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Abstrakt  

Distriktssköterskor inom primärvården möter ofta patienter med hypertoni, 

patienter är i behov av att göra livsstilförändringar för att förbättra sitt blodtryck.  

Distriktssköterskan har som uppgift att motivera dessa patienter genom rådgivning. 

Syftet med denna studie var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av 

rådgivning till patienter med hypertoni. För att samla data till studien utfördes två 

fokusgruppintervjuer på två olika hälsocentraler, med totalt åtta distriktssköterskor. 

Fokusgruppintervjuerna analyserades med en kvalitativ manifest innehållsanalys. 

Analysen resulterade i en huvudkategori och fyra underkategorier. I resultat 

framkom att det är viktigt att distriktssköterskan ger råd utifrån individen för att 

motivera till livsstilsförändringar och uppnå följsamhet. För att det ska leda till ett 

bra möte vid rådgivningstillfället är det viktigt att avdramatisera och inte komma 

med pekpinnar leder till ett bra möte. Det är viktigt att utbilda och informera 

patienten på ett enkelt och lugnande sätt. Distriktssköterskorna möter svårigheter 

vid rådgivningen som kan leda till bristfällig uppföljning av patienter med 

hypertoni. För att öka följsamheten bör verksamheten ha tillgång till en särskild 

hypertonisköterska samt att läkare även ger rådgivning om livsstilsförändringar. 

Det är även viktigt att alla distriktssköterskor på hälsocentraler får utbildning i 

motiverande samtal då det har en stor effekt för följsamhet vid livsstilsförändringar. 

 

 

Nyckelord: distriktssköterskor, rådgivning, fokusgruppdiskussioner, erfarenhet, hypertoni, 

följsamhet, uppföljning, kvalitativ manifest innehållsanalys 
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Bakgrund 

På hälsocentralen är det distriktssköterskans uppgift att kontrollera blodtrycket, ge rådgivning och 

undervisning samt att stödja patienten i läkemedelsbehandling vid exempelvis hypertoni. Då 

patienten kommer för blodtryckskontroll bör distriktssköterskan ha ett samtal om 

livsstilsförändringar. Många patienter behöver kunskap om sitt blodtryck för att veta vad de själva 

kan göra för att påverka sitt blodtryck. Brist på kunskap kan leda till att patienten beslutar att inte ta 

läkemedel eller att genomföra livsstilsförändringar. Rådgivningen och undervisningen ska innehålla 

faktorer som motverkar hypertonin – motion, vikt, kost, stress och alkohol/tobak (Bengtsson & 

Drevenhorn, 2003; Drevenhorn, 2006, s. 54).  

 

Rådgivning innebär ett samspel mellan distriktssköterskan och patienten, till skillnad från när 

distriktssköterskan ger information till patienten. Patienten ges möjlighet till att reflektera och 

värdera över den kunskap som distriktssköterskan ger. Målet med rådgivning är att ge patienten 

möjlighet till ett förändrat tanke- och förhållningssätt genom att länka samman patientens tidigare 

kunskaper med de nya som rådgivningen gav. Det innebär ett att distriktssköterskan bör tänka på 

hur kunskapen förmedlas till patienten så att den blir individcentrerad. Det ställs då krav på 

distriktssköterskans pedagogiska och kommunikationsförmåga (Pilhammar, 2012). 

Distriktssköterskan ska tillvarata det friska hos patienten och bedöma patientens egna resurser och 

förmågor till att utföra egenvård. Genom att distriktssköterskan i dialog med patienten ger 

vägledning i att förändra sin livsstil, möjliggör det att patienten blir mer delaktig i vården och 

behandlingen. Det är distriktssköterskans ansvar att uppmärksamma patientens behov av 

information, att undervisa och motivera denna till en förändrad livsstil i syfte att främja hälsa. 

Distriktssköterskan ansvarar också för att patienten förstår den information som ges. För att 

distriktssköterskan ska kunna ge stöd och handleda patienten i att genomföra livsstilsförändringar är 

det till fördel om distriktssköterskan har goda kunskaper i samtalsmetodik och kommunikation 

(Kompetensbeskrivning för distriktssköterskor, 2008).   

 

Grunden för behandling av hypertoni är att genomföra livsstilsförändringar, såsom fysisk aktivitet, 

kostförändring, stresshantering och att se över sina tobaks- och alkoholvanor. Genom 

livsstilsförändringar kan behovet av läkemedelsbehandling minskas och rökstopp bör eftersträvas då 

det medför stora behandlingsvinster (SBU, 2007, s. 18). För att arbeta preventivt vid hypertoni 

rekommenderas i första hand livsstilsförändringar, då kan det minska förekomsten av hypertoni. Det 

har visat sig att enkla råd från läkare kan ha en positiv inverkan på patienternas motivation för att 
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genomföra livsstilsförändringar (Bhatt, Luqman-Arafath & Guleria, 2007). Abbot et al. (1994) 

skriver i sin studie att vid blodtryckskontroller på hälsocentraler ges möjlighet till att ge rådgivning 

och att utbilda patienterna i olika behandlingsmetoder, i form av livsstilsförändringar. Patienter med 

hypertoni bör få rådgivning i syfte att förändra sin livsstil, till exempel genom att sluta röka, uppnå 

en normal kroppsvikt, äta hälsosamt och att upprätthålla en regelbunden fysisk aktivitet. Rådgivning 

om livsstilförändringar kan även leda till att det minskar risken för andra följdsjukdomar, såsom 

kardiovaskulära sjukdomar och stroke. Livsstilsförändringar har visat sig ha god effekt för att sänka 

blodtrycket och det har även visat sig ha en förebyggande effekt. 

 

Det mest effektiva sättet att öka patienters följsamhet är genom rådgivning. Det finns ett stort behov 

av att läkare och distriktssköterskor ger rådgivning till sina patienter för att förebygga mortalitet och 

morbiditet i framtiden (Khan, Bawany, Mirza, Hussain, Khan & Lashari, 2014). 

 

Ma, Zhou, Zouh och Huang (2014) menar att motiverande samtal (MI), bör användas för patienter 

med hypertoni på hälsocentraler för att stödja och hjälpa dem att hålla blodtrycket på en bra nivå 

samt att förbättra följsamheten av behandlingen. Det är därför viktigt att distriktssköterskor får 

utbildning i motiverande samtal. Motiverande samtal är en patientcentrerad metod med syfte att 

stimulera den inre motivationen för att förändra ett beteende. Då rådgivningen baseras på 

motiverande samtal, fokuserar distriktssköterskan på patientens beteende förändring, såsom att ta 

sin medicin på rätt tid, sunda matvanor, regelbunden fysisk aktivitet, alkohol och tobaksvanor och 

att minska stress. Då MI inte används får patienterna information om hypertoni och om 

rekommendationer för att förbättra följsamheten och att förändra ohälsosamma livsstilar.  

 

Ma, Zhou, Zhou och Haung (2014) menar vidare MI är mest effektivt när det gäller att främja och 

följa hälsorekommendationer. En anledning till att följsamheten är bra vid MI är att utbildade 

distriktssköterskor sammanställer patienternas dagliga rutiner. Patienterna blir uppmuntrade att sätta 

upp egna mål i beslutsfattandet och att komma på fler lösningar för att förändra sin livsstil. Genom 

empowerment kan patienten få de verktyg som behövs för att öka följsamheten av rådgivningen. 

 

Sannolikheten för att patienten kommer att fullfölja sin behandling av hypertoni ökar då samtalet är 

patientcentrerat. Det innebär att patienten får utrymme för att berätta om sina upplevelser och att ett 

gemensamt beslut angående behandlingen tas tillsammans med distriktssköterskan. I samtalet bör 

det diskuteras om vilken typ av egenvård som patienten ska genomföra. Det förutsätter att en god 

kommunikation mellan de bägge parterna finns för att underlätta livsstilsförändringar. Det är 
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distriktssköterskans uppgift att ge patienten de verktyg som denne behöver för att hantera och klara 

av situationen, så kallad empowerment (Drevenhorn, 2006, s. 54).  

 

Basen i behandling av hypertoni är livsstilsförändringar hos patienten. Det är vid mötet med dessa 

patienter som distriktssköterskan ges tillfälle att ge rådgivning angående livsstilsförändringar. 

Trots det framhåller Drevenhorn (2006, s. 55) att då patienten kom till mottagningen för 

blodtrycksmätning samtalade inte distriktssköterskorna om livsstilsförändringar i någon större 

utsträckning.  

 

Distriktssköterskor inom primärvården möter många patienter med hypertoni som är i behov av 

livsstilsförändringar. Med en stigande ålder hos befolkningen ökar förekomsten av hypertoni. 

Distriktssköterskans uppgift vid rådgivning är att uppmärksamma patientens behov av information, 

att undervisa och motivera denna till en förändrad livsstil i syfte att främja hälsa. Grunden för 

behandling hos patienter med hypertoni är att genomföra livsstilsförändringar, såsom fysisk 

aktivitet, kostförändring, stresshantering och minskat tobaks- och alkoholbruk. Genom 

livsstilsförändringar kan behovet av läkemedelsbehandling därmed minskas. Distriktssköterskans 

uppgift är att kontrollera blodtrycket, ge rådgivning och undervisning samt att stödja patienten i 

läkemedelsbehandling hos patienter med hypertoni. Det är distriktssköterskans uppgift att ge 

patienten de verktyg som denne behöver för att hantera och klara av att utföra livsstilsförändringar, 

så kallad empowerment. Detta innebär att patienten ges möjlighet till ett förändrat tanke- och 

förhållningssätt genom att länka samman patientens tidigare kunskaper med de nya som 

rådgivningen gav.   

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av rådgivning till patienter med 

hypertoni.  

 

Metod 

Design 

En kvalitativ ansats användes för att beskriva distriktssköterskors erfarenheter vid rådgivning till 

patienter med hypertoni. Enligt Polit och Beck (2008, s. 14) används en kvalitativ ansats då 

författarna vill få en djupare förståelse för ett fenomen, där syftet är att beskriva en persons 

erfarenheter. Genom fokusgruppintervjuer får författarna ta del av deltagarnas personliga 
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erfarenheter, tankar och känslor. 

 

Deltagare 

Åtta distriktssköterskor från två olika hälsocentraler i norra Sverige deltog i studien. 

Distriktssköterskorna var mellan 37 till 63 år (md= 43) och hade arbetat som distriktssköterska i 1 

till 40 år (md= 20). Inklusionskriterier för att delta i studien var specialistutbildning till 

distriktssköterska, yrkeserfarenhet som distriktsköterska inom primärvården och erfarenhet av 

rådgivning till patienter med hypertoni.  

 

Procedur 

Efter att ha fått en godkänd forskningsetisk ansökan hos den lokala etiska gruppen vid institutionen 

för hälsovetenskap Luleå tekniska universitet kontaktades verksamhetscheferna för respektive 

hälsocentral. Verksamhetscheferna delgavs både muntlig och skriftlig information i form av ett 

informationsbrev som personligen lämnades av författarna. Därmed gjordes en förfrågan om 

medgivande till att studien fick genomföras på respektive hälsocentral. I informationsbrevet 

förklarades syftet med studien, samt hur studien skulle genomföras. Efter verksamhetschefens 

godkännande delade de ut informationsbrev med inbjudan till de distriktssköterskor som svarade 

mot våra inklusionskriterier. Även i detta brev förklarades studiens syfte och hur 

fokusgruppintervjun skulle gå tillväga. Med den följde ett svarsformulär där distriktssköterskorna 

fick markera om de önskade att delta i studien. Svarsformuläret returnerades sedan av 

verksamhetscheferna till författarna, som sedan kontaktade deltagarna för vidare information 

angående tid och plats för fokusgruppintervjuerna. 

 

Datainsamling 

Två fokusgrupper med fyra distriktssköterskor i varje grupp genomfördes. Fokusgrupper används 

oftare för att studera hälsoproblem. Wibeck (2010, s.11) beskriver att fokusgrupper innebär att en 

grupp personer med liknande bakgrund samlas för att diskutera kring ett givet ämne under en 

begränsad tid. Författarna använde sig av en frågeguide vid fokusgruppintervjuerna. Frågorna 

handlade om rådgivning angående livsstilsförändringar, metoder, uppföljning, skillnader mellan 

ålder, kultur och kön. Enligt Polit och Beck (2008, s. 537) är intervjuarens uppgift att uppmuntra 

deltagare att tala fritt och berätta med sina egna ord om alla ämnen i frågeguiden. Därigenom 

kommer forskarna att få all information. Wibeck (2010, s. 11) skriver vidare att deltagarna till 

fokusgruppen som väljs ut är ofta homogena, för att gruppmetodiken ska bli mer bekväm och för att 

deltagarna ska känna sig mer tillfredsställda att prata om sina upplevelser. Författarna turades om 
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att vara moderator och observatör i de två fokusgrupperna. Enligt Wibeck (2010, s.11, 83-89) leds 

fokusgrupper av en moderator som inleder diskussionen. Om det behövs introducerar moderatorn 

nya aspekter av det givna ämnet som diskuteras. Moderatorn skall hålla sig så passiv som möjligt 

men samtidigt vara en aktiv lyssnare. I en fokusgrupp finns även en observatör, som har som 

uppgift att föra anteckningar och se till att allt fungerar tekniskt. Enligt Polit och Beck (2008, s. 

537-538) är det moderatorns uppgift att se till att alla deltagare är lika delaktiga i fokusgruppen. 

Observatören för detaljerade anteckningar om det observerbara under intervjuerna. Moderatorn 

följer en semistrukturerad frågeguide för att få fram alla aspekter av det givna ämnet som 

diskuteras. Författarna genomförde fokusgrupperna tillsammans och de pågick under 60 

minuter/fokusgrupp. De spelades in digitalt och skrevs därefter ner ordagrant för sammanställning. 

 

Dataanalys 

Data analyserades med en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats enligt Graneheim och 

Lundman (2004). De beskriver hur den manifesta innehållsanalysen innebär att författaren beskriver 

det som framkommer i texten med så lite tolkning som möjligt. Det inspelade materialet från 

fokusgruppintervjuerna skrevs ut ordagrant och lästes igenom i sin helhet flera gånger för att få en 

helhetsbild av innehållet. Analysen genomfördes i flera steg, först så delades intervjutexten in i 

textenheter som motsvarar syftet. Därefter kondenserades textenheterna. Kondensering innebär att 

texten kortas ner medan det västentliga innehållet behålls för att inte kärnan i texten ska gå förlorad 

(Graneheim & Lundman, 2004). Efter kondenseringen kodades och kategoriserades textenheterna. 

De kategorier som hade liknande innehåll fördes samman till bredare kategorier. Detta gjordes i 

flera steg tills kategorierna var varandra uteslutande. Analysen resulterade i en huvudkategori och 

fyra underkategorier.  

 

Etiska överväganden 

Deltagarna i studien gavs ett informerat samtycke via ett informationsbrev med svarstalong (bilaga 

2b och 3). Där framgick det att deltagandet i studien var frivilligt och att deltagarna hade rätt att dra 

sig ur studien utan motivering. Deltagarna garanterades konfidentialitet och att resultatet 

presenterades anonymt, det vill säga att ingen person i studien kunde identifieras. Relevansen för 

denna studie är att distriktssköterskorna som deltog i fokusgrupperna kunde lära sig nya metoder av 

rådgivning, genom att delge och ta del av erfarenheter som framkom. I ett vidare perspektiv kan 

patienter med hypertoni gagnas av resultatet eftersom distriktssköterskor lärt sig nya metoder och 

därigenom ger rådgivning i en större omfattning än idag. Genom att verbalisera sina erfarenheter i 

fokusgruppen kommer detta att leda till ökad insikt hos distriktssköterskorna och därmed fortsatt 
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utveckling av det preventiva arbetet hos patienter med hypertoni. Författarna ansåg därmed att 

nyttan av distriktssköterskornas erfarenheter översteg riskerna med deltagande i studien. 

Examensarbetet är godkänt av den lokala etiska gruppen vid institutionen för hälsovetenskap Luleå 

tekniska universitet.  

 

Resultat 

Analysen resulterade i en huvudkategori och fyra underkategorier (Tabell 1). Resultaten redovisas i 

texten nedan med citat från fokusgrupperna. 

 

Tabell 1. Översikt av huvudkategori (n=1) och underkategorier (n=4) 

Huvudkategori    Underkategori 

________________________________________________________________________________ 

Att motivera och undervisa patienten    Att ge råd utifrån individen för att motivera till         

                                                                           livsstilsförändringar och uppnå följsamhet 

 

Att avdramatisera och inte komma med pekpinnar 

leder till ett bra möte 

 

Att utbilda och informera patienten på ett enkelt och 

lugnande sätt 

 

Att möta svårigheter vid rådgivning som leder till    

bristfällig uppföljning 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Att motivera och undervisa patienten    

Huvudkategorin ”Att motivera och undervisa patienten” består av fyra underkategorier; att ge råd 

utifrån individen för att motivera till livsstilsförändringar och uppnå följsamhet, att avdramatisera 

och inte komma med pekpinnar leder till ett bra möte, att utbilda och informera patienten på ett 

enkelt och lugnande sätt och att möta svårigheter vid rådgivning som leder till bristfällig 

uppföljning. 

 

Att ge råd utifrån individen för att motivera till livsstilsförändringar och uppnå följsamhet 

 

Distriktssköterskor beskrev att de gav individbaserad rådgivning till patienter med hypertoni. De 

beskrev att rådgivningen till största delen ägde rum då patienten kom till hälsocentralen för 

blodtryckskontroll. Deltagarna använde sig av levnadsjournalen, som fanns i deras datasystem 

VAS, som berörde ämnena kost, fysisk aktivitet, stress, sömn, alkohol och tobaksvanor. De ansåg 
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att det borde vara en anpassad rådgivning beroende på om det var en nydebuterad hypertoni eller 

om det var en patient som haft det ett tag och därmed stod på behandling. 

 

Rådgivningen genomfördes endast i enskilda samtal, men distriktssköterskorna uttryckte en önskan 

om att gruppinformation kunde vara givande för patienter med hypertoni. Distriktssköterskor 

beskrev att deras rådgivning alltid var individbaserad och ändrade inte karaktär beroende på om det 

var en kvinna eller man som de mötte. Det som kunde skilja sig bland kvinnor och män vid 

rådgivning, var att distriktssköterskorna hade erfarenhet av att kvinnor oftare hade större kännedom 

om vad hypertoni innebar. Kvinnorna de mötte var oftast mer pålästa och hade en annan inställning 

till deras sjukdom än vad männen hade. De hade erfarenhet av att män var mer nonchalanta.  

 

Kvinnor har också ofta, när man pratar om hereditet, mer koll på vad deras mamma hade, vad deras 

pappa hade, vilka mediciner de åt… och frågar man män så är de inte intresserade… de har inte tänkt på 

om deras mamma åt blodtrycksmedicin. Men att de kan komma ihåg att deras pappa dog i en stroke… 

 

Distriktssköterskorna beskrev hur rådgivningen varierade beroende på åldern på patienten. Om det 

var en ung patient med hypertoni så pratade de i huvudsak om deras levnadsvanor. Eftersom 

patienten i detta fall oftast kunde göra en livsstilsförändring och därmed kunde undvika 

medicinering. Hos en äldre patient kunde medicineringen bli livslång och då hann 

distriktssköterskorna inte se effekten av en livsstilsförändring på samma sätt. Distriktssköterskorna 

gav vid rådgivningstillfället information om en allsidig kost med ett minskat fett och saltintag. De 

gav råd om regelbundna måltider med frukost, lunch och middag. Distriktssköterskorna beskrev att 

de följde socialstyrelsens riktlinjer gällande fysisk aktivitet med 30 minuters daglig motion. De 

påtalade för patienterna om hur viktigt det var för blodtrycket med en regelbunden motion och att 

framförallt vardagsmotion var viktigt.  

 

Distriktssköterskorna berättade att de informerade patienterna om hur stress och sömn påverkade 

blodtrycket och hängde ihop med varandra. De påtalade vikten av att inte tala om sömn på fel sätt 

eftersom det kunde leda till en ökad stress hos patienterna. De berättade att det var viktigt att 

informera om en regelbunden sömn och att man försöker sova ungefär 6-8 timmar per natt, men att 

alla människor är olika och kräver olika mycket sömn. Då distriktssköterskorna talade om stress 

med patienten ansåg de att det var viktigt att prata om hur dennes livssituation såg ut. 

Distriktssköterskorna informerade patienterna om att det är den inre stressen som är farlig och det 

var viktigt att informera patienterna om varningssignaler med högt blodtryck och stress. Deltagarna 
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uttryckte att de brukade rekommendera avslappningsband till patienter som var stressade.  

 

Distriktssköterskorna berättade att de mötte både patienter som följde deras rådgivning och 

patienter som inte gjorde det. Men de hade erfarenhet av att de genom sin rådgivning gav patienten 

en tankeställare som kunde leda till livsstilsförändringar. Deltagarna påtalade att de i större 

utsträckning borde bekräfta och höja de patienter som följer deras rådgivning för att få dem att 

fullfölja deras nya livsstil. Sedan fanns det de patienter som kunde gå till överdrift när det gällde 

följsamhet av rådgivning, då dessa patienter nästan blev fanatiska. De beskrev att de patienter som 

kom för blodtryckskontroll och följde deras rådgivning samt genomförde livsstilsförändringar, var 

de som gärna ville delge distriktssköterskan vad de hade uppnått. Till exempel vid förbättrad kost, 

rökstopp eller ökad fysisk aktivitet.  

 

Då har man sått ett frö men det skördar vi inte idag, kanske inte ens om ett år  

eller om 5 år men någon gång kanske. Och det är det ju värt. 

 

Distriktssköterskorna beskrev vikten av att försöka motivera patienterna till att genomföra 

livsstilsförändringar. De berättade att patienterna oftast visste hur de skulle förändra sin livsstil men 

hade svårt att genomföra det. Deltagarna beskrev att vid rådgivning skyllde ofta äldre män sina 

matvanor på sina fruar, att de lagade för god mat. 

 

Äldre karlar kan ju säga så här att hon lagar ju så god mat… skyller på frun litegrann…  

då kan man ju säga att det är ju inte hon som stoppar det i munnen. Då tycker de ju som att ja ja, okej då. 

 

Distriktssköterskorna beskrev att de försökte motivera patienterna genom att informera dem om att 

ett rökstopp kunde leda till att patienten eventuellt kunde sluta med sin blodtrycksmedicin. Då hade 

de sått ett frö hos patienten som eventuellt kunde skördas i framtiden. De berättade att de brukade 

informera om vad hälsocentralen kunde erbjuda för hjälp vid förändring vid samtal om alkohol och 

tobaksvanor. Deltagarna beskrev hur de genom att bevisa, till exempel genom tabeller kunde 

motivera patienten till livsstilsförändring. Som exempel i samband med rökstopp. 

 

…och att de inte behöver bestämma sig på en gång utan de vet att vi finns här och att de alltid kan 

komma tillbaka… det är de vi gör mycket och just med tobak och alkohol där är det viktigt tror jag att 

man gör…man sår ett frö, för det där gror i dem… 
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Att avdramatisera och inte komma med pekpinnar leder till ett bra möte 

Distriktssköterskorna betonade vikten av att mötet med patienten blev bra. De ansåg att det goda 

mötet grundade sig på de inte kom med förmaningar och pekpinnar, utan istället skapade en 

diskussion med patienten. Distriktssköterskorna berättade hur de strävade efter att mötet vid 

rådgivningen inte fick bli någon envägskommunikation. De uttryckte att det kunde leda till att 

patienten inte tog till sig av rådgivningen. Det framkom även att distriktssköterskor inte borde 

använda informationsmaterial, då mötet med patienten kunde bli formellt.  

 

Jag tycker det är viktigt att man får en bra kontakt med patienten från första början och att dem vill 

prata… eller att man har ett samtal, för bara det gör ju att de oftast slappnar av lite… 

 

Distriktssköterskorna beskrev hur de vid besökstillfället kunde etablera en bra, god och emotionell 

kontakt med patienten. De hade erfarenhet av att patientmötena kunde bli bra om de tog sig tid för 

dem och det bidrog i sin tur till en trygghet hos patienterna, då de lättare kunde slappna av. 

Deltagarna berättade att det var viktigt att se till vilken patient som de hade framför sig vid 

rådgivningstillfället. Den kliniska blicken var viktig i mötet med patienten och att 

distriktssköterskans erfarenhet och kompetens var då av stor betydelse. 

 

varenda sekund man ger den här patienten det ger av min uppfattning i alla fall inget sånt där 

tillbakabollande som ringer imorgon igen… vet du nu blev jag orolig av det där blodtrycket, utan tar man 

de där två minuterna extra då är det värt det… 

 

Distriktssköterskorna uppgav även att de genom att ställa öppna frågor kunde skapa ett möte med 

bättre förutsättningar och att patienter då kunde berätta mer om sin livssituation. Därefter gav 

distriktssköterskorna feedback om vad som vad bra med patientens livsstil och vad som behövdes 

förändras. De talade om vikten att avdramatisera patientens ohälsosamma livsstil. 

Distriktssköterskorna hade erfarenhet av att de flesta patienter med hypertoni var medvetna om att 

de borde förändra sin livsstil och var därmed mer mottagliga för rådgivning. Distriktssköterskorna 

berättade att när de talade om alkohol och tobaksvanor med patienterna var det viktigt att 

avdramatisera, informera och ställa frågor på rätt sätt. Detta för att få rätt information från 

patienterna. Distriktssköterskorna berättade att det var av stor vikt att informera om att alkohol 

höjer blodtrycket och att informera om vikten av att sluta röka eller att åtminstone försöka dra ner 

på rökningen. De påtalade även att det var viktigt att informera om vilken hjälp de kan erbjuda 

patienter vid rökstopp.  
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Att utbilda och informera patienten på ett enkelt och lugnande sätt  

Distriktssköterskorna uppgav att de vid mötet med patienten gav muntlig information om hypertoni 

och dess orsaker. De informerade även om vad hypertoni kan ge för följdsjukdomar. Deltagarna 

ansåg att det var viktigt att ge den informationen till patienten på ett enkelt och lugnande sätt. 

 

Men om vi utgår ifrån diagnosen att de har hypertoni… de ska ju få information om vad det innebär och 

vad det kan ge för följdsjukdomar längre fram i livet, på ett sätt som inte blir hotfullt men ändå så ska de 

ju få den informationen. 

 

Distriktssköterskor hade erfarenhet av att de patienter som gjorde egenkontroller hemma av sitt 

blodtryck var mer oroliga och behövde därför få lugnande information. De berättade även att dessa 

patienter oftare kunde ringa hälsocentralen och uttrycka sin oro för sitt blodtryck. De berättade att 

det var viktigt att ge information om hur blodtrycket kunde förändras under dygnet. Genom att 

utbilda patienterna om när blodtrycksmätning borde ske och att blodtrycksmätning i tid och otid 

kunde leda till stress. De ansåg även att distriktssköterskan borde ha kunskap om olika 

blodtrycksmediciner för att kunna informera hur blodtrycket påverkas, och för att kunna ge 

information om dess biverkningar och därigenom ge lugnande besked.  

 

Jag tycker mycket handlar om att utbilda och ge information när det gäller blodtryck… 

 

Att möta svårigheter vid rådgivning som leder till bristfällig uppföljning 

Distriktssköterskorna talade om svårigheter som de hade erfarenhet av vid rådgivning. De berättade 

att det blev ganska korta möten på grund av att de haft personalbrist på hälsocentralen. De hade 

erfarenhet av att de inte alltid hann sitta ner hos patienten och ge den information som de hade velat 

om de haft mer tid. I och med det uttryckte distriktssköterskorna en önskan om att läkarna på 

hälsocentralen kunde bli bättre på rådgivning till patienter med hypertoni. Deltagarna hade 

erfarenhet av att läkarna endast skrev ut medicin utan något samtal om sjukdomen och rådgivning 

om livsstilsförändringars betydelse för behandlingen. 

 

Enligt deltagarnas erfarenhet fanns det en viss skillnad i rådgivning till patienter från andra kulturer. 

De berättade att språkförbistring i mötet med dessa patienter var ett stort problem. 

Distriktssköterskorna uttryckte att det var svårt att ge samma information som de gav till 

svensktalande och att det medförde att de inte fick samma rådgivning och information om 

sjukdomen. Detta var på grund av att det inte alltid fanns tillgång till tolk. De hade erfarenhet av att 

det var svårt att tala med dessa patienter om livsstilsförändringar eftersom de har andra 
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levnadsvanor. Distriktssköterskorna hade erfarenhet av att patienter från andra kulturer inte var 

intresserade av rådgivning utan endast ville ha medicinering för sin hypertoni.  

 

Det finns en språkförbistring i mötet med asylsökande… det är svårt att prata om hypertoni och 

kärlsjukdomar… om jag går till mig själv så får de ett sämre möte… de får inte samma information som 

svenskar på grund av språket… 

 

Distriktssköterskorna berättade om uppföljningen av patienter med hypertoni och deras rådgivning. 

Vid tre tillfällen togs blodtryck på patienten och därefter togs ställning till uppföljning. Om 

patientens blodtryck fortfarande var högt efter de tre blodtryckskontrollerna fick patienten ett 

läkarbesök inbokat. Vid blodtryckskontrollerna skulle uppföljning av rådgivningen ske, som 

patienterna tidigare fått av distriktssköterskorna, dock hade erfarenhet av de att det var under för 

kort tid för att de skulle ha hunnit se någon effekt av patienternas livsstilsförändringar. Deltagarna 

uppgav att om det alltid hade varit samma distriktssköterska som träffat patienten vid de tre 

blodtryckskontrollerna hade de haft större möjlighet till uppföljning av sin rådgivning. I de fall då 

patienten önskade att genomföra livsstilsförändring i form av att sluta röka fick de tid hos en 

distriktssköterska, som hade hand om rökavvänjning.  

 

Man kanske inte har hunnit göra så mycket heller, hunnit förändra något av sitt liv på en  

eller två veckor… 

 

Distriktssköterskorna berättade att uppföljning skedde då patienter med hypertoni hade läkarbesök 

varje eller vartannat år. Detta var beroende på individen och dess ålder, andra sjukdomar och 

mående. Det innebar att det var läkaren och inte distriktssköterskorna som följde upp patienterna 

med hypertoni. Men även här hade patienten ett eget ansvar att boka tid och se till att de kom dit. 

Deltagarna hade erfarenhet av att det var viktigt att informera patienterna om att de alltid kunde 

ringa hälsocentralen om de började må dåligt. De ansåg att de var viktigt att patienten kände att 

distriktssköterskan var tillgänglig och att de när som helst kunde komma tillbaka eller ringa. 

Patienterna skulle därigenom känna att de inte behövde vänta med sina frågor, blodtryckstagning 

eller om de ville genomföra någon livsstilsförändring till läkarbesöket om ett eller två år utan kunde 

alltid ringa hälsocentralen. Distriktssköterskorna talade om patienterna inom primärvården har ett 

större eget ansvar än patienter på en vårdavdelning. De beskrev hur de måste låta patienten gå hem 

och att det var deras eget ansvar att ta kontakt med vården igen.  
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De ska känna till att det är något som de ska göra… det är ju lite annat på avdelningar där man har en 

patient hela tiden. Här går man hem och vi måste tordas låta dem gå hem och fortsätta sitt liv… 

 

Distriktssköterskorna talade om att de flesta patienterna endast fick rådgivning, men då utan 

uppföljning av distriktssköterskorna. Detta ansåg de var till stor del relaterat till tidsbrist. De 

uttryckte en önskan om att det vore bra om de haft en hypertonisköterska som hade hand om 

uppföljningen av dessa patienter, liknande diabetes och KOL/astmasköterskor på hälsocentralen. 

 

Distriktssköterskorna berättade att det har visat sig att uppföljning av patienter hade stor effekt. Att 

bara ringa och kolla hur det var med patienten gjorde att patienten kände att det fanns någon som 

brydde sig. De berättade att bara ett besök efter tre månader visade sig ha stor effekt för 

genomförande av livsstilsförändringar. 

 

 

Diskussion  

Syftet med denna studie var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av rådgivning till patienter 

med hypertoni. I resultat framkommer att det är viktigt att distriktssköterskan ger råd utifrån 

individen för att motivera till livsstilsförändringar och uppnå följsamhet. För att det ska leda till ett 

bra möte vid rådgivningstillfället är det viktigt att distriktssköterskan kan avdramatisera patientens 

osunda livsstilsvanor och att inte komma med pekpinnar vid samtal om dem. Det är viktigt att 

utbilda och informera patienten på ett enkelt och lugnande sätt. Distriktssköterskorna möter 

svårigheter vid rådgivningen som kan leda till bristfällig uppföljning av patienter med hypertoni. 

 

I resultatet framkommer det att det är viktigt att distriktssköterskor alltid ger individbaserad 

rådgivning till patienter med hypertoni. Den kliniska blicken är viktig i mötet med patienten, där 

distriktssköterskan bör se patienten framför sig för att kunna göra en fullständig bedömning och 

därigenom besluta vilken rådgivning patienten är i behov av. Distriktssköterskans erfarenhet och 

kompetens är då av stor betydelse. Enligt Drevenhorn, Håkansson och Petersson (2001) leder 

distriktssköterskans erfarenhet och kompetens till en större säkerhet och skapar möjligheter till 

diskussioner med patienten och ger även större lyhördhet. Enligt vår studie framkommer det att det 

finns en önskan hos distriktssköterskorna om att läkarna på hälsocentralen kan bli bättre på 

rådgivning till patienter med hypertoni. Distriktssköterskorna hade erfarenhet av att läkarna oftast 

skrev ut medicin utan något samtal om sjukdomen och rådgivning om livsstilsförändringars 

betydelse för behandlingen. I en studie av Aminoff och Kjellgren (2001) framkommer det att 
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patienter är mer intresserade av rådgivning vid samtal med distriktssköterskor, än vid mötet med 

läkaren. Med det visade sig även att läkare och distriktssköterskor bör samarbeta för att öka 

patientens empowerment då möjlighet ges till att utföra egenvård, i form av livsstilsförändringar. 

Empowerment står för egenmakt, makttagande och delaktighet. Det innebär även att en individ ska 

känna att denne har makt över sin egen situation. Genom empowerment kan patienten få de verktyg 

som behövs för att öka följsamheten av rådgivningen. Patienterna blir därigenom uppmuntrade att 

sätta upp egna mål i beslutsfattandet och att komma på fler lösningar för att förändra sin livsstil.  

 

I resultatet framkommer det att det är viktigt att skapa en god kontakt i mötet med patienten.  

Distriktssköterskorna ansåg att det goda mötet grundade sig på att de inte kom med förmaningar 

och pekpinnar, utan istället diskuterade med patienten. Distriktssköterskorna berättade hur de 

strävade efter att det goda mötet inte fick bli någon envägskommunikation. Då de hade erfarenhet 

av att det kunde leda till att patienten lättare slöt sig och inte tog till sig av rådgivningen. Detta är i 

överensstämmelse med Bergman och Berterö (2001) som har visat att det är viktigt i mötet med 

patienten att inte komma med pekpinnar om de ska lyckas att få patienterna att genomföra 

livsstilsförändringar. De beskriver även att distriktssköterskan har en viktig uppgift i att stödja dessa 

patienter, samt ett ansvar att motivera dem. Det framkommer i deras studie att det är viktigt att 

distriktssköterskan ger information och på ett enkelt sätt kan förklara varför det är viktigt att 

genomföra livsstilsförändringar. I denna studies resultat framkommer det att genom att en 

förutsättning för att motivera patienten till livsstilsförändringar är att ställa öppna frågor och få 

patienten att berätta om sin livssituation. Det framkommer också att det är viktigt att på ett enkelt 

och lugnande sätt förklara för patienten om hypertoni och dess följder.  

 

Distriktssköterskorna i denna studie hade erfarenhet av att det som kunde skilja sig ibland kvinnor 

och män vid rådgivning. De ansåg att kvinnor oftare hade större kännedom om vad hypertoni 

innebär, de var ofta mer pålästa och hade en annan inställning till sjukdomen än vad män hade. 

Deltagarna hade erfarenhet av att en del män kunde vara nonchalanta. Enligt en studie av Inho, 

Younjhin, Jungbok, Kyung Rim, Hong Kyu och Chol (2001) framkom det att inställning och 

medvetenheten till hypertoni varierar mellan könen men är högre hos kvinnor. Det har gjorts få 

studier i detta ämne och bör studeras vidare. Här bör distriktssköterskor återigen individbasera och 

personcentrera rådgivningen.  

 

I resultatet framkommer det att distriktssköterskorna hade bristfällig uppföljning av sin rådgivning 

till patienter med hypertoni, då det handlar om livsstilsförändringar. Därför blev det patientens eget 
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ansvar att genomföra sina livsstilsförändringar som de var i behov av. Detta för att kunna ta bort 

medicineringen av hypertoni och i många fall helt utesluta den. Distriktssköterskor hade erfarenhet 

av att de flesta patienter med hypertoni är medvetna om att de bör förändra sin livsstil och är 

därmed mer mottagliga för rådgivning. Enligt en studie av Blomqvist, Berglund och Sonde (2006) 

framkommer det att det är viktigt att distriktssköterskor arbetar för en kontinuerlig uppföljning av 

livsstilsförändringar hos patienter med hypertoni för att öka följsamheten. Distriktssköterskorna i 

denna studie ansåg att den bristfälliga rådgivningen till stor del var relaterat till tidsbrist. Trots det 

har en studie av Aminoff och Kjellgren (2001) visat att korta samtal mellan distriktssköterskan och 

patienten har ett större innehåll än långa samtal. De korta samtalen är mer välstrukturerade och 

fokuserar mer på hypertonin och dess behandling. Medan de långa samtalen innehåller mer 

vardagligt prat och leder därmed inte till bättre följsamhet av rådgivningen.  

 

Vid blodtryckskontrollerna skulle uppföljning av rådgivningen ske, som patienterna tidigare fått av 

distriktssköterskorna. Det framkom att distriktssköterskorna hade erfarenhet av de att det var under 

för kort tid för att de skulle ha hunnit se någon effekt av patienternas livsstilsförändringar. I vår 

studie framkom det att om det alltid hade varit samma distriktssköterska som träffat patienten vid de 

tre blodtryckskontrollerna hade de haft större möjlighet till uppföljning av sin rådgivning. 

Drevenhorn, Håkansson och Petersson (2001) skriver i sin studie att patienten skulle få bättre 

möjligheter till information, uppföljning och kontakt om denne träffar samma distriktssköterska 

varje besök. Det ges även möjlighet till att avsluta en konversation mellan patienten och 

distriktssköterskan som startats vid ett tidigare besök. Distriktssköterskan får dessutom chansen att 

skapa en god kontakt i mötet med patienten vilket kan bidra till att ett samarbete kan uppnås och 

möjligheterna blir större för patienten att bli aktiva i sin egenvård.  

 

Metoddiskussion  

För att beskriva distriktssköterskornas erfarenhet vid rådgivning till patienter med hypertoni har 

författarna använt sig av två fokusgruppintervjuer där åtta distriktssköterskor deltog. Författarna 

använde sig av en frågeguide vid fokusgruppintervjuerna. Enligt Polit och Beck (2008, s. 394-395) 

ger en frågeguide större möjlighet för författarna att få relevanta svar angående studiens syfte. 

Fokusgruppintervjuerna bedömdes som innehållsrika och gav författarna tillräckligt med 

information för att ge svar på studiens syfte.   

 

Intervjufrågorna bestod av öppna frågor, så att deltagarna fick diskutera och delge sina erfarenheter 

i fokusgruppen. Enligt Polit och Beck (2008, s. 537-538) är målet att ha fem eller fler deltagare i 
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gruppen för att få till en bra diskussion. Färre deltagare än fyra kan leda till sämre interaktion 

eftersom alla inte är bekväma i att dela med sig av sina åsikter. Polit och Beck (2008, s. 537) menar 

vidare att en homogengrupp är mer dynamisk och deltagarna blir mer villiga att dela med sig av 

sina erfarenheter med andra som har en liknande bakgrund.  

 

Alla deltagare i studien skulle vara distriktssköterskor med minst ett års erfarenhet av att arbeta med 

rådgivning till patienter med hypertoni. Deltagarna i fokusgrupperna hade mellan 1 till 40 års 

yrkeserfarenhet som distriktssköterska. Graneheim och Lundman (2004) menar att resultatet i 

studien blir innehållsrikare om deltagarna har olika erfarenheter om området som diskuteras i 

fokusgruppintervjuerna.  

 

Författarna upplevde att fokusgruppintervjuerna gav utförliga svar då distriktssköterskorna delade 

med sig av sina erfarenheter som de hade av rådgivning. En svårighet som författarna upplevde 

under första fokusgruppen var att en del av frågorna i frågeguiden gick in i varandra. Det kunde 

justeras till det andra fokusgruppstillfället. Eftersom författarna gjorde båda fokusgruppintervjuerna 

på samma ort upplevde de att de fick liknande svar från bägge grupper. Detta berodde på att bägge 

hälsocentraler arbetade med rådgivning och uppföljning på liknande sätt. Författarna kan tänka sig 

att man kanske hade fått fler varierande svar om de valt hälsocentraler på olika orter eller olika 

landsting. Deltagarna gav tillräckligt med svar på frågeguiden. Författarna anser att deltagarna i 

fokusgrupperna var en bra ålders- och erfarenhetsmässig blandning. Då fokusgrupperna bestod av 

enbart kvinnor kan inte författarna avgöra om det hade blivit någon skillnad i svaren om manliga 

distriktssköterskor hade deltagit.  

 

Fokusgruppintervjuerna spelades in och skrevs sedan ner ordagrant. För att försäkra oss om att 

ingen information gått förlorad lyssnades ljudfilen igenom ett flertal gånger. Under analysarbetet 

gick vi tillbaka till intervjutexterna ett flertal gånger. Wibeck (2010, s. 91) skriver att 

fokusgruppintervjuer kan spelas in och att deltagarna oftast inte tänker på att det spelas in utan talar 

ostört om det givna diskussionsämnet. Graneheim och Lundman (2004) skriver att det är viktigt att 

gå tillbaka till intervjutexten för att försäkra sig om att meningsenheterna har uppfattats på ett 

korrekt sätt. För breda meningsenheter är svåra att hantera medan för små meningsenheter kan leda 

till fragmentering av texten och dess sammanhang. För att åstadkomma trovärdighet i studien är 

detta viktigt. Under analysarbetet är det viktigt att vara medveten om förförståelsen om det 

studerade området, genom att inte tolka det som framkommer utan arbeta textnära med det synliga 

och uppenbara.  



 

  19 

 

För att analysera data har en kvalitativ innehållsanalys använts. För att inte tappa kärnan i texten har 

författarna under hela analysfasen återgått till intervjutexten kontinuerligt. Graneheim och Lundman 

(2004) menar att det är viktigt att hela tiden ha helheten av intervjutexten i åtanke och gå tillbaka till 

intervjutexten för att försäkra sig om att meningsenheterna har uppfattats på ett korrekt sätt i sitt 

sammanhang. Genom att öka trovärdigheten i studien användes citat för att styrka brödtexten. 

Citatet är till för att stärka tillförlitligheten gällande resultatet. Trovärdigheten har också styrkts 

genom att författarna diskuterat med varandra under hela processen och även deltagit i seminarium 

där studenter och handledare tagit del av materialet.  

 

Konklusion  

Distriktssköterskor inom primärvården möter ofta patienter med hypertoni, patienter som är i behov 

av att göra livsstilförändringar för att förbättra sitt blodtryck.  I vår studie framkommer det att 

distriktssköterskorna saknar uppföljning av sin rådgivning till patienter med hypertoni, då det 

handlar om livsstilsförändringar. Det framkom även att de flesta patienter med hypertoni är 

medvetna om att de bör förändra sin livsstil men då patienten inte får en kontinuerlig uppföljning av 

samma distriktssköterska leder detta till ett större ansvar hos patienten att själv genomföra 

livsstilsförändringar. Om verksamheten hade haft tillgång till en särskild hypertonisköterska hade 

det lett till en förbättrad uppföljning. Detta eftersom resultatet har visat att det idag finns en 

bristfällig uppföljning av patienter med hypertoni. I och med en förbättrad uppföljning kan 

patienten följas upp under en längre tid och distriktssköterskan kan då hinna se effekten av 

livsstilsförändringar, då det är svårt att genomföra förändringar på en kort tid. Denna 

hypertonisköterska skulle kunna vara ansvarig för tidsbokning och uppföljning av 

hypertonipatienter på samma sätt som en diabetes- och KOL/astmasköterska. 

 

I vår studie framkommer det att distriktssköterskorna har en önskan om att läkarna också kan ge 

rådgivning om livsstilsförändringar i samband med insättning av hypertonimedicinering. Vi tror att 

följsamheten av rådgivning kan öka i och med detta, just när det gäller livsstilsförändringar. Men vi 

anser att det behöver studeras vidare. Det som inte framkommer i studien var om 

distriktssköterskorna använder sig av motiverande samtal (MI) vid rådgivning till patienter med 

hypertoni. Som vi har tagit upp i introduktionen finns det stöd i tidigare studiers resultat att 

motiverande samtal har stor effekt för följsamhet vid livsstilsförändringar. Detta är något som vi 

anser vara en viktig del av rådgivningen och bör utvecklas mer i verksamheten.  
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Frågeguide inför fokusgruppintervjuer    Bilaga 1. 

 

Öppningsfråga. 

 Vad är era erfarenheter av att arbeta med rådgivning till patienter med hypertoni? 

 

 Intervjufrågor. 

 Hur ger ni råd till patienter med hypertoni? 

 Vad grundar ni de råd ni ger? 

 Vilket informationsmaterial använder ni er av? 

 Hur lägger ni upp samtalet? 

 Hur arbetar ni med rådgivning? Gruppinformation? Enskilda samtal? 

 Vad ger ni för råd gällande kost? 

 Vad ger ni för råd gällande fysisk aktivitet?  

 Vad ger ni för råd gällande sömn? 

 Vad ger ni för råd gällande stress? 

 Vad ger ni för råd gällande alkohol/tobaksvanor? 

 Kan ni beskriva hur ni uppfattar att dessa personer följer era råd? 

 Vilka råd ger ni till olika patienter t ex. med hänsyn till ålder eller kultur? 

 Vilka råd ger ni till kvinnor och män? 

 Kan ni beskriva om ni upplever någon skillnad i följsamheten av råd med hänsyn till ålder, kultur 

och kön? 

 Hur följs era samtal upp? 

 

Avslutande frågor. 

Är det något mer ni vill tillägga? 

Kan vi återkomma till er om frågor skulle uppkomma? 
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      Bilaga 2a. 

      Till verksamhetschefen vid  
        xxx och xxx Hälsocentral 
Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 
 

Förfrågan om genomförande och förmedlande av deltagande till intervjustudie.   

Inom primärvården möter distriktssköterskan många patienter med hypertoni. Det är då som 

distriktssköterskan får tillfälle att ge rådgivning till patienter angående livsstilsförändringar som är 

basen i behandlingen av hypertoni. Syftet med studien är att beskriva distriktssköterskors 

erfarenheter av rådgivning till patienter med hypertoni. 
 
Vi vill med detta informationsbrev fråga dig om tillåtelse att få genomföra denna studie vid din 

enhet, samt att vara oss behjälplig att vidareförmedla vår förfrågan till distriktssköterskor om 

deltagande i en fokusgrupp intervju. Vi behöver hjälp att rekrytera 4 distriktssköterskor från 

Malmens hälsocentral och 4 distriktssköterskor från Granitens hälsocentral till att delta i en 

fokusgruppintervju med cirka 4 deltagare i varje fokusgrupp.  
 
Inklusionskriter för deltagarna är utbildade distriktssköterskor som arbetar inom primärvården och 

har erfarenhet av rådgivning till patienter med hypertoni. I båda fokusgrupperna kommer en 

moderator och en observatör att delta och samtalet kommer att spelas in. Deltagarnas identitet 

kommer inte tas upp under inspelningen eller i texten. Fokusgruppsintervjun beräknas ta ca 60-90 

minuter.  Deltagandet är frivilligt och deltagarna i fokusgruppen kan när som helst välja att avbryta 

sitt medverkande, utan att behöva ange någon orsak till detta.  
 
Studien är ett examensarbete som genomförs inom ramen för specialistutbildning till 

distriktssköterska vid Luleå tekniska universitet.  

När studien är färdig kommer den att publiceras på Luleå universitetsbibliotek/LRC.  

Se länk http://www.ltu.se/ltu/lib/Studentstod/Publicera-examensarbete 
 
 
Vid funderingar, kontakta gärna någon av oss eller vår handledare 

Med vänlig hälsning 
 
Elin Elenius leg sjuksköterska/student  Annika Sirén leg sjuksköterska/student 

eliele-5@ltu.se   annsir-3@ltu.se 

076-8128746    073-8170783 
 
Handledare Maria Andersson, doktorand 

Luleå tekniska universitet, maria.andersson@ltu.se och telefon (0920-49 38 73) 
 
 

 

 

http://www.ltu.se/ltu/lib/Studentstod/Publicera-examensarbete
mailto:Eliele-5@ltu.se
mailto:annsir-3@ltu.se
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Härmed godkänner jag att ovanstående studie får genomföras 

vid……………………………………… samt att verksamheten tar ansvar över personalen och dess 

deltagande i studien. 
 
Namn: ………………………………………. 

Befattning: ………………………………………… 

Underskrift: ………………………………………... 
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      Bilaga 2b. 

      Informationsbrev angående  

        deltagande i studie 

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 
 
 

Förfrågan om deltagande i fokusgruppintervju  
Inom primärvården möter distriktssköterskan många patienter med hypertoni. Det är då som 

distriktssköterskan får tillfälle att ge rådgivning till patienter angående livsstilsförändringar som är 

basen i behandlingen av hypertoni. Syftet med studien är att beskriva distriktssköterskors 

erfarenheter av rådgivning till patienter med hypertoni. 
 
Vi vill med detta informationsbrev fråga dig om deltagande i en fokusgruppintervju. De 

inklusionskriterier vi kommer utgå ifrån är att deltagarna är utbildade distriktssköterskor som 

arbetar inom primärvården och har erfarenhet av rådgivning till patienter med hypertoni.  
 
I båda fokusgrupperna kommer en moderator och en observatör att delta och samtalet kommer att 

spelas in. Deltagarnas identitet kommer inte tas upp under inspelningen eller i texten. 

Fokusgruppsintervjun beräknas ta ca 60-90 minuter och kommer utföras under v.37. För att 

analysera resultatet kommer en kvalitativ tematisk innehållsanalys att användas. 

  
 
Deltagandet är frivilligt och deltagarna i fokusgruppen kan när som helst välja att avbryta sitt 

medverkande, utan att behöva ange någon orsak till detta. Studien är ett examensarbete som 

genomförs inom ramen för specialistutbildning till distriktssköterska vid Luleå tekniska universitet. 

När studien är färdig kommer den att publiceras på Luleå universitetsbibliotek/LRC.  

Se länk http://www.ltu.se/ltu/lib/Studentstod/Publicera-examensarbete 
 
 

Har du frågor, kontakta gärna någon av oss eller vår handledare 

Med vänlig hälsning 

 
    

Elin Elenius leg sjuksköterska/student  Annika Sirén leg sjuksköterska/student 
eliele-5@ltu.se   annsir-3@ltu.se 

076-8128746    073-8170783 
 
Handledare Maria Andersson, doktorand 

Luleå tekniska universitet, maria.andersson@ltu.se och telefon (0920-49 38 73) 
 
 
 
 

http://www.ltu.se/ltu/lib/Studentstod/Publicera-examensarbete
mailto:eliele-5@ltu.se
mailto:annsir-3@ltu.se
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              Bilaga 3. 

Svarstalong  
 

Jag har tagit del av informationen om studiens upplägg och syfte och jag är medveten om att jag kan 

avbryta mitt deltagande när som helst under studiens gång utan att behöva uppge en anledning. 

 

 

Jag vill gärna ha mer information om studien:  

 

Jag önskar delta i studien: 

 

 

 

 

Namn:  

 

Telefonnummer: 

 

E-post:  

 


