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SAMMANFATTNING 

Bakgrund. Hälsosamma levnadsvanor förebygger uppkomsten och är grundläggande i 

behandlingen av högt blodtryck. Sjuksköterskors samtal om levnadsvanor är viktiga för att 

stödja patienterna att förändra ohälsosamma levnadsvanor.  Syfte. Syftet med studien är att 

kartlägga i vilken omfattning sjuksköterskor frågar om levnadsvanor och hur de arbetar med 

detta i hälsofrämjande samtal i samband med blodtryckskontroller. Dessutom har studien 

särskilt fokus på att också beskriva samband mellan fortbildning och sjuksköterskornas 

tillämpning av sådana samtal. Metod. En kvantitativ tvärsnittsstudie med enkäter utfördes. 

Resultat. I samtalen frågar sjuksköterskor i lägre omfattning om patienternas alkohol- och 

saltintag jämfört med övriga levnadsvanor. Det vanligaste sättet att tillämpa samtalen på är 

genom att ge enkla råd till dessa patienter. I tre av sex förekommande levnadsvanor finns det 

ett samband mellan fortbildning i samtalsmetodik och högt blodtryck, och mer avancerade 

samtal.  Slutsats. Tid, arbetssätt och fortbildning tycks vara faktorer som påverkar 

sjuksköterskors samtal om levnadsvanor i positiv riktning. 

Nyckelord: Levnadsvanor, Hypertoni, Hälsofrämjande samtal, Primärvård, Sjuksköterska  
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ABSTRACT 

Background. A healthy lifestyle prevents rise of hypertension and is fundamental for the 

treatment of the condition. Patient-nurse conversations on lifestyle are important to support 

patient lifestyle change. Aim. The aim of the study is to map to what degree nurses are asking 

about lifestyle habits and how they work with this in health-promoting dialogues in 

conjunction with blood pressure controls. In addition, the study has a particular focus on 

describing the relationship between nurses in-service training and the application of such 

dialogues. Method. A quantitative, cross-sectional study by questionnaire was performed. 

Result. Nurses are asking about patients' intake of alcohol and salt to a lower degree than for 

other lifestyle habits. Short advice is the most common type of dialogue with patients. For 

three out of the six lifestyle habits a correlation between degree of education and more 

elaborate dialogue was identified. Conclusion. Time, mode of work and degree of education 

seem to affect nurses' conversations about patient lifestyle positively. 

Keywords: Health promoting dialogue, Lifestyle, Hypertension, Nurse, Primary health care  
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Introduktion 

Högt blodtryck, hypertoni, är en behandlingsbar riskfaktor för att drabbas av hjärt- 

kärlsjukdom och förtida död. Globalt sett är hypertoni det största hotet mot folkhälsan 

(World Health Organization, 2009). I Sverige beräknas hälften av alla kvinnor och minst två 

tredjedelar av alla män ha minst en ohälsosam levnadsvana (Socialstyrelsen, 2011), och en 

fjärdedel av den vuxna befolkningen har hypertoni (Läkemedelsverket, 2014). Ohälsosamma 

levnadsvanor påverkar utvecklingen av hypertoni, och livsstilsförändringar ska utgöra basen 

i all behandling. Med hjälp av förbättrade levnadsvanor, och vid behov tillägg av läkemedel, 

är hypertoni ett enkelt och kostnadseffektivt tillstånd att behandla både ur ett 

hälsoekonomiskt perspektiv och för den enskilda individen (European Society of 

Cardiology, 2013; Läkemedelsverket, 2014; Statens beredning för medicinsk utvärdering, 

2007). Ändå visar forskningsresultat att bara en av fyra patienter inom primärvården idag når 

behandlingsmålen som satts för att minimera riskerna för hjärt-kärlsjukdom till följd av 

hypertoni (Qvarnström et al., 2011). Sunda levnadsvanors positiva effekter är väl 

dokumenterade (ESC, 2013; SBU, 2007), men för att patienter ska kunna lyckas med den 

icke-farmakologiska delen av behandlingen krävs kunskap om hypertoni och dess innebörd, 

samt stöd för att förändra ohälsosamma levnadsvanor. Sjuksköterskor har en viktig roll i 

detta arbete för att patienterna ska kunna uppnå goda behandlingsresultat (Aminoff & 

Kjellgren, 2001; Drevenhorn, Bengtson & Kjellgren, 2009; Irmak, Duzoz & Bozyer, 2010). 

Eftersom sjuksköterskor ofta möter dessa patienter i samband blodtryckskontroller, är detta 

ett bra tillfälle att samtala med patienten om levnadsvanors viktiga betydelse vid hypertoni 

(Primärvårdens utveckling nationell kvalitet, 2008). Enligt Socialstyrelsen (2011) behöver 

samtal om levnadsvanor ske i betydligt större utsträckning än de gör idag, och hypertoni är 

ett prioriterat område där detta är extra viktigt. Jerdén, Hillervik, Hansson, Flacking och 

Weinehall (2006)  menar att det hälsofrämjande arbetet av olika anledningar många gånger 

prioriteras bort till fördel för det praktiska arbetet såsom att exempelvis mäta blodtrycket. 

Enligt Drevenorn et al. (2009) varierar sjuksköterskors samtal om levnadsvanor i samband 

med blodtryckskontroller kraftigt både i omfattning och kvalité. Således råder en osäkerhet 

kring hur och i vilken omfattning sjuksköterskor samtalar om levnadsvanor i samband med 

blodtryckskontroller, vilket utgör ett behov av en kartläggning i ämnet. Sådan kunskap kan 

komma att utgöra en utgångspunkt för att utveckla detta hälsofrämjande arbete inom 

primärvården i positiv riktning framöver. 
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Bakgrund 

 

Sjuksköterskor i primärvårdens hälsofrämjande roll 

I primärvården i Sverige arbetar både distriktssköterskor och sjuksköterskor, vars arbete 

innefattar ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande förhållningssätt (Bergdahl, 2008). I 

denna studie innefattas benämningen ”sjuksköterskor”, även av distriktssköterskor, samt 

sjuksköterskor med övrig specialistutbildning, som arbetar i primärvården på vårdcentral.  

WHO (1948) beskriver hälsofrämjande arbete som en process som möjliggör för människor 

att öka kontrollen över sin hälsa och förbättra den. Sjukdomsförebyggande arbete är mer 

inriktat på individer med ett specifikt hälsoproblem för att kunna förebygga olika riskfaktorer 

(Bergdahl, 2008), som exempelvis hälsofrämjande samtal om levnadsvanor vid hypertoni. I 

distriktssköterskans kompetensbeskrivning beskrivs att grunden i arbetet är att stärka alla 

personer utifrån den enskilda situationen till en god hälsa, genom att alltid integrera ett 

hälsofrämjande och förebyggande förhållningssätt. Arbetet ska vara evidensbaserat 

(Distriktssköterskeföreningen, 2008). Sjuksköterskor har en central roll i vården, och de har 

därmed ett stort ansvar för att det kliniska arbete de utför bedrivs evidensbaserat (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2011). Evidensbaserad praktik innebär att professionell expertis alltid 

ska vägas samman med den enskilda patientens situation, i förhållande till vetenskaplig 

kunskap och beprövad erfarenhet, som underlag till hur den kliniska vården utformas. Detta 

för att en vård som är kunskapsbaserad, ändamålsenlig och ger bästa möjliga resultat ska 

bedrivas (Polit & Beck, 2012; Sveriges kommuner och landsting, 2012; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2011). Hälsofrämjande arbete är komplext, och det kan ibland vara 

svårt att arbeta evidensbaserat i enskilda situationer. Många gånger finns ett glapp mellan 

evidens och praktik vid hälsofrämjande arbete (Scriven, 2013).  

 

Hypertoni 

Hypertoni är en riskfaktor för att i förtid drabbas av ett antal allvarliga sjukdomar och för 

tidig död (SBU, 2007). Globalt sett är hypertoni ett växande folkhälsoproblem, och utgör den 

största riskfaktorn för den totala sjukdomsbördan i värden (WHO, Global burden of disease, 

2012). I Sverige har omkring två miljoner människor hypertoni, vilket motsvarar en fjärdedel 

av den vuxna befolkningen (Läkemedelsverket, 2014), och förekomsten beräknas öka i takt 

med att befolkningen blir äldre och en högre andel personer lever med ohälsosamma 
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levnadsvanor (Nyström, 2008). Vid hypertoni ökar främst risken för hjärt-kärlsjukdom såsom 

stroke och kranskärlssjukdom, men hypertoni ger även en ökad risk för andra sjukdomar som 

hjärtsvikt, njursjukdom, och demens (Scuteri, Nilsson, Tzourio, Redon & Laurent, 2011; 

SBU, 2007). Enligt ESC (2013) och SBU:s (2007) definition går gränsen för hypertoni vid 

140/90 mm Hg. SBU (2007) beskriver vidare att graden av hypertoni kan vara mild, måttlig 

eller svår, och i Sverige beräknas att 60 procent av de som har hypertoni ha en mild 

blodtrycksförhöjning, 30 procent har en måttlig, och 10 procent en kraftig 

blodtrycksförhöjning. Risken för hjärt-kärlsjukdomar ökar linjärt med blodtrycket (Nyström, 

2008). 95 procent beräknas ha primär hypertoni, där det höga blodtrycket inte kan kopplas till 

enskild orsak utan beror på en mängd sammanlagda faktorer där ohälsosamma levnadsvanor 

utgör en viktig del (Nyström & Engfeldt, 2013; Östergren, 2012).   

 

Blodtryckskontroller 

Hypertoni är den vanligaste orsaken till besök inom primärvården (SBU, 2007), och mätning 

av blodtrycket är den undersökningsmetod som används för att upptäcka, diagnostisera, följa 

upp och kontrollera hypertoni (Thulin, 2004). Mätning av blodtrycket sker ofta hos 

sjuksköterskor i primärvården (Primärvårdens utveckling nationell kvalitet, 2008), och bör 

erbjudas frikostigt (Läkemedelsverket, 2014). För att ge underlag till optimal behandling är 

det viktigt att mätning sker på ett korrekt sätt och efter standardiserad mätmetod (SBU 2007; 

Thulin, 2004). Det är också av stor vikt att patienten får kunskap och insikt om riskerna vid 

hypertoni (Kahan, Carlberg & Nilsson, 2013; Primärvårdens utveckling nationell kvalitet, 

2008), och basen i all behandling av hypertoni ska utgöras av ändrade levnadsvanor (ESC, 

2013; SBU, 2007). Genom att i samband med blodtryckskontrollerna informera och samtala 

med patienten om dennas levnadsvanor och dess förhållande till det höga blodtrycket, får 

sjuksköterskan viktiga upplysningar för patientens fortsatta behandling (Ericson & Ericson, 

2002; Primärvårdens utveckling nationell kvalitet, 2008). Drevenhorn et al. (2009) beskriver 

att sjuksköterskans roll vid blodtryckskontroller är att mäta blodtrycket och utbilda patienten 

i hur olika levnadsvanor påverkar vid hypertoni för att minska risken för hjärt-kärlsjukdom. 

För att patienterna ska kunna lyckas med den icke-farmakologiska delen av behandlingen och 

förändra ohälsosamma levnadsvanor krävs kunskap, motivation och stöd, vilket 

sjuksköterskan har en central roll att förmedla. 
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Basen i behandlingen vid hypertoni ska utgöras av ändrade levnadsvanor, såpass att vid mild 

hypertoni kan ändrade levnadsvanor provas som förstavalsbehandling i upp till sex månader, 

utan någon övrig behandling (ESC, 2013; SBU, 2007). Enligt ESC (2013), Läkemedelsverket 

(2014), Nyström (2013) och SBU (2007) finns goda möjligheter att framgångsrikt behandla 

högt blodtryck genom att förändra ohälsosamma levnadsvanor och vid behov med tillägg av 

läkemedel. De positiva effekterna av ett väl behandlat blodtryck är väl dokumenterade. 

Därför är det viktigt att patienten är väl införstådd med vilka behandlingsmål som 

eftersträvas. En medvetenhet om hur ofta blodtryck bör kontrolleras och vart de kan vända 

sig med sina frågor behöver också finnas hos patienterna (Läkemedelsverket, 2014). En 

studie av Qvarnström et al. (2011) visar att bara en av fyra behandlade patienter inom svensk 

primärvård uppnår målblodtryck, 140/90. Enligt Kahan et al. (2013) kan ökade kunskaper hos 

patienterna och större engagemang hos vårdgivarna leda till bättre behandlingsresultat. För 

att identifiera och kunna hjälpa patienter att främja hälsosamma levnadsvanor måste 

sjuksköterskor i större utsträckning fråga patienterna om deras levnadsvanor, vilket är extra 

viktigt om patienten redan har hypertoni (Socialstyrelsen, 2011).  

Det är också viktigt att alltid beakta den sammanlagda risken patienten löper att utveckla 

hjärt-kärlsjukdom. Andra riskmarkörer utöver hypertoni är hög ålder, manligt kön, höga 

blodfetter, rökning, diabetes, övervikt, fysisk inaktivitet och högt alkoholintag (ESC, 2013; 

Läkemedelsverket, 2014; Nyström, 2013 & SBU, 2007). Individuell rådgivning bör ske 

utifrån patientens hela riskprofil, där sjuksköterskan har en viktig uppgift att analysera 

patientens livsstil, uppmuntra patienten till egenvård och kontinuerligt följa upp 

behandlingsresultatet i samband med blodtryckskontrollerna (Ericson & Ericson, 2002).  

Genom hälsofrämjande samtal kan sjuksköterskor stödja patienter till att lyckas ändra sina 

levnadsvanor (Aminoff & Kjellgren, 2001; Irmak et al., 2010). Många gånger har patienterna 

inte tillräckligt med kunskap eller så saknas motivation till att förändra sina levnadsvanor. 

Därför behöver sjuksköterskor samtala om levnadsvanor och uppmuntra till egenvård 

(Jallinoja, Absetz, Kuronen, Nissinen, Talja, Uutela & Patja, 2007). Drevenhorn et al. (2009) 

beskriver att sjuksköterskors hälsofrämjande samtal om levnadsvanor i samband med 

blodtryckskontroller varierar kraftigt i längd och omfattning och att det finns stor 

förbättringspotential.  

Enligt Eriksson och Nilsson (2008) måste det finnas organisatoriska förutsättningar för att 

kunna utföra effektiva hälsofrämjande samtal i samband med blodtryckskontroller.  Jerdén et 
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al. (2006) och Socialstyrelsen (2011) menar att det ofta saknas struktur för hur 

hälsofrämjande arbete ska utföras.  I en studie av Aminoff och Kjellgren (2001) där de spelat 

in samtalen i samband med 20 blodtryckskontroller, förde sjuksköterskorna i studien någon 

form av samtal om någon levnadsvana i samband med samtliga blodtryckskontroller. I 

motsats till detta påvisar Drevenhorn, Bengtson och Kjellgren (2001) i sin observationsstudie 

att sjuksköterskor enbart samtalade om den icke-farmakologiska delen av behandlingen vid 

18 av 63 observerade blodtryckskontroller.  

 

Levnadsvanor och hypertoni 

Enligt ESC (2013), Nyström (2008) och SBU (2007) har sunda levnadsvanor vid hypertoni 

stor betydelse både i förebyggande och behandlande syfte. En förändring av identifierade 

ohälsosamma levnadsvanor syftar till att sänka patientens blodtryck och minska den 

sammanlagda risken för hjärt- kärlsjukdom. Ändrade levnadsvanor kan även minska behovet 

av läkemedel. De levnadsvanor där en förändring visat sig kunna reducera och inverka 

positivt vid hypertoni är sunda matvanor, viktminskning, minskat saltintag, måttlig 

alkoholkonsumtion, regelbunden fysisk aktivitet, minskad stress samt rökstopp (ibid). Det är 

vanligt att personer med hypertoni ofta har ett flertal riskfaktorer vilket ökar risken för att 

drabbas av hjärt- kärlsjukdom betydligt (SBU, 2007). Effekten av riktade förändringar av 

ohälsosamma levnadsvanor kan många gånger jämföras med vad som kan uppnås med 

farmakologisk monoterapi, det vill säga samma effekt som ett blodtrycksläkemedel ensamt 

kan ge (ESC, 2013).  

Sunda matvanor med bland högt intag av fiberrik kost, frukt och grönsaker har flera positiva 

effekter på hälsan, som samverkar med andra hälsofrämjande åtgärder. Detta innebär att 

patienten ofta inte kan eller bör separera matens effekter i förhållande till andra 

livsstilsåtgärder, som t.ex. ökad fysisk aktivitet. Vid viktminskning uppnås förbättringar av 

ett flertal viktiga riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdom såsom blodtryck, höga blodfetter och 

blodsockervärde. Vid etablerad övervikt är ändrade levnadsvanor prioriterat gentemot all 

eventuell övrig behandling (Läkemedelsverket, 2006). Minskat saltintag är den livsstilsåtgärd 

som har högst blodtryckssänkande effekt (Nyström, 2008). Enligt He, Li och MacGreg 

(2013) finns det starkt vetenskapligt underlag för att ett minskat saltintag under minst en 

månad resulterar i en kliniskt relevant blodtryckssänkning. Generellt sett finns ett stort behov 

av att minska saltintaget hos befolkningen, och råd bör ges om att minska extra salt och 
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undvika livsmedel med högt saltinnehåll till patienter med hypertoni (ESC, 2013; 

Livsmedelsverket, 2015). Blodtrycket ökar även med en hög alkoholkonsumtion, och 

förhållandet mellan hög alkoholkonsumtion och höga blodtrycksnivåer är linjärt (ESC, 2013). 

Börjesson, Onerup och Lindqvist (2015) beskriver efter att ha sammanfattat 20 kontrollerade 

RTC-studier i ämnet ”fysisk aktivitet och hypertoni” att den blodtryckssänkande effekten av 

ökad fysisk aktivitet är väl dokumenterad. Fysisk aktivitet har även ett flertal positiva effekter 

på många andra riskfaktorer. Konditionsträning är den fysiska aktivitet som har starkast 

evidens för blodtryckssänkande effekt, då blodtrycket kan sjunka med upp till 20mm Hg de 

närmaste timmarna efter träningen. Fysisk aktivitet bidrar även till blodtryckssänkning på 

lång sikt. Enligt Läkemedelsverket (2006) ger stress både direkta och indirekta negativa 

effekter. Dels påverkar stress biologiska mekanismer genom störningar i neuroendokrin 

reglering. Stress påverkar även indirekt eftersom det också påverkar övriga levnadsvanor 

negativt. Rökstopp är en prioriterad åtgärd vid högt blodtryck och rekommenderas för att 

minska den totala risken för hjärt- kärlsjukdom (ESC, 2013; Nyström, 2008). Rökning ger 

även en akut höjning av blodtrycket (ESC, 2013). För en person som röker är rökstopp den 

viktigaste åtgärden för att förbättra hälsan och minska den totala risken för hjärt- 

kärlsjukdom, och varje kontakt med en rökande patient innebär en möjlighet till påverkan 

(Läkemedelsverket, 2006).   

Enligt Drevenorn et al. (2009) varierar sjuksköterskornas omfattning av samtal mellan de 

olika levnadsvanorna, samtal om matvanor och fysisk aktivitet är vanligast. Primärvården har 

unika möjligheter att verka för sund livsstil och spelar därför en viktig roll i det 

individinriktade preventiva arbetet. Dock är det viktigt att beakta att människor är olika 

mottagliga för information och råd kring levnadsvanor i olika situationer (Läkemedelsverket, 

2006).  

 
Hälsofrämjande samtal 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska den som vänder sig till hälso- och 

sjukvården, när det är lämpligt, upplysas om hur sjukdom eller skada kan förebyggas. 2011 

började Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 

implementeras inom hälso– och sjukvården. Socialstyrelsen (2011) beskriver att dessa 

riktlinjer utformades eftersom det finns ett behov av att ökade samtal om levnadsvanor utförs 

av hälso- och sjukvårdspersonal, eftersom ohälsosamma levnadsvanor är den främsta orsaken 

till den samlade sjukdomsbördan i Sverige. Om riktlinjerna efterföljs, ska de på lång sikt leda 
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till minskade vårdkostnader för sjukdomar som relateras till ohälsosamma levnadsvanor. 

Hälsofrämjande samtal kan variera i omfattning, men grundläggande är att någon form av 

rådgivning eller samtal om levnadsvanor alltid ska erbjudas när hälso- och sjukvårdspersonal 

möter personer som är i behov av livsstilsförändring. Riktlinjerna baseras på evidensbaserade 

rekommendationer om metoder som hälso- och sjukvårdspersonal bör använda sig av för att 

stödja patienter att förändra ohälsosamma levnadsvanor, och på så vis förebygga sjukdom. I 

riktlinjerna identifieras vilken nivå av samtal som har högst evidens för effekt att patienten 

förändrar sin ohälsosamma levnadsvana, gentemot vilken ohälsosam levnadsvana patienten 

behöver förändra. Är den ohälsosamma levnadsvanan dessutom förknippad med en särskild 

risk, som vid hypertoni, är det av extra vikt att hälso- och sjukvårdspersonal för samtal om 

levnadsvanor utifrån rekommendationerna (ibid).  

Socialstyrelsens (2011) definierar olika nivåer på hälsofrämjande samtal enligt riktlinjerna 

vilka består av: Enkla råd, Rådgivande samtal, Kvalificerat rådgivande samtal och 

Kvalificerat rådgivande samtal med uppföljning. Enkla råd tar vanligtvis mindre än 5 minuter 

att utföra och ska innehålla korta råd och rekommendationer om levnadsvanor. Rådgivande 

samtal tar mellan 10-30 min att genomföra, och utförs som en mer anpassad dialog mellan 

patienten och hälso- och sjukvårdspersonal och kan inkludera motiverande strategier. 

Kvalificerat rådgivande samtal tar längre tid, och samtal ska föras utifrån en samtalsmetod 

som t.ex. Motiverande intervju, MI. Samtalet ska vara en dialog som anpassas utifrån 

personens ålder, hälsa och risknivå. Kvalificerat rådgivande samtal med uppföljning 

definieras enligt föregående beskrivning men med tillägg av uppföljningssamtal. Holm-

Ivarsson (2009) beskriver att MI är en samtalsmetod som är väl lämpad att använda av hälso- 

och sjukvårdspersonal vid samtal som syftar till att förändra levnadsvanor. Under ett samtal 

som utförs enligt MI är patientens egen syn på sin situation central, och frågorna ställs med 

fokus på att få patienten att utforska förändring.  

 Aminoff och Kjellgren (2001) och Irmak et al. (2010) beskriver att sjuksköterskor har en 

viktig roll att genom hälsofrämjande samtal stödja patienter till att lyckas åstadkomma 

livsstilsförändringar vid hypertoni.  Primärvårdens utveckling nationell kvalitet (2008) och 

Socialstyrelsen (2011) beskriver att patienten bör tillfrågas om hans eller hennes 

levnadsvanor så att ohälsosamma levnadsvanor identifieras. I en studie av Jerdén et al. (2006) 

framkommer att sjuksköterskor på grund av tidsbrist många gånger tvingas prioritera bort 

hälsofrämjande samtal, till fördel för de praktiska arbetsuppgifterna som exempelvis mätning 

av blodtryck. Sjuksköterskorna i studien upplever att ledningen i organisationen inte 
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prioriterar det hälsofrämjande arbetet, och att det ofta saknas stöd från ledningen och struktur 

för hur arbetet ska utföras (ibid). Patienter som inte ännu är redo för att påbörja 

livsstilsförändringar eller har misslyckats med att genomföra en livsstilsförändring, kan ändå 

ha nytta av samtal som syftar till att öka förståelsen för och betydelsen av vad ändrade 

levnadsvanor kan innebära för dem. Patienten behöver kunskap för att kunna ta initiativ till 

att förändra sitt beteende och kunna utföra egenvård. Vårdgivaren ska vara källan till 

information och stöd (Whittemore, Bak, Melkus & Grey, 2003).  

 

Kompetens vid samtal om levnadsvanor  

Sjuksköterskans pedagogiska kompetens är viktig för att skapa en förtroendefull relation vid 

hälsofrämjande samtal. Vid samtal om levnadsvanor är det viktigt att inte döma eller kritisera 

patienten, utan att i stället vara lyhörd, lyssna på vad patienten har att säga och visa respekt 

för detta (Eriksson & Nilsson, 2008). Dock upplever sjuksköterskor många gånger att de inte 

har tillräckliga kunskaper i hälsorådgivning och kan därför känna sig osäkra i denna roll 

(Jallinoja et al., 2007). Socialstyrelsen (2011) menar att det krävs kompetens i samtalsteknik, 

hälsopedagogik och mer specifik utbildning inom problematik runt ohälsosamma 

levnadsvanor, men att sådan kompetens ofta saknas hos hälso- och sjukvårdspersonal idag. 

Det finns ett behov av att öka sådan kompetens, då kompetens i riktning med den som nämnts 

ovan behövs för att samtal om levnadsvanor enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer ska 

kunna följas på ett bra sätt. Weir, Maibach, Bakris, Black, Chawla, Messerli, Neutel och 

Weber (2000) skriver att vid hypertoni är det inte ovanligt att patienten har flera 

levnadsvanor som behöver förändras, och patienternas kunskap, attityd, beteende och 

medverkan i blodtrycksbehandlingen skiljer sig ofta avsevärt åt. Därför krävs kompetens för 

att kunna identifiera och hjälpa patienten med väl anpassade strategier (ibid). I denna studie 

är det därför av intresse att undersöka omfattningen av fortbildning utifrån två nivåer, dels 

fortbildning i samtalsmetodik, vilket tidigare visat sig vara av vikt för att förbättra strukturen 

och innehållen i samtalen. Även specifik utbildning i högt blodtryck kommer att studeras, då 

denna studie fokuserar just på samtalen i samband med blodtryckskontroller. Detta för att 

studera om fördjupad kunskap inom det specifika området kan leda till att sjuksköterskor 

tillämpar fler rådgivande och kvalificerat rådgivande samtal. Samband mellan dessa 

fortbildningar, och hur sjuksköterskorna tillämpar sina samtal kommer därför att studeras.    

Sammanfattningsvis pekar tidigare forskning på att behandlingsmålen vid hypertoni i stor 

utsträckning inte nås, och studier visar på att det finns en osäkerhet kring omfattningen av 
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sjuksköterskors samtal om levnadsvanor i samband med blodtryckskontroller. Detta trots att 

sådana samtal visat sig vara viktiga för att patienten ska förändra ohälsosamma levnadsvanor, 

och på så vis sänka sitt höga blodtryck och minska risken för hjärt- kärlsjukdom. Hur 

samtalen utförs ses också vara viktigt att undersöka, då struktur ofta verkar saknas för hur 

dessa samtal ska utföras. Eftersom Socialstyrelsen sedan fyra år tillbaka också arbetat med att 

implementera nationella riktlinjer för samtal om levnadsvanor, är det möjligt att samtal om 

levnadsvanor i samband med blodtryckskontroller kan ha fått en ny utgångspunkt för vidare 

utveckling. Därför ses ett behov av en kartläggning i ämnet. Denna studie kommer även att 

studera huruvida fortbildning har något samband i förhållande till socialstyrelsens definition 

av samtalsnivåer, vilket kan ge kunskap om var eventuella resurser skulle kunna satsas för att 

utveckla detta arbete framöver. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att kartlägga i vilken omfattning sjuksköterskor frågar om levnadsvanor 

och hur de arbetar med detta i hälsofrämjande samtal i samband med blodtryckskontroller. 

Dessutom har studien särskilt fokus på att också beskriva samband mellan fortbildning och 

sjuksköterskornas tillämpning av sådana samtal. 

 

Metod 

För att kunna besvara syftet genomfördes studien med en kvantitativ ansats. Enligt Polit och 

Beck (2012) bygger kvantitativ ansats på ett positivistiskt synsätt, vilket grundar sig i att 

studera världen och dess fenomen så som de verkligen är. En kvantitativ ansats ger möjlighet 

att kartlägga förekomster av olika fenomen i olika grupper på ett brett sätt (ibid). En 

tvärsnittsstudie med enkäter som datainsamlingsmetod utfördes utifrån denna ansats. 

Eftersom en generell bild över hur och i vilken omfattning hälsofrämjande samtal i samband 

med blodtryckskontroller förs i länet önskades, ansågs denna metod ge en möjlighet att kunna 

besvara studiens syfte. 

Urval 

Studien utfördes i ett län i södra Sverige som har totalt 21 vårdcentraler, både 

landstingsdrivna och privata. Urvalet gjordes med utgångspunkt i att göra en 

totalundersökning av populationen i ett län som låg geografiskt nära, eftersom forskaren 
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personligen planerade att överlämna och samla in enkäterna. Studien önskades även kunna 

generaliseras till detta län, och målet för studien var att inkludera samtliga vårdcentraler. 

Verksamhetscheferna för de olika enheterna kontaktades via mail innan studien skulle 

genomföras för att informeras och ge sitt tillstånd. För ett tillstånd efterfrågades ett mail 

tillbaka med samtycke till att studien fick utföras. Svar erhölls först från verksamhetschefer 

för 15 vårdcentraler. Ett mail med påminnelse skickades ut till de som inte svarat, därefter 

togs mailsvar emot från verksamhetschefer på ytterligare 4 vårdcentraler. Godkännande att 

genomföra studien erhölls på totalt 12 vårdcentraler, 5 landstingsdrivna och 7 privata, vilka 

inkluderades i studien.  

Inklusionskriterier 

Både privata och landstingsdrivna vårdcentraler inkluderades i studien. De inklusionskriterier 

som sattes upp för att medverka var sjuksköterskor som regelbundet i sitt arbete utför 

blodtryckskontroller, minst en gång/vecka.  Enligt Polit och Beck (2012) är det av vikt att väl 

definiera vilka som ingår i studiens population.  

Datainsamling  

Samtliga enkäter delades ut och samlades in under slutet av augusti eller början av september 

2015. En tvärsnittsstudie utfördes således, vilket enligt Polit och Beck (2012) är vanligt 

förekommande vid just enkätstudier, och innebär att datainsamlingen sker under en unik 

period. Enkäterna som användes i denna studie hade utformats av författaren själv samt med 

handledning från CF. Enkäten bestod av 20 frågor med mestadels fasta svarsalternativ. På en 

av frågorna fanns möjlighet för respondenten att fylla i ett öppet svar, fråga 3b. En annan 

fråga, fråga 20, var ett helt öppet kommentarsfält där respondenten kunde ange sina egna 

kommentarer/reflektioner angående samtal om levnadsvanor vid blodtryckskontroller. 

Frågorna 14-19 utgjordes av frågor kring bakgrundsvariabler. Enkäten utformades som en 

självskattningsenkät, i vilken respondenterna uppmanades att självskatta hur de oftast tycker 

sig arbeta med samtal om levnadsvanor i samband med blodtryckskontroller, och kryssa det 

alternativ de anser stämmer bäst på deras arbetssätt. Ett informationsblad om studien och dess 

syfte distribuerades tillsammans med enkäterna, vilket enligt Ejlertsson (2005) alltid skall 

följa med enkäterna. Enkäten finns att tillgå som Bilaga 1.  

För att enkäterna skulle nå ut till den utvalda studiepopulationen använde forskaren sig av en 

kontaktperson på respektive vårdcentral. Enligt Polit och Beck (2012) är det svårt att få tag i 

lämpliga deltagare till ett forskningsprojekt helt ensam. Ofta krävs samarbete med andra för 
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att få tag i lämpliga deltagare till studier och som forskare kan då hjälp tas ifrån en s.k. 

”dörrvakt” (ibid). I denna studie benämns ”dörrvakten” som ”kontaktpersonen”, och kunde 

vara antingen avdelningschefen, alternativt en av sjuksköterskorna som arbetade på

respektive enhet. Denna person valdes ut genom att vara den som svarade i telefonen på

vårdcentralen när forskaren ringde, och fick då en förfrågan om att vara studiens 

kontaktperson på den enheten. I vissa fall hade redan verksamhetschefen angett 

avdelningschefen eller en specifikt utvald sjuksköterska som enkäterna kunde överlämnas till. 

Samtliga personer som tillfrågades om att vara kontaktperson ställde upp på detta, och deras 

uppgift var att ta emot enkäterna och förmedla enkäterna till sina kollegor som inkluderades i 

studien, och att samla in enkäterna. De fick även information om studien samt genomgång av 

enkäten, och hjälpte även till med att fylla en blankett för bakgrundsinformation vilken 

utgjorde en stor hjälp när bortfallet i studien senare skulle räknas ut. Denna blankett finns att 

tillgå som Bilaga 2.  Polit och Beck (2012) menar att personlig kontakt har en positiv 

inverkan på antalet som svarar på enkäten.  

På de vårdcentraler som medverkade i studien fanns totalt 82 personer som ingick i studiens 

inklusionskriterier. Av dessa fick 79 personer enkäten tilldelad till sig och 58 besvarade 

enkäter erhölls – vilket ger en svarsfrekvens på drygt 73%. 

Analys  

Samtliga enkäter numrerades med en kod för att kunna urskilja dem, och svaren matades in i 

SPSS –Statistical Package for the Social Sciences variation 22. Enligt Polit och Beck (2012) 

är kodning av materialet ett första steg när data skall omvandlas till numerisk form inför 

analysen. Nästa steg är att sammanställa data i datafiler inför analysen. SPSS är ett program 

som ofta används när kvantitativ data ska analyseras. Siffrorna ska sedan tolkas och 

deskriptiv statistik kan här tas fram utifrån varje variabel (ibid), vilket gjordes. Resultatet 

presenteras i resultatavsnittet i absoluta tal samt i procent, med fokus på det svar som var 

vanligast förekommande. De öppna variablerna sorterades efter likheter och grupperades. 

 

Sambandstester utfördes för att undersöka om fortbildning i samtalsmetodik samt om 

fortbildning i högt blodtryck har något samband med hur sjuksköterskorna tillämpar sina 

samtal utifrån respektive levnadsvana.  Testerna inkluderade alla svarsalternativ på båda 

frågorna, det vill säga alternativen Kvalificerat rådgivande samtal, Rådgivande samtal, Enkla 

råd råd eller Sällan/aldrig för samtal om levnadsvanan, i förhållande till respektive 



 

16 
 

fortbildning med svarsalternativen Ja och Nej. Korstabeller utifrån de olika variablerna 

skapades för att kunna utläsa eventuella samband. De olika variablerna testades med hjälp av 

Spearmans korrelationskoefficient, P-värden samt korrelationsvärden (rs) kunde därefter 

utläsas.  En signifikansgräns på 5 % sattes upp, det vill säga p= <0,05. Björk (2010) menar att 

en signifikansgräns bör sättas upp inför statistiska test och 5 % nivån är den vanligaste 

gränsen att använda sig av. Enligt Polit och Beck (2012) används korstabeller och 

korrelationsvärden för att kunna beskriva relationer mellan två olika variabler. I korstabellen 

kan fördelningen av de olika variablerna i förhållande till varandra utläsas, och 

korrelationsvärdet beskriver orsakssambandet mellan talen 1 till -1. Polit och Beck (2012) 

menar att Spearmans korrelationskoefficient lämpar sig väl att använda vid data på 

ordinalnivå. Enligt Björk (2010) mäter Spearmans korrelationskoefficient graden av växande 

och avtagande samband mellan de två variablerna (ibid), vilket lämpade sig väl för att ge svar 

på frågeställningarna i syftet. Dock beskriver Polit och Beck (2012) vidare att det kan vara 

svårt att finna riktlinjer om gränser huruvida värdet av korrelationsindexet är starkt eller 

svagt, då detta beror på vilka variabler som mäts i förhållande till varandra. I resultatet 

presenteras P-värde samt rs från de sambandstester som gjordes.  

 

Etiska överväganden 

Etiska överväganden måste alltid göras inför ett forskningsprojekt, och etiska frågeställningar 

för att undvika, förebygga eller minimera skador som kan uppstå för deltagarna i studien 

måste alltid beaktas. Försiktighetsåtgärder behöver vidtas för att kunna säkerställa att 

deltagarnas rättigheter skyddas (Polit & Beck, 2012).  

Inför denna studie genomfördes därför en etisk egengranskning och en ansökan för etisk 

rådgivning, vilka båda skickades till Etikkommittén Sydost (http://www.bth.se/eksydost) för 

ett etiskt utlåtande. I deras rådgivande utlåtande (dnr. EPK 290-2015) fanns inga synpunkter 

på några större etiska begränsningar att kunna genomföra studien. I deras utlåtande fanns 

även med en del övergripande råd, vilka författaren beaktat under genomförandet av denna 

studie.  

Gällande studiens syfte reflekterade forskaren runt detta utifrån etiska frågeställningar innan 

studien genomfördes, och kom fram till att detta inte kunde förväntas påverka 

forskningspersonerna negativt varken fysiskt eller psykiskt, med tanke på att uppgifterna som 

samlades in inte betraktades som känslig information. Deltagarna besvarade också enkäten 
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anonymt. Dock begrundade forskaren en etisk risk utifrån just anonymiteten, främst gällande 

själva insamlandet av enkäterna ute på de olika vårdcentralerna. Detta eftersom det fanns en 

liten risk att forskaren ändå skulle kunna identifiera att en enskild enkät besvarats av en 

specifik person. Uppgifter om kön och antal yrkesår angavs i enkäterna som 

bakgrundsvariabler, och eftersom forskaren var bekant med några av respondenterna som 

arbetade på de medverkande vårdcentralerna, var detta tvunget att beaktas för att samtliga 

respondenters anonymitet skulle gälla.  För att minimera denna risk, hade forskaren därför 

detta i åtanke vid insamlandet av enkäterna, och tittade igenom de besvarade enkäterna först 

när de lagts tillsammans med samtliga besvarade enkäter så enskilda vårdcentraler inte längre 

kunde identifieras. Efter detta ansågs risken att identifiera enskilda respondenter vara 

minimal och respondenterna förblev anonyma. 

 Inför studien erhöll också verksamhetscheferna ett informationsbrev, och enkäter delades 

enbart ut på de vårdcentraler där tillstånd erhållits. Även varje deltagare fick ett 

informationsbrev tillsammans med enkäten. De båda informationsbreven innehöll 

övergripande information om studien och dess syfte och dess tillvägagångssätt. De innehöll 

även information om att deltagandet i studien var frivillig, att deltagarnas namn inte skulle 

finnas med på enkäten och inga uppgifter eller svar i enkäten skulle kunna kopplas till den 

enskilda deltagaren, eller till den enskilda vårdcentral som personerna som deltagit i 

undersökningen arbetar på. Uppgifterna som samlats in skulle behandlas konfidentiellt och 

enbart användas som underlag till denna magisteruppsats. I informationsbrevet till 

respondenterna fanns även information om att samtycke till deltagande skedde genom att 

besvara medföljande enkät. När enkäterna senare var ifyllda, förvarades data så enbart 

författaren hade tillgång till den.  

 

Resultat 
Respondenterna utgjordes av 2 män (3,4%) och 56 kvinnor (96,6%). Av dessa arbetade 28 

(48,3%) på en privat vårdcentral, och 30 (51,7%) arbetade på en landstingsdriven vårdcentral. 

Utbildningsnivån utgjordes av distriktssköterskor (n=33, 56,9%), distriktssköterskor med 

magisterexamen (n=15, 25,9%), sjuksköterskor (n=5, 8,6%) och sjuksköterskor med annan 

specialistutbildning (n=5, 8,6%). På frågan om fortbildning svarade 27 (46,6%) att de hade 

fortbildning i någon samtalsmetodik som t.ex. MI, och 31 (53,4%) respondenter svarade nej 

på frågan om de hade någon utbildning i samtalsmetodik. Fortbildning om högt blodtryck 
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hade erhållits av totalt 10 svarande (n=10, 17,2%), resterande hade således inte fått någon 

specifik utbildning om högt blodtryck (n=48, 82,8%). Se översikt Tabell 1. 

 
Tabell 1: Beskriver könsfördelningen, privat eller landstingsdriven aktör samtutbildningsnivå

Könsfördelning n=58  
Man 2 (3,4%) 
Kvinna 56 (92,6%) 
  

Aktör n=58  
Privat 28 (48,3%) 
Landsting 30 (51,7%) 

  
Utbildningsnivå n=58  
DSK 33 (56,9%) 

DSK med 
magisterexamen 

15 (25,9%) 

SSK 5 (8,6%) 
SSK med övrig 
specialistutbildning 

5 (8,6%) 

  
Fortbildning i 
samtalsmetodik n=58 

 

Ja 27 (46,6%) 
Nej 31 (53,4%) 
Fortbildning i högt 
blodtryck n=58 

 

Ja 10 (17,2%) 
Nej 48 (82,8%) 
 

 
Antalet år i yrket varierade bland respondenterna från 1,5 år upp till 42 år. De som enbart 

hade sjuksköterskeutbildning hade ett medelvärde på 16,2 års yrkeserfarenhet (minimum 5 år, 

maximum 27 år). Av de som först arbetat som sjuksköterskor och därefter vidareutbildat sig 

till distriktssköterska alternativt annan specialistutbildning erhölls ett medelvärde på 19,9 års 

yrkeserfarenhet (minimum 1,5 år, maximum 42 år). Se Tabell 2.      
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Tabell 2: Beskriver antal år i respektive yrkeskategori   
 

 
 

n = 56 Minimum 
antal år 

Maximum 
antal år 

Medelvärde 

Antal arbetade år som 
sjuksköterska innan 
specialistutbildning 

 

51 

 

1,00 

 

22,00 

 

8,6 

Antal arbetade år som 
specialistutbildad (dsk/övrig) 

 
51 

 
0,50 

 
32,00 

 
10,4 

Summa totalt antal år som 
sjuksköterska + 
specialistutbildad (dsk/övrig) 

 

51 

 

1,50 

 

42,00 

 

19,1 

Totalt antal arbetade år med 
enbart 
sjuksköterskeutbildning 

 

5 

 

5,00 

 

27,00 

 

16,2 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                        

 

Samtal om levnadsvanor 

På frågan om i vilken utsträckning respondenterna frågar patienterna om deras levnadsvanor i 

samband med blodtryckskontroller, var de vanligast förekommande svaret att de ofta frågar 

om rökning (n=23, 39,7%).  Ofta var även det vanligaste svaret gällande hur ofta de frågar 

patienterna angående levnadsvanorna stress (n=27, 46,6%), kost (n=25, 43,1%) och motion 

(n=25, 43,1%). Vad gäller alkohol och saltintag tycker sig respondenterna fråga om dessa 

variabler i lägre utsträckning. Gällande alkohol har störst andel svarat att de ibland (n=18, 

31,0%) frågar patienterna om alkohol i samband med blodtryckskontroller. Det vanligaste 

svaret gällande salt var att de sällan (n=32, 55,2%) frågar patienten om dennas saltintag. Se 

Tabell 3.  
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Tabell 3.  Anger hur ofta respondenterna frågar patienterna om respektive levnadsvana. Det 
vanligast förekommande svaret för varje levnadsvana är markerat i fet stil.  
 

Variabel n=58 Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig 

Frågar om 
rökning 

 11 (19%) 23 
(39,7%) 

14 (24,1%) 9 (15,5%) 1 (1,7%) 

 
Frågar om 
stress 

 13 
(22,4%) 

27 
(46,6%) 

13 (22,4%) 5 (8,6%)  
- 

 
Frågar om 
Kost 

  
7 (12,1%) 

25 
(43,1%) 

 
21 (36,2%) 

 
5 (8,6%) 

 
- 

 
Frågar om 
motion 

  
14 

(24,1%) 

 
24 
(43,1%) 

 
14 (24,1%) 

 
5 (8,6%) 

 
- 

 
Frågar om 
alkohol 

  

4 (6,9%) 

 

15 (25,9%) 

 

18 (31,0%) 

 

15 (25,9%) 

 

6 (10,3%) 

 
Frågar om 
salt 

  
3 (5,2%) 

 
7 (12,1%) 

 
9 (15,5%) 

 
32 (55,2%) 

 
7 (12,1%) 

 

                                                                                                                                        

Vidare uppmanades de respondenter som svarat att de sällan eller aldrig frågar om 

levnadsvanor, även att ange vad detta beror på. Tidsbrist var det alternativet som i högst 

utsträckning angavs som anledning (n=39, 79,6%), och endast 2, (4,1%) svarade att det 

berodde på kunskapsbrist. Resterande angav alternativet ”övrigt” som anledning, och i de 

öppna svaren på frågan framkom följande exempel som anledningar: drop-in mottagning är 

ett hinder för att fråga patienterna om levnadsvanor i samband med blodtryckskontroller, att 

det inte är rutin att prata om salt samt nya rekommendationer kring saltintag, det är obekvämt 

att tala om alkohol, samma återkommande patient, önskan om mer utbildning angående MI 

och högt blodtryck.  

Alternativet ofta var det svar som är vanligast förekommande gällande följande variabler: 

Om de informerar angående hälsosamma levnadsvanors betydelse för att sänka blodtrycket 

(n=32, 55,2%), och om de informerar om riskerna med ohälsosamma levnadsvanor vid högt 
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blodtryck (n=31, 53,4%). Vad gäller att motivera till förändring när patienten har en 

identifierad ohälsosam levnadsvana angavs det vanligaste svaret även här vara att de ofta 

(n=26, 44,8%) gör det. På frågan om i vilken utsträckning respondenterna bokar uppföljande 

hälsosamtal var svaret att detta görs ibland (n=25, 43,1%) det vanligaste. Vad gäller 

variabeln om uppföljande samtal bokas hade även fler respondenter angivit svaren att de 

sällan och aldrig gör detta, i jämförelse med övriga levnadsvanor. Se Tabell 4. 

 
 
Tabell 4. Beskriver i vilken omfattning respondenterna svarat att de utför de olika variablerna.  Det 
vanligast förekommande svaret för respektive variabel är markerat i fet stil 
 

 n=58 Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig 

Informerar om 
hälsosamma 
levnadsvanors 
betydelse vid högt 
blodtryck? 

  
 

14 
(24,1%) 

 
 

32 
(55,2%) 

 
 

11 
(19,0%) 

 
 
1 

(1,7%) 

 

 

- 

Informerar om 
risker med 
ohälsosamma 
levnadsvanor vid 
högt blodtryck? 

 
 
 

 
 

22 
(37,9%) 

 
 

31 
(53,4%) 

 
 
 

5 (8,6%) 

 

 

- 

 

 

- 

Motiverar till 
förändring vid 
identifierad 
ohälsosam 
levnadsvana?  

  

15 
(25,9%) 

 

26 
(44,8%) 

 

13 
(22,4%) 

 

4 (6,9%) 

 

 

- 

Bokar 
uppföljande 
hälsosamtal? 

  

4 (6,9%) 

 

11 
(19,0%) 

 

25 
(43,1%) 

 

14 (24,1) 

 

4 (6,9) 

 
                                                                                                                                        

Ge enkla råd är det som majoriteten av respondenterna i högst utsträckning tillämpar som 

samtalssätt för att samtala om levnadsvanor gällande levnadsvanorna rökning (n=42, 72,4%), 

stress (n=43, 74,1%), kostvanor (n=39, 67,2%), motion (n=42, 72,4%) och 

alkoholkonsumtion (n=42, 72,4%). Vad gäller saltintaget angav den största andelen att de 

aldrig/sällan för samtal om denna levnadsvana (n=30, 51,7%). Se Tabell 5.  
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Tabell 5. Anger om och vilken typ av samtal som förs för respektive levnadsvana. Vanligaste svaret 
för varje levnadsvana är markerat i fet stil  
 
 
 
 
Levnadsvana 

 
 
 
 
n =58 

 
 
 
 
Enkla råd  

 
 
 
 
Rådgivande 
samtal 

 
 
 
Kvalificerat 
rådgivande 
samtal 

 
 
 
 
För sällan/ 
aldrig samtal 

Rökning  42 (72,4%) 8 (13,8%) 2 (3,4%) 6 (10,3%) 

Stress  43 (74,1%) 12 (20,7%) 2 (3,4%) 1 (1,7%) 

Kost  39 (67,2%) 15 (25,9%) 2 (3,4%) 2 (3,4%) 

Motion  42 (72,4%) 13 (22,3%) 2 (3,4%) 1 (1,7%) 

Alkohol  42 (72,4%) 6 (10,3%) - 10 (17,2%) 

Salt  28 (48,3%) - - 30 (51,7%) 

 
 

 

Sambandstest 

Resultatet av sambandstesterna visar att det finns ett samband mellan fortbildning i 

samtalsmetodik samt fortbildning i högt blodtryck gentemot samtalen som förs om 

levnadsvanorna rökning, stress och motion, då statistiskt signifikanta p-värden erhölls för 

dessa levnadsvanor. De p-värden som erhölls låg mellan p=0,002 – p=0,031, och 

korrelationsvärdena låg på mellan rs=0,284 – rs=0,399. Detta tyder på att sambanden är svaga 

till moderata. Inga signifikanta P-värden erhölls för levnadsvanorna kost, alkohol och salt. 

Resultat av sambandstesterna presenteras i tabell 6 och tabell 7. 
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Tabell 6. Visar sambandstest mellan tillämpning av samtal i förhållande till fortbildning i 
samtalsmetodik utifrån respektive levnadsvana (n=58). 

 

Not: Totalt har 27 av 58 respondenter utbildning i samtalsmetodik. I parentesen anges antalet av de svarande som har 

utbildning i samtalsmetodik. Signifikanta p-värden är markerade i fet stil  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 N=58 
(N=27) 

Rökning 
Totalt 
antal 

(har utb.) 

Stress 
Totalt antal 
(har utb.) 

Kost 
Totalt 
antal 

(har utb.) 

Motion 
Totalt 
antal 

(har utb.) 

Alkohol 
Totalt 
antal 

(har utb.) 

Salt 
Totalt 
antal 

(har utb.) 
Kval. råd-
givande 
samtal 

 
2 

(2) 

 
2 

(2) 

 
2 

(2) 

 
2 

(2) 

 
0 

(0) 

 
0 

(0) 

Rådgivand
e samtal 

8 
(6) 

12 
(8) 

15 
(6) 

13 
(9) 

6 
(5) 

0 
(0) 

Enkla råd  
42 

(17) 

 
43 

(17) 

 
39 

(18) 

 
42 

(16) 

 
42 

(18) 

 
28 

(14) 

För 
sällan/aldr
ig samtal 

 
6 

(2) 
 

 
1 

(0) 

 
2 

(1) 

 
1 

(0) 

 
10 
(4) 

 
30 

(13) 

 

p-värde 

 
0,031 

 
0,019 

 
0,852 

 
0,009 

 
0,166 

 
0,618 

 

rs 

 
0,284 

 
0,307 

 
0,025 

 
0,340 

 
0,184 

 
0,067 



 

24 
 

Tabell 7. Visar sambandstest mellan tillämpning av samtal i förhållande till fortbildning i högt 
blodtryck utifrån respektive levnadsvana (n=58).   

 

Not: Totalt har 10 av 58 respondenter utbildning fortbildning i högt blodtryck. I parentesen anges antalet av de svarande som 

har utbildning i högt blodtryck. Signifikanta p-värden är markerade i fet stil  

 

 

 

 

 

 

 
N 58 

(N=10) 

Rökning 
Totalt 
antal 

(har utb.) 

Stress 
Totalt antal 
(har utb.) 

Kost 
Totalt 
antal 

(har utb.) 

Motion 
Totalt 
antal 

(har utb.) 

Alkohol 
Totalt 
antal 

(har utb.) 

Salt 
Totalt 
antal 

(har utb.) 

Kval. råd-
givande 
samtal 

2 
(2) 

 

2 
(1) 

 

2 
(2) 

 

2 
(2) 

 

 
- 

 
- 

Rådgivan
de samtal 

8 
(3) 

12 
(4) 

15 
(2) 

13 
(3) 

6 
(2) 

- 

Enkla råd 42 
(5) 

 

43 
(5) 

 

39 
(6) 

 

42 
(5) 

 

42 
(7) 

28 
(5) 

 

För 
sällan/ald
rig samtal 

 
6 

(0) 

 
1 

(0) 

 
2 

(0) 

 
1 

(0) 

 
10 
(1) 

 
30 
(5) 

 

p-värde 

 
0,002 

 
0,031 

 
0,214 

 
0,028 

 
0,274 

 
0,907 

 

rs 

 
0,399 

 
0,284 

 
0,165 

 
0,288 

 
0,146 

 
0,016 
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Riktlinjer 

Av respondenterna angav 42 (72,4%) att rutiner/riktlinjer/PM finns för hur 
blodtryckskontroller ska utföras, medan 5 (8,6%) svarade att de inte finns och 11 (19%) 
svarade att de inte vet om det finns några rutiner/riktlinjer/PM. Vidare tillfrågades 
respondenterna som svarat att det finns riktlinjer om dessa i så fall innehåller instruktioner 
om hur samtal om levnadsvanor bör tas upp i samband med blodtryckskontroller. På denna 
fråga svarade 18 (31%) att de innehåller instruktioner, 21 (36,2%) angav att riktlinjerna inte 
innehåller några instruktioner, 12 (20,7%) att de inte vet om riktlinjerna innehåller några 
instruktioner om hur samtal om levnadsvanor bör utföras. Se fördelning i Diagram 1.  

                                                                                                                                       

 
Diagram 1. Anger om PM/riktlinjer finns på arbetsplatsen samt om de inkluderar 
instruktioner om hur samtal om levnadsvanor bör utföras.  
 

 

 

Öppna svar 

Av respondenterna hade 17 (29,3%) angett ett svar i det helt öppna kommentarsfältet. Det 

mest frekvent förekommande i svaren kategoriserades till tidsbrist, arbetssätt och önskan om 

fortbildning. Av svaren kunde även utläsas att det finns en önskan om att arbeta mer 

hälsofrämjande i samband med blodtryckskontroller, och att sjuksköterskorna även tycker att 



 

26 
 

det är viktigt att göra det. Tidsbristen framkom i de allra flesta fall som ett hinder för de 

hälsofrämjande samtalen. Även arbetssättet utgjorde hinder för att kunna samtala om 

levnadsvanor i samband med blodtryckskontroller, vilket också härleder till tidsbrist. Många 

beskrev att blodtrycksmottagning/livsstilsmottagning har lagts ner under senare tid och 

ersatts till drop-in mottagning, vilket många tycker utgör ett hinder för att kunna arbeta 

hälsofrämjande i samband med blodtryckskontrollerna. De upplevde att de hade mer tid till 

hälsofrämjande arbete på blodtrycksmottagning/livsstilsmottagning. Det framkom även 

önskningar om mer fortbildning i blodtryck samt samtalsmetodik, samt uppdatering i ämnet.  

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

I kvantitativa studier finns ett flertal steg som behöver följas för att ett trovärdigt resultat ska 

kunna uppnås. Genom denna process är det viktigt att upplysa om de metodologiska val och 

beslut som tagits i studien. Forskaren måste hela tiden sträva efter att fatta beslut som leder 

till högsta möjliga kvalitet (Polit & Beck, 2012).  

 

För att kunna svara på syftet genomfördes studien med en kvantitativ ansats, vilket enligt 

Polit och Beck (2012) ger möjlighet att kartlägga förekomster av olika fenomen i olika 

grupper på ett bredare sätt. Hade istället en kvalitativ ansats valts och exempelvis intervjuer 

hade utförts, hade en djupare förståelse av fenomenet kunnat erhållas. Däremot hade färre 

antal deltagare haft möjlighet att medverka i studien (ibid). En mer djupgående analys av 

samtal om levnadsvanor i samband med blodtryckskontroller var heller inte studiens syfte, 

utan en mer generell bild över hur och i vilken omfattning hälsofrämjande samtal i samband 

med blodtryckskontroller förs önskades. En tvärsnittsstudie med hjälp av enkäter utifrån 

denna ansats tycktes därför vara väl lämpad.  

Enligt Ejlertsson (2014) har enkätundersökningar bland annat fördelar som att de är billiga att 

genomföra och undersökningen kan göras på ett relativt stort urval på kort tid, och 

respondenten kan i lugn och ro överväga svarsalternativen i enkäten. Svagheter med enkäter 

som datainsamlingsmetod är bland annat att respondenten inte får möjlighet att kunna ställa 

kompletterande frågor. När enkäten väl är färdigkonstruerad och utdelad finns heller inte 

möjlighet till ytterligare information eller att kunna förändra frågorna om fel upptäcks i 
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efterhand. Polit och Beck (2012) beskriver att strukturerade självskattningar är en kraftfull 

datainsamlingsmetod, och enkäter där sjuksköterskorna själva fick skatta sitt sätt att arbeta 

var det som användes i studien. Polit och Beck (2012) beskriver vidare att strukturerade 

självskattningar är mångsidiga och breda, och ger information som lätt kan analyseras 

statistiskt (ibid), vilket var det som främst önskades erhållas för att kunna beräkna 

förekomsten utifrån de olika variablerna i enkäten, och på så vis kunna kartlägga 

sjuksköterskornas arbetssätt utifrån syftet.  Dock finns en risk att deltagarna kan svara som de 

”bör svara”, som måste beaktas. Denna risk reflekterar även Polit och Beck (2012) över, och 

beskriver att det kanske mest genomgripande problemet när strukturerade självskattningar 

görs är att personer kan ha en tendens att ge en positiv bild av sig själva. De kallar detta 

fenomen, direkt översatt från engelska, för: ”Social önskvärdhet bias”, vilket kan förklaras 

med att individer ibland har en tendens att ger svar som stämmer överens med rådande 

sociala värderingar. Således finns en risk att respondenterna svarat som de bör eller förväntas 

svara. Polit och Beck (2012) skriver att detta problem ofta är svårt att undgå helt, men genom 

att skapa en tillåtande atmosfär kan denna form av bias minimeras. I mötet med 

kontaktpersonerna försökte sådan atmosfär skapas. Det påtalades även att respondenterna 

besvarade enkäterna helt anonymt vilket enligt Polit och Beck (2012) uppmuntrar till 

uppriktiga svar. Nedskrivna direkta frågor kan även minska denna form av bias. Även i en 

intervjusituation förekommer också denna typ av bias, där dessutom intervjuarens beteende 

eller utseende kan påverka hur respondenten väljer att svara, vilket undviks vid enkäter.  

Ett påminnelsemail skickades ut till de verksamhetschefer som inte besvarade första mailet. 

Trots detta besvarades aldrig två av mailen, vilket tolkades som att inget intresse fanns för att 

medverka i studien. Eventuellt skulle ytterligare ett påminnelsemail kunnat skickas för en 

eventuell ökning av antalet medverkande i studien, alternativt kontaktas via telefon. Detta 

valdes bort utifrån det faktum att andelen som tackade nej till att medverka i studien, i de 

flesta fall hade förklarat att de ej hade möjlighet att medverka på grund av tidsbrist, eftersom 

många studenter under denna tidsperiod efterfrågade tillåtelser för att utföra olika studier, 

vilket forskaren hade en förståelse för. Enligt Torst (2012) är relationen mellan de som 

tillfrågas om att medverka i en studie och forskaren av stor betydelse då undersökningens 

kvalitet och värde bygger på dem som förhoppningsvis ska medverka i undersökningen. Ett 

problem i detta sammanhang kan utgöras av hur många påminnelser som bör göras. 

Forskaren får här avväga vad som är bäst, det vill säga vad som ger bäst resultat och vad som 

försämrar minst. Många människor blir irriterade av för många påminnelser (ibid), varför inte 
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ytterligare försök till kontakt valdes att tas. Hade förfrågan om att medverka i istället skett 

vid en annan tidpunkt än när många magisterstudenter gjorde sina projekt, hade sannolikt fler 

tillåtelser att utföra studien erhållits.   

En totalundersökning i hela Sverige av den inkluderade populationen i studien hade varit att 

föredra. Dock menar Björk (2010) att totalundersökningar är näst intill omöjliga att utföra, 

och ett stickprov från målpopulationen med hjälp av ett urval näst intill alltid får göras. 

Urvalet skedde med mål om att hela populationen i länet där studien utfördes skulle kunna 

inkluderas, vilket inte gjordes. Länet som valdes utsågs utifrån ett bekvämlighetsurval. Ett 

närliggande län tycktes vara rimligt att undersöka med tanke på den begränsade tidsramen för 

undersökningen och för att personligen kunna överlämna/samla in enkäterna, i syfte att uppnå 

en hög svarsfrekvens.   

 

Det faktum att alla tillfrågade vårdcentraler inte var med i studien inverkade såklart negativt 

på studiens generaliserbarhet eftersom färre deltagare deltog. Enligt Torst (2012) ger ett 

större urval större sannolikhet att resultatet motsvarar hela populationen, men ofta hindrar 

dock praktiska omständigheter och tid, vilket styr urvalet. Ofta är det heller inte nödvändigt 

med så hög precision som kan fås när mycket stora urval innefattas (ibid). Av de individer 

som ingick i studien var 56 kvinnor och två män. Könsfördelningen skulle möjligtvis kunna 

påverka studiens resultat. Dock är yrket till stor del kvinnodominerat, och tros kunna 

representera den verkliga könsfördelningen. Enligt Polit och Beck (2012) är en nyckel till 

god kvalité i en studie att utföra studien på ett representativt urval. För att ett representativt 

urval ska kunna uppnås, bör den studerade populationen likna den totala populationen så 

mycket som möjligt, gällande grundläggande demografiska egenskaper, exempelvis faktorer 

som könsfördelning mm.  Enligt Polit och Beck (2012) behöver en bedömning göras 

huruvida resultatet kan generaliseras utanför studiepopulationen. Trots ett mindre urval än det 

först önskade bedöms det vara ett urval som kan representera totalpopulationen i länet. Fler 

än hälften av alla länets vårdcentraler ingick i undersökningen, och urvalet bestod av både 

privata/landstingsdrivna vårdcentraler, och vårdcentraler från alla länets kommuner fanns 

representerade, vilket tycks kunna ge en verklig variation. En relativt representativ population 

med en hög svarsfrekvens stärker studiens generaliserbarhet till länet.  

 

Eftersom forskaren inte hade kännedom om någon färdigkonstruerad standardiserad enkät 

som helt kunde besvara studiens syfte, utformades enkäten av forskaren, vilket enligt Billhult 
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och Gunnarson (2012) har både för och nackdelar. Fördelarna med att använda sig av 

egenkonstruerade enkäter är att frågorna kan ställas efter exakt det forskaren är ute efter, och 

ger även en möjlighet till att styra över enkätens längd. Dock är det lätt hänt att frågorna kan 

missförstås, att forskaren ställer frågorna på ett sådant sätt att de blir svåra att sammanställa 

och tolka. Det är även lätt hänt att frågorna ställs på ett sådant sätt att frågorna avspeglar 

forskarens eget sätt att se på det som ska studeras (ibid). De uppräknande nackdelarna 

beaktades i utformandet av enkäten, och för att säkerställa att enkäten fungerade testades den 

vid två tillfällen, dels på en kollega som är distriktssköterska, samt på en anhörig som också 

arbetar inom vården och således har kunskap om ämnet. Små justeringar gjordes därefter. 

Polit och Beck (2012) menar att en pilotstudie är en småskalig variation av studien för att 

prova om metoden fungerar, och görs för att kunna förebygga potentiella problem vid 

datainsamlingen i den större planerade studien.  

Enkäten var även förhållandevis kort utformad med enkla frågor för att den skulle vara lätt 

för respondenterna att fylla i, exempelvis följde lika svarsalternativ på de olika frågorna hela 

tiden i samma ordningsföljd. Ejlertsson (2014) menar att samma logiska ordningsföljd bör 

finnas i de olika grupperna av frågor som hänger samman, för att underlätta för respondenten, 

samt minska risken att någon svarar utifrån den ordning som varit från början. Dock menar 

Torst (2012) att det finns en risk att respondenten kan tröttna och börja svara på måfå när 

svarsalternativ upprepas. För att minska denna risk var max sex frågor i följd konstruerade på

samma sätt, därefter varierades svarsalternativen. Dock kan inte uteslutas helt att 

respondenterna svarat på måfå i studien. Det fanns även en möjlighet till att kunna ge öppna 

svar, vilket enligt Ejlertsson (2014) kan höja den inre motivationen att delta i en 

undersökning, då respondenten får en möjlighet att gå utanför de fasta svarsalternativen och 

utrycka sig fritt. Enligt Billhult och Gunnarsson (2012) och Polit och Beck (2012) påverkas 

svarsfrekvensen av på vilket sätt deltagarna ska erhålla, fylla i och lämna tillbaka enkäten.  

Enkäterna tillsammans med följebrevet delades ut personligen av forskaren. Polit och Beck 

(2012) poängterar även att personlig kontakt har positiv effekt för svarsfrekvensen i 

undersökningar och ger även möjlighet för respondenterna att ställa frågor runt 

undersökningen, vilket är värdefullt. Ett följebrev som beskriver varför forskningen görs kan 

öka antalet respondenter som svarar på enkäten, även att använda sig av en enkät med få 

frågor ökar chansen för många enkätsvar (Billhult & Gunnarsson, 2012).  

Hur frågorna i enkäten är utformade är också viktigt att beakta för att uppnå en god validitet 

(Torst, 2012), vilket tycks ha beaktats när enkäten utformades, och de svar som erhållits i 
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studien tycks ge svar åt det som var avsett att mäta. Gällande studiens reabilitet, kan 

forskaren inte garantera att studien skulle få exakt samma svar om den upprepades på nytt, 

exempelvis ändras miljön på vårdcentralerna kontinuerligt. Torst (2012) beskriver att en 

statisk miljö är en förutsättning för att en ny mätning ska ge exakt samma resultat. 

Exempelvis ges kanske olika svar vid ett stressat skede respektive ett lugnt skede. Möjligtvis 

skulle även en ökad medvetenhet kring ämnet efter att ha fyllt i enkäten kunna leda till en 

något ökad frekvens av hälsofrämjande samtal i samband med blodtryckskontroller skulle 

kunna ses i svaren vid en upprepad studie. Enligt Torst (2012) kan skilda resultat förväntas 

vid studier som utförs vid skilda tidpunkter.  

Personlig kontakt upplevdes av forskaren som ett positivt sätt att distribuera enkäter på, vilket 

även kan tänkas avspeglas i den erhållna svarsfrekvensen i denna studie. Forskaren upplevde 

att kontakten med kontaktpersonerna många gånger skapade ett engagemang hos 

kontaktpersonerna, vilket kan ha gynnat studiens svarsfrekvens, mer än om enkäterna istället 

hade mailats. Enligt Polit och Beck (2012) är risken för bias låg när svarsfrekvensen är över 

65%, men lägre svarsfrekvens än så är vanligt förekommande vid enkätundersökningar. Med 

en svarsfrekvensen på drygt 73%, minskar således den risk för bias som kan ges vid en lägre 

svarsfrekvens.   

 
De 11 vårdcentraler där tillåtelse ej erhölls att få utföra studien kan ses som externt bortfall i 

studien. Det fanns även ett visst externt bortfall på de vårdcentraler där studien utfördes, 

vilket räknades ut med hjälp av kontaktpersonen. Sammanlagt var det tre personer som inte 

hade möjlighet att erhålla enkäten eftersom de inte hade varit på arbetsplatsen under tiden när 

enkäterna fanns där. Forskaren bedömde att de externa bortfallet i detta fall inte kunde 

påverkas, då det inte kändes etiskt rätt att kontakta dem utanför arbetsplatsen. Även ett visst 

internt bortfall kunde ses i enstaka fall, då respondenten hade hoppat över någon fråga. Dock 

utmärkte sig ingen fråga genom att vara den som återkommande hoppats över, vilket annars 

kan tyda på att den varit felställd. Två respondenter hade även kryssat i två svarsalternativ på

sammanlagt fem olika frågor. Av de två svaren på dessa frågor valdes de alternativ som gick 

mest åt mitten av svarsalternativen att mata in i SPSS. De dubbla svaren valdes att hanteras 

på detta sätt för att motverka ”extremsvar bias”, vilket enligt Polit och Beck (2012) är vanligt 

förekommande vid just skattningsskalor, då för många extremsvar kan leda till att resultatet 

snedvrids. Eftersom de dubbla svaren hade angetts på olika frågor tros detta inte ha påverkat 

resultatet märkbart, dock hade en tydligare instruktion om att enbart välja ett svarsalternativ 
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kunnat finnas med i enkäten. Enligt Ejlertsson (2014) är det vanligt med ett visst internt 

bortfall på enstaka frågor i enkätundersökningar, och är det viktigt att hantera bortfall på ett 

så medvetet och bra sätt som möjligt. En bortfallsredovisning kan göras på olika sätt, 

exempelvis genom att redovisa andelen som svarat på fråga när den redovisas (n) (ibid), och 

det är av vikt att beakta bortfallet i förhållande till studiens generaliserbarhet. Det interna 

bortfallet i studien tros inte påverka svarsfördelningen märkbart, då det inte var vanligt 

förekommande. Ingenting tyder heller på att bortfallet skulle avvika. Polit och Beck (2012) 

menar att en undersökning som gjorts på ett representativt urval utifrån representativa 

demografiska egenskaper, minskar risken för bias gällande bortfallet.  

Eftersom relativt få personer medverkade i undersökningen ökar dessutom risken för dra 

felaktiga slutsatser, exempelvis vid förekommande sambandsanalyser. Björk (2011) beskriver 

att vid små undersökningar finns risk att betydelsefulla statistiska skillnader felaktigt inte kan 

påvisas. Ett icke-statistiskt signifikant resultat betyder således inte automatiskt att samband 

kan uteslutas. Ejlertsson (2012) benämner denna risk som typ-2 fel, det vill säga att det finns 

en risk att dra slutsatser om att det inte finns några samband, trots att samband egentligen 

finns. I studier med ett litet urval finns det också risk för typ-1 fel. Detta fel kan uppkomma i 

samband med val av signifikansgräns. I denna studie accepterades en femprocentig risk att 

slumpen inverkar, med risk att dra felaktiga slutsatser om att signifikanta samband finns, trots 

att det inte finns något samband. Hade en lägre signifikansgräns beaktats hade risken för typ 

1-fel minskat. Dock är signifikansvärdet som användes i denna studie ett accepterat och 

vanligt förekommande gränsvärde inom omvårdnadsforskning.  Därför bedömas denna gräns 

som adekvat att använda sig av. 

Studien önskades kunna generaliseras till hela länet, och utifrån resultatdiskussionen ovan 

görs bedömningen att slutsatser borde kunna dras ifrån resultatet, trots ett relativt litet urval. 

Denna bedömning grundas framför allt på att urvalet bedöms kunna vara representativt för 

länet, samt att en relativt hög svarsfrekvens i studien erhölls. 

 

Resultatdiskussion 
Resultatet visar att levnadsvanorna högt alkohol- och saltintag skiljer sig jämfört med övriga 

levnadsvanor. Skillnaden ligger i att det är de levnadsvanor som sjuksköterskor frågar och 

samtalar minst om i samband med blodtryckskontroller. Detta är fallet trots att det i andra 

studier har visat sig att hög salt- och alkoholkonsumtion har negativ inverkan på blodtrycket. 
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Det i särklass vanligaste sättet att tillämpa samtal med patienterna angående deras 

levnadsvanor är genom att sjuksköterskan ger enkla råd. Vidare visar studien att fortbildning 

inom samtalsmetodik och högt blodtryck har ett samband med hur sjuksköterskorna 

genomför och tillämpar sina samtal om levnadsvanorna rökning, stress och motion. Detta är 

av extra intresse då föreliggande studie visar att det enbart är 10 personer, (17,2%) som har 

fortbildning om högt blodtryck och 27 personer, (46,6%) som har fortbildning i 

samtalsmetodik. Sammanfattningsvis tyder resultatet på att utbildning är en viktig del för att 

förbättra samtalen om levnadsvanor i samband med blodtryckskontroller.  

 

Alkohol och salt skiljer sig jämfört med övriga levnadsvanor 

Det visade sig att sjuksköterskor i störst utsträckning ofta frågar patienter om deras 

levnadsvanor gällande rökning, stress, kost och motion. Sjuksköterskor visade sig således 

vara duktiga på att fråga sina patienter om ovan nämna levnadsvanor i samband med 

blodtryckskontroller, vilket Socialstyrelsen (2011) menar är av stor vikt för att kunna 

identifiera patientens ohälsosamma levnadsvanor. Dock frågade sjuksköterskorna patienterna 

om alkohol- och saltvanor i lägre utsträckning jämfört med övriga levnadsvanor. Vad gäller 

tillämpning av samtal om alkohol, gavs enkla råd likt de övriga levnadsvanorna (bortsett från 

saltintag). Däremot gavs mer sällan rådgivande samtal, och kvalificerat rådgivande samtal 

gavs aldrig. Sjuksköterskorna svarade också att de sällan/aldrig samtalar om alkohol oftare än 

övriga levnadsvanor, även här bortsett från saltintag. Detta fenomen av samtal om just 

alkohol påvisar även Statens Folkhälsoinstitut (2009) i sin kartläggning, där alkoholvanor var 

den levnadsvana som sjuksköterskorna i lägst utsträckning frågade sina patienter om, då i 

jämförelse med rökning, stress, fysisk aktivitet och vikt. Även Holmqvist, Bendtsen, Spak, 

Rommelsjö, Geirson och Nilsen (2008) beskriver i sin studie att sjuksköterskor i 

primärvården frågar om alkoholkonsumtion betydligt mer sällan än övriga levnadsvanor.   

 

Enligt SFI (2009) är tidsbrist den vanligaste förklaringen till varför det inte frågas om 

alkohol, trots att detta är relevant för patienten (ibid), vilket även stämmer överens med 

resultatet i denna studie. Tidsbrist anges som den vanligaste anledningen till varför 

sjuksköterskorna inte ”ofta” eller ”alltid” frågade patienterna om levnadsvanor. Dock kan 

tyckas att just fenomenet tidsbrist borde påverka omfattningen av hur man frågar om de olika 

levnadsvanorna på ett mer likvärdigt sätt. En möjlig anledning till att patienterna inte 

tillfrågas om sina alkoholvanor i samma utsträckning som övriga levnadsvanor kan vara att 
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det är känsligt att fråga om just alkoholvanor. Detta fanns även angivet som öppet svar i 

denna studie: ”Jag känner mig obekväm att tala om alkohol”. Hade frågan ställts mer 

specifikt för att få svar på varför man inte frågar kring alkoholvanor i samma utsträckning 

som övriga levnadsvanor, tros denna anledning ha förekommit oftare. SFI (2009) framhåller 

även i sin studie att vårdpersonalen drar sig för att fråga om alkohol då de tror att patienten 

kan reagera negativt, samt att samtal om alkohol inte förväntas ha någon effekt. Holmqvist et 

al. (2008) beskriver att många sjuksköterskor är osäkra på att tala om alkohol. Nästan alla 

sjuksköterskor tycker att det är viktigt att identifiera och ge råd till patienter med hög 

alkoholkonsumtion, ändå var det bara 28 % av sjuksköterskorna i den ovan nämnda studien 

av Holmqvist et al. som regelbundet gjorde detta. Enkla frågor och råd är effektiva medel för 

att hjälpa patienter att ändra sina vanor, ändå ställs frågor om alkoholvanor sällan. Detta är 

fallet även om vårdpersonalen tror att patientens symtom kan höra ihop med 

alkoholkonsumtion (SFI, 2009).  

 

Vad gäller saltintag angav majoriteten av sjuksköterskorna att de sällan frågar sina patienter 

om hans eller hennes saltintag i samband med blodtryckskontroller. Saltintaget skiljer sig 

även från de övriga levnadsvanorna, genom att vara den enda levnadsvana som flest 

sjuksköterskor angett att de sällan/aldrig för samtal om. Det förs heller aldrig några 

rådgivande eller kvalificerat rådgivande samtal om salt. De få samtal som ges angående 

patienternas saltintag, består alltså enbart av enkla råd. Detta kan tyckas anmärkningsvärt 

eftersom just minskning av saltintaget enligt Nyström (2008) är den förändring av 

levnadsvanor som ger störst blodtryckssänkande effekt. He et al. (2013) menar att det finns 

statistiskt signifikanta blodtryckssänkande effekter vid ett reducerat saltintag. Bruce (2007) 

och Livsmedelsverket (2015) menar att de traditionella rekommendationerna kring kost som 

exempelvis handlar om att begränsa intaget av fett, samt äta fiberrika livsmedel är väl 

förankrade, mer än de rekommendationer som finns kring intag av salt. Detta trots att 

rekommendationerna bygger på en rad vetenskapliga publikationer (ibid). En teori till varför 

det pratas om salt i liten utsträckning kan utifrån ovanstående vara att många riktlinjer 

inkluderar saltvanor i ”kost”. Kanske behöver fler riktlinjer specificera levnadsvanan ”salt”, 

vilket görs ibland, men inte alltid?  

 

Många länder ligger steget före Sverige gällande saltintag, exempelvis Finland och 

Storbritannien, där myndigheter i större utsträckning lyckats med förändringar gällande 

önskvärda saltnivåer (Bruce, 2007; Livsmedelsverket, 2015). Detta stämmer väl överens med 
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resultatet i denna studie som också stärks av två av de öppna svar som angavs av 

sjuksköterskorna; ”Det är inte rutin att tala om salt”. Ändå har livsmedelsverket genom åren 

bedrivit kampanjer för att minska folkets intag av salt, och bedriver även just nu kampanjen 

”Syna saltet -för hälsan”, för att väcka allmänhetens medvetenhet angående vikten av ett 

begränsat saltintag och dess hälsovinster. En stor del av befolkningen äter för mycket salt 

utan att veta om det, och eftersom saltet höjer blodtrycket (Livsmedelsverket, 2015), är detta 

viktig information att få om man har högt blodtryck. Utifrån studiens resultat verkar det 

således finnas ett behov av att förankra detta ytterligare inte bara på befolkningsnivå, utan 

även hos sjuksköterskor, vilka enligt Irmak et al. (2010); Drevenhorn et al. (2009) spelar en 

viktig roll för att ge hälsorelaterad information och stöd i samband med blodtryckskontroller. 

SSF (2011) beskriver att sjuksköterskor har ett stort ansvar att vården utformas efter rådande 

evidens, för att bästa möjliga resultat ska kunna uppnås till följd av vården som ges. Utifrån 

det faktum att patienter tillfrågas om alkohol- och saltvanor i lägre utsträckning än de övriga 

levnadsvanorna, finns en risk att patienters behov av förändring av dessa levnadsvanor inte 

identifieras i samma utsträckning som övriga levnadsvanor. Det verkar finnas ett stort behov 

av att förbättra sjuksköterskors sätt att samtala om saltvanor.  

 

Enkla råd är det som ges 

Ofta uppmärksammas ohälsosamma levnadsvanor hos patienten utifrån en händelse som 

skapar uppmärksamhet kring problem med hälsan (Sandberg, 2014), som t.ex. ett uppmätt 

högt blodtryck. Att ge enkla råd var det i särklass vanligaste sättet att samtala med patienten 

gällande samtliga levnadsvanor, dock gavs mer avancerade samtal betydligt mer sällan. 

Enligt Sandberg (2014) är det vanligt att sjuksköterskor ofta samtalar genom att ge just 

regelmässiga råd, med hopp om att de ska påverka patientens beteende. Dock kan det vara 

svårt för patienten att ta steget och ändra sitt beteende, utifrån enbart enkla råd (ibid). Detta 

kan innebära att patienterna många gånger får enkla råd, men kanske inte de verktyg som 

behövs för att verkligen kunna ändra sin ohälsosamma levnadsvana. Om sjuksköterskorna 

istället samtalar utifrån någon form av rådgivande samtal, kan kanske fler patienter verkligen 

få stöd för att genomföra en förändring. Enligt Drevenhorn (2006) underlättar god 

kommunikation mellan patienten och sjuksköterskan för patienten att kunna genomföra 

förändring av ohälsosamma levnadsvanor. Nymberg och Drevenhorn (2015) beskriver att 

patienter många gånger upplever att de inte får tillräckligt med stöd för att kunna genomföra 

de kunskaper de fått gällande livsstil i praktiken. Enligt Socialstyrelsen (2011) har följande 

strategier starkast evidens för att nå effekt gällande förändring av levnadsvanor: rådgivande 
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samtal vid identifierad otillräcklig fysisk aktivitet och riskbruk av alkohol, och kvalificerat 

rådgivande samtal vid rökning och ohälsosamma kostvanor.  

 

Patientgruppen med högt blodtryck utgör en riskgrupp, och bör därför prioriteras att föra 

samtal om levnadsvanor med utifrån ovan nämnda samtalsnivåer, men resurser krävs för att 

riktlinjerna ska kunna följas (Socialstyrelsen, 2011). Trots denna satsning från 

Socialstyrelsen, återfinns i många av de öppna svaren i studien, en antydan om att 

blodtryckskontroller verkar få allt mindre utrymme ute i verksamheterna. Detta genom att 

blodtrycksmottagningar på många håll verkar ha lagts ned, och istället ersatts av drop-in 

mottagningar där patienterna får mäta sitt blodtryck. Detta arbetssätt beskrivs påverka 

samtalen om levnadsvanor negativt, och gör att på sin höjd kan enkla råd hinnas med. Det 

framkommer även en frustration över att sjuksköterskorna vill kunna arbeta mer 

hälsofrämjande, men att tidsutrymmet och arbetssättet hindrar dem från att kunna göra det i 

den utsträckning de önskar. Tid och resurser verkar således vara något som behöver satsas på 

för att denna trend ska kunna vändas, och för att rådgivande samtal ska tillämpas i högre 

utsträckning i samband med blodtryckskontroller. Detta fenomen beskriver även Sandberg 

(2014). Han menar att samtalen med patienterna är det mest centrala verktyget för 

sjuksköterskors arbete. Dock påverkas och förändras samtalen i negativ riktning vid spar- och 

kostnadskrav, som exempelvis leder till tidsbrist, personalbrist mm. Dessa faktorer påverkar 

redan samtalen i vården i negativ riktning, och förväntas kunna bli än mer påtagligt i 

framtiden. Jallinoja et al. (2007) beskriver att sjuksköterskorna i deras studie rapporterade att 

deras schema är för hektiskt för att kunna sätta sig in i patienternas livssituation, undersöka 

patientens förändringsvilja och kunna motivera. Sjuksköterskorna anser att detta är en central 

del i deras arbete, men att samtalen kring levnadsvanor i praktiken ofta utförs ofullständigt. 

Friberg och Persson (2009) beskriver att tid och rum måste skapas för hälsosamtal och 

uppföljning för att kunna förebygga hjärt- kärlsjukdom i primärvården. Wong och Chiu 

(2010) påvisar i sin studie att särskilda sjuksköterskeledda blodtrycksmottagningar gör att 

patienternas följsamhet till råd om levnadsvanor ökar, och patienternas blodtrycksnivåer 

förbättras. Således borde väll särskilda blodtrycksmottagningar istället vara något att satsa 

resurser på, inte dras ned på? 

 

Dock är det viktigt att beakta gällande detta att långa samtal inte alltid är det mest lämpliga, 

Socialstyrelsen (2011) beskriver att det är viktigt att vara lyhörd för patientens inställning till 

samtal, annars finns risk att samtalet inte är till någon hjälp och kan upplevas som 
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integritetskränkande. Enkla råd kan således vara den mest lämpade tillämpningen av samtal i 

vissa situationer, vilket också måste vägas in i resultatet av studien.  

 

Sjuksköterskorna informerade i hög utsträckning angående hälsosamma levnadsvanors 

betydelse och risker vid hypertoni, samt angav att de ofta motiverade till förändring vid en 

identifierad ohälsosam levnadsvana hos patienten. Patienterna verkar således få denna typ av 

information i hög utsträckning, vilket enligt Socialstyrelsen (2011) är av betydelse för att bli 

medveten om att en förändring behöver göras. Uppföljande samtal bokas dock inte i samma 

utsträckning, vilket kan innebära att de enkla råd som ges kanske inte har den effekt som de 

kunde haft om kontinuerlig uppföljning gjordes. Nymberg och Drevenhorn (2015) som har 

studerat patienternas upplevelse av livsstilsrådgivning, menar att uppföljningsbesök är viktigt 

för att stödja patienter att genomföra livsstilsförändringar. Vidare beskriver Nymberg och 

Drevenhorn (2015) att patienterna ofta upplever besöken vid livsstilsrådgivning som korta. 

Patienterna förväntar sig att motiveras och följas upp av sjuksköterskan. Många patienter 

upplever även en osäkerhet kring vad hälsosam livsstil innebär, i dessa fall önskas 

uppföljning där sjuksköterskan bekräftar patientens goda vanor. Irmak et al. (2010) belyser 

positiva kardiovaskulära effekter av särskilda blodtrycksprogram som leds av sjuksköterskor 

där patienten kontinuerligt följs upp.   

 

Fortbildning och tillämpning av samtal 

I denna studie framkom samband mellan fortbildning och hur man samtalar med patienterna, 

både vad gäller fortbildning i någon samtalsmetodik som t.ex. MI samt fortbildning i högt 

blodtryck. Dessa statistiskt signifikanta samband framkom i förhållande till hur samtal förs 

om levnadsvanorna rökning, stress och motion. Korrelationsvärdera visade att sambanden var 

svaga till moderata i förhållande till varandra. Ejlertsson (2012) beskriver att det bör beaktas 

att sådana resultat inte kan visa kausalitet, dock kan resultatet användas för att göra en kausal 

tolkning av sambanden. Resultatet i denna studie tyder således på att de sjuksköterskor i 

studien som hade någon av dessa två fortbildningarna, alltså i något högre utsträckning gav 

rådgivande eller kvalificerat rådgivande samtal, när de samtalade om dessa levnadsvanor, än 

de sjuksköterskor som inte erhållit någon av dessa fortbildningar. Statistiskt signifikanta 

resultat erhölls vid dessa levnadsvanor trots att undersökningen utförts på ett så litet urval, 

vilket gör det svårt att kunna urskilja samband.  
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Det är också viktigt att beakta att resultatet av föreliggande sambandstester inte kan påvisa 

någon klinisk relevans, däremot beskriver Drevenhorn (2006) i sin avhandling att det är av 

stor vikt att sjuksköterskor som arbetar med blodtrycksmottagning på vårdcentraler ges 

möjlighet till ökad kunskap inom hjärt- kärlområdet samt upprepade utbildningar i 

samtalsmetodik. Drevenhorn, Bengtson, Allen, Säljö och Kjellgren (2007) lät slumpvis 

utvalda sjuksköterskor som arbetade i primärvården med just blodtryckmottagning, få 

utbildning i samtalsmetodik (SOC-modellen samt personcentrering) och kardiovaskulär 

prevention. Sjuksköterskornas samtal efter genomgången utbildning visade sig ha bättre 

struktur och längre samtal fördes angående levnadsvanor i samband med 

blodtryckskontrollerna. De lät även patienterna själva ges mer utrymme i samtalen. Bland 

annat så gavs mer individuellt anpassad information till patienterna efter utbildningen. Samtal 

om vikten av livsstilsförändringar och hur livsstilsförändring kunde påbörjas, var en typ av 

diskussioner som identifierades öka i sjuksköterskornas samtal. Drevenhorn et al. (2009) 

belyser i sin studie att sjuksköterskornas samtal om alkohol ökade efter utbildning i 

personcentrerad vård och kardiovaskulär prevention. Således verkar det även finnas en 

möjlighet till att utbildning kan öka förekomsten av samtal om alkohol.  SFI (2009) påvisar i 

sin kartläggande studie att det finns ett tydligt samband mellan utbildning i motiverande 

samtal och hur effektiv vårdpersonalen är på att identifiera och hjälpa riskbrukare av alkohol. 

Vårdpersonalens egen känsla av effektivitet ökar även med utbildningens längd. 

 Enligt Nymberg och Drevenhorn (2015) har sjuksköterskor som arbetar med samtal om 

levnadsvanor behov av regelbunden utbildning i samtalsmetodik för att kunna tillhandahålla 

en patientcentrerad helhetssyn, där både somatiska, psykologiska och sociala aspekter 

inkluderas i samtalen. Patienterna kan uppleva vaga råd vid livsstilsrådgivning från 

sjuksköterskor som oprofessionellt. De vill istället uppmuntras och få egen insikt, vilket 

kräver att sjuksköterskan har rätt kompetens (ibid).  Således tycks utbildning överlag vara 

viktigt för att sjuksköterskor ska tillämpa fler och mer avancerade samtal om levnadsvanor än 

enkla råd, utifrån ett mer hälsofrämjande förhållningssätt.  

I denna studie verkar fortbildning i samtalsmetodik och fortbildning i högt blodtryck vara i 

stort sett lika effektiva för att sjuksköterskorna ska tillämpa mer avancerade samtal än enkla 

råd. Dock hade knappt hälften av sjuksköterskorna i studien fortbildning i samtalsmetodik, 

och betydligt färre än så hade utbildning i högt blodtryck, enbart 10 av 58 respondenter. Att 

så få har fortbildning inom högt blodtryck kan tyckas anmärkningsvärd eftersom högt 

blodtryck enligt SBU (2007) är den vanligaste orsaken till besök inom primärvården. Även 



 

38 
 

Socialstyrelsen (2011) belyser att sådan kompetens ofta saknas hos vårdpersonal. Jallinoja et 

al. (2007) beskriver att sjuksköterskor anser att det är viktigt att informera, motivera och 

stödja patienter i livsstilsförändring, men många sjuksköterskor anser sig inte ha tillräckliga 

kunskaper för att utföra sådana samtal. Sjuksköterskor med kortare yrkeserfarenhet anser sig 

oftare ha tillräckliga kunskaper än sjuksköterskor med längre erfarenhet (ibid). I resultatet i 

denna studie kan inte heller utläsas om respondenterna hade enbart en av fortbildningarna 

eller båda. Inte heller hur länge fortbildningarna pågått kan utläsas, vilket såklart kan påverka 

resultatet. Ehrnstedt, Ammenstorp och Kofoed (2014) beskriver efter att ha sammanfattat 45 

studier om fortbildning i samtalsmetodik, att metoderna för hur fortbildningarna utförs, samt 

dess innehåll och längd varierar kraftigt. Effekterna efter olika fortbildningar skiljer sig 

därför åt, men det som generellt sett kan ses efter genomgången fortbildning i 

samtalsmetodik är en ökad patientcentrering i konsultationen. Detta leder till en ökad 

patienttillfredsställelse, som i sin tur påverkar patienten att i större utsträckning följa 

behandlingsplanen, och faktorer som exempelvis högt blodtryck påverkas därför positivt 

(ibid). Denna studie visar att fortbildning i samtalsmetodik och högt blodtryck på det stora 

hela inverkar positivt på samtal om levnadsvanor i samband med blodtryckskontroller. 

Således verkar både specifik ämneskunskap om högt blodtryck och kunskap i samtalsmetodik 

vara betydelsefullt för hur sjuksköterskorna tillämpar samtal, åtminstone vid samtal om 

rökning, stress och motion.  

Resultatet i denna studie stämmer också till vis del överens med Socialstyrelsens utvärdering 

av de nationella riktlinjerna som publicerades 2014. Bland annat identifierades då ett behov 

av att fortsatt satsa på arbetet med levnadsvanor, ett behov av satsningar på mer specifika 

patientgrupper, ett ökat behov av kompetensutveckling och behov av bättre kunskap och 

rutiner för att minska riskbruk av alkohol. De vidtog då också en rad olika åtgärder för att 

stärka detta arbete ytterligare (Socialstyrelsen, 2014).  

 

Kliniska implikationer 

Resultatet från denna studie har bidragit med kunskap om hur sjuksköterskor samtalar om 

levnadsvanor i samband med blodtryckskontroller i primärvården i det län där föreliggande 

studie utfördes. Både kunskap om vad sjuksköterskor gör i hög omfattning, samt vad som 

inte görs i så stor utsträckning har kunnat erhållas. Eftersom hälso- och sjukvården har ett 

stort fokus på att öka och förbättra samtal om levnadsvanor, särskilt vid risktillstånd som 

hypertoni (Socialstyrelsen, 2011) skulle kunskapen som erhållits i studien exempelvis kunna 
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användas som en utgångspunkt för förbättringsarbete i länet för att öka omfattningen av, och 

kvalitén på, samtal om levnadsvanor i samband med blodtryckskontroller. Socialstyrelsen 

(2011) och SSF (2011) beskriver att med det ökade vårdbehovet är det nödvändigt att hälso- 

och sjukvårdens resurser används på ett optimalt sätt. Sjuksköterskor kan spela en mycket 

viktig roll vid hypertoni, än mer än de gör idag, för att minska kardiovaskulära risker. Men 

denna roll måste utvecklas och få ytterligare erkännande (Irmak et al., 2010). Förbättrade 

samtal kan sannolikt leda till en främjad hälsa och bättre livskvalitet hos dessa patienter. 

Framgångsrik blodtryckskontroll kan också minska vårdkostnaderna (Socialstyrelsen, 2011; 

Wong & Chiu, 2010).  Wong och Chiu (2010) menar att sjuksköterskeledda 

blodtrycksmottagningar där patienten kontinuerligt följs upp ger en effektiv vård. Mer 

engagemang hos vårdgivarna ger ökade kunskaper hos patienterna, och på så vis kan också 

behandlingsresultaten vid hypertoni förbättras (Kahn et al., 2013).  

 

Vidare forskning behövs i ämnet för att få ytterligare underlag för ett mer rikstäckande 

förbättringsarbete av sjuksköterskors hälsofrämjande samtal i samband med 

blodtryckskontroller.  Ytterligare studier ämnet, utförd på en större population som kan 

generaliseras till hela Sverige skulle behövas för att erhålla sådan kunskap. Även tillsammans 

med en kompletterande kvalitativ studie för att erhålla djupare förståelse från 

sjuksköterskorna kan vara till nytta för att kunna utveckla detta viktiga arbete i positiv 

riktning. Även studier som ytterligare undersöker fortbildningars effekter, där exempelvis 

nyttan med olika fortbildningar samt vilken struktur på fortbildning som är den mest 

gynnsamma kan ge användbar kunskap. Sådan forskning kan ge ett bredare underlag om vart 

arbetsgivarna bör satsa resurserna i detta viktiga arbete, för att sjuksköterskors samtal om 

levnadsvanor i samband med blodtryckskontroller ska kunna förbättras.  

 

Slutsats 

Det verkar kvarstå ett behov av att utveckla sjuksköterskors samtal om levnadsvanor i 

samband med blodtryckskontroller. Studien visar att alkoholkonsumtion och saltintag är de 

två levnadsvanor som sjuksköterskor i minst utsträckning frågar patienter om. Detta kan 

innebära en risk för att patienter med ohälsosamt hög alkoholkonsumtion och högt saltintag 

identifieras mer sällan än patienter med andra ohälsosamma levnadsvanor, med resultatet att 

de inte får rätt information om levnadsvanorna i förhållande till det höga blodtrycket. 

Levnadsvanor som kan upplevas svåra att samtala om måste genomföras på ett bättre sätt för 

att resultera i en förändring hos patienten. Studien visar att sjuksköterskorna ofta frågar 
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patienter angående levnadsvanor såsom rökning, stress, kost och motion och ger patienterna 

enkla råd kring dessa, men att uppföljning av dem många gånger uteblir. Fler rådgivande och 

kvalificerat rådgivande samtal med kontinuerlig uppföljning kan förväntas bidra till att 

patienternas följsamhet till de råd som ges kan förbättras. Tillräckligt med avsatt tid och ett 

strukturerat arbetssätt exempelvis i form av sjuksköterskeledda blodtrycksmottagningar kan 

vara en väg för att främja mer avancerade samtal än enbart enkla råd i samband med 

blodtryckskontroller. Vidare visar studien att ungefär hälften av sjuksköterskorna har 

fortbildning i samtalsmetodik, och betydligt färre har fortbildning i högt blodtryck. Detta 

trots att högt blodtryck är den vanligaste orsaken till besök i primärvården. Trots det 

förhållandevis lilla urvalet, med få sjusköteskor som hade fortbildning, visar det sig att 

sjuksköterskor som genomgår fortbildning i samtalsmetodik eller högt blodtryck, oftare 

tillämpar mer avancerade samtal än enkla råd vid samtal om levnadsvanorna rökning, stress 

och motion. Fortbildning bör således vara effektivt att uppmärksamma och satsa resurser på 

för att utveckla samtalen om levnadsvanor i samband med blodtryckskontroller. Även 

tidigare forskning bekräftar att fortbildning är viktigt för att fler och bättre strukturerade 

samtal om levnadsvanor ska ges. Med tanke på att urvalet i denna studie är litet, behövs det 

fler studier med ett större urval för att säkerställa uppkomna samband. Detsamma gäller för 

att undersöka närmare de uteblivna sambanden vid samtal om kost, alkoholkonsumtion och 

saltintag. Eventuellt kan det vara möjligt att även finna samband mellan fortbildning och mer 

kvalificerade samtal även i förhållande till några av dessa levnadsvanor, vilket inte kunde 

påvisas i föreliggande studie. Även förekomsten av fortbildning bland sjuksköterskor behöver 

kartläggas vidare då detta kan vara en lokal företeelse.  
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                                                                                      Bilaga 1 

Enkätstudie – Distriktssköterskors/sjuksköterskors 
hälsofrämjande samtal om levnadsvanor i samband 
med blodtryckskontroller 

Vänligen kryssa det alternativ som Du anser stämmer bäst in på hur Du oftast i 
ditt dagliga arbete arbetar med samtal om levnadsvanor i samband med 
blodtryckskontroller.  

 

1. Finns det rutiner/riktlinjer/PM för hur blodtryckskontroller ska 
utföras på din arbetsplats? 

 Ja 

 Nej 

 Vet inte 

 

2. Om ja, innehåller dessa rutiner/riktlinjer/PM instruktioner om hur 
samtal om levnadsvanor bör tas upp i samband med 
blodtryckskontroller? 

 Ja 

 Nej 

 Vet inte 

 

3. I vilken utsträckning frågar du patienter om deras levnadsvanor i 
samband med blodtryckskontroller? 

Sätt ett kryss för varje levnadsvana utifrån den omfattning som passar bäst in 
på hur du oftast arbetar med respektive levnadsvana. 

 Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig 

Rökning      

Stress      

Kostvanor      

Motion      

Hög alkoholkonsumtion      

Högt saltintag      

 



 

 
 

3b. Om det inte sker ”alltid” eller ”ofta”, vad beror det på? 

 Tidsbrist 

 Kunskapsbrist 

 Annat (ange anledning nedan) 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

4. Informerar du patienter med högt blodtryck om hälsosamma 
levnadsvanors betydelse för att sänka högt blodtryck vid 
blodtryckskontroller? 

 Alltid 

 Ofta 

 Ibland 

 Sällan 

 Aldrig 

 

 

5. Om patienten har en identifierad ohälsosam levnadsvana, informerar 
du om riskerna som denna innebär vid högt blodtryck i samband med 
blodtryckskontrollen? 

 Alltid 

 Ofta 

 Ibland 

 Sällan 

 Aldrig 

 

 

 

 

 



 

 
 

6. Om patienten har en identifierad ohälsosam levnadsvana, försöker du 
genom samtal motivera patienten till förändring av denna i samband 
med blodtryckskoller? 

 Alltid 

 Ofta 

 Ibland 

 Sällan 

 Aldrig 

 

7. Om behov av ändrade levnadsvanor har identifieras i samband med 
blodtryckskontrollen, i vilken utsträckning bokas uppföljande 
hälsosamtal vid besöket? 

 Alltid 

 Ofta 

 Ibland 

 Sällan 

 Aldrig 

  

8. Sätt kryss för den beskrivningen av hälsofrämjande samtal om 
levnadsvanor du oftast tillämpar vid samtal om rökning i samband med 
blodtryckskontroller: 

 Enkla råd och rekommendationer <5 minuter 

 Rådgivande samtal - en mer anpassad dialog med motiverande strategier 
>10 minuter 

 Kvalificerat rådgivande samtal – Tar längre tid och förs utifrån en särskild 
samtalsmetodik som t.ex. Motiverande samtal, MI 

 För aldrig/sällan samtal om denna levnadsvana 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

9. Sätt kryss för den beskrivningen av hälsofrämjande samtal om 
levnadsvanor du oftast tillämpar vid samtal om stress i samband med 
blodtryckskontroller: 

 Enkla råd och rekommendationer <5 minuter 

 Rådgivande samtal - en mer anpassad dialog med motiverande strategier 
>10 minuter 

 Kvalificerat rådgivande samtal – Tar längre tid och förs utifrån en särskild 
samtalsmetodik som tex. MI 

 För aldrig/sällan samtal om denna levnadsvana 

 

 

10. Sätt kryss för den beskrivningen av hälsofrämjande samtal om 
levnadsvanor du oftast tillämpar vid samtal om kostvanor i samband 
med blodtryckskontroller: 

 Enkla råd och rekommendationer <5 minuter 

 Rådgivande samtal - en mer anpassad dialog med motiverande strategier 
>10 minuter 

 Kvalificerat rådgivande samtal – Tar längre tid och förs utifrån en särskild 
samtalsmetodik som tex. MI 

 För aldrig/sällan samtal om denna levnadsvana 

 

11. Sätt kryss för den beskrivningen av hälsofrämjande samtal om 
levnadsvanor du oftast tillämpar vid samtal om motion i samband med 
blodtryckskontroller: 

 Enkla råd och rekommendationer <5 minuter 

 Rådgivande samtal - en mer anpassad dialog med motiverande strategier 
>10 minuter 

 Kvalificerat rådgivande samtal – Tar längre tid och förs utifrån en särskild 
samtalsmetodik som tex. MI 

 För aldrig/sällan samtal om denna levnadsvana 

 

 

 

 



 

 
 

12. Sätt kryss för den beskrivningen av hälsofrämjande samtal om 
levnadsvanor du oftast tillämpar vid samtal om hög alkoholkonsumtion i 
samband med blodtryckskontroller: 

 Enkla råd och rekommendationer <5 minuter 

 Rådgivande samtal - en mer anpassad dialog med motiverande strategier 
>10 minuter 

 Kvalificerat rådgivande samtal – Tar längre tid och förs utifrån en särskild 
samtalsmetodik som tex. MI 

 För aldrig/sällan samtal om denna levnadsvana 

 

13. Sätt kryss för den beskrivningen av hälsofrämjande samtal om 
levnadsvanor du oftast tillämpar vid samtal om saltintag i samband 
med blodtryckskontroller: 

 Enkla råd och rekommendationer <5 minuter 

 Rådgivande samtal - en mer anpassad dialog med motiverande 
strategier >10 minuter 

 Kvalificerat rådgivande samtal – Tar längre tid och förs utifrån en 
särskild samtalsmetodik som tex. MI 

 För aldrig/sällan samtal om denna levnadsvana 

  

Bakgrundsvariabler 

14. Kön 

 Man 

 Kvinna 

 

15. Utbildning 

 Distriktssköterska 

 Distriktssköterska med magisterexamen 

 Sjuksköterska 

 Sjuksköterska med annan specialistutbildning 

 



 

 
 

16. Utbildning i någon form av samtalsmetodik som t.ex. MI? 

 Ja 

 Nej 

 

17. Har du gått någon fortbildning om högt blodtryck genom ditt 
arbete? 

 Ja 

 Nej 

 

18. Den arbetsplats jag arbetar på nu är: 

 Privat 

 Landsting 

 

19. Arbetserfarenhet 

Du som är ssk, ange antal år du arbetat som ssk:___ 

 

Du som är specialistutbildad/dsk, ange antal år du 
arbetade som sjuksköterska innan du tog din 
specialist/dsk-examen:___  

 

 

 

Antal år du arbetat som specialistutbildad/dsk:___   

 

20. Plats för egen kommentar/reflektioner angående dina samtal 
om levnadsvanor vid blodtryckskontroller: 

 

_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

Stort TACK för Du tog dig tiden att svara! 
 



 

 
 

                                                                                                                                        Bilaga 2 

För att kunna räkna ut det statistiska bortfallet, utöver 
enkäterna, även följande information från respektive 
vårdcentral som deltagit i enkätundersökningen: 

 

o Hur många sjuksköterskor, distriktssköterskor och sjuksköterskor med 
övrig specialistutbildning på arbetsplatsen ingår i inklusionskriterierna till 
denna studie, dvs. hur många utför regelbundet blodtryckskontroller 
(minst 1 gång/vecka)?  Antal:____ 

 

o Hur många av dessa har fått enkäten tilldelad? Antal:____ 
 

o Hur många har svarat på enkäten? Antal:___



 

 
 

 


