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Syfte. Att kartlägga distriktssköterskors användning av hemblodtrycksmätning 

(HBTM) i sitt arbete. 

Bakgrund. HBTM förbättrar personens kontroll över sitt blodtryck och stärker 

personens empowerment och delaktighet i sin vård. Med hjälp av HBTM får personer 

i större utsträckning en effektivare behandling för sin hypertoni, en välbehandlad 

hypertoni minskar risken att drabbas av kardiovaskulära händelser.  

Metod. Enkätstudie med kvantitativ ansats som inkluderade distriktssköterskor på 

hälsocentraler i Skellefteå kommun (n=49). Analysen utfördes med hjälp av 

statistikprogrammet SPSS. 

Resultat. Rådet HBTM gavs mer än en gång i månaden av två tredjedelar av 

deltagarna. Av de som inte hade riktlinjer om HBTM på sin arbetsplats skattade 

hälften att det skulle underlätta deras arbete. Deltagarna i studien upplevde HBTM 

som resurssparande, att det stärker patientens förmåga till egenvård och är förenligt 

med god vård. Av deltagarna upplevde två tredjedelar motstånd från patienten vid 

rekommendationen HBTM. Inget samband hittades mellan tillgången till riktlinjer 

och distriktssköterskans frekvens att rekommendera HBTM. Ett samband fanns 

mellan tillgången till riktlinjer vid hälsocentralen och distriktssköterskans upplevelse 

av att känna sig bekväm med att rekommendera HBTM. 

Betydelse för omvårdnaden och distriktssköterskans arbete. Riktlinjer för 

HBTM kan bidra till omvårdnadsmetoder som främjar patienters hälsa och 

livskvalitet. Distriktssköterskan har ett stort ansvar att undervisa patienter så de 

känner sig trygga i sin egenvård. Med ytterligare omvårdnadsforskning kring HBTM 

kan metoden utvecklas och bli evidensbaserad. Det gör att distriktssköterskan får en 

ökad kompetens och känner sig mer bekväm att rekommendera HBTM.  

Slutsats. Riktlinjer för HBTM kan vara ett stöd och bidra till att distriktssköterskor 

känner sig bekväma att rekommendera metoden till patienter.  

 

Nyckelord: hemblodtryck, distriktssköterska, riktlinjer, kvantitativ, enkätstudie, 

primärvård  

 

 



 

 

 
Aim. To identify district nurses use of home blood pressure measurement (HBPM) in 

their work. 

Background. HBPM improves the person's control of their blood pressure and 

strengthens the person's empowerment and participation in their care. Using HBPM 

gives people a more widely effective treatment for their hypertension, a properly 

treated hypertension reduces the risk of cardiovascular events.  

Method. Questionnaire study with quantitative approach that included district 

nurses at health centers in the municipality of Skellefteå (n = 49). Data were analyzed 

using SPSS.  

Results. The Council HBPM was given more than once a month by two-thirds of the 

participants. Of those who did not have guidelines on HBPM at their workplace half 

of the participants estimated that guidelines would facilitate their work. Study 

participants experienced HBPM as resource saving, it strengthens the patient's ability 

to self-care and is compatible with good health. Of the participants experienced two 

thirds resistance from the patient at the recommendation HBPM. No correlation was 

found between the availability of guidelines and district nurse frequency to 

recommend HBPM. A correlation was found between the availability of guidelines at 

the health center and the district nurse's experience of feeling comfortable with 

recommending HBPM. 

Significance to nursing and district nurse work. Guidelines for HBPM can 

help nursing methods that promote patients' health and quality of life. District nurses 

have a great responsibility to teach patients so they feel confident in their self-care. 

With further nursing research HBPM can evolve and become evidence based, which 

gives the district nurse a better competence and make him/her more comfortable 

recommending HBPM. 

Conclusion. Guidelines for HBPM can support and contribute to the district nurses 

comfortable feeling of recommending the method to patients. 

 

Keywords: home blood pressure, district nurse, guidelines, quantitativ, 

questionnaire study, primary health care. 
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BAKGRUND 

För att stärka sjuksköterskan i vårdsituationer när beslut ska fattas bör hon/han 

tänka på de etiska värderingar som är grundläggande i hälsofrämjande arbete: att 

göra gott, att inte skada, respekt, delaktighet, självbestämmande och rättvisa 

(Tannahill, 2008). Oavsett i vilken vårdsituation sjuksköterskan befinner sig är det 

lämpligt att inta ett hälsofrämjande förhållningssätt med ett nerifrån och upp 

perspektiv, med det menas att istället för att inta en expertroll agerar sjuksköterskan 

som stödjare i egenvården och därmed till patientens väg mot hälsa (Svedberg, 2011). 

Många av de personer som vill mäta sitt blodtryck går till distriktssköterskan på 

hälsocentralen (Drevenhorn, Kjellgren & Bengtson, 2007). Distriktssköterskan har då 

möjlighet att lära ut och undervisa om egenvård vilket är en viktig del i 

sjuksköterskans profession (Pryor, 2008). 

 

Prevalensen för hypertoni i Sverige beräknas till 2 miljoner individer. Hypertoni är en 

viktig riskfaktor för den totala sjukdomsbördan i världen. Detta har betydelse för den 

enskilda individens hälsa och för folkhälsan på nationell nivå samt för sjukvårdens 

arbete, resursåtgång och kostnader (Kahan, Carlberg & Nilsson, 2013). Av den vuxna 

befolkningen i Sverige har 27 procent ett blodtryck som överstiger 140/90 vilket 

räknas som ett förhöjt blodtryck och är ett vanligt behandlingsmål vid hypertoni. 

Kvinnor och män drabbas av hypertoni i lika stor utsträckning. Hypertoni är den 

riskfaktor som orsakar mest förtida död i världen (Nyström & Engfeldt, 2011). 

 

Hemblodtryck (HBTM) som det beskrivs i detta arbete, utförs av patienten själv i 

hemmet med automatisk blodtrycksmätare. Hemblodtryck förbättrar personens 

kontroll över sitt blodtryck och stärker personens empowerment och delaktighet i sin 

vård (Ghuman, Campbell & White, 2009). HBTM kan användas som ett komplement 

till att mäta blodtrycket på en sjukvårdsmottagning och ger möjlighet till fler 

blodtrycksmätningar (Nyström & Engfeldt, 2011). I en rapport av Carlsson (2010) 

betonas vikten av att kontrollera blodtrycket kliniskt innan HBTM påbörjas för att 

upptäcka eventuell arytmi. 

 

HBTM är lika effektivt som blodtrycksmätning på mottagning när det gäller att styra 

blodtryckssänkande läkemedelsbehandling och ger minst samma träffsäkerhet som 
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blodtryck uppmätt på mottagning för att förutsäga risk för död och hjärt- 

kärlsjukdom. Dock går det inte att bedöma om hemblodtrycksmätning för att styra 

behandling är bättre eller sämre när det gäller att minska risken för dödlighet och 

hjärt- kärlsjukdom (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2010). 

 

McManus et al.(2014) utförde en studie på en grupp patienter med hög risk för 

kardiovaskulära sjukdomar. Interventionsgruppen genomförde med hjälp av HBTM 

egen upptitrering av blodtryckssänkande läkemedel med stöttning av sin läkare. 

Kontrollgruppen fick sedvanlig hypertonibehandling. Resultatet i gruppen som 

utförde HBTM visade en signifikant blodtryckssänkning efter 12 månader vilket 

förväntades ge en 30 procents reduktion av risken att drabbas av stroke. 

 

I nuläget finns för HBTM över 100 blodtrycksmätare för överarm och runt 40 

blodtrycksmätare för handled som är godkända av European Society of hypertension 

(http://www.dableducational.org). British hypertension society har också en lättläst 

förteckning över validerade blodtrycksmätare för HBTM 

(http://www.bhsoc.org//index.php?cID=246). 

 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 31 §, beskriver att kvaliteten i 

sjukvården systematiskt och fortlöpande skall utvecklas och säkras. Enligt 

Socialstyrelsen (SOSFS 2005:12) har varje vårdgivare ansvar för att arbeta efter 

metoder och rutiner som säkerställer vårdens kvalitet och patientsäkerheten. 

Enligt SBU (2010) finns det inga nationella riktlinjer för HBTM i Sverige. Nuvarande 

internationella riktlinjer för HBTM finns beskrivna i ett flertal artiklar (Palatini & 

Frick, 2012; Niiranen, Johansson, Reunanen & Jula, 2011; Ghuman et al., 2009).  

 

De hemblodtrycksmätare som finns är lättanvända men kan ge felvärden. Viktigt är 

att blodtrycksmanschetten är rätt anpassad och rätt använd för att få tillförlitliga 

resultat (Palatini & Frick, 2012). På en mottagning finns flera felkällor vid 

blodtrycksmätning. Den som tar blodtrycket kan läsa av fel, ett tidigare patientvärde 

ligger kvar i mätaren eller en förinställd avstängning kan leda till underskattning av 

det verkliga blodtrycket. Problemet kan minskas med rätt teknik vid 

blodtrycksmätning. Även om blodtrycket är taget med rätt teknik varierar blodtrycket 

mycket på mottagningen. Med HBTM upptäcks maskerat lågt blodtryck vilket 
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innebär att de som har ett lågt blodtryck på mottagningen har ett högt blodtryck 

under sitt dagliga liv. Ett högt blodtryck på mottagningen kan vara orsakat av rädsla 

för sjukvården så kallat “vitrockshypertoni”, detta upptäcks med HBTM (Ghuman et 

al., 2009). De blodtrycksmätare som rekommenderas kan ha vissa begränsningar när 

det gäller blodtrycksmätning på personer med diabetes, äldre personer, barn, gravida 

eller personer med arytmier (Palatini & Frick, 2012). Enligt Myers och Stergiou 

(2014) är HBTM en utmärkt metod men det finns ett betydelsefullt kvarstående 

problem med tillförlitligheten av HBTM och det är den mänskliga faktorn vid 

rapportering av mätvärden. Det är viktigt att dokumentera exakt enligt 

blodtrycksmätaren och det är en fördel om mätaren har inbyggt minne. 

 

I dagsläget verkar det finnas olika anledningar till varför hälsocentraler använder sig 

av HBTM samt varierande riktlinjer. I avsaknad på forskning om distriktssköterskors 

användande av HBTM inom primärvården (jmf. SBU, 2010) är det viktigt att på olika 

sätt studera användandet av HBTM. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att kartlägga distriktssköterskors användning av 

hemblodtrycksmätning (HBTM) i sitt arbete. 

Frågeställningar 

Finns det ett samband mellan tillgång till riktlinjer vid hälsocentralen och 

distriktssköterskans frekvens att rekommendera HBTM? 

Finns det ett samband mellan tillgång till riktlinjer vid hälsocentralen och 

upplevelsen av att känna sig bekväm med att rekommendera HBTM? 

 

METOD 

Design 

Studien har en kvantitativ ansats och genomfördes som en tvärsnittsstudie med 

enkäter som datainsamlingsmetod. En tvärsnittsundersökning studerar en grupp 

personer under ett tillfälle, det ger en ögonblicksbild (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2011). Författarinstruktioner i den vetenskapliga tidskriften Journal of Clinical 

Nursing användes som mall för arbetet. 
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Deltagare 

I detta arbete har vi valt att använda begreppet distriktssköterska genomgående även 

om någon enstaka person är anställd som mottagningssköterska. Enkäter lämnades 

ut till alla distriktssköterskor (n=70) som utför blodtryckskontroller vid 

hälsocentraler i Skellefteå kommun. Distriktssköterskor som arbetade uteslutande 

med barnhälsovård, psykiatrimottagning eller asylmottagning inkluderades inte i 

studien. I Skellefteå kommun finns 11 hälsocentraler vilka samtliga valde att delta. 

Genom att svara på enkäten räknades det som samtycke till att delta i studien vilket 

är ett vanligt förfarande vid enkätstudier (jmf. Polit & Beck, 2012). Efter en 

påminnelse kunde totalt 49 enkäter registreras vilket gav en svarsfrekvens på 70 %.  

Ingen bortfallsanalys genomfördes på de 21 personer (30 %) som valde att avstå.  

 

Av deltagarna angav 45 kvinnligt kön och 4 deltagare besvarade inte frågan. 

Deltagarnas ålder varierade, 14 (28,6 %) var mellan 30 och 44 år, 25 (51 %) var 

mellan 45 och 60 år och 10 (20,4 %) var 60 år eller äldre. Examensår för 

grundutbildning till sjuksköterska varierade bland deltagarna mellan år 1970 och år 

2010, vilket innebär att de hade varit färdiga sjuksköterskor mellan 4 till 44 år. 

Majoriteten (92 %) av deltagarna hade specialistutbildning till distriktssköterska. 

Examensår varierade mellan år 1975 och år 2013, vilket innebär att de hade varit 

färdiga distriktssköterskor mellan 1 till 39 år. Deltagare som arbetat mindre än 10 år 

var 25 st och 23 deltagare hade arbetat mer än 10 år på nuvarande arbetsplats. 

Majoriteten av deltagarna arbetade på en hälsocentral i offentlig regi. Antalet 

distriktssköterskor på hälsocentralerna varierade mellan 2 och 18. 

 

Datainsamling 

En enkät konstruerades av författarna som motsvarade studiens syfte med slutna och 

öppna frågor (bilaga 1). Enkäten utformades med stöd av Trost (2012) och baserades 

på litteratur i ämnet. De slutna frågorna besvarades genom att kryssa i färdiga 

svarsalternativ. De öppna frågorna kunde besvaras med egen formulering på en tom 

rad. Syftet med de öppna frågorna i enkäten var att ge deltagarna en möjlighet att 

svara på frågorna med egna ord. Enligt Eliasson (2013) kan en enkäts validitet och 

begriplighet testas genom en pilotstudie, 3 sjuksköterskor insatta i ämnet fick läsa 

igenom och besvara enkäten och därefter lämna kommentarer. Detta medförde att 

smärre justeringar gjordes i enkäten i avsikt att förbättra kvaliteten. 
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Verksamhetscheferna på respektive hälsocentral kontaktades via telefon och/eller 

mail för att ge sitt tillstånd att utföra enkätstudien, de gavs även möjlighet att ge 

förslag till frågor som svarade mot syftet. Inga ytterligare förslag till frågor inkom. 

Efter verksamhetschefernas godkännande lämnades vid ett personligt möte 

informationsbrev (bil. 2), enkäter samt svarskuvert till avdelningscheferna på 

respektive hälsocentral. Enkäterna delades därefter ut av avdelningscheferna till 

deltagande distriktssköterskor vilka fick två veckor på sig att besvara enkäten. För att 

möjliggöra konfidentialitet så bifogades ett svarskuvert som gick att försluta. När 

svarskuverten med enkäterna samlats in av avdelningscheferna returnerades 

svarskuverten via internpost till författarna (jmf. Eliasson, 2013).  

 

Analysmetod 

Med hjälp av statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

(http://www-01.ibm.com/ software/se/analytics/spss/) analyserades den 

kvantitativa delen av enkäten. Svaren på de enskilda frågorna presenteras i antal och 

frekvens. Chi2 test användes för att beskriva samband (Eliasson, 2013). Svaren på de 

öppna frågorna kategoriserades med inspiration av Graneheim och Lundmans 

(2004) kvalitativa innehållsanalys. Inför analysen dikotomiserades vissa frågor för att 

underlätta analysen (Trost, 2012). Variabeln åldern dikotomiserades till ≤44 samt 

≥45. Variabeln examensår till sjuksköterska dikotomiserades till 1970-1989 (25- 44 

år) samt 1990-2010 (4-24 år). Examensår till distriktssköterska dikotomiserades till 

1975-1994 (20-39 år) samt 1995-2013 (1-19 år). På frågan om antal anställningsår på 

arbetsplatsen dikotomiserades svaren till mer än 10 år samt mindre än 10 år. 

Variabeln hur ofta rådet HBTM gavs, dikotomiserades till oftare än en gång i 

månaden och mer sällan än en gång i månaden. Variabeln upplevelse av motstånd 

dikotomiserades till “ja och ibland” och nej. Signifikansnivån fastställdes till p < 0,05 

(jmf. Billhult & Gunnarsson, 2012a).  

 

Etiska överväganden 

Denna studie har följt den etiska forskningsprincipen av autonomi att göra gott och 

rättvisa (jmf. Polit och Beck, 2012). Eftersom det är en studentuppsats på D nivå har 

inget tillstånd sökts från etikprövningsnämnden. 

(http://www.codex.uu.se/index.shtml). För att möjliggöra konfidentialitet fick 

http://www-01.ibm.com/
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deltagarna lägga den avidentifierade enkäten i ett blankt svarskuvert samt skicka med 

internpost till författarna. 

 

RESULTAT 

Resultatet kommer att redovisas via tabeller och text. Inledningsvis presenteras 

deskriptiva resultat på ja/nej-frågorna från enkäten (se Tabell 1) därefter redovisas 

resultat från övriga frågor i löpande text och via tabeller där svaren på de öppna 

frågorna har sammanställts. Sambandsanalyser redovisas i anslutning till aktuell 

fråga. 

 
Det visade sig att de deltagande distriktssköterskorna ansåg att HBTM var förenligt 

med god vård och att det stärkte patienternas förmåga till egenvård. För övriga svar 

se Tabell 1 nedan. 

 
Tabell 1. Enkätfrågor med svarsalternativ ja och nej (n=49). 
Fråga 

 

Ja 

n (%) 

Nej 

n (%) 

Finns det på den hälsocentral där du arbetar en speciell 

blodtrycksmottagning med ansvarig 

sjuksköterska/distriktssköterska? 

 

10 (20,4%) 
39 

(79,6%) 

Finns det på den hälsocentral där du arbetar ett speciellt 

rum där patienterna utan hjälp från vårdpersonal kan 

utföra egenmätning av blodtrycket? 

 

18 (36,7%) 31 (63,3%) 

På den hälsocentral där jag arbetar rekommenderas en 

viss typ/fabrikat av blodtrycksmätare vid 

hemblodtrycksmätning 

 

24 (49%) 25 (51%) 

På den hälsocentral där jag arbetar finns skriftliga 

riktlinjer för HBTM? 

 

17 (34,7%) 32 (65,3%) 

Anser du att HBTM är lämpligt/användbart för alla 

personer?* 

 

8 (16,7%) 40 (83,3%) 

Använder du dig av ett speciellt sökord för 

hemblodtrycksmätning när du dokumenterar i 

patientjournalen? 

 

32 (65,3%) 17 (34,7%) 

Upplever du HBTM som resurssparande jämfört med 

mottagningsbesök?* 

 

43 (89,6%) 5 (10,4%) 

Känner du dig bekväm med att rekommendera HBTM?* 

 
38 (79,2%) 10 (20,8%) 

Anser du att HBTM är förenligt med god vård? 

 
47 (95,9%) 2 (4,1%) 
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Forts. Tabell 1. Enkätfrågor med svarsalternativ ja och nej (n=49). 

Anser du att HBTM stärker patientens förmåga till 

egenvård?* 

 

45 (93,8%) 3 (6,3%) 

Anser du att det finns några fördelar/nackdelar relaterade 

till HBTM utöver de tidigare påståendena i enkäten?* 

 

22 (52,4%) 20 (47,6%) 

* n<49 beroende på internt bortfall 

 

På frågan ”Hur ofta ger du rådet att patienter får ta sitt blodtryck hemma?” svarade 

32 deltagare (65,3 %) att de ger rådet mer än några gånger per månad, två deltagare 

gav aldrig rådet. För fullständig redovisning av svar på frågan hänvisas till Tabell 3. 

 

Av de 10 deltagare som uppgett att det fanns en speciell blodtrycksmottagning vid 

deras hälsocentral framkom inget signifikant samband om rådet gavs oftare eller mer 

sällan än en gång i månaden (p=0,524). Inget signifikant samband kunde påvisas 

mellan de som hade riktlinjer och om rådet HBTM gavs oftare än en gång i månaden 

eller mer sällan än en gång i månaden (p=0,068).  

 

En majoritet av deltagarna (83,3%) ansåg inte att alla personer är lämpliga att 

använda sig av HBTM (n=48). Deltagarna fick möjlighet att ge exempel när HBTM 

inte är lämpligt att använda, 27 deltagare svarade. Följande anledningar framkom, 19 

deltagare svarade personer med kognitiv svikt, 4 deltagare svarade personer med 

funktionsnedsättningar, 5 deltagare svarade oroliga personer, 6 deltagare svarade vid 

risk för handhavandeproblem och 4 deltagare svarade äldre personer. Några av 

deltagarna hade angett flera anledningar. 

 

På frågan om det fanns skriftliga riktlinjer svarade 17 deltagare (34,7%) att de hade 

riktlinjer för HBTM på sin arbetsplats. Av de 32 deltagare som saknade riktlinjer vid 

sin arbetsplats skattade hälften att riktlinjer skulle underlätta deras arbete. Av de 17 

deltagare vars hälsocentraler hade riktlinjer, angav de flesta (94.1%) att riktlinjerna 

var utformade av en arbetsgupp. Vid de hälsocentraler där deltagarna uppgav att 

riktlinjer fanns, beskrevs hur ofta och när HBTM ska genomföras av 9 deltagare 

(58.8%), vilka personer som är lämpliga att använda HBTM av 7 deltagare (41,2%) 

och hur HBTM ska följas upp av 13 deltagare(76,5%).  
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På frågan om anledningar till att HBTM började användas på hälsocentralerna angav 

deltagarna att de vanligaste orsakerna var att spara på resurser och att undvika 

”vitrockshypertoni”. Samtliga anledningar och frekvenser redovisas i Tabell 2 nedan.  

 

Tabell 2. Redovisning av anledningar till att HBTM började användas på 
hälsocentralen. 

Anledningar till att HBTM började 

användas 

Antal 

Resurssparande 18 

Undvika ”vitrockshypertoni ” 9 

Nya rön 7 

Öka egenvårdsansvar 5 

Läkare förespråkar HBTM 3 

HBTM mer tillförlitligt 2 

Möjlighet till fler mätningar 1 

Komplement till 24 timmars blodtryck 1 

Bekvämt för patienten 1 

Större tillgång till godkända blodtrycksmätare 1 

Vet ej 1 

 

Hälften av deltagarna svarade ja på frågan om de rekommenderade en speciell typ 

eller fabrikat av blodtrycksmätare vid HBTM. På följdfrågan vilken typ och märke 

som rekommenderades hade vissa preciserat ett speciellt märke, andra 

rekommenderade en överarmsmätare utan detaljerad information om var den skulle 

inhandlas samt några gav rådet att inhandla en blodtrycksmätare på apoteket. På 

frågan om blodtrycksmätaren var kvalitetssäkrad av medicinskteknisk ansvarig 

personal svarade 7 av de 23 deltagare som rekommenderade en speciell typ eller 

fabrikat av blodtryckmätare ja och 4 deltagare nej. Övriga 12 svarade att de inte 

visste.  

 

Ungefär två tredjedelar (63%) av deltagarna upplevde motstånd från patienterna vid 

rekommendationen till HBTM. På frågan om motståndet berodde på kostnad för 

inköp av blodtrycksmätare svarade 10 deltagare ja. På frågan om motståndet berodde 
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på osäkerhet på tillvägagångssätt vid HBTM svarade 13 deltagare ja. På frågan om 

motståndet berodde på att patienten inte känner sig välkommen till hälsocentralen 

svarade 4 deltagare ja. På den öppna frågan om ytterligare orsaker till motstånd 

svarade 4 deltagare att patienten tyckt sig ha behov av personligt besök på 

hälsocentralen. 

 

En majoritet (77,6%) av deltagarna kände sig bekväma att rekommendera HBTM. 

Resultatet visar att inget signifikant samband fanns mellan att känna sig bekväm att 

rekommendera HBTM och med hur länge deltagaren hade arbetat på nuvarande 

arbetsplats (p=0,627). Likaså fanns inget signifikant samband mellan att känna sig 

bekväm att rekommendera HBTM och antal år som färdig sjuksköterska (p=0,082), 

antal år som färdig distriktssköterska (p=0,755), eller åldern på deltagarna 

(p=0,397). Dock fanns ett signifikant samband mellan att känna sig bekväm att 

rekommendera HBTM och om det fanns skriftliga riktlinjer för HBTM på 

hälsocentralen (p=0,008). 

 

Resultatet visar ett signifikant samband mellan de deltagare som känner sig bekväma 

att rekommendera HBTM och deras skattning av att HBTM är resurssparande 

(p=0,00), förenligt med god vård (p=0,005) och att det stärker patientens förmåga 

till egenvård (p=0,044). Hur bekväm deltagarna kände sig med HBTM hade ett 

signifikant samband med hur ofta deltagarna rekommenderade HBTM (p=0,002) 

(Tabell 3). 

 

Tabell 3. Förhållandet mellan om deltagarna känner sig bekväma att 
rekommendera HBTM och hur ofta deltagarna rekommenderade HBTM.  

 Känner du dig bekväm att 

rekommendera HBTM? 

Totalt Ja Nej 

Hur ofta ger du 

rådet att 

patienter får ta 

sitt blodtryck 

hemma? 

Dagligen 1 0 1 

Några ggr/vecka 13 0 13 

Några ggr/månad 16 2 18 

Några ggr/år 8 6 14 

Aldrig 0 2 2 

Totalt  38 10 48 
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Av de 10 deltagare som inte kände sig bekväma att rekommendera HBTM angav 5 

deltagare orsaker som brister i information, utbildning och riktlinjer samt en förlorad 

helhetsbild då distriktssköterskan inte har patienten framför sig. 

 

På frågan anser du att det finns några fördelar/nackdelar relaterade till HBTM 

beskrev deltagarna fler fördelar än nackdelar. Totalt angavs 18 anledningar som 

sammanställts utifrån innehåll i Tabell 4 nedan.  

 

Tabell 4. Sammanställning av fördelar/nackdelar med HBTM 

Fördelar med HBTM Antal Nackdelar med HBTM Antal 

Patienten mindre stressad  3 Bristande information skapar oro 4 

Undvika “vitrockshypertoni” 6 Osäker kvalitetskontroll av mätutrustning 1 

Mer tillförlitligt 2 Stöd/hjälp till livsstilsförändring uteblir 1 

Möjlighet till fler mätningar 1   

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Enkätstudien medförde att vi på kort tid fick svar av en stor grupp distriktssköterskor 

om deras uppfattning om och användande av HBTM i sitt arbete. Det avgjorde valet 

av metod, då en intervjustudie med lika många deltagare tar längre tid. Ingen 

standardiserad enkät hittades som svarade mot syftet, utan konstruerades av 

författarna med hjälp av litteraturen. Författarna kan därför inte garantera enkätens 

totala reliabilitet (jmf. Trost, 2012). Slutna frågor är svåra att konstruera men lätta att 

administrera och analysera. Ett problem som upptäcktes vid analysen var de slutna 

frågorna med svarsalternativet ”vet inte”. Detta svarsalternativ användes frekvent, 

vilket enligt Trost kan vara ett sätt att slippa ta ställning i frågan. Ett eget konstruerat 

frågeformulär medför en risk att deltagarna kan missuppfatta frågorna eller tolka 

dem på annat sätt än vad författarna avsett (Polit & Beck, 2012). För att undvika detta 

gjordes en pilotundersökning som kunde varit mer omfattande för att styrka 

reliabiliteten och validiteten ytterligare. Antalet öppna frågor var begränsade vilket 

gör det enklare att besvara enkäten och kan ge högre svarsfrekvens. De flesta svaren 

var tydliga och lätta att tolka, detta kan bero på att frågorna var välformulerade. Efter 

datainsamlingen kom författarna fram till att några enstaka frågor kunde ha 

omformulerats för att bättre kunnat svara mot syftet. På bakgrundsfrågan om kön var 
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det 4 deltagare som inte svarade. För övrigt var det interna bortfallet lågt, vilket 

stärker enkätens validitet (jmf. Polit & Beck, 2012).  

 

Enkäterna delades ut till avdelningscheferna genom ett personligt besök av 

författarna, och det kan ha betydelse för den accepabla svarsfrekvensen (70 %) (jmf. 

Billhult och Gunnarsson, 2012b). Med en svarsfrekvens på över 65 procent är risken 

mindre för bias (Polit & Beck, 2012). Avdelningscheferna skötte insamling av 

enkäterna och de var även dem som kontaktades vid påminnelse. Trost (2012) 

förespråkar fyra påminnelser, vilket vi inte hade möjlighet att genomföra. Om mer tid 

hade varit avsatt för studien skulle kvaliteten kunnat vara bättre på utformningen av 

enkäten och antalet insamlade enkäter kunde varit fler.  

För att kunna göra studien generaliserbar hade undersökningen behövt genomföras 

på en större grupp distriktssköterskor i flera geografiska områden.  

 

Resultat diskussion 

Resultatet visar att två tredjedelar av deltagarna ger rådet HBTM fler än en gång i 

månaden. En stor andel av deltagarna angav att alla personer inte är lämpade att 

använda HBTM. Exempel på dessa är personer med kognitiv svikt, 

funktionsnedsättning, oro, handhavande problem, samt äldre. Liknande resultat 

visar O’Brien et al. (2003) som redovisar att personer med psykiska eller fysiska 

funktionsnedsättningar kan sakna förmågan att använda sig av HBTM. Vidare kan 

HBTM leda till oro hos patienterna som får ett tvångsmässigt intresse av sitt 

blodtryck. Handhavande problem kan uppstå hos personer med kraftig eller smal 

överarm då svårigheter kan förekomma att få blodtrycksmanschetten att sitta på 

korrekt sätt. Med åldern blir blodådrorna stelare vilket medför att de äldre har ett 

varierande blodtryck, mätvärden som uppmäts kan vara felaktiga och vilseledande. 

Enligt Parati et al. (2010) ger HBTM klinisk användbar information om variationer i 

blodtryck och hjärtfrekvens för en mer exakt titrering av läkemedel än 

blodtrycksmätning på mottagning. 

 

De riktlinjer deltagarna beskriver i resultatet skiljer sig åt i utformning och innehåll. 

Enligt resultatet skattade hälften av deltagare där riktlinjer inte fanns om HBTM att 

riktlinjer skulle underlätta deras arbete. Enligt Alanen, Kaila och Välimäki (2009) är 

evidensbaserade riktlinjer accepterade som en tillförlitlig källa för rådgivning i 
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patient vården. Deras resultat visar att sjuksköterskornas attityd till riktlinjer var 

positiv speciellt när det gäller tillförlitlighet och användbarhet. Duff (2010) har i en 

evidensbaserad översikt lagt fram förslag till riktlinjer vilket ska underlätta 

implementering av HBTM för specialist sjuksköterskor. Ijäs et al. (2009) menar att 

skillnader i införandet av riktlinjer på hälsocentraler kan bero på individuella 

intressen, vilket stöder vikten av genomförandet på organisationsnivå. Resultatet av 

Alanen, Välimäki och Kaila (2009) studie om sjuksköterskors inställning till 

riktlinjer, visar att den viktigaste faktorn vid införandet av riktlinjer är stödet från 

organisationen och läkarna. Kliniska riktlinjer för uppföljning vid hypertoni minskar 

ostrukturerade och slentrianmässiga blodtrycks kontroller och patienterna tar mer 

egenansvar. Batalden och Davidoff (2007) menar att ett kontinuerligt 

förbättringsarbete medför att alla medarbetare i vård och omsorg har två uppgifter 

dels utföra sitt ordinarie arbete och dels att förbättra det.  

 

Resultatet visar att vissa deltagare upplever motstånd från patienten vid 

rekommendationen HBTM. Motståndet kanske kan minska om lämpliga 

förutsättningar för delaktighet i mötet mellan patient och sjuksköterska skapas. Eldh 

(2014) menar att delaktighet kan ske utifrån flera faktorer: sjuksköterskans förmåga 

att lyssna, kompetens samt förmågan att förmedla information och bidra till ökad 

kunskap hos patienten vilket även Distriktssköterskeföreningen i Sverige (2008) 

anser. Duff (2010) beskriver att läkarnas inställning till HBTM kan vara avgörande 

huruvida patienten accepterar och tror sig klara av metoden.  

 

I Orems egenvårdsmodell beskrivs egenvård som de aktiviteter som individen 

självständigt utför för att upprätthålla sin egen hälsa. Egenvården indelas i en 

värderingsfas, med syfte att klargöra vilka handlingar som är nödvändiga för att 

fastställa individens hälsa. En planeringsfas för att planera utförandet av 

handlingarna samt en genomförandefas, i vilken man konkret utför de planerade 

handlingarna. Orem kallar dessa tre faser tillsammans för en målinriktad 

handlingsprocess (Kirkevold, 2000). Enligt resultatet upplever de flesta deltagare att 

HBTM stärker patientens förmåga till egenvård samt är förenligt med god vård. Det 

stämmer väl överens med den nya patientlag (SFS 2014:821) som träder i kraft i 

januari 2015 med syftet att tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens 

integritet, självbestämmande och delaktighet (SoU24, 2014). Att kunna skapa 
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relationer som stödjer patientens autonomi, integritet och delaktighet i vården samt 

främja egenvårdsförmågan är mycket viktigt beskrivs av Distriktssköterskeföreningen 

i Sverige (2008). HBTM kan öka patientens delaktighet i hypertoni behandlingen och 

rekommenderas därför till patienter med bristande compliance (Parati et al., 2010).  

 

Enligt resultatet beskriver några av deltagarna som inte kände sig bekväma att 

rekommendera HBTM att vissa patienter är i behov av personligt besök på 

hälsocentralen. Det stämmer överens med SOSFS 2009:6 att ”det är den 

behandlande legitimerade yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården som inom sitt 

ansvarsområde ska göra en bedömning av, om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan 

utföras som egenvård” (s.5). Det kan i denna context betyda att patienten i samråd 

med distriktssköterskan kommer överens om det är lämpligt med HBTM eller ej. 

Bedömningen ska ske med respekt för patientens självbestämmande och integritet 

samt behov av trygghet och säkerhet. HBTM är en värdefull metod i hanteringen av 

hypertoni men det ska alltid användas under medicinsk kontroll och med en 

helhetsbild över patientens riskprofil (Parati et al., 2010). 

 

En annan beskrivning som framkom i resultatet var att distriktssköterskan förlorar 

helhetsbilden när patienten inte är i rummet och det ansågs särskilt viktigt vid 

uppföljning. Blomqvist, Berglund och Sonde (2006) kom fram till att om 

distriktssköterskan tar ett större ansvar för uppföljning av patienter med högt 

blodtryck skulle det förbättra chansen att nå behandlingsmålet. Vid uppföljningen 

finns det möjlighet att erbjuda patienten anpassad information och samtal om 

livsstilsförändringar vilket är det grundläggande i omvårdnaden av personer med 

hypertoni. Livsstilförändringar kan enligt SBU (2007) medföra att behovet av 

läkemedelsbehandling minskar hos personer med högt blodtryck.  

 

Resultatet visar att deltagarna i studien upplever HBTM som resurssparande jämfört 

med mottagningsbesök. Det finns en klyfta mellan vad samhället har att erbjuda och 

vad som efterfrågas, därför måste prioriteringar göras för att bestämma vad 

resurserna ska läggas på. En hälsoekonomisk utvärdering avgör om en metod ger så 

pass mycket hälsa att det väger upp vad det kostar (SBU, 2013). En studie (Funahashi 

et al., 2006) visade att HBTM minskade läkemedelskostnaderna för hypertoni 

avsevärt jämfört med mottagningsblodtryck. Detta på grund av en 
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överdiagnostisering av personer som mäter blodtryck på mottagning, 

vitrockshypertoni.  

 

Olika anledningar till att HBTM började användas på hälsocentralerna beskrevs av 

deltagarna. En anledning var att “vitrockshypertoni” undviks. Kahan (2014) anser att 

en av nyckelfrågorna för att förbättra hypertonibehandlingen är en ökad användning 

av HBTM. Metoden är viktig för att identifiera patientens mottaglighet till 

vitrockshypertoni, förbättra riskbedömningen för kardiovaskulära händelser och öka 

patientens delaktighet och kontroll. Även Stergiou, Kollias, Zeniodi, Karpettas och 

Ntineri (2014) förespråkar HBTM och anser att metoden bör ha en huvudroll vid 

diagnostisering, dostitrering och uppföljning i de flesta fall av hypertoni och inte ses 

som enbart en screeningmetod. 

 

Resultatet visar att deltagarna med riktlinjer känner sig mer bekväma att 

rekommendera HBTM, men de gav inte rekommendationen HBTM oftare än 

deltagarna utan riktlinjer. Även om riktlinjer finns används dom inte alltid och 

evidensen kan vara osäker (jmf. Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Det är därför 

viktigt att det finns tydliga förhållningssätt i hur sjuksköterskor använder sig av 

evidensbaserad kunskap. Genom gemensamma riktlinjer förbättras kvaliteten i 

vården och reducerar ineffektiva åtgärder. Regelbunden revidering av riktlinjer är 

väsentlig (Svensk sjuksköterskeförening, 2008; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 

 

BETYDELSE FÖR OMVÅRDNADEN OCH DISTRIKTSSKÖTERSKANS 

ARBETE 

Eftersom det saknas nationella riktlinjer om HBTM i Sverige kan resultatet i denna 

studie få betydelse för vidareutveckling och kvalitetssäkring av metoden. Riktlinjer 

för HBTM kan bidra till omvårdnadsmetoder som främjar patienters hälsa och 

livskvalitet, det kan även ge ett bättre resursutnyttjande och begränsa över- och 

underbehandling. Att HBTM främjar egenvård framkom både i resultatet och i 

litteraturen. Distriktssköterskan har ett stort ansvar att undervisa patienter så de 

känner sig trygga i sin egenvård. Mancini och Simoneti (2009) menar att Orems 

egenvårdsteori är ett stöd för sjuksköterskor när de möter patienter med hypertoni 

som behöver styra behandlingen mot mer egenvård. 
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Med ytterligare omvårdnadsforskning kring HBTM kan metoden utvecklas och bli 

evidensbaserad. Det gör att distriktssköterskan får en ökad kompetens och känner sig 

mer bekväm att rekommendera HBTM.  

 

SLUTSATS 

Att rekommendera HBTM är ofta förekommande på de flesta hälsocentraler i 

Skellefteå kommun. Riktlinjer för HBTM kan vara ett stöd och bidra till att 

distriktssköterskor känner sig bekväma att rekommendera metoden till patienter.  

HBTM är ett aktuellt ämne som behöver utvecklas genom omvårdnadsforskning.   
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Bilaga 1 

Distriktssköterskors uppfattning om och användande av hemblodtryck 
(HBTM) i sitt arbete. 
 
BAKGRUNDSUPPGIFTER 
1. Är du 
□ Man    □ Kvinna 
 
2. Ålder 
□ < 29 år   
□ 30-44 år   
□ 45-60 år  
□ > 60 år 
 
3. Utbildning 
Examensår för din grundutbildning till sjuksköterska: ………………………………………. 

Examensår för din specialist/vidareutbildning till distriktssköterska: ………………… 
 
4. Hur länge har du arbetat på nuvarande arbetsplats? 
□ 0-5 år 
□ 5-10 år 
□ 10-15 år 
□ > 15 år 
 
5. I vilken regi drivs hälsocentralen där du arbetar? 
□ Offentlig  
□ Privat 
□ Annan form……………………………….. 
 
6. Hur många distriktssköterskor finns det på den hälsocentral där du arbetar?............ 
 
7. Finns det på den hälsocentral där du arbetar en speciell blodtrycksmottagning med 
ansvarig sjuksköterska/distriktssköterska?  
□ Ja 
□ Nej 
 
8. Finns det på den hälsocentral där du arbetar ett speciellt rum där patienterna utan 
hjälp från vårdpersonal kan utföra egenmätning av blodtrycket? 
□ Ja 
□ Nej 
 
HEMBLODTRYCKSMÄTNING 
9. Hur ofta ger du rådet att patienter får ta sitt blodtryck hemma? (Ange endast ett 
svarsalternativ). 
□ Dagligen 
□ Några gånger/vecka 
□ Några gånger/månad 
□ Några gånger/år 
□ Aldrig 
 
10a. På den hälsocentral där jag arbetar rekommenderas en viss typ/fabrikat av 
blodtrycksmätare vid hemblodtrycksmätning 
□ Ja 
□ Nej 
Om ja, vilken typ och märke?......................................................................... 
 



 

 

 

10b. Om ja, är blodtrycksmätaren kvalitetssäkrad av medicintekniskt ansvarig 
personal? 
□ Ja 
□ Nej 
□ Vet ej 

 
11a. På den hälsocentral där jag arbetar finns skriftliga riktlinjer för HBTM? 
□ Ja 
□ Nej 
 
11b. Om nej, riktlinjer skulle underlätta mitt arbete.  
□ Instämmer helt 
□ Instämmer i ganska hög grad 
□ Instämmer i ganska låg grad 
□ Instämmer inte alls 

 
Om du svarat nej på fråga 11a kan du gå till fråga 16. 
12. Vem/vilka har utformat riktlinjerna för HBTM på den hälsocentral där jag arbetar? 
□ Enskild distriktssköterska 
□ Enskild distrikts (eller allmän-)läkare 
□ Arbetsgrupp  
□ Annat sätt………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
13. På den hälsocentral där jag arbetar finns riktlinjer för hur ofta och när HBTM ska 
användas. 
□ Ja 
□ Nej 
 
14. På den hälsocentral där jag arbetar finns riktlinjer för vilka personer som är 
lämpliga att använda HBTM. 
□ Ja 
□ Nej 
 
15. På den hälsocentral där jag arbetar finns fungerande riktlinjer för uppföljning av 
HBTM. 
□ Ja 
□ Nej 
 
16. Anser du att HBTM är lämpligt/användbart för alla personer? 
□ Ja 
□ Nej 
Om nej, ge exempel där det inte är lämpligt……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
17. Använder du dig av ett speciellt sökord för hemblodtrycksmätning när du 
dokumenterar i patientjournalen. 
 □ Ja 
□ Nej 
 
18. Upplever du HBTM som resurssparande jämfört med mottagningsbesök? 
□ Ja 
□ Nej 
 
19. Känner du dig bekväm med att rekommendera HBTM. 
□ Ja 
□ Nej 
Om nej, ange skäl……………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

20. Anser du att HBTM är förenligt med god vård? 
□ Ja 
□ Nej 
 
21a. Upplever du motstånd från patienterna när du rekommenderar dem HBTM? 
□ Ja 
□ Nej 
□ Ibland 
 
21b. Om ja, beror motståndet på kostnaden för inköp av blodtrycksmätare? 
□ Ja  
□ Nej 
□ Vet inte  
 
21c. Om ja, beror motståndet på en osäkerhet inför användandet av mätutrustning. 
□ Ja  
□ Nej 
□ Vet inte 
 
21d. Om ja, beror motståndet på att personen inte känner sig välkommen till 
hälsocentralen? 
□ Ja 
□ Nej 
□ Vet inte 
 
21e. Andra orsaker till motstånd …………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

22. Anser du att HBTM stärker patientens förmåga till egenvård? 
□ Ja 
□ Nej 
 
23. Anser du att det finns några fördelar/nackdelar relaterade till HBTM utöver de 
tidigare påståendena i enkäten? 
□ Ja 
□ Nej 

Om ja ange vilka …………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

24. Vilken/vilka var anledningen/arna till att HBTM började användas på  den 
hälsocentral där du arbetar? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 



 

 

 

 

BILAGA 2 

UMEÅ UNIVERSITET 

Institutionen för  
omvårdnad 

 

  
 

Datum  21/8 2014 

 
Detta är en förfrågan om deltagande i en enkätstudie angående distriktssköterskors 
uppfattning om och användande av hemblodtrycksmätning i sitt arbete. 
 

Vi vill med detta brev informera dig om vår enkätstudie som kommer att utgöra grunden till vår 

magisteruppsats i omvårdnad. Med denna enkät vill vi ta reda på distriktssköterskors uppfattning om 

och användande av hemblodtrycksmätning i sitt arbete. 

Senaste åren har det blivit vanligt inom sjukvården att hänvisa personer som vill kontrollera sitt 

blodtryck till apoteket för blodtrycksmätning eller att inhandla en egen blodtrycksmätare. 

Hemblodtrycksmätning är ett komplement till att mäta blodtrycket på en sjukvårdsmottagning och ger 

möjlighet till fler blodtrycksmätningar.  

 

Resultatet av denna studie kan få betydelse när det gäller kvalitetssäkring av metoden 

hemblodtrycksmätning. Studien kommer att genomföras vid alla hälsocentraler i Skellefteå kommun. 

Det är helt frivilligt att delta och du kan välja att inte delta utan att uppge skäl för detta. Enkäten 

innehåller 24 frågor, de flesta frågorna fylls i med kryssmarkering och den beräknas ta ca 10 minuter 

att fylla i. Eftersom inga personuppgifter samlas in kommer du att vara anonym och dina svar kommer 

inte att kunna spåras till dig eller den hälsocentral du hör till. För att ingen enskild ska kunna 

igenkännas kommer resultatet att redovisas på gruppnivå, inte på individnivå. Om du väljer att delta i 

vår studie önskar vi att du svarar på enkäten inom två veckor. Vi behöver ditt svar senast den 22 

september. Samtycke till att medverka ges genom att enkäten besvaras. Vid frågor och funderingar, 

kontakta gärna någon av oss eller vår handledare. 

Med vänlig hälsning 

 

Bodil Gebart-Sandström Monica Forslund Björn Nygren 

Leg. Sjuksköterska/ Leg. Sjuksköterska/ Handledare 

Distriktssköterskestudent Distriktssköterskestudent Universitetslektor 

bolgem04@student.umu.se mofo0007@student.umu.se bjorn.nygren@umu.se 

070- 226 50 68 070-476 87 62 073-705 03 15 

 

 


