna oftast är begränsat. Det blir då snabbast och enklast med envägsinformation 
från sjuksköterska till patient. Bosworth et al. (2011) menar att informationen inte 
behöver ta mer än en kvart. Att ge för mycket information på samma gång kan vara 
svårt för patienten att ta in. Detta överensstämmer väl med den kliniska erfarenheten. 
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Det är vanligt att patienter som har svårigheter med exekutiva funktioner har begränsad 
möjlighet att vara fokuserad och att vara uppmärksam en längre tid. 

Empowerment var ett teoretiskt begrepp som framkom, vars innebörd var att patienten 
skulle ta kontroll över sin situation. Det var endast i Rasjö Wrååk et al. (2015) som 
empowerment användes. Det kan innebära att patienten själv kommer fram till vilka mål 
och vilken information som behövs med stöd av sjuksköterska. Patienten kan på så sätt 
stärka sin självständighet, känna makt över sitt eget liv och därmed göra egna val (SBU, 
2009). Genom att uppnå detta kan sjuksköterskan minska vårdbehovet för patienten. Det 
är viktigt att ha en tydlig teoretisk referensram som sjuksköterskan kan utgå ifrån i 
samband med informationsgivningen 

Sjuksköterskans roll var ett nära samarbete med patienten och genom information och 
utbildning komma fram till vad som är möjligt för den enskilde när det gäller att uppnå 
hälsa (Rasjö Wrååk et al, 2015). Sjuksköterskan har med sin breda kompetens och 
holistiska synsätt en viktig roll (Ekman, 2014; Perk, 2007). I den nya patientlagen 
trycks det på att vårdpersonalen ska ge information om patientens hälsa, val av metod 
och behandlingsalternativ (SFS, 2014:821). År 2011 publicerade Socialstyrelsen 
nationella riktlinjer som innebar att vården skulle erbjuda samtal med fokus på att 
förebygga ohälsosamma livsstilsfaktorer (Socialstyrelsen, 2011). Inom primärvården 
erbjuds idag hälsosamtal enligt riktlinjerna. En samtalsmetod som skulle kunna 
underlätta hälsosamtalen är motiverande samtal (MI). I motiverande samtal talas 
exempelvis om informationsutbyte som ett sätt att ge information som personen 
inledningsvis inte har frågat efter (Barth & Näsholm, 2006). När det gjordes en 
utvärdering av de nationella riktlinjerna från 2011 framkom att 60 procent av 
personalen inom primärvården upplevde att de hade rutiner för rådgivning inom 
exempelvis tobaksbruk och fysisk aktivitet. Det framkom däremot inte att det fanns 
rutiner för övriga livsstilsfaktorer som kan vara viktiga för att förebygga hypertoni. 
Även vid andra sjukdomstillstånd som exempelvis diabetes, cancer och psykisk ohälsa 
kan det krävas förändringar av ohälsosamma vanor (Socialstyrelsen, 2014). Det är av 
största vikt att medel avsätts för att påskynda det hälsofrämjande arbetet. Redan idag 
kan de kliniker som uppnår sina mål för hälsofrämjande åtgärder, få en målrelaterad 
ersättning, för att öka motivationen.  

Regelbundet stöd från sjuksköterska var viktigt oavsett om det skedde på en 
sjuksköterskeledd mottagning (Dean et al., 2013) eller via telefonkontakt (Bernocchi, et 
al., 2014). Sjuksköterskans omvårdnadsroll var att stödja patienten i 
livsstilsförändringar, ge stöd kring medicinering och utvärdera patientens 
blodtrycksvärde. Stödet skulle resultera i att patienten nådde sitt målvärde (Chiu & 
Wong, 2010). Sjuksköterskan tog hänsyn till patientens förmåga till egenmakt och 
kontroll för att kunna förändra sin livsstilssituation i samband med hypertoni (Rasjö 
Wrååk et al., 2015). Att undervisa patienterna i mindfulness kan vara ytterligare ett sätt 
att ge patienten stöd till livsstilsförändringar. Exempel på sådan teknik är att lära 
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patienten medveten andning, ökad medvetenhet om kroppsliga sensationer och 
observera olika tankar utan att bli fångad av dem. Tekniken kan leda till att bland annat 
stressen kan minskas (White & Gulati, 2015). Arbetsallians innebär att det finns en 
överenskommelse mellan behandlare och patient kring målen med behandlingen och 
vad som krävs för att nå dem. Vidare ska det finnas ett känslomässigt band mellan 
behandlare och patient. Om det finns en god arbetsallians gör det att patienternas 
följsamhet till behandlingen ökar (Fuertes, Mislowack, Bennett, Paul, Gilbert, Fontan & 
Boylan, 2007). Det visar att det kan ha stor betydelse hur stödet förmedlas till 
patienterna. Stödet, oavsett i vilken form, bör förmedlas med empati, hopp och värme. 

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder när det gäller 
hälsofrämjande förhållningssätt vid samtal om levnadsvanor, framkommer att 
”vårdpersonalen behöver göra en enskild bedömning av när och hur frågorna ska ställas, 
så att det sker på bästa möjliga sätt och med lyhördhet för patientens förväntningar och 
värderingar” (Socialstyrelsen, 2011, s.2). Uppföljningen visade att det fanns stora 
skillnader mellan landstingen och att det endast var en liten andel av patienterna som 
fick stöd av vårdpersonal i att förbättra sina levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2014). I 
Rasjö Wrååk. (2015) ger ett ökat medinflytande för patienten ett förbättrat blodtryck 
genom att på det sätt som sjuksköterskan ger råd får det patienten att känna sig nöjd och 
delaktig i vården. Vad som är förvånande är att trots att det finns studier som visar att 
sjuksköterskan kan ha en aktiv roll i samband med samtal kring livsstilsfaktorer, är detta 
område eftersatt. Det skulle vara önskvärt om sjuksköterskan i sin roll, tog hänsyn till 
familjens och omgivningens betydelse i större utsträckning och utvecklade metoder för 
detta. Om sjuksköterskorna exempelvis hade tagit del av kunskap från nätverksarbete 
(Hedberg-Ericson, Tenerz, Ström & Moody Källberg, 2013), som ofta används inom 
kommunal verksamhet och inom psykiatrisk öppenvård, skulle en mer tvärvetenskaplig 
utveckling kunna ske när det gällde att arbeta med stöd kring patienter med hypertoni. 
Anhöriga kan även ha en god inverkan genom att stödja patienten till 
livsstilsförändringar (Hallberg & Folke, 2010). 

Sjuksköterskans omvårdnadsroll vid uppföljning var att utvärdera om planeringen kring 
patientens hypertoni följdes, och ta reda på om hälsoeffekterna av sjuksköterskans 
tidigare interventioner som exempelvis utbildning i livsstilsförändringar haft effekt. Vid 
uppföljningarna nämndes också vikten av god följsamhet i samband med 
medicineringen (Bernocchi et al., 2014). Att majoriteten av patienterna inte tog sina 
mediciner som föreskrivits, framkom i en studie av 750 deltagare med hypertoni 
(Karakurt & Kaşikçi, 2012). Det är därför viktigt att sjuksköterskan i dialog med 
patienten undersöker om patienten tar de mediciner som ordinerades, och att aktuell 
läkemedelslista finns tillgänglig hos patienten. Dålig uppföljning kan leda till låg 
följsamhet till behandlingen med sämre resultat som följd (Fossum, 2013). En risk med 
envägskommunikation är att sjuksköterskan ibland kan göra patienten passiv. Den 
intressanta frågan är inte alltid ”har du tagit din tablett?” utan ”Det är någonting som 
gör att det blir svårt att hantera din medicinering. Vilka tankar har du om kring det?” 
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Frågan gör att sjuksköterskan kan fokusera på vad som blockerar patientens egenvård 
och på sikt borde sjuksköterskan kunna fasa ut sig själv. Roy menade bland annat att 
individen bör använda sig av inneboende och förvärvade copingmekanismer           
(Roy, 2009). Om patienten har svårt med att hantera den förändringen det innebär att ha 
hypertoni, kan detta även i samband med uppföljningar vara sjuksköterskans roll, 
genom att bistå patienten i att förvärva fler copingstrategier. Sjuksköterskan bör få 
ökade kunskaper kring coping och även ta del av hur begreppet är möjligt att förmedla 
till andra. 

De mätmetoder som mest framkom var manuell blodtrycksmätning och 
hemblodtrycksmätning (HBPM). När det gällde manuell blodtrycksmätning framkom 
ingen specifik omvårdnadsroll vid själva mätsituationen, mer än att blodtrycket togs 
enligt gällande riktlinjer (Stewart et al., 2014). I den kvalitativa studien, (Jones et al., 
2013) framkom att i samband med HBPM, var primärvårdspersonalen i stort positiva 
till att patienterna skulle vara involverade i sin behandling och själv skulle övervaka 
sina blodtryck. Dock fanns många farhågor kring om självövervakning skulle 
implementeras som en ny varaktig rutin.  Det framkom att blodtrycksvärden generellt 
var lägre när patienterna mätte sitt blodtryck i hemmet i jämförelse med mätvärden på 
mottagningarna och personalen blev osäkra på vad de skulle göra med resultatet (Jones 
et al., 2013). Inför användning av HBMP borde individuell bedömning göras för att 
förvissa sig om att patienten hade motivation och lämplighet till att klara av 
blodtrycksmätning i hemmet (SBU, 2010). De patienter som själv initierat att köpa en 
hemblodtrycksmätare, gav både positiva och negativa effekter. En positiv effekt var att 
patienten blev mer uppmärksam på sitt blodtrycksvärde, om blodtrycket låg för högt 
kunde patienten själv tänka extra på till exempel saltintaget, öka motionen och på så sätt 
själv monitorera sitt blodtryck. En negativ effekt kunde vara att patienten på eget bevåg 
titrerade sina läkemedel utefter blodtrycksvärdet (Abdullah & Othman, 2011). Med ny 
teknik där hemblodtrycksvärderna automatiskt överfördes via telemonitorer till 
vårdinrättningar och patienten inte själv kunde se sitt mätvärde, gav säkrare resultat 
(McKinstry et al., 2013). Enligt det nuvarande kunskapsläget så var det automatiskt 
mottagningsblodtryck som korrelerar bäst med vaket ambulatoriskt blodtrycksmätning 
än när blodtrycket mättes manuell. Det föreslogs bli en gyllene standard metod i 
framtiden (Henriksson, 2014; Myers & Godwin, 2012). Automatiskt blodtryck innebär 
att patienten tar sitt blodtryck på vårdcentralen under 30 minuter, i ett tyst rum utan 
kontakt med vårdpersonal. Trots detta är ambulatoriskt blodtryck det som primärt ska 
användas när det finns en misstanke om hypertoni (White & Gulati, 2015). Baksidan av 
den snabba kunskapsutvecklingen är att det kan bli förvirrat kring vilka riktlinjer som 
ska följas. Sjuksköterskans omvårdnadsroll har på kort tid ändrats från att tidigare vara 
närvarande i samband med manuell blodtrycksmätning, till att idag ha en mer 
monitorerande funktion. Detta var en trend som kunde ses när det gällde 
sjuksköterskans roll i förhållande till hypertoni och blodtrycksmätning. Det var endast i 
tre artiklar som sjuksköterskan tog blodtryck ansikte mot ansikte (Dean et al., 2014; 
Hebert et al., 2012; Rasjö Wrååk et al., 2015). Trenden att sjuksköterskan får en allt mer 
frånvarande roll, i samband med själva blodtrycksmätningen, kan ses som någonting 
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positivt. Dels kan det i framtiden göra själva mätningen mer exakt då tekniken utvecklas 
och göra det mer bekvämt för patienterna och dels kan sjuksköterskans roll utvecklas. 
Även om vi kan se en utveckling på det tekniska planet finns det fortfarande något som 
inte går att lösa med teknik, nämligen det mellanmänskliga mötet som är centralt i 
omvårdnaden. Det medför alltid en merkostnad att införa ny teknik eller implementera 
nya arbetsmetoder. Emellertid medför det ökade kostnader om patienter 
övermedicineras eller om patienterna inte får den adekvata sänkning av blodtrycket som 
är nödvändigt. Då har vi inte beaktat det personliga lidandet från patienter och anhöriga 
som vi riskerar om utvecklingen avstannar inom detta område. 

Nya riktlinjer från NICE Guidelines (2011) kommer hösten 2015, och det ska bli 
intressant att se om nya omvårdnadsåtgärder vid blodtrycksmätning och hypertoni för 
sjuksköterskor finns med. I Jones et al. (2013) hoppades sjuksköterskorna på att vården 
i framtiden ska bli mer personcentrerad. Rasjö Wrååk (2015) visar att trenden går mot 
att patienten är i fokus och får ett ökat medinflytande, detta ligger i linje med den nya 
patientlagen (2014:821) som ger patienten en stark roll att kunna bestämma och vara 
delaktig i sin vård. Det finns anledning att fortsätta arbetet med att ge sjuksköterskan 
inom primärvården en tydligare roll i samband med att mäta och följa upp blodtryck. 
Någon specifik omvårdnadsroll vid manuell blodtrycksmätningen har inte framkommit. 
Tanken som fanns var att litteraturstudien, särskilt skulle belysa omvårdnaden runt den 
manuella blodtrycksmätningen. När var det lämpligt eller olämpligt att mäta 
blodtrycket, hade det någon påverkan om flera olika sjuksköterskor tog blodtrycket på 
samma patient eller var det bättre att samma sjuksköterska tog blodtrycken? 
Vitarockeffekten nämndes inte i något omvårdnadssammanhang. Litteraturstudien har 
dock gett en kunskapsökning när det gäller omvårdnad runt hypertoni och 
hemblodtrycksmätning.   

 

KONKLUSION 

När sjuksköterskans omvårdnadsroll i samband med hypertoni belystes, utkristalliseras 
tre kategorier; Att informera, Att ge praktiskt och emotionellt stöd samt Att följa upp. 
När de vävs samman ger det ett signifikant förbättrat blodtrycksvärde. Resultatet ligger i 
linje med personcentrerad vård då fokus har varit att få patienterna att ta större ansvar 
för livsstilsförändringar och medicinering. Det framkom ingen tydlig omvårdnadsroll 
för sjuksköterskan vid själva mätsituationen.  

 

IMPLIKATION 
Idag finns ingen högskoleutbildning för sjuksköterskor med inriktning på hypertoni. 
Vidareutbildning finns exempelvis för diabetes, allergi, inkontinensvård och 
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rökavvänjning. Korta kurser kan dock finnas inom ämnet hypertoni. Det är ovanligt att 
det förekommer hypertonimottagningar ute på vårdcentralerna. Det finns oftast 
diabetesmottagningar, astma/KOL mottagningar med flera. Om det funnits utbildningar 
inom hypertonivård hade det också funnits riktlinjer för sjuksköterskor i större 
utsträckning. Med en sådan utbildningsgrund, skulle sjuksköterskan kunna ta emot 
patienter mer självständigt, med stöd av läkare som konsulter. Kanske det skulle kunna 
bidra till att minska det stora antalet patienter med hypertoni och därmed minimera 
riskerna för kardiovaskulära följdsjukdomar. I en eventuell framtida magisteruppsats 
hade det varit spännande att inventera distriktssköterskors/sjuksköterskors nuvarande 
omvårdnadsarbete runt blodtryck och blodtrycksmätning på en vårdcentral för att få en 
klarare bild hur omvårdnaden ser ut. Det vore intressant att så småningom kunna 
implementera ett formulär eller styrdokument, där alla delar som kom fram i detta 
resultat kunde vara med. Styrdokumentet skulle utgå från ett personcentrerat synsätt där 
patienten, sjuksköterska och läkare samarbetar mot en bättre livskvalitet och för ett 
normalt blodtrycksvärde.  
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Bilagor 
 

Tabell 1: Klassifikation av blodtryck 
 

Klassifikation Systoliskt BT (mm/hg) Diastoliskt BT (mm/hg) 

Optimal <120 <80 

Normotension 120-129 80-84 

Högt normalt 130-139 85-89 

Mild hypertoni (grad 1) 140-149 90-99 

Moderat hypertoni (grad 2) 160-179 100-109 

Uttalad hypertoni ( grad 3) >180 >110 

Isolerad systolisk hypertoni >140 <90 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 

Tabell 2: Sökordsöversikt 
 
Sökord Databasnamn 

CiINAHL 

Databasnamn 

PubMed 

Databasnamn 

PsycINFO 

Blodtryckmätning Blood pressure Determination Blood pressure 

Determination 

Blood pressure 

Primärvård Primary Primary Care Primary Care 

Omvårdnad nurs* nurs* nursing 

 
 

      

     

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



	  

 

Tabell 3: Sököversikt 
 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

150221 PsycINFO 

Blood pressure AND 
Nursing  care Primary care 

Limits: English, abstracts 
available, year 2010, adult  39 18 5 2 

150303 
CINAHL sök 
1 

Blood pressure determination 
AND Primary 

Limits: English, abstract 
available, year 2011, adult 116 10 7 0 

 
150303 

 

 
CINAHL sök 
2 

 

Blood pressure determination 
AND primary AND nurs* 

Limits: English, Abstract 
available, year 2010, adult 

 

20 

 

7 

 

5 

 

2 

 

150303 
PubMed sök 
1 

Blood pressure determination 
AND nurs* 

Limits: English, abstracts 
available, year 2010, adult 167 17 17 7 

150303 
PubMed sök 
2 

Blood pressure determination 
AND primary care. Limits: 
English, abstract available, year 
2010, adult 302 23 23 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 

Tabell: 4 Artikelöversikt 
 
ARTIKEL 1 

Referens Abdullah, A., & Othman, S. (2011). The influence of self-owned home blood 
pressure monitoring (HBPM) on primary care patients with hypertension: A 
qualitative study. BMC Family Practice, 12(1), 143-143. doi:10. 1186/1471-2296-
12-143 

 

Land Databas Malaysia PubMed 

Syfte Att undersöka patientens upplevelse av självinitierad HBPM, vid hypertoni inom 
Primärvården. 

Metod:  

Design 

Urval 

 
Datainsamling 

 

 
Dataanalys 

 
Bortfall 

Kvalitativ metod 

Intervjustudie 

Patienter inom primärvården, som hade diagnos hypertoni och erfarenhet av 
hemblodtrycks övervakning. Sammanlagt 24 deltagare 
 
Ändamålsenlig urvalsmetoder användes för att rekrytera patienter som själv 
initierade användningen av HBPM. Datainsamlingen hämtades efter att 6 personer 
deltog i en djupintervju angående användning av HBPM. 18 personer var med i en 
diskussionsgrupp där de fritt fick tala om upplevelserna kring HBPM.  

 Temantisk analys, med hjälp av datorprogrammet NVivo. 

 
Inget bortfall. 

Slutsats Primärvårds patienter som självinitierade HBPM användning behövde sin läkare till 
att delta med vägledning och stöd, särskilt när det gäller målblodtryckets nivå, 
frekvens av övervakning och åtgärder för att hantera avvikande 
blodtrycksmätningar. Utan detta stöd från vårdpersonal ansåg deltagande att de inte 
kunde uppnå fördelarna med HBPM. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Medel.  

 
 



	  

 

ARTIKEL 2 

Referens Bernocchi, P., Scalvini, S., Bertacchini, F., Rivadossi, F., & Muiesan, M. L. (2014). 
Home based telemedicine intervention for patients with uncontrolled hypertension: - 
a real life - non-randomized study. BMC Medical Informatics and Decision Making, 
14, 52. doi:10.1186/1472-6947-14-52 

Land Databas Italien PubMed 

Syfte Att undersöka effektiviteten av en hembaserad telefonitjänst för patienter med en 
okontrollerad hypertoni. 

Metod:  

Design 

Urval 

 
Datainsamling 

 

 

 
 
 
Dataanalys 

Bortfall 

Kvantitativ metod 
 
Icke randomiserad studie.  

Av alla patienter som besökte en primärvårdsklinik vid Fondazione Maugeri, 
Lumezzane Medical Center, Italy, mellan september 2009-september 2011.  

2155 patienter screenades och 210 uppnådde inklusionskriterierna, dessa var 
nyupptäckt hypertoni med gränsvärden över 140/90 mmHg eller en historia av ett 24 
h ambulatoriskt blodtrycksmätning med ett värde på 125/80 eller högre, eller 
patienter med tidigare diagnos på högt blodtryck som inte har varit adekvat 
kontrollerat. Vilka delades upp, 74 hembaserad teleövervakning, samt 94 fick 
ordinarie vård. Patienter äldre än 18 år. Alla patienter ska ha en fungerande 
telefonlinje. Exklusionskritereier, patienter som bor på långvårdsklinik, samt 
patienter med svåra kognitiva brister eller har en dålig prognos.  

 Analytisk statistik.  Paired T test, 2 way, ANOVA 

210 patienter ingick i studien. Bortfall 37 personer. 

Slutsats Patienter som följdes upp via telefon fick statistiskt signifikant förbättrade 
förändringar, lägre blodtryck, både på det systoliska och diastoliska mätvärdet. 
Patienten fick möjlighet att kontakta en sjuksköterska alla tider under den öppna 
mottagningstiden, fick stöd och ett reducerat värde av blodtrycket. Ett strukturerat 
tillvägagångsätt med stöd som gavs av både sjuksköterska och läkare förbättrade 
resultatet hos de patienter som hade en okontrollerad hypertoni 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Medel.   

 
 



	  

 

 

ARTIKEL 3 

 
Referens Bosworth,H.B.,Powers,B.J.,Olsen,M.K.,McCant,F.,Grubber,J.,Smih,V.,Oddone,E.Z.(2011) 

Home Blood Pressure Management and Improved Blood Pressure Control Results from a 
Randomized Controlled Trail. Arch Intern Med.2011;171(13):1173-1180. 
doi:10.1001/archinternmed.2011.276 

Land 
Databas 

USA PubMed 

Syfte Att undersöka vilken av tre interventioner som är mest effektiv för att förbättra 
blodtrycksvärdet för patienter med hypertoni. 

Metod:  

Design 

Urval 
 
Datainsamling 

 
 
 
 
Dataanalys 

Bortfall 

Randomiserad kontrollerad studie. 

 

593 deltagare randomiserades till 4 grupper.  
 
En grupp erbjöds sedvanligt bemötande vid hypertoni, och tre grupper erbjöds olika 
telefon-baserade interventioner. Grupp (1) administrerades av sjuksköterska, där 
patienterna fick evidensbaserade rekommendationer angående livsstilsfaktorer samt 
hypertonikunskap. Grupp (2) fick interventioner av sjuksköterska och läkare som 
tillsammans administrerade en läkemedels intervention. Grupp (3) en kombination av 
grupp 1 och 2. 

Dataanalys. Analytisk statistik.  Multiple linear regression 

Inget bortfall 

Slutsats Interventions effekten var måttlig, men för individer som hade sämst blodtrycksvärde vid 
utgångsmätningen , där var effekten större. Studien visar vikten av att identifiera de 
individer som gynnas mest av de resurskrävande åtgärdsprogrammen. Det räckte med 12-
14 minuters information från sjuksköterskan för att reducera blodtrycket 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Hög 

 
 
 



	  

 

 

ARTIKEL 4 
 
Referens Chiu, C. W., & Wong, F. K. Y. (2010). Effects of 8 weeks sustained follow-up after a 

nurse consultation on hypertension: A randomised trial. International Journal of 
Nursing Studies, 47(11), 1374-1382. doi:10.1016/j.ijnurstu.2010.03.018 

Land Databas Kina CINAHL 

Syfte Att undersöka om det fanns ett samband med förbättrat blodtryck och 
livsstilsförändring efter uppföljning av en sjuksköterska på mottagning, kombinerat 
med telefonuppföljning. 

Metod:  

Design 
 

Urval 

Datainsamling 

 
 
 
 
 
Dataanalys 

 
Bortfall 

Kvantitativ metod.  
 
Randomiserad kontrollerad studie.  
 
 
Slumpmässigt urval. 32 patienter från kontrollgruppen och 31 från studiegruppen. Två 
sjuksköterskor skulle delta, den ena i kontrollgruppen och den andra i studiegruppen. 
Kontrollgruppen skulle komma och ta sitt blodtryck på mottagningen och få 
information av sjuksköterska enligt ett protokoll där information skulle ges angående 
hypertoni, läkemedel och livsstilsfaktorer och sedan uppföljning efter 8 veckor på 
sjuksköterske mottagning. Sjuksköterskan i studiegruppen skulle ge samma 
information enligt protokollet men skulle dessutom ha uppföljande stödsamtal via 
telefon  2-3 gånger innan uppföljning på sjuksköterske mottagningen efter 8 veckor. 

 Analytisk statistik. Chi-square, t- test, Wilcoxon sign-test, Daird t- test, Mann-Witney 
U-test. 

Bortfall 5 

Slutsats Studiegruppen visade statistiskt signifikant minskning på blodtrycket. Medelvärdet 
visade en blodtrycksminskning på 19 mm/hg jämfört med kontrollgruppen som visade 
medelvärdes sänkning på 8 mm/hg 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Hög 

         

 
 



	  

 

ARTIKEL 5 
 
Referens  Dean.S.C., Kerry. M. S., Khong. K. T., Kerry. R. S., & Oakeshott. P (2014) 

Evaluation of a specialist nurse- led hypertension clinic with consultant backup in two 
inner city general practices: randomized controlled trial. Family Practice, Vol. 
31(2),172-179. doi:10.1093/fampra/cmt074 

Land 
Databas 

England. PsycINFO 

Syfte Att utvärdera effekten av det systoliska blodtrycket hos patienter med hypertoni som 
fick kontakt med en sjuksköterskeledd mottagning, där specialistsjuksköterska hade 
stöd av läkare. 

Metod:  

Design 

Urval 

 
 
 
 
 
Datainsamling 

 
 
Dataanalys 

Bortfall 

Kvantitativ studie 
 
 Randomiserad, kontrollerad studie. 

Deltagarna rekryterades från två kliniker i London med totalt 13 000 patienter. En 
datasökning på alla registrerade patienter över 18 år, som fanns i register för högt 
blodtryck, diabetes, hjärtsjukdom eller stroke. Patienter skulle ha ett blodtryck som 
tagits de senaste 12 månaderna, med ett värde som var lika med 150/90 mm Hg eller 
mer, alternativt 140/80 mm Hg eller mer om det var en etablerad hjärtsjukdom, 
diabetes eller kronisk njursjukdom.. 

Exklusionskriterier; Patienter med sekundärt högt blodtryck, icke-engelsk talande, 
eller har en annan sjukdom som dominerar patientens vård, 65 individer. Av de 353 
som randomiserades, fick 186 sedvanlig vård och 167 deltog i vård under ledning av 
sjuksköterskor.  
Dataanalys, Analytisk statistik. Chi-Square test.  

Bortfallet var 40 stycken. 

Slutsats Gruppen som randomiserades till kontakt med en sjuksköterskeledd mottagning för 
hypertoni, fick ett signifikant lägre systoliskt blodtryck. Sjuksköterskor hade ett 
uppföljningssamtal en gång i månaden i sammanlagt sex månader eller tills 
blodtrycket var under målvärdet. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Hög 

 
 



	  

 

 

ARTIKEL 6 

Referens Hacihasanoglu, R., & Gösüm, S. (2011). The effekt of patient education and home 
monitoring on medication compliance, hypertension management, healthy lifestyle 
behaviours and BMI in a primary health care setting. Blackwell Publishing Ltd, Journal 
of Clinical Nursing, 20692-705 doi:10.1111/j.1365-27022010.03534.x 

land Databas Turkiet PsycINFO 

Syfte Att mäta effekten av en patientorienterad utbildning och av en em-baserad övervakning 
och hantering av högt blodtryck inom primärvården genom att tillhandahålla utbildning 
om hälsosam livsstil och medicinsk följsamhet. 

Metod:  
 
Design 
 
 
Urval 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
Bortfall 

Kvantitativ studie. Randomiserad kontrolleras studie. 
 
Pre-posttest studie 
 
Patienter med okontrollerad eller nyupptäckt hypertoni togs med. Deltagarna som var 
120 till antalet delades in i tre grupper A, B och C samt en kontrollgrupp, 40 stycken i 
varje grupp. Grupp A och B fick 6 månatliga utbildningstillfällen, om medicinsk 
följsamhet, fyra inom primärvården och två hembesök. Grupp B fick dessutom 
utbildning i hälsosamma livsstilsfaktorer, som delades upp i en individuell och i en 
semistrukturerad grupp. Grupp C monitorerades rutinmässigt inom 
primärvården.  Mini- och maxvärden kontrollerades innan utvärderingen. 
 
Dataanalys. Analytisk statistik. Chi-square test och ANOVA och t-test användes för 
bedömning av experimentellgruppen och kontrollgruppen. 
 
Bortfall 10 deltagare. 

Slutsats Sjuksköterskor har en viktig roll, när det gäller att upptäcka okontrollerad hypertoni, 
och kan även förbättra följsamheten när det gäller medicinering och förändring av 
livsstilsfaktorer.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Hög 

 
 
 

 

 

 

 

 



	  

 

 
 
ARTIKEL 7 

Referens Hebert, P.L., Sisk,J.E., Tuzzio,L., Casabianca,J.M., Pougue,V.A., Wang,J.J., Chen,Y., 
… McLaughlin, M.A.( 2011).Nurse-led Disease Management for Hypertension Control 
in a Diverse Urban Community: a Randomized trail. Journal of General Internal 
Medicin, 27(6) 630-639. doi:10.1007/s11606-011-1924-1 

Land Databas USA PubMed 

Syfte Att undersöka effektiviteten vid hemblodtryck endast eller i kombination med 
uppföljning av sjuksköterska. 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

 
 
 
 
 
 
 
Dataanalys 

Bortfall 

Randomiserad och kontrollerad studie. 

 
 
Individer som antingen beskrivs som svarta eller latino-amerikaner, över 18 år. Har fått 
vård de senaste 6 månaderna inom allmän medicin, geriatrisk sjukvård, eller hjärtklinik, 
eller inom den vårdinrättning där studien har genomförts. Deltagarna skulle ha ett 
okontrollerat högt blodtryck på 140/90 mmHg eller mer. Eller 130/80 mmHg eller mer 
för patienter med diabetes eller njur sjukdomar. Exklusionskriterier, gravida, 
dialyspatienter, individer som vårdas i livets slutskede, eller andra medicinska 
omständigheter som förhindrar interaktion med sjuksköterska. 416 deltagare delades in i 
två grupper. En grupp med hembaserad blodtrycksmätning, och en grupp hade besök av 
sjuksköterska i hemmet för blodtrycksmätning och telefonuppföljning. Kontrollgruppen 
bestod av 71 patienter som fick sedvanlig behandling 

Dataanalys. Analytisk statistik. Linjär regression. 

Vid 9 månaders uppföljning, fanns ett bortfall på 28%.  

 

Slutsats Sjuksköterske inteventioner tillsammans med hembaserat blodtryck, gav statistiskt 
signifikant minskning av det systoliska blodtrycket, men ingen mätbar effekt på 
diastoliskt blodtryck. Endast hem baserad blodtrycksmätning är inte mer effektiv än 
sedvanligt blodtrycksmätning på mottagningen. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Hög 

  



	  

 

 
 
 

ARTIKEL 8    

Referens Jones,M., Greenfeield,S.M., Bray,E.P., Hobbs,FD.R., Holder,R., 
Little,P.,”...”McManus,R.J (2013) Patient self-monitoring of blood pressure and self-
titration of medication in primary care: the TASMINH2 trail Qualitive study of health 
proffessionals´ experiences.The British Journal of General Practice Br J Gen Pract. 
63(611):e378-e385 doi:10.3399/bjgp13X668168 

Land Databas England PubMed 

Syfte Undersöka vårdpersonalens synpunkter och erfarenheter av patienter som på egen hand 
i hemmet, mäter sitt blodtryck och därefter på egen hand titrerar läkemedel mot högt 
blodtryck. Studien ingick i en större studie ,TASMINH2 studien,  som undersökte 
patienters förmåga att själv övervaka och  mäta sitt blodtryck och titrera medicinen 
själv. 

Metod:  

Design 

Urval 

 

Datainsamling 
 

Dataanalys 
 
Bortfall 

Kvalitativ studie gjord tillsammans med en randomiserad kontrollerad studie. 

16 vårdpersonal från 14 olika vårdinrättningar intervjuades, däribland två 
sjuksköterskor. De semi-strukturerade intervjuerna bandades och transkriberades. 

TASMINH2-studien 527 deltagare från 24 olika vårdinrättningar, som tillhanda höll en 
blodtrycks monitor och skulle mäta sitt blodtryck i hemmet, dagligen i en vecka , en 
gång i månaden i 12 månader. 

Kvalitativ analytisk metod.  

Inget bortfall 

Slutsats Vårdpersonal önskade att patienterna blev mer involverade i sin hypertoni behandling, 
men efterfrågade ett ramverk att verka i. Viktigt var att ta ställning till hur patienter 
skulle tränas i att själv övervaka blodtrycksmätningen i hemmet och även ta ställning 
till hur själva titreringen skulle gå till innan metoden spreds. Blodtrycks övervakning i 
hemmet blev mer utbrett, men utvecklingen av att patienterna hanterade 
blodtrycksmätningen och medicineringen själv, kom troligen att ta lite tid att uppnå. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Medel 



	  

 

ARTIKEL 9 
 
Referens Leblanc, M-E.,Cloutier,L., & Veiga,E.V.(2011). Knowledge and practice outcomes 

after home blood pressure measurement education programs. Blood Press Monit, 
16(6):265-9. doi:10.1097/MBP.0b013e32834b667a 

Land Databas Canada PubMed 

Syfte Att undersöka resultaten av tre utbildningsprogram för vuxna angående teoretisk och 
praktik kunskap i samband med mätning av hemblodtryck. 

Metod:  
Design 
 
Urval 
Datainsamling 
 
 
 
 
 
Dataanalys 
 
Bortfall 

Randomiserad kontrollerad studie 

Förtest och eftertest design. 
 
95 deltagare randomiserades till tre grupper: Grupp (A), individuell träningsgrupp, 
Grupp (B), gruppträning och Grupp (C) självinlärningsgrupp. Deltagarna i grupp A och 
B fick en intensiv utbildning av sjuksköterska, grupp C fick ett häfte med instruktioner 
för självstudier i 7 dagar. Statistiskt signifikant förbättring av teoretisk och praktisk 
kunskap i grupp A och B i jämförelse med gruppen för självinlärning. Resultaten 
bekräftades i eftertesterna. Bedömning angavs i poäng. 

 

Dataanalys. Analytisk statistik.  Chi square-test, Wilcoxon-test, Mann-Whitney U-test 
och Kruskall-Wallis-test 

Inget bortfall. 
 

Slutsats Resultaten indikerar att vuxna som deltar individuellt eller i grupp i träningsprogram 
för mätning av hemblodtryck behåller sina teoretiska och praktiska kunskaper bättre. 
Det positiva resultatet i grupp A och B kan förmodligen hänföras till interaktionen med 
sjuksköterska. 

Vetenskaplig 
kvalitet Hög 

 

 
 
 

 
 
 



	  

 

 

ARTIKEL 10 

Referens McKinstry, B., Hanley, J.,Wild, S., Pagliari, C.,Paterson,M.,Lewis,S., 
Padfield(2013).Telemonitoring based service redesign for the management of 
uncontrolled hypertension: multicentre randomised controlled trial. BMJ: British 
medical Journal, 346:F3030. doi:10.1136/bmj.f3030 

Land Databas Storbritannien PubMed 

Syfte Att fastställa om en intervention med telefon support och stöd av sjuksköterska, efter 
att det tidigare fått diagnosen hypertoni via ambulatorisk blodtrycksmätning, för att 
minska det systoliska och diastoliska blodtrycket. 

Metod:  

Design 

Urval 

 
 
 
 
 
Datainsamling 

 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
Bortfall 

Multi Center Randomiserad kontrollerad studie. 

 
 
401 deltagare i åldern 29-95 år med okontrollerat blodtryck (ambulatoriskt blodtryck 
taget under dagtid mer än eller lika med 135/80 mindre än eller lika med 210/135 
mmHg. Dessa delades in i en interventionsgrupp och en kontrollgrupp. Självmätning 
och överföring av blodtrycksvärdena till en säker websida för översikt av en 
sjuksköterska eller läkare som deltar i studien. 

Sjuksköterskorna som deltog visste inte vad studien gick ut på förrän efteråt. Patienten 
blev slumpvisst fördelade till de olika grupperna. Analysera primära och sekundära 
resultat av ålder, kön, BMI, blodtryck, antal mediciner, kolesterolvärde, halten 
kolmonoxid i utandningen, HbA1c. 
 

Dataanalys. Analytisk statistik.  Chi-square-test. 

Bortfall. 21  

Slutsats Stödjande självmätning genom telefonövervakning, är en effektiv metod för att uppnå 
kliniskt viktig reduktion av blodtrycket, när det gäller patienter med okontrollerat högt 
blodtryck, inom primärvården. Emellertid var det förknippat med en ökad användning 
av resurser avsedda för Nationella hälsoservice insatser. Vidare forskning föreslås för 
att säkerställa om minskningen av blodtrycket förblir reducerat i ett längre perspektiv 
och om interventionerna är kostnadseffektiva.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Hög 



	  

 

ARTIKEL 11 

Referens Rasjö Wrååk G, Törnqvist L, Hasselström J, Wändell PE, & Josefsson K. (2015). 
Nurse-led empowement strategies for patients with hypertension: a questionnaire 
survey. International Council of Nurses. doi:10.1111/inr.12174. 

Land Databas Sverige PubMed 

Syfte Studien syftar till att beskriva effekterna av råd och stöd till patienter med högt 
blodtryck. 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

 
 
 
Dataanalys 

Bortfall 

Kvantitativ studie.  
 
Randomiserad , kontrollerad intervention studie. 

Frågeformulär besvarades och som handlade om råd och stöd, hälsofaktorer och 
egenkontroll, av patienter med högt blodtryck före och efter interventioner med 
sjuksköterskor .111 patienter delades upp i två grupper, 59 i interventionsgruppen och 
52 i kontrollgruppen. Två formulär med 20 frågor. Före och efter behandling. Frågorna 
handlade om hälsan, fysisk aktivitet, kost, längd, vikt, rökning, alkohol, stress (Sahlin 
& Hofvendahl, 2002) och kunskap om hypertoni och mätvärden.  

Dataanalys. Analytisk statistisk Wilcoxon signed-rank, ANOVA.test.  

Bortfall. 15 deltagare 

Slutsats Blodtrycket sjönk både i gruppen som fick interventionen och i kontrollgruppen. 
Gruppen som fick intervention, upplevde signifikant förbättrad hälsa och minskad 
stress samt förändrade levnadsvanor. Dock behövs mer forskning för att säkerställa 
vad i interventionen som förbättrar blodtrycket. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Hög. 

 

 

 
 

   



	  

 

 

 
 

 

ARTIKEL 12 
 
Referens Stewart,S., Stocks,N.P., Burell,L.M., de Looze,F,J., 

Esterman,A.,Harris,M.,Hung,J.,  Carrington, M.J. (2014). More rigorous protocol 
adherence to intensive structured management improves blood pressure control in 
primaty care:results from the Valsartan Intensified Primary carE Reduction of Blood 
pressurestudy. Journal of Hypertension 32(6):1342-1350 
doi:10.1097/HJH.0000000000000180 

Land Databas Australien PubMed 

Syfte Att undersöka följsamheten i samband med strukturerad intensiv ledning i Valsartan 
intensifield Primary carE reduction of Blood Pressure (VIPER-BP) studien.  

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

 
 
 
Dataanalys 

Bortfall 

Prospektiv, randomiserad kontrollerad studie 

 
 
Deltagare från 119 primärvårds kliniker och 1562 deltagare randomiserades till 3 olika 
grupper där en grupp fick vanlig vård och de andra två grupperna fick olika styrkor på 
blodtrycksmedicin.  Presumtiva kriterier för att bedöma följsamheten till behandlingen, 
receptförskrivning, och besöksnärvaro vid 6,10,14 och 18 veckors uppföljning. hur väl 
protokollet efterföljdes jämfördes med resultaten för blodtrycken som följdes upp i 26 
veckor. 

Dataanalys. Analytisk statistik. Multivariate analys.  

Inget bortfall. 

Slutsats Studien identifierade en potentiellt viktig roll för praktiserande sjuksköterskor för att 
överföra kunskapen till klinisk praktik. Det visar sig att en strukturell individuell plan för 
patienter med hypertoni optimerade blodtrycksvärdet. Närvaro av en sjuksköterska vid 
titrerening och behandling gav en framgångsrik tillämpling. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

hög 
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