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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Perifer artärsjukdom till följd av ateroskleros (åderförfettning eller 

åderförkalkning) i benens pulsådror drabbar en av tio svenskar över 65 år. Sjukdomen, 

som länge kan vara symtomfri, medför en ökad risk för hjärtinfarkt och stroke. 

Ankeltrycksmätning och beräkning av ankelbrakialindex är en evidensbaserad metod för 

att upptäcka perifer artärsjukdom. Syfte: Att beskriva hur distriktssköterskor och 

distriktsläkare uppfattade mätning av ankeltryck, beräkning av ankelbrakialindex och 

eventuella hinder för att använda metoden inom primärvården. Metod: Data samlades in 

med hjälp av semistrukturerade intervjuer och analyserades med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys med manifest ansats. Resultat: Informanterna upplevde att rutiner för 

att mäta ankeltryck saknades på deras vårdcentraler. I stället var det upp till 

informanterna själva att avgöra om och när de skulle mäta. Samarbetet kring patienterna 

mellan distriktsläkare och distriktssköterskor präglades av bristfällig information och 

oklara roller. Slutsats: Avsaknaden av rutiner och en otydlig rollfördelning ledde till att 

ankeltryck inte alltid mättes på de patienter som borde ha undersökts med hjälp av 

metoden. Bättre kunskaper och rutiner för ankeltrycksmätning i primärvården skulle 

kunna leda till säkrare vård för patienter med perifer artärsjukdom.  
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ABSTRACT 

Background: Peripheral arterial disease (PAD), as a consequence of atherosclerosis in 

the arteria of the limbs, affects one of ten Swedes older than 65. PAD can develop 

slowly and silently, and involves an increased risk for cardiac infarction and stroke. 

Measurement of the patient´s ankle blood pressure and calculation of the ankle-brachial 

index is an evidence-based method to discover PAD. Objective: To investigate how 

district nurses and general practitioners perceive this method of examination and 

experience possible obstacles to why it is not more commonly applied at primary health 

care centres. Method: Data collected by semi-structured interviews have been processed 

by qualitative content analysis with a manifest onset. Results: The participants 

described a lack of routine for the measurement of ankle blood pressure at their health 

care centres. In their experience the cooperation of district nurses and general 

practitioners was characterized by insufficient information and unclear roles. 

Conclusion: As a consequence of lacking routines and indistinct roles at the health care 

centres, measurement of ankle blood pressure was not always performed as indicated in 

the guidelines. More knowledge and established routines could have led to better care 

for patients with PAD.  
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1. INTRODUKTION 
 

1.1. Ateroskleros och perifer artärsjukdom 

1.1.1. Symtomfrihet 
Perifer artärsjukdom drabbar cirka fem procent av den västerländska befolkningen 

mellan 55 och 74 år och cirka tio procent av alla svenskar över 65 år. I takt med att 

befolkningen åldras väntas förekomsten öka (Poots et al., 2011; Hedin & Löndahl, 

2010). I en spansk studie med drygt 6 000 deltagare hade 11,9 procent av alla mellan 75 

och 79 år utan tidigare känd hjärt-kärlsjukdom perifer artärsjukdom (Ramos et al., 

2009). En femtedel av 65 - 75-åringarna i en brittisk undersökning visade sig ha perifer 

artärsjukdom när de undersöktes kliniskt, detta trots att tre fjärdedelar av dem var 

symtomfria (Burns, Gough & Bradbury, 2003).  

 

Ateroskleros (åderförfettning eller åderförkalkning), huvudorsaken till hjärt-

kärlsjuklighet, uppträder i större artärer hos i stort sett alla medelålders och äldre 

individer. Utvecklingen är även kopplad till riskfaktorer som diabetes, höga 

kolesterolvärden, högt blodtryck och njursvikt och till livsstilsfaktorer som rökning, 

stillasittande och övervikt (Norgren et al. 2007; Khattab, Ali & Rawlings, 2005). 

Utvecklingen av perifer artärsjukdom sker ofta smygande och utan symtom innan 

patienten drabbas av bland annat smärta, gångsvårigheter och därmed nedsatt 

livskvalitet (Stephens, Hagler & Clark, 2011). Mellan fem och tio procent av alla med 

asymtomatisk perifer artärsjukdom utvecklar claudicatio intermittens, så kallad 

fönstertittarsjuka, inom fem år. Rökare får i genomsnitt symtom tio år tidigare än icke-

rökare (O´Donnell, Reid, Lau, Hannon & Lee, 2010). Claudicatio intermittens (som 

betyder tillfällig hälta) yttrar sig ofta som krampartad smärta i vaden vid aktivitet. 

Benens igensatta blodkärl lyckas inte förse vävnaderna med tillräcklig mängd syre. 

Smärtan släpper när den sjuka har stannat och vilat en stund, blodtillförseln räcker för en 

muskel i vila (Norgren et al., 2007). 

 

1.1.2. Sår 

Vid ateroskleros i benets och fotens artärer och arterioler minskar syretillförseln till 

huden, vilket kan göra att det uppkommer ischemiska sår. Såren kan uppstå spontant 

men orsakas oftast av tryck från exempelvis skor. Hos diabetiker med neuropati kan en 
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minimal skada på fotsulan eller mellan tårna utvecklas till fula sår. Arteriella sår finns 

oftast på fotrygg, tår, häl, fotknölar och fotsula. De har en mer markerad kant än venösa 

sår och ser ofta ”utstansade” ut. De kan vara djupa och täckta av svarta nekroser. För att 

bestämma om det rör sig om arteriella eller venösa sår är ankeltrycksmätning (se nedan) 

en säker metod (Bergqvist & Karacagil, 1998; Lindholm, 2003). Så kallade blandsår 

uppkommer vid samtidig venös och arteriell insufficiens. Den särskilda utmaningen med 

blandsår är att svullnaden som beror på venös insufficiens måste behandlas för att såret 

ska läka. Samtidigt får inte den redan nedsatta arteriella cirkulationen i benet minskas 

ytterligare genom kompressionsbehandling (Lindholm, 2003). 

 

1.1.3. Stroke och hjärtinfarkt 
Perifer artärsjukdom fortskrider i allmänhet långsamt och utvecklas relativt sällan till 

kritisk ischemi och gangrän som nödvändiggör amputation av fot/underben (Norgren et 

al., 2007; O´Donnell et al., 2010). Däremot innebär sjukdomen en kraftigt ökad risk för 

hjärtinfarkt och stroke. Mellan 20 och 25 procent av dem som lider av symtomatisk 

perifer artärsjukdom dör inom fem år av stroke eller hjärtinfarkt. Det är därför lika 

viktigt att till exempel sluta röka, vara mer fysiskt aktiv och påbörja 

läkemedelsbehandling för patienter med perifer artärsjukdom som för dem med hjärt- 

och cerebrovaskulär sjukdom (Burns et al., 2003; Doubeni, Yood, Emani & Gurwitz, 

2006; O´Donnell et al., 2010). Vid perifer artärsjukdom är behandlingen framför allt 

hälsosammare levnadsvanor – rökstopp, fysisk aktivitet, förbättrade kostvanor och 

viktnedgång – och medicinering med blodfetts- och blodtryckssänkande läkemedel och 

antikoagulantia. Träning förbättrar gångförmågan och förlänger den smärtfria 

gångsträckan hos patienter med claudicatio intermittens. För en mindre del av 

patienterna är det nödvändigt att återskapa artärens blodflöde genom kärlkirurgiska 

och/eller endovaskulära ingrepp. Vid en bypassoperation får patienten ett nytt blodkärl 

och vid perkutan transluminal angioplastik (PTA) ”sotas” det igensatta kärlet via en 

ledare i ljumskpulsådern (O´Donnell et al., 2010). 

 

1.1.4. Könsskillnader 
Enligt svenska forskare drabbas flera kvinnor än män av perifer artärsjukdom. Däremot 

är claudicatio intermittens vanligare bland män (Sigvant et al., 2007). Män klagar i 

högre grad över smärta medan kvinnor oftare rapporterar gångsvårigheter och beskriver 
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mer atypiska symtom. Det gör att förekomsten av claudicatio intermittens eventuellt 

underskattas hos kvinnor, som även tenderar att söka sjukvård senare i 

sjukdomsförloppet. Enligt det svenska kärlregistret genomgår fler män än kvinnor 

kirurgiska och endovaskulära ingrepp (Sigvant, Lundin, Nilsson, Bergqvist & Wahlberg, 

2011). På grund av sjukdomens långsamma och odramatiska förlopp finns en risk för att 

primärvården förbiser patienter med asymtomatisk perifer artärsjukdom. Om dessa 

patienter kunde identifieras tidigare skulle antalet som drabbas av hjärtinfarkt och 

stroke, claudicatio intermittens, svårläkta sår och amputationer kunna minska (Raines et 

al., 2004; Oksala, Viljamaa, Saimanen & Venermo, 2010;  Poots et al., 2011; Ferket, 

Spronk, Colkesen & Hunink, 2012). Den perifera cirkulationen kan snabbt, enkelt och 

för patienten smärtfritt kontrolleras genom ankeltrycksmätning med doppler. 

Epidemiologiska undersökningar har visat att lågt ankelblodtryck relaterat till 

armblodtrycket är förenat med en sexfaldigt ökad risk att dö i hjärtinfarkt (Holland-Letz 

et al., 2007; Nexøe, Damsbo, Lund & Munck, 2012). 

 
 
1.2. Ankeltrycksmätning 
För att mäta ankeltryck krävs en dopplermätare som ryms i handflatan och har en 

pennliknande prob, kontaktgel som även används vid bladderscanning och andra 

ultraljudsmätningar och en vanlig blodtrycksmanschett. Undersökningen inleds när 

patienten har vilat liggande i minst tio minuter. Blodtrycket i arteria brachialis i armen 

mäts med blodtrycksmanschett och stetoskop eller doppler. Det systoliska värdet 

antecknas. Om olika blodtryck uppmäts i höger och vänster arm används det högre 

systoliska värdet. Blodtrycksmanschetten fästs därefter runt ankeln, så nära fotknölarna 

som möjligt. Eventuella sår på benet skyddas med plastfilm eller tunt förband, till 

exempel Tegaderm. När arteria dorsalis pedis på fotryggen har palperats, appliceras en 

klick kontaktgel.  Pulsationen i artären letas fram med dopplergivaren. 

Blodtrycksmanschetten pumpas upp till artärljuden upphör och ytterligare minst 20 

mmHg. När luften sakta släpps ut och pulsationer åter hörs noteras detta som systoliskt 

ankeltryck. Tryckmätningen upprepas vid arteria tibialis posterior, nära den inre 

fotknölen. Alla tryck mäts till närmaste 2 mmHg (Bergqvist & Karacagil, 1998; 

Lindholm, 2003; Norgren et al., 2007; Nicolaï et al., 2009, Ramos et al., 2009; 

O´Donnell et al., 2010). Om värdena skiljer sig åt används det högsta värdet för att 

beräkna ankelbrakialindex (ABI) genom att dividera ankeltrycket med armtrycket. ABI 
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ska normalt ligga mellan 0,9 och 1,3. ABI mellan 0,6 och 0,9 tyder på claudicatio 

intermittens och ABI på 0,5 är tecken på grav arteriell insufficiens med risk för bland 

annat gangrän. ABI på under 0,3 tyder på kritisk ischemi. Enligt en amerikansk 

undersökning tar det i genomsnitt fem minuter att beräkna ABI på en patient i 

primärvården (Pearson, Kukulka & Rahman, 2009).  
 

Nicolaï et al. (2008) visar i en undersökning på 99 konsekutiva kärlpatienter att en 

vanlig fickdopplermätare är lika tillförlitlig som den avancerade utrustningen på ett 

fysiologiskt laboratorium när det gäller att mäta ankeltryck, detta under förutsättning att 

mätningen görs på rätt sätt. Vana hos utföraren krävs, enligt Nicolaï och medarbetare, 

för att uppnå pålitliga mätresultat. Även tidigare forskning tyder på att mindre erfaren 

sjukvårdspersonal mäter sämre och att träning krävs för korrekt ankeltrycksmätning 

(Ray, Srodon, Taylor & Dormandy, 1994).  

 

Mätmetoden har hög känslighet och träffsäkerhet när det gäller att upptäcka och utesluta 

perifer kärlsjukdom men kan ha ett begränsat värde vid undersökningen av diabetiker, 

patienter med njursvikt och äldre patienter med svår ateroskleros. Hos dem kan falskt 

höga ankeltryck – högre än 1,3 – uppmätas på grund av att kärlen är så förkalkade och 

stela att de inte låter sig komprimeras av blodtrycksmanschetten (Hirsch et al., 2006; 

O´Donnell et al., 2010). Dessa patienter behöver remitteras vidare för undersökning på 

fysiologiskt laboratorium eller kärlkirurgisk klinik (Nicolaï et al., 2008). Det finns även 

skäl att uppmärksamma patienter med ett onormalt högt ABI. Allison, Hiatt, Hirsch, 

Coll & Criqui (2008) pekar i en undersökning av 296 patienter i USA på att ett ABI lika 

med eller högre än 1,4 i det ena eller båda benen innebär en ökad risk för bensår, 

neuropati och stroke. Särskilda villkor kan även gälla för den äldsta patientgruppen. En 

belgisk studie av ankeltrycksmätning på 80-åringar och äldre visade att 40 procent av de 

239 deltagarna hade ett onormalt lågt ABI. För denna åldersgrupp fann man inget 

samband mellan antalet kardiovaskulära riskfaktorer och lågt ABI: 34,3 procent av 

patienterna med lågt ankeltryck hade ingen känd hjärt-kärlsjuklighet. Enligt forskarna 

saknas det dessutom evidens för att behandlingsmetoderna vid perifer artärsjukdom är 

effektiva för de allra äldsta patienterna (Bergiers, Vaes & Degryse, 2011). 
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1.3. Internationella rekommendationer 
I en metastudie konstaterar Khan, Rahim, Anand, Simel & Panju (2006) att enbart 

klinisk undersökning inte räcker för att med säkerhet konstatera om patienten lider av 

perifer artärsjukdom. Störst diagnostisk exakthet uppnås i de granskade studierna med 

hjälp av ankeltrycksmätning gjord med dopplermätare och beräkning av ABI. Också 

Cacoub et al. (2009) rekommenderar ankeltrycksmätning inom primärvården åtminstone 

för patienter som löper en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Enligt forskarna är perifer 

artärsjukdom fortfarande underdiagnostiserad och underbehandlad. Rekommendationen 

baserar sig på en fransk studie där ABI beräknades av distriktsläkare på 5 679 

riskpatienter över 55 år och där 27,8 procent av dessa hade perifer artärsjukdom (Cacoub 

et al., 2009). En studie på 2 736 personer utan diagnostiserad hjärt-kärlsjukdom 

(Cournot et al., 2007) stöder bruket av screening på asymtomatiska riskpatienter med 

motiveringen att den kan ge värdefull information om eventuell asymtomatisk perifer 

artärsjukdom och underliggande ateroskleros hos till synes friska patienter. Trans-

Atlantic Inter-Society Consensus Document on Management of Peripheral Arterial 

Disease (TASC II) förordar att ABI beräknas på alla patienter mellan 50 och 69 år med 

riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom och/eller uppvisar symtom från benen och på alla över 

70 år oavsett riskfaktorer (Norgren et al., 2007). American College of Cardiology 

foundation and American Heart Association (ACC/AHA) rekommenderar i sina 

riktlinjer mätning av ankeltryck och beräkning av ABI på riskpatienter som den mest 

kostnadseffektiva metoden för att identifiera personer med asymtomatisk perifer 

artärsjukdom. Ansvaret för att mäta ankeltryck ligger enligt ACC/AHA på primärvården 

(Hirsch et al. 2006). US Preventive Services Task Force Program (USPSTFP), som 

utfärdar rekommendationer om preventiva åtgärder för primärvården, tillstyrker däremot 

inte ankeltrycksmätning på asymtomatiska riskpatienter. Organisationen hänvisar till att 

förekomsten av perifer artärsjukdom i befolkningen är låg och att det saknas evidens för 

att behandling av asymtomatisk perifer artärsjukdom ger tillräckliga hälsovinster. Att 

screena asymtomatiska patienter kan göra mer skada än nytta eftersom följden kan bli 

onödiga kirurgiska/endovaskulära ingrepp med risk för till exempel infektioner och 

blödningar (Wolff & Gutke, 2006). Kritiker till USPSTFP:s rekommendationer hävdar 

att rutinmässig ankeltrycksmätning bidrar till att minska sjuklighet och död i 

kardiovaskulära sjukdomar (Beckman, Jaff & Creager, 2006). 
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1.4. Evidens och praxis 
En praxisstudie i tre svenska primärvårdsområden som 2003 - 2004 genomfördes av 

Statens beredning för medicinsk utvärdering inom ramen för en litteraturöversikt, visade 

att ABI hade beräknats endast i få fall av diagnostiserad perifer artärsjukdom (SBU, 

2007). SBU:s översikt visar hur viktigt det är att primärvårdens anställda reflekterar över 

vilka undersökningar och behandlingar som gör störst nytta ur ett patientperspektiv. 

Genom att systematiskt tillämpa den samlade vetenskapliga kunskapen ser man till att 

bevisat effektiv behandling sprids och utnyttjas. Det är idén bakom alla nya och 

uppdaterade vårdprogram och riktlinjer som introduceras i vården. Men enligt Levi 

(2009) riskerar dessa att bli verkningslösa om de inte följs av konkreta åtgärder och 

börjar användas rutinmässigt. Ändringar av praxis kan vara en komplicerad process som 

innefattar vårdens organisation, administration, olika yrkeskategorier och patienter. 

Hinder i fråga om att mäta ankeltryck och beräkna ABI skulle kunna vara brist på tid för 

att genomföra mätningar, en upplevelse hos vårdpersonalen att man har för låg 

kompetens, motstånd mot ändrade rutiner hos nyckelpersoner i vårdorganisationen, 

motstånd hos patienterna, otillräcklig kunskap om mätmetoden och bristande tilltro till 

att ankeltrycksmätning ökar effektivitet och säkerhet när det gäller att upptäcka perifer 

kärlsjukdom. Evidens är inte heller något entydigt begrepp. En vårdgivare kan till 

exempel fråga sig hur mycket evidens som krävs innan en ny intervention ska lanseras 

(Naidoo & Wills, 2005).  

 
 
1.5. Problemformulering 
Perifer artärsjukdom drabbar äldre människor till följd av ateroskleros (åderförfettning 

eller åderförkalkning) i benens artärer. Patienten kan länge vara utan påtagliga symtom. 

På grund av det smygande förloppet finns det risk för att sjukdomen inte 

uppmärksammas. Studier pekar på att perifer artärsjukdom är underdiagnostiserad och 

underbehandlad. Men eftersom symtomatisk perifer artärsjukdom, till exempel i form av 

claudicatio intermittens (så kallad fönstertittarsjuka), innebär en kraftigt ökad risk för 

hjärtinfarkt och stroke är det viktigt att den upptäcks på ett tidigt stadium. 

Ankeltrycksmätning och beräkning av ABI är en tillförlitlig metod för att undersöka 

förekomsten av nedsatt perifer cirkulation. Metoden kräver inte avancerad utrustning 

och lämpar sig för användning i primärvården, något som enligt forskningen inte alltid 
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sker i tillräckligt stor omfattning. För att bättre förstå varför kan det vara värdefullt att ta 

del av hälso- och sjukvårdspersonalens tankar kring ankeltrycksmätning. 

 

1.6. Syfte 

Syftet med studien har varit att undersöka hur distriktssköterskor och distriktsläkare 

uppfattar mätning av ankeltryck, beräkning av ankelbrakialindex och de eventuella 

hinder som finns till varför undersökningsmetoden inte används mer inom primärvården. 

 

 
 
2. METOD 
 
2.1. Design  
Studien är beskrivande och data har samlats in och analyserats med en kvalitativ ansats.  

 

2.2. Urval 
Fem distriktssköterskor och fem distriktsläkare med erfarenhet av arbete inom 

primärvården och vana vid arbete med medelålders och äldre patienter bedömdes vara 

lämpliga informationskällor. Urvalet gjordes genom att brev (bilaga I) skickades till 

verksamhetscheferna för åtta slumpvis utvalda offentligt drivna vårdcentraler i Uppsala 

läns landsting. Breven sändes till verksamhetscheferna i deras egenskap av så kallade 

gatekeepers, personer med god kännedom och förmåga att föreslå lämpliga informanter. 

Breven resulterade i två e-postsvar där verksamhetscheferna efterlyste tillstånd att 

genomföra studien från primärvårdsdirektören i Uppsala län. En kopia av det erhållna 

tillståndet e-postades då till samtliga verksamhetschefer, samtidigt som en förnyad 

förfrågan ställdes om förslag på lämpliga intervjupersoner. Detta ledde till två svar där 

verksamhetscheferna ställde sig positiva och lovade återkomma med förslag på namn. 

Två verksamhetschefer avböjde medverkan med hänvisning till vakanser och tung 

arbetsbörda respektive anställdas ointresse av att delta i studien. E-postförfrågan följdes 

av telefonsamtal till verksamhetscheferna som hade svarat positivt eller inte alls. 

Förfrågan resulterade i att två vårdcentraler ställde upp med två intervjupersoner. Tre 

ställde upp med enbart distriktsläkare respektive distriktssköterskor. En distriktsläkare 

rekryterades med hjälp av så kallad snowball sampling, efter tips från en av de deltagare 
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som redan hade tackat ja till att låta sig intervjuas. Eftersom det fortfarande fattades två 

informanter gjordes, med hjälp av en kontaktperson, även en skriftlig förfrågan hos en 

verksamhetschef för en vårdcentral i offentlig regi i Stockholms läns landsting. 

Verksamhetschefen gav ett positivt svar och meddelade namn och e-postadress till två 

av sina anställda. Brev (bilaga II) bifogades därefter i e-postmeddelanden till de 

föreslagna informanterna och överenskommelse om tidpunkt för intervju gjordes via e-

post eller per telefon. 

 

 

2.3. Datainsamlingsmetod 
Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att intervjuaren 

utgår från en intervjuguide eller lista över samtalsämnen snarare än ställer specifika och 

i förväg bestämda frågor (Polit & Beck, 2004). Intervjuguiden hade från början följande 

innehåll:  

• Kan du beskriva hur du ser på ankeltrycksmätning och beräkning av 

ankelbrakialindex (ABI)? 

• I vilka sammanhang mäter du ankeltryck och beräknar ABI på patienter? 

• Mäter du på eget initiativ/ ordinerar annan vårdpersonal/skickar patienten till 

fysiologiskt laboratorium? 

(Om intervjupersonen inte mäter ankeltryck eller har gjort det tidigare men inte på sin 

nuvarande arbetsplats: 

• Hur kommer det sig att du inte mäter ankeltryck på riskpatienter?) 

 

• På vilket sätt undersöker du patienter med misstänkt perifer artärsjukdom? 

• Hur uppfattar du den tid det tar att mäta ankeltryck och beräkna ABI? 

(Om intervjupersonen uppfattar ankeltrycksmätning som ytterligare en pålaga i en redan 

stressad arbetssituation på vårdcentralen: 

• Vad skulle krävas för att du skulle anse dig ha tid att mäta ankeltryck och 

beräkna ABI på riskpatienter?) 

 

• Hur ser du på nyttan av ankeltrycksmätning och beräkning av ABI? 

• Kan du beskriva hur du använder mätresultaten? 
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• Vilka egna erfarenheter har du av mätmetodens eventuella svårigheter och 

svagheter? 

• Hur och var har du lärt dig att mäta ankeltryck och beräkna ABI? 

• Hur vill du beskriva din skicklighet och vana i att mäta ankeltryck? 

• Hur är kunskapen och rutinerna kring att mäta ankeltryck på din arbetsplats?  

• Vilken uppfattning/erfarenhet har du om/av andra undersökningsmetoder vid 

misstänkt perifer artärsjukdom? 

 (Om intervjupersonen inte mäter ankeltryck eller har gjort det tidigare men inte på sin 

nuvarande arbetsplats: 

• Hur kommer det sig att du inte mäter ankeltryck på riskpatienter?) 

 

Intervjuerna föregicks den 3 och 4 september 2012 av två provintervjuer med en 

distriktssköterska och en ST-läkare vid en privatdriven vårdcentral i Stockholms län. 

Provintervjuerna ledde till att intervjuguiden kompletterades enligt följande: 

• Hur ser du på vårdpersonalens behov av information och utbildning i fråga om 

perifer kärlsjukdom och ankeltrycksmätning? 

• Hur uppfattar du patienternas kännedom om undersökningsmetoden? 

• Hur vill du beskriva riskgruppen för perifer artärsjukdom, det vill säga 

patientgruppen som kan komma ifråga för ankeltrycksmätning? 

• Hur är könsfördelningen på de patienter du mäter ankeltryck på? 

 

 

2.4. Tillvägagångssätt och undersökningsgrupp 
Intervjuerna spelades in med hjälp av en bärbar dator mellan den 17 september och den 

16 oktober 2012 vid sex vårdcentraler/distriktssköterskemottagningar i Uppsala län och 

en i Stockholms län. De semistrukturerade intervjuerna genomfördes vid informanternas 

arbetsplatser, i deras arbetsrum eller sammanträdesrum på deras arbetsplats. Varje 

intervju tog mellan 20 och 30 minuter. De fem intervjuade distriktssköterskorna har 

arbetat i yrket i mellan sex och trettio år. Fyra av fem mäter ankeltryck och kan beräkna 

ABI, med eller utan stöd av skriftlig instruktion. Dopplermätare finns på arbetsplatsen 

hos fyra distriktssköterskor. En distriktssköterska disponerar över en egen 

mätutrustning. De fem intervjuade distriktsläkarna har mellan två och tjugosju års 

yrkeserfarenhet. Fyra av fem mäter ankeltryck och beräknar ABI. Dopplermätare finns 
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på fyra av läkarnas arbetsplatser. Minst fem års yrkeserfarenhet efterlystes av deltagarna 

i studien. Två deltagare har emellertid arbetat kortare tid i sin nuvarande yrkesställning: 

två respektive tre år. 
 

Tabell 1. Studiens informanter 
Distriktsläkare Distriktssköterska År i nuv. yrkesställning Mäter ankeltryck 
Informant 1  2 Ja 
Informant 2  3 Ja 
Informant 3  11 Ja 
Informant 4  20 Ja 
Informant 5  27 Nej 
 Informant 6 6 Ja 
 Informant 7 11 Ja 
 Informant 8 22 Ja 
 Informant 9 27 Ja 
 Informant 10 30 Nej 
 

Intervjuerna har syftat till att undersöka informanternas uppfattning om 

ankeltrycksmätning. Ambitionen har varit att i så hög grad som möjligt låta de 

intervjuade redogöra för sina insikter, synpunkter och idéer med egna ord. Intervjuerna 

har transkriberats ordagrant. I citaten har enstaka ord vid behov lagts till för att meningar 

tagna ur sitt sammanhang ska bli begripliga för läsaren. Orden har satts inom klamrar. 

Pauser och stödljud har utelämnats. Avsikten har varit att analysera intervjuernas 

faktiska innehåll, inte den språkliga formen. För att skydda informanternas identitet har 

det könsneutrala pronomenet ”hen” använts i resultatdelens löpande text. 

 

 

2.5. Etiska överväganden 
Studien, som riktar sig mot anställda inom primärvården, följer den reviderade 

Helsingforsdeklarationen från 1964 om etik vid biomedicinsk forskning. Enligt 

deklarationen ska vetenskaplig vinst av forskningen vägas mot riskerna för projektets 

deltagare. Formerna för deras information och samtycke är av grundläggande betydelse. 

Informanterna har upplysts om att det har varit frivilligt att delta i studien och att de när 

som helst har kunnat avbryta sin medverkan. Tillstånd att genomföra studien har begärts 

och beviljats av primärvårdsdirektören i Uppsala läns landsting. Godkännande av 

etikprövningsnämnd har inte varit nödvändig, då studien är att betrakta som 

kvalitetsvärderingsarbete. Författaren/intervjuaren är medveten om att hennes egen roll 

vid insamlandet av data har kunnat påverka intervjupersonerna och därigenom insamlad 
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data. Detta gäller såväl val av frågor, intervjubeteende och egna erfarenheter beträffande 

vård av patienter med perifer artärsjukdom och ankeltrycksmätning. 

 
2.6. Bearbetning och analys  
Data har bearbetats genom kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Metoden, 

som är beskriven sedan början av 1950-talet, användes till en början inom journalistiken 

men har blivit allt vanligare inom omvårdnadsforskningen. Den är här vald för att ge en 

precis beskrivning av vårdpersonalens uppfattningar. Manifest innehållsanalys arbetar 

med textmaterialet och dess innehåll och beskriver de synliga och uppenbara 

komponenterna (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Polit och Beck (2004) beskriver innehållsanalys som processen att organisera och 

integrera berättande, kvalitativ information enligt uppdykande teman och begrepp. Data 

samlas, organiseras och reduceras så strikt och systematiskt som möjligt. Ett 

underliggande antagande är att verkligheten kan tolkas på olika sätt och att förståelsen 

av denna verklighet beror på den subjektiva tolkningen. Intervjuaren bör visa flexibilitet 

vid mötet med varje ny informant och beakta informationen från redan insamlad data 

(Polit & Beck, 2004). Enligt Graneheim och Lundman (2004) kräver kvalitativ 

forskning som, i likhet med denna studie, bygger på data från berättelser, förståelse och 

samarbete mellan forskaren och deltagarna. Texterna baserade på intervjuer ska kännas 

korrekt uppfattade för bägge parter och förenliga med det sammanhang där de uppkom. 

Det är nödvändigt att intervjuaren genom hela arbetet är medveten om att varje text 

alltid erbjuder flera tolkningsmöjligheter och att en viss grad av tolkning är oundviklig 

när man närmar sig en text. Detta är en grundläggande aspekt vid diskussionen om hur 

pålitliga (trustworthy) resultaten är när forskaren använder kvalitativ samtalsanalys som 

metod (Graneheim & Lundman, 2004).	   

	  

Lincoln och Guba (1985) beskriver fyra huvudkriterier för att öka tillförlitligheten i 

kvalitativ forskning: credibility (trovärdighet), transferability (överförbarhet), 

dependability (pålitlighet) och confirmability (objektivitet, potentialen för konsensus). 

Trovärdighet är, enligt Lincoln och Guba (1985), det överordnade kriteriet. Det kan 

uppnås genom att forskaren har tillräckligt med kunskap om den studerade kulturen, har 

skapat tillit hos informanterna och prövat metoden för att försäkra sig om att felaktig 

information, från forskaren själv eller informanterna, har uteslutits. Andra sätt för 
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forskaren att uppnå trovärdighet är att identifiera det för syftet mest relevanta i en 

situation, ha tillräckligt många informanter för att kunna ge en rättvis bild av fenomenet, 

välja en lämplig metod för datainsamling och använda teoretiska referensramar. 

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning fynden kan överföras till annan miljö 

eller grupp. Här är forskarens uppgift att beskriva forskningsprocessen tillräckligt väl för 

att andra ska kunna bedöma om studien kan användas i andra sammanhang. 

Trovärdighet kan inte uppnås utan pålitlighet, det vill säga om studien skulle kunna 

komma att generera samma resultat i ett annat sammanhang och med liknande deltagare. 

För att detta ska kunna uppnås krävs objektivitet: att fynden i studien ger en sann och 

verklig bild av deltagarnas åsikter. Analysen har gått till så att den transkriberade texten 

har delats upp i avgränsade meningsbärande enheter som har kodats. Graneheim och  

Lundman (2004) beskriver meningsbärande enheter som ord, meningar eller textstycken 

med samma centrala betydelse. De kodade enheterna har därefter abstraherats i 

kategorier. En kategori består av delar av innehållet som har något gemensamt. Det 

betyder inte att allt som framkommit i intervjuerna måste “hänga ihop”. Viktigt är att all 

data som kan hänvisas till frågeställningen redovisas (Graneheim & Lundman, 2004). På 

basis av kategorierna har innehållet tematiserats. Polit och Beck (2004) tolkar ordet tema 

som en återkommande regelbundenhet som framträder när kvalitativ data analyseras. 

Pålitlighet (trustworthiness) och trovärdighet (credibility) har skapats genom att 

intervjupersonerna har valts utifrån sin förmodade erfarenhet av det undersökta 

fenomenet (distriktssköterskor och distriktsläkare med erfarenhet av medelålders och 

äldre patienter). Exempel på hur meningsbärande enheter i studien har kategoriserats 

visas i tabell 2: 
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Tabell 2. Analys av data 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsbärande 
enhet 

Kategori Undertema  Tema 

”Rent allmänt har 
patienter en 
ganska vag 
uppfattning om 
vad 
fönstertittarsjuka 
innebär och hur 
den gestaltar sig. 
Då är det alldeles 
utmärkt att ha en 
sådan här enkel 
undersökning att 
tillgå.” 

Patienter vet inte 
vad 
fönstertittarsjuka 
är. En enkel 
undersökning 
hjälper dem att 
förstå. 

Bra med bot mot 
ignorans. 

Patienternas 
okunskap. 

Patientgruppen. 

”De gångerna jag 
har mätt har jag 
gjort det på eget 
initiativ. Om 
doktorn har velat 
ha ett ankeltryck 
har hon eller han 
gjort mätningen 
själv, inte bett mig 
göra det. Jag vet 
inte ens om de vet 
att vi kan göra 
det.” 

Jag mäter på mitt 
initiativ och 
doktorn på sitt. 
Osäkert om 
läkarna vet att vi 
kan mäta 
ankeltryck. 

Arbetets 
fördelning på 
vårdcentralen. 

Upp till var och 
en. 

Praxis och rutiner. 

”Det handlar väl 
om rutin, som med 
allt annat. Men 
har du ett tight 
schema och ska ha 
in en grej till och 
känne ratt du inte 
hinner… Det går 
inte att bara lägga 
till uppgifter.” 

Det handlar om 
rutin. Men den 
som redan har ont 
om tid kan inte ta 
på sig ännu fler 
uppgifter. 

Hinner inte göra 
mer. 

Tidsbrist. Hinder. 

 
 
 
2.7. Teoretisk referensram 
Precede-Proceed, en beprövad modell för att åstadkomma förändringar i vården, tjänar 

som teoretisk referensram för denna studie. En utgångspunkt för modellen är att 

vårdpersonalens handlingsförmåga och flexibilitet begränsas av sjukvårdens 
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organisation och uppläggning; enbart viljan att bättre hjälpa patienterna räcker inte för 

att åstadkomma förändringar (Green & Kreuter, 2005). Modellen, vars namn står för 

Predisposing, Reinforcing, and Enabling Constructs in Educational Diagnosis and 

Evaluation - Policy, Regulating, and Organizing for Educational and Environmental 

Development, är utvecklad i USA för att utveckla, genomföra och utvärdera 

hälsofrämjande insatser utifrån ett ekologiskt perspektiv på hälsa. Utgångspunkten är att 

praxis och förändringar i hälso- och sjukvården bör vara väl förankrade i verksamheten, 

gärna genom policybeslut. För att förändringar ska kunna genomföras måste flera 

dimensioner beaktas och olika nivåer i sjukvårdens organisation omfattas. På 

personalnivå kan det handla om kunskap, intresse, empati, motivation och egna 

förväntningar att kunna påverka patienters hälsa (Green & Kreuter, 2005). På samhälls- 

eller organisationsnivå rör det sig om en uppsättning planerade och organiserade 

aktiviteter med syftet att uppnå specifika hälsorelaterade mål. Enligt författarna kan 

detta gälla för en eller flera nivåer av prevention: antingen primärprevention (i det 

aktuella fallet till exempel att förhindra uppkomsten av ateroskleros genom att förbjuda 

tobaksrökning), sekundärprevention (tidig upptäckt av perifer artärsjukdom och 

behandling av riskfaktorer i form av rökstopp och fysisk aktivitet på recept) eller 

tertiärprevention (behandling av uppkomna symtom för att undvika försämring, till 

exempel kärlkirurgi och läkemedel mot höga blodfetter och högt blodtryck).  

 

Precede-Proceed har i olika sammanhang tillämpats för att utveckla realistiskt 

förankrade vårdrutiner i en redan existerande vårdmiljö (Phillips, Rolley & Davidson, 

2012). Modellen är tänkt att fungera på individnivå men ger störst utdelning applicerad 

på en grupp patienter. Den är ekologisk, det vill säga att den betraktar hälso- och 

sjukvården som en del av ett större system. Enligt Green och Kreuter (2005) bör även 

andra delar av samhället involveras i arbetet för bättre folkhälsa. I Sverige har Precede-

Proceed bland annat tillämpats av Statens Folkhälsoinstitut i en vägledning till att införa 

fysisk aktivitet på recept (Faskunger, Leijon, Ståhle & Lamming, 2007). I föreliggande 

fall är modellen vald utifrån vetskapen att det kan vara en komplex och ofta tidsödande 

process att implementera nya rutiner inom primärvården. Precede-Proceed kan 

förhoppningsvis bidra med att belysa de bakomliggande faktorerna till detta och ge 

uppslag till förbättringsarbete. 
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3. RESULTAT 
Här nedan redovisas informanternas synpunkter, erfarenheter, tankar och idéer kring 

ankeltrycksmätning som en undersökningsmetod i primärvården och patienter med 

perifer artärsjukdom. Informanternas svar, som sammanfattas under varje rubrik, 

illustreras med citat ur intervjuerna (kursiverat). Rubrikerna utgörs av 

innehållsanalysens teman och underteman som presenteras i tabell 3:  

 

 
Tabell 3. Teman och underteman 

Teman Underteman 

Patientgruppen Rökare och diabetiker 

Bensår 

Patienternas okunskap 

Patientgruppens status 

Att veta när man ska mäta  

Praxis och rutiner Upp till var och en 

Göra annorlunda 

Kunskap och vana Att lära sig mäta 

Metodens svårigheter 

Hinder Stress och frustration 

Informerar inte varandra 

Tidsbrist 

Från att inse till att genomföra  

 

 
3.1. Patientgruppen 

3.1.1. Rökare och diabetiker 

Informanterna beskriver riskgruppen för perifer artärsjukdom som äldre patienter med 

diabetes, högt blodtryck, förhöjda blodfetter och ibland tidigare hjärtinfarkt – en vanlig 

patientgrupp i primärvården. Kärlpatienterna är ofta tobaksrökare eller tidigare rökare 

och har därmed, enligt flera informanter, en mer eller mindre självförvållad sjuklighet. 

Distriktsläkarna uppger att de träffar patienter med manifest eller asymtomatisk perifer 

kärlsjukdom från någon eller några gånger i månaden till flera gånger i veckan. 

Informanterna 3 och 7 uppger att de möter patienter med perifer artärsjukdom i ”skov” 

eller ”kluster”, att patienterna som kommer till mottagningen kan vara många under en 
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period och sedan få eller inga alls. Det kan också handla om att samma kärlpatient flitigt 

besöker mottagningen. Informant 3 minns att hen mätte ankeltryck på fem sex patienter 

den gångna månaden men säger att det även kan gå en månad utan någon mätning.  

 

”Det finns säkert ett mörkertal, att jag inte fattar att det är en sådan patient jag möter. 
Men jag skulle tro att det är mer sällan än en gång i månaden. Senast mätte jag 
ankeltryck i maj på en kvinna med svårläkt bensår. Det visade sig att hon hade blandsår 
med en arteriell komponent.” Informant 2 
 

Informant 2 beskriver den typiska kärlpatienten som en äldre kvinna med bensår som 

rökte cigarretter tidigare i livet. Informant 4 hävdar att det oftast rör sig om diabetiker 

med bensår och generellt kärlsjuka med värk i ben och fötter. 

 

”Jag träffar ju ganska många kärlsjuka och då tar vi upp det att om man har det här i 
kranskärlen så kan det vara likadant i resten av kroppen också.” Informant 3 
 

Förutom att mäta ankeltryck undersöker läkarna patienter med misstänkt perifer 

artärsjukdom genom att ta anamnes och granska benets färg, behåring, temperatur och 

eventuella sår. De känner på fotpulsen och lyfter benet på den liggande patienten - 

arteriell insufficiens gör att benet bleknar när det lyfts upp i högläge för att bli rött när 

det släpps ned. 

 

”Om det inte finns några symtom tar jag ju sällan trycket utan då nöjer jag mig att 
känna på pulsar och titta på huden. Jag ser det [ankeltrycksmätning] som ett sätt att 
hitta en misstänkt diagnos och få ett underlag för en remiss till kärlkirurg.” Informant 4 
 

De flesta har svårt att avgöra om perifer artärsjukdom är vanligare hos kvinnor än män. 

Patientunderlaget är för litet eller de har inte reflekterat över könsfördelningen. Tre 

informanter uppger en liten övervikt för män och två för kvinnor.  

 

3.1.2. Bensår 

Distriktsläkarna kommer ofta i kontakt med patienter med bensår först när 

komplikationer tillstöter, till exempel att såren blir infekterade. Men samtliga 

intervjuade distriktssköterskor uppger att så gott som dagligen eller flera gånger i veckan 

träffar äldre patienter med mer eller mindre svårläkta bensår. Såren kan vara av arteriellt 

eller venöst ursprung eller både och. Oftast rör det sig om patienter med diagnostiserade 
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venösa bensår. Distriktssköterskors kunskap gör att de ofta kan avgöra sårets 

bakomliggande faktor genom att ta anamnes och granska såret. 

 
”Jag frågar patienterna hur det känns på nätterna, om de sover bra, om de har värk, om 
det känns bättre när de kliver upp, sådana saker.” Informant 8 
 
”Sårens lokalisation kan också ge en hint om vad det kan vara. Är det sår vid typiska 
ställen som malleolerna [fotknölarna] kanske man inte funderar så mycket på om de är 
arteriella.” Informant 9 
 
”Med tanke på vår kompetens är det också viktigt att det finns distriktssköterskor som 
sköter om den här typen av patienter. Alla kan lägga om ett sår men man kan behöva 
fundera lite mer över orsakerna bakom såret och då behöver man nog lite mer 
utbildning.” Informant 7 
 

Distriktssköterskorna vittnar också om patienter med sår som, trots långvarig 

behandling, inte vill läka. En informant tycker att hon ser att läkare ibland missar värk i 

benen och andra tecken på perifer artärsjukdom och uttrycker frustration över detta. 

 

”Ibland kan det komma patienter med sår… det kan vara ett litet venöst sår som man 
tror ska läka. Men det läker inte. Man byter omläggningsmaterial en massa gånger utan 
att något händer. Och så är det ändå stopp i ett kärl som är orsaken. Någon vettig 
läkare skickar patienten till kärlkirurgen och – pang - så läker såret. Just den typen av 
patienter kan ha klagat lite över värk i benen, symtom på fönstertittarsjuka.” 
Informant 8 
 

 

3.1.3. Patienternas okunskap 

Många äldre patienter i primärvården uppges oroa sig över att ”vara åderförkalkade” och 

ha problem med blodkärlen. Men de flesta har, enligt informanterna, rejäla 

kunskapsluckor beträffande perifer kärlsjukdom. Patienter kan ha hört eller läst att det 

finns något som heter fönstertittarsjuka, utan att riktigt veta vad det innebär. Informant 2 

poängterar att kunskapen varierar med patienternas bildningsnivå och därmed 

socioekonomisk status hos vårdcentralens upptagningsområde. 

 

”Rent allmänt har patienter en ganska vag uppfattning om vad fönstertittarsjuka 
innebär och hur den gestaltar sig. Då är det alldeles utmärkt att ha en sådan här enkel 
undersökning att tillgå.” Informant 3 
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”Jag tror att patienterna över huvud taget har dåliga kunskaper om arteriella sår och 
hela problematiken som har med det arteriella att göra. De förstår ofta inte riktigt 
varför det gör ont så man måste stanna upp och vila och allt det här.” Informant 7 
 

 Ankeltrycksmätning är ingen undersökning som patienterna känner till om de inte redan 

har varit med om den. Enligt en informant vet somliga patienter att det på sjukhuset går 

att få blodkärlen grundligt undersökta. De vet däremot inte att det med hjälp av 

ankeltrycksmätning går att genomföra en viss screening redan på vårdcentralen. Ingen 

informant har varit med om att patienter har efterfrågat undersökningen. 

 

”Många blir ganska förvånade över att man sätter på blodtrycksmanschetten över 
ankeln och ska mäta.” Informant 3 
 

3.1.4. Patientgruppens status 

Av intervjusvaren framkommer att patienter med perifer artärsjukdom ibland väntar 

länge med att söka vård, dels på grund av sjukdomens ofta smygande och odramatiska 

förlopp och dels uppfattningen att symtom från benens pulsådror är mindre farliga än de 

från hjärtats kranskärl: ”det är ju bara benen”. Patienterna är ofta äldre multisjuka som 

kanske inte har för vana att beklaga sig och dessutom har andra besvär som de upplever 

som mer akuta. Det framhålls också att rökare eller tidigare rökare vet att deras besvär 

till stor del är självförvållade och att de därför undviker sjukvården in i det längsta. 

Skälen kan vara såväl skamkänslor som vetskapen om att kontakt med sjukvården 

medför ett otvetydigt och eventuellt svårhanterligt krav på rökstopp. 

 
”Sedan är det ju så att en del rökare får den här typen av problem. Det ligger väldigt 
mycket skam och skuld i det faktum att de själva har åsamkat sig problemen. Jag tror 
faktiskt att många patienter väntar med att söka vård bara av den anledningen.” 
Informant 7 
 
”Jag tror att det handlar om att bensår inte har så hög status. Många äldre klagar inte 
heller så mycket. De går med sina problem och tycker att så här ska det väl vara, bensår 
hade mamma och mormor och det hör till att man går med dem jättelänge. Så det kan 
handla om en inställning hos patienterna och en inställning kanske hos… kanske inte 
hos oss distriktssköterskor när vi tar hand om patienterna och ser att de får långvariga 
problem… men hos läkare. Det är inte status i bensår, de ligger långt ner på skalan.” 
Informant 10 
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Flera informanter uttrycker oro för risken att felbehandla patienter med perifera 

kärlproblem, att till exempel förväxla arteriella och venösa besvär. Andra är rädda för att 

upptäckten av perifer artärsjukdom hos deras patienter kommer så sent i förloppet att 

amputation av tår, fot eller underben blir ofrånkomlig. 

 

”Jag kommer mycket väl ihåg en patient som blev väldigt felbehandlad för många år 
sedan. En magerlagd liten kvinna, diabetiker sedan många år. De [läkarna] trodde att 
hon hade erysipelas men hon hade stopp i kärlen. Ingen hade mätt trycket i benen på 
henne! Ändå hade hon haft besvär hur länge som helst. Ett sådant fall får en att fundera 
över vilken kunskap distriktsläkaren har. Patienten hade ordinerats en massa antibiotika 
mot erysipelas… man såg helt fel.” Informant 8 
 
”En patient kom till oss efter att ha hittats i sin stuga på landet där han hade ramlat. 
Han hade inte kunnat ta sig upp utan fastnat med benet i sår och blödningar i golvet. 
Han satt fast. Såren var besvärliga. På kärlkirurgen gjorde de vad de kunde för att 
rädda hans ben men det gick inte.” Informant 5 
 

Informanternas syn är ändå genomgående att det går att göra mycket för patienter med 

perifer arteriell insufficiens. Stora förbättringar kan åstadkommas genom 

livsstilsförändringar. Det är viktigt att primärvården uppmärksammar perifer 

artärsjukdom i tid och befogat att lägga resurser på motiverande samtal kring rökstopp, 

fysisk aktivitet, kostvanor och god blodsockerkontroll. En informant bedömer att perifer 

artärsjukdom ökar i omfattning. 

 

”På grund av livsstil blir till exempel diabetikerna allt fler och allt yngre. När perifer 
kärlsjukdom debuterar vid allt yngre åldrar är det ännu viktigare att den upptäcks i tid. 
Vi måste få ut information till patienterna om hur sjukdomen kan motverkas med 
livsstilsförändringar.” Informant 8 

 
 
3.2. Att veta när man ska mäta 
De flesta informanterna uppger att den största nyttan med ankeltrycksmätning är att 

kunna skilja på arteriella och venösa besvär för att kunna sätta in rätt behandling. Detta 

inte minst om patienten har bensår. Ett par läkare uppger att de även mäter ankeltryck på 

patienter med ryggsmärtor som strålar ut i benen. Det gör de för att få veta om smärtan 

beror arteriell insufficiens eller till exempel diskbråck och kunna remittera patienten till 

rätt instans. En ankeltrycksmätning kan ge förskrivaren stöd för att skriva ut promenader 

eller annan fysisk aktivitet på recept. Resultatet av en ankeltrycksmätning kan också visa 
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om patienten behöver remitteras till fysiologiskt laboratorium och kärlkirurg för vidare 

utredning av kärlförträngningar. 

 

”Ligger patienterna bra, med värden över 0,9 så är det en riktlinje i alla fall. Många 
har flera sjukdomar, till exempel njursjukdom och diabetes och där får man vara lite… 
där kan man inte dra lika stora växlar på mätresultatet som om patienten inte har 
diabetes, om jag har förstått det hela rätt. De kan vara lite stumma i kärlen, så att 
kärlen är svåra att komprimera. Men om jag är tveksam bollar jag det här med 
specialister.” Informant 3 
 
”Jag tror att [ankeltrycksmätning] är ett viktigt steg i att kunna ställa rätt diagnos på 
patienter. Man ska veta vad man håller på med så att man så snabbt som möjligt får rätt 
behandlingsform. Allt annat kostar pengar för vården och pengar för patienten, lidande 
och ork för många som är gamla och ska ta sig hit. Man ska veta vad man gör, det 
tycker jag är viktigt.” Informant 10 

 
3.3. Praxis och rutiner 

3.3.1. Upp till var och en 

Fyra av fem distriktsläkare i studien svarar att det är upp till respektive läkare att besluta 

om eventuell ankeltrycksmätning. De uppger att de i förekommande fall själva mäter 

ankeltryck eller ordinerar en sjuksköterska att göra det. En distriktsläkare remitterar 

patienter till fysiologiskt laboratorium och kärlkirurg då hen misstänker perifer arteriell 

insufficiens. Fyra av fem intervjuade distriktssköterskor svarar att de mer eller mindre 

ofta begagnar sig av undersökningsmetoden. De mäter på eget initiativ eller på läkares 

ordination.  

 

”De gångerna jag har mätt har jag gjort det på eget initiativ. Om doktorn har velat ha 
ett ankeltryck har hon eller han gjort mätningen själv, inte bett mig göra det. Jag vet 
inte ens om de vet att vi kan göra det. Jag har gjort det själv och sedan frågat doktorn 
om jag kan linda benet utifrån det uppmätta värdet.”  Informant 6 
 
”Jag tror att det är upp till respektive doktor. Vi har inte någon särskild rutin kring 
det.” Informant 1 
 
”[Rutiner] vet jag inte om vi har några. Jag gör det som en klinisk undersökning, som en 
del i patientens status, men att det finns rutiner nedskrivna för hur man ska göra, det 
tror jag inte. […] Det borde väl vara så att det skulle vara mera utbrett och kanske 
också användas av fler. Men detta är jag inte säker på. Jag vet inte hur stor plats 
ankeltrycksmätning har i undersökningsarsenalen hos de övriga läkarna.” 
Informant 4 
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”Alla distriktssköterskor på mottagningen var [i början av 2011] på studiedagar om sår 
och sårbehandling i Stockholm. Det var efter det som vi kände att vi måste börja ta tag i 
det här och mäta trycket.”  Informant 9 
 

”Jag har en doppler och när jag inte känner fotpulsar så använder jag den. Den har jag 
fått tjata mig till, ska jag säga. Mina kollegor använder den inte.” Informant 8 
 

En distriktsläkare berättar att hen har visat ett par sjuksköterskor vid vårdcentralen hur 

man mäter ankeltryck. Hen poängterar att mätningen kräver en viss vana av utövaren. 

 

”För mig är det enda som är viktigt att jag får mina tryck gjorda. Det finns många 
sköterskor här och det är inte så stor volym på det, så det är inget alla gör hela tiden. 
Det är trots allt en undersökning som kräver en viss… att man håller på lite med den, 
tror jag.” Informant 4 
 
”Man kanske borde göra det oftare, bara för att träna in tekniken”. Informant 2 
 
 

3.3.2. Göra annorlunda 
Flera informanter hävdar att ankeltrycksmätning borde användas mer i primärvården. 

Varför så inte är fallet förklaras med att rutiner saknas. Intervjusvaren speglar även 

uppfattningen att behandlingen av till exempel långvariga bensår inte alltid är optimal. 

Några informanter funderar över vad det beror på, utan att finna något entydigt svar. I 

synnerhet distriktssköterskorna reflekterar självkritiskt över vad de skulle kunna göra 

annorlunda vid mötet med perifert kärlsjuka. Tankarna kretsar kring att de visserligen 

gör mycket för sina patienter - men kanske inte alltid rätt saker.  

 
”Sannolikt gör jag och alla på vårdcentralen det för sällan. Jag är inte ens säker på att 
alla vet var den [dopplermätaren] ligger någonstans. Man kan få ordination från en 
doktor på att kompressionslinda ett ben utan att det har gjorts någon 
ankeltrycksmätning. Man har stark misstanke om venös insufficiens fast man har inte 
mätt [och vet inte säkert]. Det kan hända.” Informant 6 
 
”Kollegor som inte arbetar som jag gör kan ju tycka att vi är redan så belastade med 
arbete och kom inte hit med något nytt. Med all rätt. För vi gör allt mer och har arbete 
upp över öronen. Men gör vi rätt saker? Vi kanske borde göra vissa saker som vi inte 
har gjort tidigare och ta bort annat.” Informant 8 
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3.4. Kunskap och vana 

3.4.1. Att lära sig mäta 

Informanterna säger att de har lärt sig att mäta ankeltryck på olika sätt: under 

utbildningen till läkare/distriktssköterska, genom att läsa sig till metoden i 

lärobok/manual/kompendium eller på fristående kurser under tiden som 

yrkesverksamma. Informant 3 berättar att hen fick upp ögonen för metoden som 

kandidat hos en gammal provinsialläkare på landsbygden som ofta begagnade sig av 

ankeltrycksmätning. Ett par intervjuade minns inte hur de har lärt sig att mäta 

ankeltryck. Två informanter har för länge sedan lärt sig tekniken men aldrig praktiserat 

den. 

 

Enligt informanterna är den distriktssköterska eller distriktsläkare bra på 

ankeltrycksmätning som är så van att hen mäter utan att behöva tänka efter hur det ska 

göras. Informanter av båda yrkesgrupperna som har praktiserat undersökningsmetoden 

under flera år och tillräckligt ofta för att upprätthålla vanan skattar sin skicklighet högst. 

En informant beskriver sig som ”hyfsat” van, vilket innebär att hen inte behöver 

begrunda de olika delmomenten särskilt länge. Vana informanter uppskattar att 

mätningen tar mellan två och femton minuter per patient. Undersökningen tar av 

naturliga skäl längre tid på svårt sjuka patienter där allvarliga hinder för blodflödet gör 

det knepigare att hitta pulsljuden. 

 

”Jag tycker att det är en enkel och bra metod för att hitta perifer kärlsjukdom. Det är 
synd att den inte används mer.” Informant 3 
 
”Det är en snabb grej att göra. Men det vore bra om sjuksköterskeeleverna lärde sig 
detta för de kan inte. De är ute och far överallt på foten, tycker jag. Enkla saker som 
man borde lära sig i skolan är hur man tar blodtryck på rätt sätt och hur man palperar 
fotpulsar. […] Det kan de inte och inte heller mina kollegor. De har jobbat i många år 
och kan inte palpera fotpulsar. Det är liksom inget man lär sig.” Informant 8 
 

På en vårdcentral hjälps distriktssköterskorna åt med undersökningen: 

 

”Eftersom vi inte har hållit på med det så länge är vi inte jättebra på det. Vi brukar ofta 
vara två stycken så att vi hjälps åt. En pumpar upp [blodtrycksmanschetten] och en 
lyssnar. Sedan tar det ju ibland tid innan man hittar pulsationerna. Vi brukar sätta av en 
timme per patient för helst ska de ju ligga och vila tjugo minuter innan undersökningen 
och så ska man räkna ut och fundera.”  Informant 9 
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3.4.2. Metodens svårigheter 

Andra informanter framhåller att undersökningsmetoden aldrig hinner bli en vana hos 

dem. Några uppger att de använder dopplermätaren så sällan att de behöver repetera för 

sig själva hur den används och eventuellt läsa instruktioner innan de gör en 

ankeltrycksmätning. De tycker att mätningen är förenad med vissa svårigheter som 

framför allt handlar om att hitta pulsljuden, se till att patienten håller foten stilla och 

hålla proben på rätt ställe utan att det börjar knastra och pulsljuden går förlorade. De 

känner sig osäkra på om de mäter på rätt sätt och om de kan lita på det de hör. De har 

ibland svårt att hålla i huvudet hur ABI räknas ut, vilket värde som är täljare och vilket 

nämnare i uträkningen. Svårigheter att tolka resultatet av ABI nämns också.  

 

”Att hitta pulsen och att bibehålla [probens] läge när man tar blodtrycket. Det kan vara 
lite tekniskt knepigt ibland.” Informant 4 
 
”Index kan också vara över ett och det är då det blir lite knepigt för då vet man inte 
riktigt hur man ska använda [resultatet] eftersom det är lite svårt att veta om det rör sig 
om arteriell insufficiens eller inte. Det kan bero på stela kärl… eller något annat?” 
Informant 9 
 
”Jag vet hur jag ska göra rent tekniskt men när det gäller siffrorna och kvoterna måste 
jag tänka efter så att det blir rätt, så jag inte vänder på täljaren och nämnaren till 
exempel.” Informant 2 
 
”Jag skulle nog ta fram vårdhandboken och läsa på så att jag inte delar fel sak med fel 
sak. Men det är väl… att man delar… täljaren är väl ankeltrycket och nämnaren 
armtrycket, tror jag. Men det där skulle jag ta fram och titta på så att jag inte gör fel. 
Varje gång jag använder dopplern måste jag vända och vrida på den och tänka efter hur 
man använder den.” Informant 6 
 
”Jag är tafflig! […skratt…] Nej, men jag tycker att det är lite svårt. Därför är det bra 
att vi hjälps åt. Det är klart att något man gör sällan blir man inte så himla bra på.” 
Informant 9 

 

 

3.5. Hinder 

3.5.1. Stress och frustration 

Flera informanter känner irritation över den tid som går åt för att hämta dopplermätaren. 

Den ligger inte alltid på sin anvisade plats utan kan ha hämtats av någon annan anställd 
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som har glömt eller underlåtit att lägga tillbaka den. Utrustningen fungerar inte heller 

alltid som den ska. 

 

”Vad som oftast brukar hända här är att batteriet till dopplern är dåligt så att det inte 
går att höra något och att man tror att man inte hör något för att patienten har för dålig 
cirkulation.” Informant 1 
 
”[Mätutrustningen] finns i en väska i akutrummet, i den inlåsta delen av rummet där vi 
även har mediciner. Ibland är den på vift, då är det någon som har tagit den och den 
ligger i någons rum.” Informant 2 
 

3.5.2. Informerar inte varandra 

Studiens distriktsläkare uppger att de inte vet om deras kollegor på vårdcentralen mäter 

ankeltryck. De känner inte heller till om ankeltrycksmätning ingår i 

distriktssköterskornas kompetensområde. (En läkare som uppger detta arbetar vägg i 

vägg med en distriktssköterska som mäter ankeltryck.) Även distriktssköterskorna 

saknar inblick i om andra anställda på vårdcentralen undersöker patienter med hjälp av 

mätmetoden. Inte på någon av intervjupersonernas arbetsplatser har frågan om 

ankeltrycksmätning - hur och varför mätningen görs och vem som kan utföra den – 

ventilerats i ett mer allmänt sammanhang.  

 

Flera distriktssköterskor uttrycker vanmakt över bristen på kommunikation och 

samarbete med läkarna. Några formulerar en osäkerhet kring läkares kunskap och 

intresse för den aktuella patientgruppen. En distriktssköterska efterlyser större 

engagemang för i synnerhet patienter med sår av blandad venös och arteriell härkomst. 

En distriktsläkare beklagar sig över att hen på grund av allt tyngre arbetsbörda inte 

hinner utbyta information med distriktssköterskorna. Några distriktsläkare vet inte om 

de i stället för att mäta själva kan ordinera distriktssköterskor att mäta ankeltryck, om 

distriktssköterskor på deras vårdcentral har den kompetensen. Flera informanter 

efterlyser information, till exempel på interna utbildningsdagar, om vad deras 

arbetskamrater sysslar med. 

 
”Jag vet ingen sjuksköterska just nu som [mäter ankeltryck]. Men det kan bero på att jag 
inte har informerat mig. Det är ganska högt tempo. Det blir mindre och mindre tid för 
att vi ska träffas och dela kunskaper och information.” Informant 3 
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”Varför tror vi alltid att läkarna kan allting? Om inte de tränar ankeltrycksmätning är 
de väl inte bättre än de av oss som aldrig tränar.” Informant 8 
 
”Om man har en ny patient med sår ska man ju helst mäta [ankeltryck] innan man 
börjar linda. Dessutom ska man helst få ordination av läkare innan. Det fungerar inte 
alltid så bra eftersom de inte alltid är så insatta i det här.” Informant 9 
 

”I och med att jag mäter själv och inte diskuterar det här med någon har jag ingen 
riktig koll på vad våra sköterskor vet.” Informant 1 
 

3.5.3. Tidsbrist 

De tillfrågade vittnar om stor arbetsbelastning, korta patientbesök och högt tempo. 

Mycket ska klämmas in på kort tid. Känslan av att man redan går för full maskin och 

utnyttjar hela sin kapacitet i arbetet föder en naturlig skepsis mot ytterligare uppgifter. 

Några intervjuade befarar att en ökad användning av ankeltrycksmätning skulle kunna 

uppfattas som ytterligare en börda i en redan stressad arbetssituation. 

 
”Det handlar väl om rutin, som med allt annat. Men har du ett tight schema och ska ha 
in en grej till och känner att du inte hinner… Det går inte att bara lägga till uppgifter.” 
Informant 5 
 
”Man kanske oftare skulle tänka ankeltrycksmätning, till exempel när det gäller rökare 
och diabetiker som kanske inte har fått sår eller andra påtagliga problem.[Att det inte 
görs beror på] okunskap eller att man inte tänker till ordentligt eller att man inte har tid 
att ta en ordentlig anamnes. Patientbesöken är korta. Det ska produceras mycket på 
liten tid, det premieras av landstinget. Det är min absoluta uppfattning. Men då missar 
man en hel del av de här patienterna och de går lite för länge med besvär.” Informant 7 
 

Distriktssköterskorna bokar för det mesta in ett särskilt patientbesök då de mäter 

ankeltrycket. Distriktsläkarna som mäter på egen hand förlägger undersökningen till ett 

vanligt patientbesök. Läkarna kan uppleva att det är svårt att få tiden att räcka till, i 

synnerhet då patienten kanske har flera besvär att avhandla under besöket. 

 
”Jag skulle önska att jag hade en knapp att trycka på så att någon bara kom med 
grejerna. Just att springa och hämta mätutrustningen tar ju lite tid. Den finns i 
akutrummet, femton till tjugo meter från mitt rum. Det är ju bra att man får röra på sig 
men känns inte alltid som om utrymmet finns i tidboken.” Informant 1 
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”De gånger jag har mätt ankeltryck har jag tvingat in det i patientbesöket. Men jag 
skulle vilja ha det på ett annat sätt. Kanske att det gjordes av en sköterska i förväg eller 
efter besöket. Det vore jätteskönt.” Informant 2 

 
 
3.6. Från att inse till att genomföra 
Flertalet informanter anser att praxis för ankeltrycksmätning i primärvården behöver en 

uppryckning. Informanterna hävdar att undersökningsmetoden är relativt enkel, snabb, 

pålitlig och billig och att det egentligen inte finns något som talar mot den. Några 

distriktsläkare säger att relativt få patienter i primärvården lider av perifer artärsjukdom 

och att de därför inte är säkra på att rutiner behöver ändras. Andra informanter, både 

distriktsläkare och distriktssköterskor, tror att de själva skulle kunna spela en roll för att 

sprida ökad kunskap om kärlsjukdom och ankeltrycksmätning på arbetsplatsen. De 

bedömer att de därigenom själva kan bidra till förändringar. Informanter ser även hinder 

för att implementera nya rutiner. Ett par distriktssköterskor poängterar att ett av skälen 

till klyftan mellan teoretisk kunskap och praktisk verklighet är att de arbetar i ett 

hierarkiskt system där de känner att de saknar nödvändig auktoritet för att genomdriva 

förändringar.  

 

”Det hjälper ju inte patienterna i primärvården om vi inte gör det allihop. Och jag har 
inte mandat att gå ut och säga att nu ska alla distriktssköterskor ta fotpulsar och mäta 
ankeltryck. Det måste ju våra distriktsläkare i så fall ställa sig bakom, vi behöver ju 
någon form av lokalt program för nya rutiner.” Informant 8 
 

Ett annat hinder som nämns är brist på tid. Det tar tid att fortlöpande ta del av 

evidensbaserad forskning och att införa nya rutiner. En distriktssköterska berättar att 

hen, efter att i flera år har varit medveten om behovet av ankeltrycksmätning, äntligen 

ser en möjlighet att skapa sig det tidsutrymme som krävs. 

 

”Jag tänker att nu ska vi inte släppa det här utan nu ska vi försöka få till det på något 
vis så att vi får en bra rutin. […] I första hand tänker jag på [patienter med bensår], 
sedan kan man säkert utvidga det. Jag har inte den kunskapen nu, vad man ska ha för 
patientgrupp som målgrupp. Eller om man ska införa något slags screening och vilka 
patienter man då ska screena. Men det hoppas jag få veta och lära mig lite mer om.” 
Informant 10 
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På frågan om vem som skulle kunna förstärka vårdcentralens anställdas kunskap om 

ankeltrycksmätning och perifer kärlsjukdom svarar några att kunskapen nog finns i huset 

och att de själva skulle kunna vara lämpliga personer. Andra föreslår att kärlkirurg 

skulle kunna anlitas som föreläsare vid något utbildningstillfälle. Flera föreslår också 

mera brett anlagda utbildningar, gemensamma för hela den offentliga primärvården i 

landstinget. En informant efterlyser en sjuksköterska med särskilt ansvar för 

kärlpatienter på varje vårdcentral. 

 

”Någon från kärlkirurgen - kanske sårexperten Christina Lindholm och en kärlkirurg 
ihop - skulle kunna komma till husläkardagarna, en heldag två gånger per termin med 
obligatorisk undervisning för alla läkarna. Vi har haft om sår – men inte mätning av 
ankeltryck, vad jag vet. ” Informant 5 
 
”Vem skulle bäst kunna implementera undersökningsmetoden på en vårdcentral och få 
oss att göra det? Primärvården har utbildningsdagar för både distriktssköterskor och 
distriktsläkare. Skulle utbildningarna vara synkade så att man på båda dagarna tog upp 
det här tror jag att det skulle vara lättare att införa. Då skulle både läkarna och vi ha 
blivit pushade. Vi alla vet ju att det kan och bör göras. Men [ankeltrycksmätning] faller 
lätt bort från rutinerna och det som inte är rutin kommer sällan tillbaka av sig själv”.  
Informant 6 
 
”Varje vårdcentral borde ha någon som är kärlansvarig, ungefär om man idag har 
astma- och diabetesansvariga. En kärlsjuksköterska som helt enkelt kollar både 
blodtryck och ankeltryck. Det skulle vara jättebra. Då skulle man känna att man har lite 
att komma med när man diskuterar exempelvis ett sår som inte läker [med specialist].” 
Informant 5 

 

 

 

4. DISKUSSION 

Nedan följer en diskussion utifrån de teman som har utkristalliserat sig ur 

informanternas svar: Att veta när man ska mäta, Praxis och rutiner, Hinder, 

Patientgruppen, Kunskap och vana och Från att inse till att genomföra. 

 
4.1. Resultatdiskussion 

Informanternas berättelser formar bilden av en kultur med bristande kommunikation 



	  

	  	   	   32	  
	  

mellan vårdcentralens yrkesgrupper. Information verkar vara en bristvara och samarbetet 

tycks vara präglat av oklara roller. Inom hälso- och sjukvården måste evidensbaserad 

kunskap ständigt uppdateras. Kraven på vårdpersonalens kunskapsinhämtande är stora. 

Ändå tycks den ena handen inte alltid veta vad den andra gör. Framför allt bland 

intervjuade distriktssköterskor skymtar en misstro som möjligtvis har ett samband med 

denna icke-kommunikation. Informant 8 anser att läkare sitter inne med teoretisk 

kunskap som de inte alltid utnyttjar i praktiken. Hen är frustrerad över att läkare inte på 

ett tidigare stadium fångar upp de problem som distriktssköterskan ser hos patienter med 

ischemiska sår. Det framkommer i studiens resultatdel att läkare möter patienter med 

bensår senare i sjukdomsförloppet än sjuksköterskor, kanske först när sår är infekterade 

eller andra problem har tillkommit. Men ischemiska sår uppstår ofta sent i den perifera 

artärsjukdomens förlopp. Enligt Lindholm (2003) kan förloppet delas in i fyra stadier: 1) 

Sänkt ankeltryck utan symtom. 2) Fönstertittarsjuka. 3) Vilosmärtor som till exempel 

kan tvinga den sjuka att sova med benet hängande utanför sängen. 4) Sår och gangrän. 

 

Flera informanter framhåller bristen på rutiner för ankeltrycksmätning på deras 

vårdcentraler. Att uttalade rutiner saknas behöver i och för sig inte innebära att 

ankeltrycksmätningar inte utförs. Men rutiner ökar säkerheten. Det kan ligga i 

kärlpatienternas intresse att få ankeltryck mätta oavsett vem de möter i primärvården.  

Enligt Green och Kreuter (2005) underlättas implementeringen av nya rutiner av en 

problemlösande attityd, en stark och varaktig motivation, en positiv attityd till och 

värderingar som stämmer överens med förändringen och en förändringsbenägenhet hos 

vårdpersonalen. Men forskarna konstaterar att enbart viljan att på bästa sätt hjälpa 

patienterna inte räcker för att åstadkomma en förändring. Hälso- och sjukvårdens själva 

organisation kan vara ett hinder. Organisationens kapacitet till förändring är en viktigare 

faktor än personalens attityd till att implementera nya rutiner. Läkares och 

sjuksköterskors arbete handlar om att på kortast möjliga tid motsvara patienternas krav 

och förväntningar, snarare än att arbeta med förebyggande insatser. Att arbeta 

förebyggande ger dessutom negativ eller neutral feedback (Green & Kreuter, 2005). (Ett 

exempel skulle kunna vara att primärvårdens personal aldrig får veta om beslutet att 

mäta ankeltryck på patienter med perifer artärsjukdom i ett tidigt stadium betyder att 

patienten senare slipper kärlkirurgi.) Den teoretiska modellen Precede-Proceed 

poängterar vikten av att vara medveten om att inga förändringar i sjukvården kan 

implementeras färdigförpackade och välfungerande från dag ett. Förhållanden som styr 
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organisation och ekonomi, hälsa och mänskligt beteende är så komplexa att varje 

förändring kommer att behöva justeras. Om dessa justeringar ska kunna göras utan ett 

avbräck i implementeringen av nya rutiner hänger på om det finns ett system för 

fortlöpande utvärdering (Green & Kreuter, 2005). Att det inte är lite som krävs för att 

implementera nya rutiner framgår av följande citat:  

”Implementation relies on at well-thought-out plan, an adequate budget, a solid 

organization and policy support, constructive training and supervision of staff, 

and careful monitoring in the process evaluation stage. Beyond this, successful 

implementation depends on experience, sensitivity to people´s needs, flexibility 

in the face of changing circumstances, the maintaining of a long-term 

perspective, and a sense of humor.” (Green & Kreuter, 2005, kap. 5, s 245). 

 

Några intervjusvar pekar på en hierarkisk vårdkultur. Informant 2 tycker att det skulle 

vara ”jätteskönt” om en sjuksköterska kunde utföra hens ankeltrycksmätningar. Detta 

kan uttrycka såväl en pressad arbetssituation som en önskan om att bli servad. Informant 

8 beklagar att hen själv inte har mandat att föreslå förändringar beträffande 

ankeltrycksmätning, utan att det krävs att distriktsläkarna ställer sig bakom 

implementerandet av nya rutiner. Informant 8 anser att blivande sjuksköterskor har 

bristande kunskaper i att palpera pulsen i de nedre extremiteterna. Hen kallar de 

universitetsstuderande ”elever” och universitetet ”skola”, begrepp som härrör från en tid 

när det ansågs normalt att sjuksköterskor under utbildning okritiskt och utan 

självständigt tänkande skulle utföra uppgifter. 

 

Informanternas uppfattning om patienterna är att dessa för det mesta är dåligt 

informerade och har vaga begrepp om vad kärlsjukdomen innebär. Ändå talas det idag 

om att människor är mer pålästa och ifrågasättande än tidigare vid kontakter med hälso- 

och sjukvården. Santana et al. (2011) rapporterar om en stadigt ökande mängd 

självständiga och kritiska patienter som skaffar information via internet och utmanar 

vårdpersonalens egna kunskaper. Enligt informanterna i denna studie stämmer inte det i 

fråga om patienter med perifer artärsjukdom. Frågan är i hur stor utsträckning 

vårdpersonalen delar med sig av sin kunskap till kärlpatienterna. Precede-Proceed 

trycker på att sjukvården bör lägga större vikt vid egenvård och självbestämmande. 

Patienterna ska engageras av vårdpersonalen till att själva medverka i vården och få 

större ansvar för att planera och kontrollera sin behandling. Green och Kreuter (2005) 
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hävdar att detta visserligen är ett avsteg från medicinsk tradition men inte från 

traditionen inom omvårdnad: 

”The earliest philosophies of nursing from Florence Nightingale to the present 

have emphasized self care. Health care providers need to emphasize the active 

and informed engagement of patient decision and control from the earliest stages 

of seeking diagnosis to the postmedical or postsurgical self-monitoring and 

maintenance of lifestyle and environmental changes.” (Green & Kreuter, 2005, 

kap. 9, s 411). 

 

Perifer kärlsjukdom drabbar rökare i högre grad än icke-rökare. Några informanter 

uppehåller sig vid denna aspekt och vid det faktum att patienterna själva kan vara så 

behäftade med känslor av skam och skuld över sin rökning att de väntar i det längsta 

med att uppsöka sjukvården. Vetskapen om att sjukdomen kan vara självförvållad och 

att vårdkostnaderna för tobaksrelaterade sjukdomar är höga kan även påverka 

personalens inställning. Halding, Heggdal & Wahl (2011) visar i en studie om norska 

KOL-patienter att rökare känner sig diskriminerade i vården. Patienterna upplever inte 

att vårdpersonalens attityd är direkt dömande. Signalerna är subtila men ändå tillräckligt 

tydliga för att det ska märkas vad personalen anser om patienter som röker och inte 

förmår sluta. Personalens hårfina kritik ökar patienternas benägenhet att strunta i 

sjukvårdens råd och rekommendationer (Halding et al., 2011). Precede-Proceed inriktar 

sig på omständigheter som påverkar människors hälsorelaterade beteende, inte minst i 

förhållandet mellan vårdpersonal och patienter (Salinero-Fort et al., 2011). Enligt 

Precede-Proceed bör vårdpersonal tona ned sina förväntningar på att kunna få patienter 

att ändra beteende. Rollen som informatör på hälsans område är auktoritär och därmed 

automatiskt avskräckande. För att nå fram bör läkare och sjuksköterskor först och främst 

vara sakliga. I fråga om mer komplexa, långvariga och djupgående livsstilsfrågor är det 

inte rimligt att vårdpersonalen förväntar sig att kunna spela mer än en stödjande roll 

(Green & Kreuter, 2005).  

 

Frågan om hur ofta informanterna möter patienter med perifer artärsjukdom besvaras 

med allt från ”någon gång i halvåret” till ”flera gånger i veckan”. Ett par uppfattar det 

som att patienterna kan vara många under en period och sedan inga alls, att de dyker upp 

i ”kluster” eller ”skov”.  Informant 2, som mätte ankeltryck på en patient senast för sex 

månader sedan, konstaterar att det kan finnas ett mörkertal, att hen inte alltid inser att 
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patienten hen möter lider av perifer artärsjukdom. Enligt Sigvant et al. (2007) lider en 

femtedel av Sveriges befolkning över 65 år av perifer kärlsjukdom. Hirsch et al. (2001) 

poängterar att arteriell insufficiens är vanlig i primärvården, men att sjukdomen inte 

alltid uppmärksammas av läkarna. Hirsch och medarbetare identifierade ett stort antal 

patienter med tidigare okänd perifer artärsjukdom med hjälp av en enkel 

ankeltrycksmätning och beräkning av ABI. Statens Beredning för medicinsk 

Utvärdering (SBU) konstaterar att perifer artärsjukdom sannolikt är underdiagnostiserad 

i svensk primärvård. SBU:s praxisstudie i tre svenska primärvårdsområden visade att 

dessa patienter endast utgjorde cirka en promille av patienterna inom primärvården. 

Fyndet sägs kunna ha flera orsaker: att vårdpersonalen kan ha svårt att känna igen 

symtomen, att de ofta multisjuka patienterna väljer att bortse från besvär från benen på 

grund av andra och mer påtagliga krämpor eller att de tolkar smärta och gångsvårigheter 

som en del av ett normalt åldrande (SBU, 2007). Informant 10 uppfattar att bensår har 

låg status i sjukvården. Det skulle kunna vara ett uttryck för att kärlsjukdom i benen i 

allmänhet bedöms som mindre värt att lägga krut på än kärlsjukdom i hjärtat. Av 

informanternas svar framgår att de inte mäter ankeltryck på alla de patienter där det 

skulle vara motiverat med ankeltrycksmätning och beräkning av ABI. 

 

En informant oroar sig för att personer med perifer artärsjukdom utgör en växande 

patientgrupp. Hen tycker sig möta allt fler och allt yngre diabetiker på vårdcentralen och 

antar att det innebär att antalet kärlsjuka kommer att öka. Men enligt Socialstyrelsens 

Folkhälsorapport minskar hjärt-kärlsjukdomar bland både kvinnor och män, bland annat 

på grund av minskad rökning och bättre kontroll av blodtryck och blodfetter. Däremot 

ökar antalet överviktiga och feta. Diabetes typ 2 ökar inte, men kan komma att göra det 

om befolkningen blir allt mera överviktig (SoS, 2009). Eftersom perifer artärsjukdom i 

huvudsak drabbar den åldrade delen av befolkningen skulle en högre medellivslängd i 

Sverige kunna medföra att sjukdomen ökar.  

 

Tre informanter uppger att flertalet patienter med perifer artärsjukdom är män och två att 

de är kvinnor. Fem informanter kan inte bedöma om könsskillnader finns. Enligt Sigvant 

et al. (2007) är sjukdomen vanligare hos kvinnor. Ändå får artärsjuka män mer vård i 

form av till exempel kirurgiska ingrepp. Ramos et al. (2009) visar att sambandet mellan 

ett lågt ABI och fönstertittarsjuka är mycket starkare hos män än hos kvinnor. Hos dem 

finns i stället en stark koppling mellan lågt ABI och diabetes. Detta styrker rönen hos 
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Sigvant et al. (2011) om att sjukdomen visar färre klassiska symtom, är mindre tydlig 

hos kvinnor. ”Klassiska” är med andra ord lika med ”manliga”, det vill säga att den 

vedertagna symtombilden är tecknad med manligheten som norm. Perifer artärsjukdom 

kan vara ytterligare ett exempel på att kvinnors sjuklighet och symtom i vissa fall skiljer 

sig från männens.  

 

Informanter beskriver ankeltrycksmätning som en enkel och pålitlig undersökning för att 

få underlag för rätt behandling. Cacoub et al. (2009) framhåller att det är betydligt mera 

tillförlitligt att mäta ankeltryck och beräkna ABI än att enbart förlita sig på symtom, så 

som ofta är fallet inom primärvården. Större uppmärksamhet på riskpatienter för perifer 

artärsjukdom skulle leda till minskad hjärt-kärlsjuklighet och bättre folkhälsa (Cacoub et 

al., 2009). Även Pearson et al. (2009) beklagar att ankeltrycksmätning och beräkning av 

ABI sällan utförs på primärvårdsmottagningar. En nackdel med att mäta sällan är att 

utövaren aldrig lär sig metoden ordentligt. Mätresultaten riskerar därmed bli mindre 

tillförlitliga. En informant säger att ankeltrycksmätning är en typisk sådan undersökning 

som vem som helst kan utföra med hjälp av skriftliga instruktioner. Andra informanter 

tycker att metoden kräver viss vana. Det senare stöds av studier som pekar på att 

oerfarna utövare inte mäter lika bra (Ray et al., 1994; Nicolaï et al., 2008). Genom att 

mäta ankeltryck på alla patienter med misstänkt perifer artärsjukdom blir utövaren 

förtrogen med metoden. Modellen Precede-Proceed betonar att sjukvårdens själva 

organisation kan ha en inneboende ”tröghet” mot att implementera evidensbaserade 

rutiner. Resultatet av denna studie pekar på att en fortlöpande utvärdering av praxis samt 

kunskapsutbyte och god kommunikation mellan primärvårdens anställda är av 

avgörande betydelse för vårdens kvalitet. 

 
 
4.2. Metoddiskussion 
De fyra huvudkriterierna för kvalitativ forskning enligt Lincoln och Guba (1985) är 

credibility (trovärdighet), transferability (överförbarhet), dependability (pålitlighet) och 

confirmability (objektivitet). Författarens tidigare kännedom om vårdcentralen som 

arbetsmiljö och användningen av en teoretisk referensram har bidragit till att öka 

trovärdigheten. Det är dock viktigt att vara medveten om att den teoretiska modellen 

Precede-Proceed kan ha bidragit till att lyfta fram viss data. Ett sätt att öka 

trovärdigheten i en kvalitativ studie är att bygga studien på tillräcklig mängd data. Tio 
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informanter ger naturligtvis ingen representativ bild av hur primärvårdens anställda ser 

på ankeltrycksmätning. Bedömningen är ändå att informanterna är tillräckligt många för 

att ge en talande bild av hur distriktsläkares och distriktssköterskors uppfattningar kan se 

ut. Trovärdighet kan även uppnås genom att det studerade fenomenet blir belyst från 

olika håll genom val av informanter med olika erfarenheter (Graneheim & Lundman, 

2004). I denna studie deltar informanter från två yrkesgrupper. Läsaren bör hålla i 

minnet att informanterna representerar sig själva och inga andra distriktssköterskor och 

distriktsläkare. Studien säger inget om uppfattningar kring och bruket av 

ankeltrycksmätning i stort. Den skulle däremot kunna upprepas med andra informanter 

inom svensk primärvård (överförbarhet och pålitlighet). Objektivitet har eftersträvats i 

analysen av informanternas uppgifter.  

 

Andra kriterier för att bedöma kvalitativa studier finns också. Whittemore, Chase och 

Mandle (2001) framhåller validitet som det viktigaste kriteriet, lika viktigt i kvalitativ 

som i kvantitativ forskning. Validitet handlar enligt Malterud (2009) om att ifrågasätta 

kunskapens giltighet, det vill saga att arbetet har undersökt det som det har gett sig ut för 

att undersöka. Giltighetsfrågor kan inte beräknas i kvalitativa studier, här diskuteras i 

stället metoder för att öka trovärdigheten (Malterud, 2009). För att ett arbete ska uppnå 

validitet kräver Whittemore et al. (2001) att det genomsyras av trovärdighet, autenticitet, 

reflektion och integritet. En trovärdig studie speglar på ett korrekt sätt deltagarnas 

erfarenheter, till exempel genom ordagranna transkriptioner av intervjusvaren. 

Autenticiteten förstärks genom att flera aspekter av det studerade ämnet behandlas. 

Denna studie har eftersträvat en reflekterande inställning till data. Integritet handlar 

bland annat om att presentera data på ett ödmjukt sätt, med förbehåll för eventuella 

missförstånd vid kommunikationen mellan informant och intervjuare. Varje text rymmer 

meddelanden att tolka och skildra (Graneheim & Lundman, 2004.) Tolkningen har 

gjorts enligt bästa förmåga. Det utesluter inte att informanter kan känna sig fel 

uppfattade. 

 

Vårdcentralernas verksamhetschefer har i egenskap av gatekeepers föreslagit 

informanter. Verksamhetscheferna kan redan från början ha vänt sig till medarbetare 

med uttalat intresse för perifer kärlsjukdom och ankeltrycksmätning. I de fall där 

verksamhetscheferna har tillfrågat samtliga medarbetare är det sannolikt att 

distriktsläkare och distriktssköterskor som är vana vid att mäta ankeltryck har anmält 
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intresse i första hand. Studien omfattar dock även deltagare med liten eller ingen vana 

vid undersökningsmetoden.  

 
4.3. Praktisk betydelse 
Tidigare undersökningar har visat att ankeltrycksmätning och beräkning av 

ankelbrakialindex är en tillförlitlig metod för att på ett tidigt stadium upptäcka perifer 

artärsjukdom, som länge kan pågå utan symtom och som för patienten medför en ökad 

risk för hjärtinfarkt och stroke. Enligt undersökningar uppmärksammas dessa patienter 

inte alltid i primärvården. Denna studie har belyst distriktssköterskors och 

distriktsläkares uppfattningar och tankar om ankeltrycksmätning, perifer artärsjukdom 

och eventuella omständigheter som lägger hinder i vägen för att undersökningen 

genomförs. Studien kan ge stoff till diskussion bland primärvårdens anställda och 

chefer, leda till förbättringsarbete och stimulera till ytterligare undersökningar. 

 
 
4.4. Slutsats 
Informanterna upplevde att tydliga rutiner för ankeltrycksmätning saknades på deras 

vårdcentraler. Detta ledde till att ankeltryck inte alltid mättes på de patienter som borde 

ha undersökts med hjälp av metoden. I stället var det upp till distriktssköterskorna och 

distriktsläkarna att själva avgöra om och när de skulle mäta ankeltryck. Samarbetet 

mellan läkare och sjuksköterskor kring patienter med perifer kärlsjukdom präglades av 

otydliga roller och bristfällig information. Informanterna visste till exempel inte om 

andra anställda på vårdcentralen kunde mäta eller mätte ankeltryck. Andra upplevda 

hinder var stress och korta patientbesök, tekniska svårigheter att mäta och 

mätutrustningens placering. Bättre kunskaper om och rutiner för ankeltrycksmätning i 

primärvården skulle kunna leda till säkrare vård för patienter med perifer artärsjukdom.  
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Bilaga I 

  
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

ANKELTRYCKSMÄTNING I PRIMÄRVÅRDEN 
 

I din egenskap av verksamhetschef tillfrågas du om att föreslå två medarbetare som kan 

medverka i en studie om vårdpersonalens uppfattningar om ankeltrycksmätning och 

beräkning av ankelbrakialindex, ABI, i primärvården. Undersökningen vänder sig till 

distriktssköterskor och distriktsläkare som möter patienter med symtomatisk och 

asymtomatisk perifer kärlsjukdom.  Forskning har visat att tidig identifiering av dessa 

patienter skulle kunna leda till att färre drabbas av hjärtinfarkt och stroke, claudicatio 

intermittens, svårläkta sår och amputationer. Ankeltrycksmätning med doppler är ett 

snabbt och relativt enkelt sätt att kontrollera den perifera cirkulationen. 

 

Vi efterlyser en distriktssköterska och en distriktsläkare med minst fem års 

yrkeserfarenhet och som arbetar med vuxna/äldre patienter. Undersökningen är tänkt att 

genomföras genom personliga intervjuer på vårdcentralen. Varje intervju tar cirka en 

halv timme och kommer att spelas in. Utskrifterna av inspelningarna kommer därefter 

att bearbetas och innebörden kategoriseras i olika teman.  

 

Deltagande i studien är givetvis frivilligt. Inspelningar och utskrifter kommer att 

behandlas konfidentiellt. Resultatet, som ska redovisas i en D-uppsats, kommer 
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förhoppningsvis att leda till bättre rutiner där behovet finns och att fler patienter i 

riskzonen uppmärksammas. 

 

Målet för studien är förbättrad vårdkvalitet. Därför är vår förhoppning att du godkänner 

att de två intervjuerna äger rum under de anställdas arbetstid. 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående projektansvariga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vänliga hälsningar, 

 
Kristin Bahri                                          Eva-Lotta Funkquist  
Sjuksköterska                                         Dr med vet, barnsjuksköterska, barnmorska  
Mobil: 073-707 23 31                            Tel: 018-611 91 04 
kristin_bahri@hotmail.com                   eva-lotta.funkquist@kbh.uu.se	  
	  
 
 

 

 
 



	  

	  	   	   47	  
	  

Bilaga II 

	  
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

ANKELTRYCKSMÄTNING I PRIMÄRVÅRDEN 
 

Du tillfrågas om att medverka i en studie som handlar om vårdpersonalens uppfattningar 

om ankeltrycksmätning och beräkning av ankelbrakialindex, ABI, i primärvården. 

 

Vi vänder oss till distriktssköterskor och distriktsläkare i Uppsala län som möter 

patienter med symtomatisk och asymtomatisk perifer kärlsjukdom. Forskning har visat 

att tidig identifiering av dessa patienter skulle kunna leda till att färre drabbas av 

hjärtinfarkt och stroke, claudicatio intermittens, svårläkta sår och amputationer. 
Ankeltrycksmätning med doppler är ett snabbt och relativt enkelt sätt att kontrollera den 

perifera cirkulationen. 

 

Varje intervjupersons synpunkter är av stor betydelse för studien. Den kommer att 

genomföras genom en personlig intervju på din arbetsplats, i ett ostört utrymme. 

Intervjun tar cirka en halv timme och kommer att spelas in. Utskrifterna av 

inspelningarna kommer därefter att bearbetas och innebörden kategoriseras i olika 

teman. 
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Ditt deltagande i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Inspelningar och 

utskrifter kommer att behandlas konfidentiellt. Resultatet av studien, som ska redovisas i 

en D-uppsats, kommer förhoppningsvis att leda till bättre rutiner där behovet finns och 

att fler patienter i riskzonen uppmärksammas. 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående projektansvariga. 
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