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ABSTRACT

Hypertension is today seen as a cardiovascular risk factor and lowering the blood
pressure is considered as a form of prevention. The treatment of hypertension starts
nowadays with non-pharmacological therapy, which means a change of lifestyle as
weight reduction, increased physical activity, limited alcohol consumption and
avoidance of stress. Preventive work requires that patients take considerable
responsibility for their own treatment, which in turn also affects the nurse activities in
health promotion. The aim of this literature study was to high-light how the nurse by
using the nursing process can make hypertensive patients to take active part in their
treatment and also to be conscious of that lifestyle changes is a significant part of the
treatment. The conclusion shows that how the nurse performs and completes her nursing
in the nursing process different phases could be determining of the difference of a
succeeded treatment or a failured one, where the patient would probably never be an
active and collaborating partner in her/his own treatment. As well as the patient has to
be conscious of the aim of the treatment the nurse has to be conscious of her
pedagogical role in health promotion with hypertensive patients.
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INLEDNING

Enligt SBU-rapport nr 134 om hjärt-kärlsjukdomar är hjärtinfarkt den vanligaste och

stroke den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige (SBU, 1997). En viktig riskfaktor till

hjärt-kärlsjukdom är hypertoni som är en av de sjukdomar som benämns som

livsstilsjukdomar (Berglund & Nilsson, 2001). Hypertoni ses idag som en folksjukdom

och är den vanligaste diagnosen på våra vårdcentraler. Idag behandlas cirka 800 000

svenskar för hypertoni vilket gör dem till den största patientkategorin av alla och

medför en stor kostnad för samhället (Ericson & Ericson, 2002). Behandling av

hypertoni avser att förebygga hjärt-kärlsjukdom, framförallt då stroke och hjärtinfarkt

(Dahlöf, 1997). Vid livsstilssjukdomar som till exempel hypertoni har det vardagliga

levernet, patientens livsstil och den kontinuerliga vården betydelse för hur vårdresultatet

blir (Kjellgren, 2000). Målet med besöken inom hälso- och sjukvården är att informera

och motivera patienten till egenvård och att ta sin medicin om så är indicerat. I detta

arbete vill jag fokusera på sjuksköterskans hälsofrämjande omvårdnadsarbete med att

stödja och hjälpa patienter med högt blodtryck till delaktighet i sin behandling.

BAKGRUND

Blodtrycksreglering

Fram till början av 1600-talet ansågs levern som det centrala organet för cirkulationen i

kroppen (Thulin & Liedholm, 1993). År 1628 upptäckte Harvey hur det egentligen för-

höll sig och gjorde den första riktiga beskrivningen av cirkulationsorganens uppbygg-

nad. År 1733 drygt hundra år senare genomfördes den första blodtrycksmätningen av

Hales. Kontroll av blodtrycket anses som den viktigaste undersökningen för att värdera

hur de olika delarna som ingår i cirkulationsorganen fungerar. Blodtrycket regleras

genom att blodet transporteras i blodkärlen under ett visst tryck (Bengtson &

Drevenhorn, 1998). Trycket upprätthålls genom den mängd blod hjärtat pumpar ut mot

det motstånd som de perifera blodkärlen åstadkommer. Reglering av blodtrycket sker

både genom nervösa impulser och hormonella system. Ett för högt blodtryck ses som

symtom på rubbningar av blodtrycksregleringen (Thulin & Liedholm, 1993). Som regel

ger högt blodtryck inga symtom utan upptäcks ofta av en slump i samband med allmän
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hälsoundersökning eller i samband med behandling av annan sjukdom. Först efter flera

år kan skador uppträda till följd av det höga blodtrycket. Obehandlat leder det höga

blodtrycket till kärlförändringar. Mest utsatt är de små och stora blodkärlen i hjärta,

hjärna och njurar. Ett ständigt förhöjt blodtryck innebär därmed en riskfaktor för allvar-

liga hjärt-kärlsjukdomar. Högt blodtryck utgör ensamt en risk för dessa sjukdomar. Men

även i kombination med andra riskfaktorer såsom hyperinsulinemi och hypertriglyceri-

demi (Bengtsson & Drevenhorn, 1998).

Definition av hypertoni

Internationella och nationella organisationer har definierat begreppet hypertoni och även

indelat hypertoni i olika svårighetsgrad (Guidelines Subcommittee, 1999). I Guidelines

Subcommitte presenteras senaste riktlinjerna från World Health Organization (WHO)

och International Society of Hypertension (ISH) och deras riktlinjer har antagits över-

ensstämmande med Joint National Committeés (JNC) senaste guidelines (JNC VI)

enligt följande:

Tabell 1. Presentation av riktvärden för hypertoni.

Blodtryck (BT) Systoliskt (mmHg) Diastoliskt (mmHg)

Optimalt BT <120 <80

Normalt BT <130 <85

Högt normalt BT 130-139 85-89

Grad 1 HT* (mild HT) 140-159 90-99

Grad 2 HT* (moderat HT) 160-179 100-109

Grad 3 HT* (svår HT) >180 >110

*HT= hypertoni

Hypertoni definieras som blodtryck >140 mmHg systoliskt och >90 mmHg diastoliskt.

För att fastställa diagnosen hypertoni hos en vuxen person över 20 år fordras att det

diastoliska blodtrycket vid tre blodtrycksmätningar är 90 mm Hg eller mer (Berglund &

Nilsson, 2001; Dahlöf, 1997; Ericson & Ericson, 2002). Nya rön visar också att hänsyn



3

tas till ett högt systoliskt blodtrycksvärde. Men i första hand ställs diagnosen på

grundval av det diastoliska blodtrycket eftersom det systoliska blodtrycket lätt påverkas

av tillfälliga faktorer som nervositet och kroppsansträngning. Nittiofem procent av all

hypertoni är essentiell, vilket innebär att ingen enskild identifierbar orsak kan påvisas

(Guidelines Subcommittee, 1999). Essentiell hypertoni ses som en produkt av flera

faktorer som samverkar till utvecklandet av hypertoni såsom genetiska faktorer, kost,

fysisk inaktivitet, stress och psykosociala faktorer. Övriga 5% lider av sekundär hyper-

toni. Orsaker till sekundär hypertoni är renala eller renovaskulära sjukdomar. Andelen

personer med hypertoni stiger med åldern, vilket beror på att med ökande ålder

förändras flera viktiga funktioner i kroppen som inverkar på blodtrycket (Berglund &

Nilsson, 2001). Hjärtats minutvolym sjunker i vila till följd av en lägre slagvolym.

Samtidigt ökar det perifera kärlmotståndet. Detta gör att det diastoliska trycket sjunker

och det systoliska stiger. Men idag finns ingen åldersberoende definition av ett högt

blodtryck utan det utgår från de individuella riskerna. Men gränserna för behandling är

högre hos äldre. I litteraturen ses högt blodtryck och hypertoni som synonymer därmed

utgår också detta arbete från det (a.a).

Behandling av hypertoni

Det är främst patienten som behöver behandlas inte det höga blodtrycket i sig

(Bengtsson & Drevenhorn, 1998). Författarna menar att alla patienter med högt

blodtryck behöver individuell rådgivning. Behandlingen av hypertoni har länge varit

fokuserad på patientens blodtrycksvärden och hur väl patienten tar sin medicin. Först

under 1980-talet uppmärksammades att hypertoni påverkas positivt genom en

hälsosammare livsstil (Berglund & Nilsson, 2001; Dahlöf, 1990; Thulin & Liedholm,

1993). I samband med de senaste riktlinjerna för hypertoni gav WHO och ISH ut nya

behandlingsrekommendationer för patienter med högt blodtryck (Guidelines

Subcommittee, 1999). Syftet med dessa var att belysa betydelsen av att hypertoni

kontrolleras och behandlas för att reducera riskerna för hjärt-kärlsjukdomar.

Rekommendationerna belyser också betydelsen av att behandla varje patient efter sina

egna förutsättningar. Det räcker inte enbart att behandla ett högt blodtryck med

läkemedel. Behandlingen måste också utgå från patientens livsstil och vanor samt hur

dessa kan förändras för att förhindra senare komplikationer (a.a).
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Behandlingen av hypertoni påbörjas idag med icke farmakologiska insatser (Berglund

& Nilsson, 2001; Dahlöf, 1997; Ericson & Ericson, 2002; Kjellgren, 2000). Med detta

menas förändringar i patientens livsstil såsom viktreduktion, ökad fysisk aktivitet,

minskat saltintag, minskad alkoholkonsumtion, rökning och att undvika stress. Målet

med behandlingen är att förbättra livskvalitet och att förebygga senare

sjukdomskomplikationer. En del av de livsstilsförändringar som kan göras för att sänka

blodtrycket kan i vissa fall räcka som enda behandling, men även som komplement till

den farmakologiska behandlingen. Förändringarna i behandlingsrekommendationerna

har gjort att det ställs högre krav på patientens delaktighet och ansvar i behandlingen.

Detta är något som också påverkar sjuksköterskans omvårdnadsarbete (Kjellgren,

2000).

Livsstil och hypertoni

Sambandet mellan hypertoni och livsstil framgick redan för 4000 år sedan i Kina

(Thulin & Liedholm, 1993). Det framhölls då att saltrik mat kunde medföra en kraftig

puls som i sin tur kunde leda till slaganfall och förlust av talförmågan. Men det var först

under början av 1980-talet som det åter uppmärksammades att hypertoni påverkades

positivt genom en hälsosammare livsstil. Begreppet livsstil lanserades ursprungligen av

Adler för att beteckna beteendemönster bestämda av personliga egenskaper, motiv och

värderingar (Nationalencyklopediens ordbok, 2000). Enligt Kristoffersen (1998) beror

valet av livsstil på patientens värden och mål samt de begränsningar patienten står inför.

Det går inte att förutsätta att alla patienter är fria att välja en sund livsstil. ”Begreppet

livsstil är emellertid inte synonymt med hälsobeteende, utan består snarare av ett

samspel mellan levnadsförhållanden i vidaste mening och individuella beteendemönster,

vilka styrs av sociokulturella faktorer och personliga egenskaper” (Damant, Martin &

Openshaw, 1996 s. 76). Ett vanligt synsätt i det hälsofrämjande arbetet är att först

fordras det en förändring av attityderna, därefter kan det leda till att beteendet kan

förändras mot en hälsosammare livsstil (SBU rapport nr 134, 1997). ”Men för den

enskilda individen är det inte alltid lätt att se sambandet mellan förändrad livsstil och

minskad risk” (a.a s. 233).



5

Samhällets krav på sjuksköterskan beträffande hälsofrämjande arbete

Damant et al. (1996) menar att hälsofrämjande arbete är ett välkänt begrepp för flertalet

sjuksköterskor, men det är också ett begrepp som tolkas på flera olika sätt. En tolkning

kan vara att tala om för patienten vad hon/han skall göra. Ett sådant synsätt bidrar inte

till att stödja patientens möjlighet till att skaffa sig den kunskap, motivation och det

självförtroende som krävs för välinformerade beslut om en sund livsstil. Enligt Ewles

och Simnett (1994) kan alltför ivrigt propagerande om livsstilsförändringar motverka

sitt syfte genom att skapa negativa känslor hos patienten. Det är viktigt att

sjuksköterskan i det hälsofrämjande arbetet, använder sig av ett patientcentrerat

förhållningssätt för att få reda på patientens egna föreställningar och synpunkter på sin

livsstil. Sjuksköterskan bör visa respekt för patientens egna åsikter och möjlighet att

välja fritt, vilket är av grundläggande betydelse om sjuksköterskan vill bygga upp en

god relation till patienten. Det har genom forskning visat sig att patienten är mera

benägen att förändra sin livsstil om sjuksköterskan visar förståelse, ser problemen ur

patientens synvinkel och accepterar patienten på dennes villkor (a.a).

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) skall vården utgå från respekt för

patientens självbestämmande och integritet. Patienten har rätt att få individuellt

anpassad information och så långt det är möjligt skall vården utformas och genomföras i

samråd med patienten.

I Socialstyrelsens allmänna råd om kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor och

barnmorskor (SOSFS, 1995:5) anges att sjuksköterskan skall kunna: ”Identifiera

fysiska, psykiska, sociala och kulturella hälsorisker. Bedöma vilka insatser i

förebyggande syfte som patienten kan genomföra själv eller med stöd av sin omgivning.

Informera om hur patienten kan påverka sin miljö eller livsföring samt vid behov

hänvisa patienten till annan instans för hjälp eller stöd. Stimulera och motivera patienten

till att förändra sin livsföring när så är påkallat” (a.a. s. 10).

Sjuksköterskan är den enda bland vårdpersonal såsom läkare, sjukgymnaster och

arbetsterapeuter som har den pedagogiska funktionen inskriven i examensförordningen

(Högskoleförordningen, bil 2 Examensordning 1997:21). Enligt Kloster (1997) faller
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under begreppet sjuksköterskans pedagogiska funktion även sjuksköterskans

hälsofrämjande arbete. Detta innefattar att hjälpa patienten att förebygga sjukdom, inge

trygghet eller hantera en ny livssituation. Sjuksköterskan kan då använda sig av metoder

som undervisning, vägledning, information, instruktion, rådgivning eller att stödja

patienten. Bengtsson och Drevenhorn (1998) samt Kjellgren, Svensson, Ahlner och

Säljö (2000) menar att då hypertoni är ett av de mest framstående hälsoproblemen idag,

bör sjuksköterskan informera och utbilda hypertonipatienten om de fördelar som finns

med en hälsosammare livsstil.

Socialstyrelsens allmänna råd om omvårdnad inom hälso- och sjukvården (SOSFS,

1993:17) anger att sjuksköterskan måste utgå från en humanistisk människosyn vilket är

grundläggande för god omvårdnad. Med god omvårdnad menas även ett respektfullt

bemötande där patienten kan känna trygghet och självständighet. Omvårdnaden bör

utformas efter varje patients behov då varje patient och varje situation är unik. Det står

också att sjuksköterskan skall bedriva hälsofrämjande arbete och förebygga ohälsa, där

patienten ses ur ett helhetsperspektiv och inte enbart med fokus på sin sjukdom. Det

framgår även att sjuksköterskan kan använda sig av en problemlösningsmodell som

omvårdnadsprocessen i sitt omvårdnadsarbete.

Omvårdnadsprocessen

Omvårdnadsprocessen ses som en dynamisk och systematisk problemlösningsmodell

som sjuksköterskan kan använda som tekniskt hjälpmedel (Ehnfors, Ehrenberg &

Thorell-Ekstrand, 2000). Den utvecklades som en protest mot att sjuksköterskans om-

vårdnadshandlingar blivit alltför rutinartade och osjälvständiga. Modellen presenterades

första gången 1967 i en lärobok skriven av Yura och Walsh (1988). Syftet med

omvårdnadsprocessen är att sjuksköterskan får en möjlighet att ge individualiserad

omvårdnad till patienten. För att bli optimal fordras att det finns en relation mellan

sjuksköterska och patient samt att sjuksköterskan gör patienten delaktig i samtliga faser

om det är möjligt. Det sätt sjuksköterskan använder processen beror på kunskap,

erfarenhet och värderingar.
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Omvårdnadsprocessen består av olika faser, bedömning, omvårdnadsdiagnos, planering,

genomförande samt utvärdering (Yura & Walsh, 1988). Bedömning: innebär att

sjuksköterskan tar reda på patientens problem, behov och resurser för kunna göra en

helhetsbedömning av patientens situation. Omvårdnadsdiagnos: där analyserar och

tolkar sjuksköterskan data från patienten och drar slutsatser, för att kunna formulera en

omvårdnadsdiagnos. Planering: innebär att sjuksköterskan gör prioriteringar utifrån

patientens kunskapsbehov och resurser. Utifrån det bör sjuksköterskan tillsammans med

patienten sätta upp mål för omvårdnaden. Sedan definieras vilka mål som är kortsiktiga

och vilka som är långsiktiga och på vilket sätt målen skall nås. Efter det upprättas en

skriftlig omvårdnadsplan. Genomförande: av omvårdnadshandlingar bör ske i samarbete

med patienten och det är då viktigt att patientens integritet bevaras. Även

sjuksköterskans förhållningsätt och bemötande är betydelsefullt när omvårdnads-

handlingarna genomförs. Utvärdering: i omvårdnadsprocessen avser att mäta effekterna

av omvårdnadshandlingarna. Detta görs i samråd med patienten för att se hur målen

uppnåtts. Utvärdering är oftast inte sista ledet i processen utan leder ofta till en ny

process. Sammanfattningsvis kan konstateras att det ställs en rad krav på sjuksköterskor

vad beträffar det hälsofrämjande omvårdnadsarbetet.

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka hur sjuksköterskan med

utgångspunkt i omvårdnadsprocessen kan stödja och hjälpa hypertonipatienter att bli

delaktiga i sin behandling för att göra patienten medveten om att en livsstilsförändring

bör äga rum.

Frågor till litteraturen var följande:

1. Vilken inställning har hypertonipatienter till sin behandling?

2. Vilken betydelse har sjuksköterskans bemötande och omvårdnadshandlingar gent-

emot hypertonipatienter i omvårdnadsprocessens olika faser?
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METOD

Arbetet bygger på litteraturstudier vilket innebär att utifrån ett valt syfte granska den

vetenskapliga litteratur som finns inom ett område. Även icke vetenskaplig litteratur

kan användas för att öka förståelsen för problemet (Backman, 1998).

Litteratursökning
Till att börja med söktes facklitteratur om hypertoni samt om sjuksköterskans hälso-

främjande arbete. Litteraturen söktes i HTU´s högskolebiblioteks söksystem SOFIA,

Vänersborg. En del av litteraturen om hypertoni rekvirerades från biomedicinska

biblioteket i Göteborg. Artiklarna söktes i databaserna Cinahl, Pub Med och Academic

Search Elite. De begränsningar som gjordes vid sökningarna i databaserna var att

artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller nordiska språk, vara förhandsgranskade

samt publicerade efter 1995. Följande sökord användes i databaserna: hypertension,

nurse, lifestyle, nurse´s role, patient education. Då sökordet hypertension gav ett otaligt

antal träffar har sökorden kombinerats för att kunna reducera antalet träffar. I tabell 2

presenteras sökord och antal träffar.

Tabell 2. Sökord och antal träffar vid databassökning.

Databas Sökord Antal träffar

Cinahl Hypertension, patient education 68

Hypertension, nurse´s role, lifestyle 28

Pub Med Hypertension, nurse, patient education 9

Hypertension, lifestyle, patient education 25

Academic Search Elite Hypertension, nurse, lifestyle 1

Hypertension, nurse 41

Urval

Inklusionskriterier för artiklarna var att de i något avseende skulle handla om

sjuksköterskans hälsofrämjande arbete vid behandling av patienter med för högt
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blodtryck. De artiklar som exkluderades var de som enbart handlade om kvinnor, barn,

äldre, kulturella skillnader, enbart blodtrycksmätningen eller den farmakologiska

behandlingen. Granskning och värdering gjordes initialt av 37 artiklar i förhållande till

studiens syfte. Flera artiklar bedömdes inte vara vetenskapliga på grund av bristande

beskrivning av metod och syfte. Vid närmare granskning valdes 27 artiklar bort. Genom

manuell sökning i de utvalda artiklarnas referenser hittades ytterligare 2 artiklar

(Backman, 1998). Resultatet kom slutligen att grundas på 12 artiklar publicerade i

vetenskapliga tidskrifter mellan åren 1995 och 2001. En översikt av de artiklar som

resultatet grundas på finns, i bilaga 1. Vidare användes två doktorsavhandlingar skrivna

av sjuksköterskor. En av dessa berör sjuksköterskans pedagogiska funktion och

kompetens i folkhälsoarbetet (Gedda, 2001) och den andra redogör för pedagogiska

möten mellan sjuksköterska och patient (Friberg, 2001). Detta arbete fokuserar inte på

livsstilsförändringen som sådan utan inriktas på hur sjuksköterskan utför sina insatser

för att stödja och hjälpa hypertonipatienter.

Analys
Artiklarna har lästs och granskats flera gånger och de för syftet relevanta delarna har

strukits under och översatts till svenska. Därefter gjordes markeringar i den svenska

texten. Inledningsvis urskiljdes två teman (Patel & Davidson, 1994). Ett tema berörde

hypertonipatienters inställning till att delta i sin behandling för att förändra sin livsstil.

Det andra temat innefattade sjuksköterskans hälsofrämjande omvårdnadsarbete med att

motivera patienten till att bli delaktig i sin behandling, en förutsättning för att kunna

förändra sin livsstil. Sjuksköterskans roll i behandlingen indelades i enlighet med om-

vårdnadsprocessens faser: bedömning, omvårdnadsdiagnos, planering, genomförande

och utvärdering. Detta gjordes för att få ett helhetsperspektiv på sjuksköterskans om-

vårdnadsarbete och för att ge arbetet en lättläst struktur. Resultatet presenteras med en

struktur, som utgår ifrån syftets båda frågeställningar. Frågeställningarna utgör

underrubriker och omvårdnadsprocessens faser utgör under-underrubriker.
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RESULTAT

Hypertonipatienters inställning till behandling

Hunt och Pearsons (2000) studie visade att om sjuksköterskan är medveten om att

patienten behöver förändra sin livsstil, består problemet i hur sjuksköterskan på bästa

sätt kan gå till väga för att hjälpa patienten att förändra sin livsstil. För åtgärden bli

effektiv är det väsentligt att patienten är samarbetsvillig och villig att modifiera sitt

beteende. Detta förutsätter i sin tur att patienten är medveten om problemet och också är

mottaglig för rådgivning och information av sjuksköterskan. Många sjuksköterskor

känner sig frustrerade när patienten inte verkar vara intresserade av att förändra sin

livsstil. En del patienter verkar vara intresserade men förändrar ändå inte sin livsstil

eller kommer inte ens tillbaka på kontroller till sjuksköterskan. Att förändra sin livsstil

är inget nytt beteende utan en process som innefattar olika komponenter och tar tid.

Livsstilsmönstret är influerat av interna och externa faktorer och detta livsstilsmönster

kan vara djupt inrotat.

Lahadenperä och Kyngäs (2001) skriver att tidigare genomförda studier har visat att

patientens inställning till att delta aktivt i sin behandling vanligtvis är sämre vid

sjukdomar som kräver en förändring av patientens livsstil. Friberg (2001) menar att när

sjuksköterskan ger råd och information till patienter som bör förändra sin livsstil fattas

ofta en viktig del, nämligen patientens förståelse av sin sjukdom och vad den innebär.

Av Grueningers (1995) studie framkom att ett vanligt problem sjuksköterskan mötte

under återbesökskontroller med hypertonipatienter, var att för patienten är högt

blodtryck något som doktorn sagt att patienten har. Större delen av patienterna saknar

symtom eller det enda symtom de upplever är konsekvenserna av blodtrycksmedicinen.

Det enda beviset på att patienterna uppfattar att de har högt blodtryck är den förklaring

av olika blodtrycksvärden som patienten fått av läkaren eller sjuksköterskan. Denna

förklaring i sig av blodtryckets värde påverkar inte patientens inställning på något sätt.

Att hypertoni är en bidragande riskfaktor till hjärt-kärlsjukdom är svårt för patienten att

förstå. Flertalet människor har en benägenhet att tänka och känna här och nu och inte i

termer av en möjlig olycklig händelse som kan komma att ske i framtiden. Patientens
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uppfattning om vad som är en risk är i allra högsta grad subjektiv. Den utgår från

patientens individuella värderingar och normer. Även om fördelarna med behandlingen

är bevisad för allmänheten, kan den enskilde individen inte förstå dessa fördelar, förrän

det kanske är för sent. Patientens brist på vilja och motiv till att förändra sin livsstil

anses som en barriär i behandlingen.

Jokisalo, Kumpulsalo, Enlund och Takalas (2001) studie visade att vanligaste problemet

hos patienter med högt blodtryck var bristen på motivation att gå på kontinuerliga

kontroller, 72% av patienterna ansåg detta. Så många som 66% av patienterna hade

svårt att acceptera att de hade ett högt blodtryck. Brist på information om behandling

samt information om framtida risker upplevde 56% av patienterna och 33% kände att de

inte fick något stöd av sjuksköterskan. Av Kjellgren, Svensson, Ahlner och Säljös

(1997) studie framgick att nästan alla patienter ansåg att ta blodtrycksmedicin var det

som gällde som enda behandling. En förändring av livsstilen ansåg endast 1/3 av

patienterna var betydelsefullt. Wissen, Litchfield och Maling (1998) fann att 40% av

patienterna som deltog i studien var måna om att förändra sin livsstil. Övriga deltagare i

deras studie kände att medicin var det enda rätta och gjorde därmed inga försök till att

förändra sin nuvarande livsstil. Laitinen, Olsson och Karlberg (1999) menar att för

många patienter är medicin den enda behandling som räknas och det är osäkert om icke-

farmakologiska åtgärder ses som en del i behandlingen. Av Kyngäs och Lahdenperäs

(1999) studie framgick att de patienter som var insatta på blodtrycksmedicin rökte och

drack mer alkohol än de patienter som inte hade medicin. De menade att när de tog

blodtrycksmedicin kunde de hantera sitt höga blodtryck utan att förändra sin livsstil. Det

framgick också av denna studie att en del patienter kom på kontroller oftare än de

behövde. Men dessa patienter ville inte gärna diskutera sin livsstil eller ta aktiv del i

planeringen av vården. Författarna ställde sig frågan, om dessa patienter kände att de på

detta sätt gjorde något åt sitt höga blodtryck. Eller om de bara ville bevisa för sig själva

att de tog aktiv del i sin behandling genom att gå på täta kontroller istället för att

förändra sin livsstil.
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Bemötande och omvårdnadshandlingar i omvårdnadsprocessens faser

Bedömning

Friberg (2001) menar att för sjuksköterskan handlar det om att etablera ett

samtalsklimat där patienten känner sig betrodd och bekräftad, att sjuksköterskan visar

att det patienten har att säga är viktigt. För att kunna nå detta syfte framstår det som

viktigt att ge patienten tid och lyssna in vad som ligger bakom det som patienten uttalar.

Det innebär för sjuksköterskan att i samtalet hitta en målsättning med behandlingen som

i samförstånd kan accepteras utifrån patientens egna förutsättningar, kunskaper och

motivation.

Gedda (2001) skriver att sjuksköterskor söker olika vägar för att kunna ställa de rätta

frågorna för att få patienten att beskriva sin situation. Kunskaper i samtalsmetodik är ett

exempel på detta. Utifrån sjuksköterskans perspektiv är det professionella samtalets

syfte att försöka stödja och hjälpa patienten till en livsstilsförändring. De kvalifikationer

som krävs för detta är att sjuksköterskan med empati och inlevelse kan göra samtalet

levande och innehållsrikt. Längden på samtalet är inte avgörande. Aminoff och

Kjellgrens (2001) studie visade att längre återbesökssamtal inte ökade patientens

delaktighet i behandlingen. Ett fruktsamt återbesök berodde på sjuksköterskan och inte

på återbesökets längd. De kortaste återbesöken visade sig vara mest strukturerade.

Aminoff och Kjellgren (2001) menar att sjuksköterskan är den person inom hälso- och

sjukvården som befinner sig i den position som gör det lättast att inventera patientens

behov av kunskap om sin sjukdom. Författarna har i tidigare genomförda studier, analy-

serat samtalet mellan läkare och hypertonipatienter. Av deras tidigare studier framgick

att tillsammans med läkaren intar patienten ofta en passiv roll och läkaren talar oftast

inte om riskerna med hypertoni. Gedda (2001) skriver i sin avhandling att sjuksköters-

korna uttrycker att ”vi är oftast dom som är spindeln i nätet och kommer nära inpå” (s.

225). Detta ger sjuksköterskan möjlighet att få tillgång till information som inte endast

berör fysiska utan även psykologiska och sociala aspekter hos patienten. Författaren

menar att när patienten skildrar olika objektiva förhållanden som inverkar på livssitua-

tionen tenderar läkaren att se dessa som den enskilda patientens problem. Sjuksköters-
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kan är mera benägen att sätta sig in i patientens situation i ett samhällssammanhang till

skillnad mot läkaren.

Selmer (1997) menar att för sjuksköterskan är inte målet bara att vårda utan även att lära

patienten att vårda sig själv. Detta gäller då i synnerhet dem som tvingas leva med en

kronisk sjukdom. I sjuksköterskans arbete ingår att få en helhetssyn och kunna

identifiera hot mot hälsan. Sjuksköterskan bör samtala med varje patient och inhämta

information om varje patients förutsättningar att kunna förändra sin livsstil. Även

Kjellgren et al. (1997) menar att det ställs krav på att sjuksköterskan har ökad

uppmärksamhet på att patienter med hypertoni har ett behov av att det finns en

informativ och rådgivande kommunikation mellan sjuksköterska och patient. Detta för

att sjuksköterskan kan få fram de problem och resurser som patienten har. Selmer

(1997) menar att om sjuksköterskan i sitt hälsofrämjande arbete vill nå fram till

förståelse för patienten bör sjuksköterskan vara öppen över situationen, patientens

upplevelse, visa respekt för patienten samt lyssna aktivt och reflekterande. Av Hunt och

Pearsons (2000) studie framgick att lyssna reflekterande är en av de mest underskattade

förmågorna inom sjuksköterskeyrket. Det antas att alla sjuksköterskor har en god

reflekterande lyssningsförmåga. Men det är lätt att bli distraherad, ha för bråttom eller

vara upptagen med att tänka på nästa fråga.

Av Aminoff och Kjellgrens (2001) studie framkom att sjuksköterskor träffar patienter

med högt blodtryck kontinuerligt vid återbesökskontroller under en längre period. Ett

viktigt syfte med dessa kontroller är att det sker ett kunskapsutbyte mellan sjukskö-

terska och patient. Avsikten med kontrollerna är att följa patientens blodtryck och

genom information och samtal öka patientens kunskap och insikt om sitt blodtryck.

Information om hypertoni och dess påverkan av psykosociala faktorer ger patienten

ökad möjlighet att påverka och kontrollera sin situation. I Zernike och Hendersons

(1998) studie belystes att de livsstilsfaktorer som påverkar det höga blodtrycket är svåra

att fastställa när diagnosen hypertoni ställs. Men små förändringar av dessa livsstils-

faktorer kan ha en väsentlig betydelse på de individuella riskerna för att senare utveckla

hjärt-kärlsjukdom. Kjellgren et al. (1997) hävdar att det fordras mer än ett samtal med

patienten för att få fram de egenskaper i patientens livsstil som påverkar det höga blod-
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trycket och som sedan omvårdnadsdiagnosen skall preciseras utifrån. Av studien fram-

kom att det även finns ett behov av någon form av värdering av patientens förståelse av

högt blodtryck. Detta för att kunna stödja och hjälpa patienten att öka egenvårdskom-

petensen.

Planering

Kjellgren et al. (1997) gjorde i sin studie en värdering av patienternas kunskap om

hypertoni. Det visade sig att större delen av patienterna hade en otillfredsställande

kunskap om högt blodtryck. Kunskaperna hade patienterna fått via massmedia, släkt och

vänner. Några av patienterna hade tittat i medicinsk litteratur, men den visade sig vara

gammal och inaktuell. I studien framgick också att det inte fanns något tydligt samband

mellan patientens förståelse av högt blodtryck och dess konsekvenser när det gällde

ålder, kön, utbildning eller hur länge patienten haft diagnosen. Zernike och Henderson

(1998) studie visade att även de patienter som länge haft diagnosen hypertoni hade en

begränsad kunskap om livsstilens inverkan på blodtrycket. Patienternas begränsade

kunskap kan bero på faktorer som till exempel att patienten inte blivit informerad, inte

förstått informationen när den gavs eller inte uppfattat informationen som betydelsefull

för dem. Selmer (1997) menar att avsikten med patientinformation är att förebygga

sjukdom, hantera akuta och kroniska tillstånd samt att tillvarata patientens rättigheter.

Att sjuksköterskan informerar är nödvändigt för att öka patientens möjligheter till att

aktivt medverka i planeringen av den egna vården. Informationen är menad att bygga en

bro över motsägelsen makt och maktlöshet. Den kan öka patientens makt och ge

patienten rätt till att ha mer kontroll över sig själv. Vidare rätt till att få öva eget

inflytande och rätt till att välja mellan olika behandlingsalternativ. Flera författare har

tagit upp betydelsen av att det finns en balans av makt mellan sjuksköterska och patient

som en avgörande faktor, om patienten vill delta aktivt och vara med och planera sin

vård (Aminoff & Kjellgren, 2001; Clark, Curran & Noji, 2000; Wissen et al. 1998).

Friberg (2001) skriver att sjuksköterskor gärna gör som de alltid har gjort. Med detta

menar hon att sjuksköterskor handlar utan att tänka på att det är pedagogiska handlingar

de ägnar sig åt. De talar i allmänhet ett språk som patienten förstår men riktar ofta in sig

på information om vårdens planering, genomförandet av undersökningar och
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behandlingar. Under dessa förhållanden är det inte säkert att patienten vågar dela med

sig av det hon eller han undrar över, vilket försvårar patientens delaktighet i vården. Det

är en sak att besitta god medicinsk kunskap, vilket är nödvändigt för att verka som

sjuksköterska. Men det är en annan sak att i ett pedagogiskt möte avgöra vilken kunskap

och hjälp just denna patient behöver anser författaren.

Friberg (2001) skriver vidare att i ett pedagogiskt möte anses patienten som en lärande

individ och ett bra pedagogiskt möte mellan sjuksköterska och patient är när båda

förstår varandra. Då har patienten möjlighet att ställa angelägna frågor och

sjuksköterskan kan engagera sig i frågorna. En pedagogisk sjuksköterska tar patientens

frågor på allvar, ger sig tid att lyssna och möta patienten med blicken. Sjuksköterskan

för en dialog utan omtolkning av frågor och svar, hjälper patienten förstå sin sjukdom

och behandling och förmedlar trygghet till patienten. Det är genom hjälp av

sjuksköterskan som patienten känner sig delaktig i sin behandling och vågar ifrågasätta

beslut och fatta beslut om den egna behandlingen. Sjuksköterskan bör vara medveten

om att det är en pedagogisk handling som hon/han ägnar sig åt.

Av Grueninger (1995) samt Kyngäs och Lahdenperäs (1999) studier påvisades att

patienterna hade svårt att diskutera med sjuksköterskan och ta del i planering av sin

behandling. Endast 50% av patienterna tog del i planeringen av sin behandling. Det

framgick att patienterna gärna ville inta en passiv roll. Patienterna är vana att hälso- och

sjukvården har makt och många patienter ser det som ett stort steg att ta ansvar för sin

behandling skriver författarna. Men individuell vårdplanering där patienten tar en aktiv

del ses idag som en viktig del i behandling av hypertoni för att bli framgångsrik.

Lahdenperä och Kyngäs (2000) studie visade att sjuksköterskan bör överlåta ansvaret

för behandlingen till patienten och agera samarbetsvilligt för att möta patientens behov.

Författarna menar att samarbetet i en omvårdnadssituation fordrar ansträngningar från

båda parter för att det skall bli ett bra resultat. I Grueningers (1995) studie framkom att

det är viktigt att sjuksköterskan i samarbete med patienten utvecklar en omvårdnadsplan

för livsstilsförändringar genom att utgå från patientens egna resurser och nätverk. Att

förlita sig på patientens egna resurser är en viktig aspekt i behandlingen. Detta

närmande erkänner en terapeutisk potential av patientens erfarenheter, nätverk och miljö
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som alla är influerade av patienten och därmed kan användas för att göra en lyckad

omvårdnadsplan när det gäller livsstilsförändringar.

Selmer (1997) skriver att om patienten har möjlighet att aktivt delta i planeringen av sin

vård bör patienten få vara med och bestämma. Den som berörs av ett beslut och

dessutom ska leva med det bör också få vara med och ta beslutet. Kyngäs och

Lahdenperäs (1999) studie belyste betydelsen av att sjuksköterskan gör det möjligt för

varje enskild patient att kunna ta informerade beslut angående sin behandling. Detta för

att de gemensamt kan kunna planera både kortsiktiga och långsiktiga mål i behandingen

samt med vilka medel de kan nås. Förändringar i livsstilen bör ingå som en del av

patientens dagliga liv. Laitinen et al. (1999) studie visade att patientens delaktighet i

behandlingen blev försämrad genom att sjuksköterskan inte lät patienten ta del i

omvårdnadsprocessen från bedömning till utvärdering. Om inte patienten känner till en

plan angående sin vård och behandling hur kan hon/han då ta del i den? Detta måste

tydliggöras av sjuksköterskan. Delaktighet i planeringen är viktigt att börja med om

sjuksköterskan vill att patienten ska utveckla delaktighet i behandlingen.

Friberg (2001) skriver att avgörande för delaktighet är att patienten känner sig bekräftad

som person. Patientens känsla av delaktighet beror på hur sjuksköterskan delar med sig

av sig själv. Delaktighet är därmed aldrig ensidig. Den förutsätter att sjuksköterskan

tillåter att patienten känner sig delaktig i planeringen.

Genomförande

Aminoff och Kjellgrens (2001) studie visade att det är nödvändigt att sjuksköterskan

bygger upp en bra relation med patienten och sedan bevarar denna goda relation. Detta

för att omvårdnadshandlingarna kan ge patienten möjlighet till att utveckla sin egen

hälsopotential. Kyngäs och Lahdenperä (1999) fann att relationen mellan sjuksköterska

och patient kan förhindra följsamheten till behandlingen. Att patienten känner sig trygg

i relationen med sjuksköterskan har visat sig vara en avgörande faktor när det gäller

livsstilsförändringar. Om patientens följsamhet till behandlingen endast ses som att

patienten följer hälsoråd från sjuksköterskan, blir patientens förståelse av mindre

betydelse och patientens enda skyldighet blir då endast att följa instruktioner. Wissen et
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al. (1998) såg skillnaden mellan samarbete och följsamhet som att maktspel mellan

sjuksköterska och patient, där samarbetet ses som ett balanserat tillstånd av delad

information med en balans av makten och följsamheten utgår endast från makt genom

en part över den andre.

I Lahdenperä och Kyngäs (2000) studie belystes skillnaden mellan terapeutiska allianser

och efterlevnad av sjuksköterskans råd. Efterlevnad innebär att patienten övertalas att

följa sjuksköterskans givna råd om livsstilsförändringar. I en terapeutisk allians ses

patienten som en egen individ som deltar i förhandlingar med sjuksköterskan och där

båda parter samarbetar för att nå ett gemensamt mål. En terapeutisk allians bygger

således på samarbete mellan sjuksköterska och patient. I stället för en auktoritär, om än

socialt utvecklad attityd hos den professionella sjuksköterskan.

Hunt och Pearsons (2000) studie visade att det är viktigt att sjuksköterskan inte framstår

som en expert när det gäller råd, information och patientutbildning om livsstilsföränd-

ringar. Sjuksköterskan bör utgå från att det är patienten som är expert. Det gäller att

undvika att argumentera med patienten, vilket kan upplevas motsägelsefullt och

tenderar att sätta patienten i försvarsställning för sin livsstil. Inte heller verka överlägset

beskyddande eller förmyndaraktig. Sjuksköterskan kan då framstå som att patienten inte

har kompetens eller kunskap eller inte förstår de problem hon/han har. Ska sjukskö-

terskan kunna motivera patienten till att förändra sin livsstil bör sjuksköterskan vara

ödmjuk, genuint nyfiken, ha en struktur i minnet, dokumentera, tala tydligt och inte

försöka ordna allt för patienten. Vidare skriver Hunt och Pearson (2000) att det är

bevisat genom tidigare studier att enbart ge information är inte tillräckligt för att nå en

beteendeförändring. Det fordrar att sjuksköterskan är skicklig och använder sig av väl

praktiserade strategier samt har en patientcentrerad utgångspunkt i sina omvårdnads-

handlingar och ger patienten utrymme att tala. En viktig strategi menar författarna är att

sjuksköterskan får veta hur en typisk dag ser ut för patienten innefattande patientens

sociala situation. En annan viktig strategi är att ta reda på vilken kunskap patienten har

och agera utifrån det i mötet. Gedda (2001) skriver att dagens hälso- och sjukvård

fordrar mer än att sjuksköterskan bara informerar. Idag är det frågan om lärande där

patienten ska erhålla kunskap. Denna kunskap kan sedan patienten använda för att
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kunna hantera sin vardag på ett ändamålsenligt sätt utifrån patientens specifika problem

och resurser.

Clark et al. (2000) studie fokuserade på effekten av att enbart specialutbildade

kommunsjuksköterskor behandlade patienter med för högt blodtryck. Mottagningen var

öppen både dag och kvällstid, för att sjuksköterskorna skulle vara tillgängliga för

patienterna när de kände att de hade tid eller kände att de behövde hjälp. Policyn hos

sjuksköterskorna var att det skulle vara en positiv attityd mellan sjuksköterska och

patient. Behandlingen var individuellt anpassad till varje patients livsstil och

sjuksköterskorna var måna om att främja patientens eget ansvar i behandlingen. Efter

arton månader hade 67% av patienterna som inte hade medicin och 71% av patienterna

som hade medicin nått sitt målblodtryck.

Utvärdering

Aminoff och Kjellgrens (2001) samt Fribergs (2001) resultat visade betydelsen av att

sjuksköterskan dokumenterar varje samtal med patienten, för att kunna utvärdera från

gång till gång varje enskilds patients behov av kunskap, hjälp eller stöd.

Dokumentationen ses som ett bra hjälpmedel för att sjuksköterskan torde kunna ge en

god och säker vård. Författarna skriver att detta är ett eftersatt område i dagens hälso-

och sjukvård. De menar att det bör vara tillräckligt dokumenterat för att kunna avgöra

om den omvårdnad som givits är av god kvalitet. Enligt Aminoff och Kjellgren (2001)

är det bra om sjuksköterskan använder sig av VIPS och dess sökord som stöd vid

dokumentationen. VIPS är en förkortning av Välbefinnande, Integritet, Prevention och

Säkerhet. Genom att använda sig av VIPS kan sjuksköterskan lättare komma ihåg vad

som tagits upp och vad som bör tas upp i samtalet. Känsliga ämnen om patientens

livsstil kan också tas upp på ett naturligare sätt. Vidare blir dokumentationen enhetlig,

vilket gör att den lättare kan följas upp. Följer inte sjuksköterskan upp målen och sätter

upp nya mål gemensamt med patienten, kan patienten uppfatta det som att det inte var

så viktigt. Grueningers (1995) samt Hunt och Pearsons (2000) studier visade att sjuk-

sköterskan vid varje återbesökskontroll bör ge patienten positiv feedback på ett eller

annat sätt även om patienten inte klarat av att uppnå de uppsatta målen. Är målen för

högt satta bör de revideras. Det gäller hela tiden att få patienten att vilja återvända till
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sjuksköterskan. I annat fall har sjuksköterskan ingen möjlighet att kunna påverka

patienten att vilja förändra sin livsstil. Kyngäs och Lahdenperäs (2001) studie visade

betydelsen av att sjuksköterska och patient gemensamt vid varje återbesök utvärderar

hur väl patienten kan uppfylla sina mål. Sjuksköterskan bör belysa skillnaden mellan

patientens nuvarande beteende och det uppsatta målet. Patienten torde vara medveten

om att målet är patientens och inte sjuksköterskans.

I Zernike och Hendersons (1998) studie deltog 40 patienter med hypertoni. De var upp-

delade på två grupper med 20 patienter i vardera gruppen. Den första gruppen fick en

specifikt riktad patientutbildning om betydelsen av livsstilsförändringar vid högt blod-

tryck. Den andra gruppen fick den information som vanligtvis gavs till patienter med

högt blodtryck. Patienterna som deltog i första gruppen var positiva till patientut-

bildningen. De kände att informationen var lätt att förstå och att det fanns tid att ställa

frågor. Efter ett år intervjuades båda grupperna. Resultatet visade att patienterna i den

första gruppen hade en bättre kunskap om hypertoni och visste varför de behövde för-

ändra sin livsstil. Men det fanns inget påtagligt bevis i någon av grupperna för att

patienterna använt sin kunskap till att förändra sin livsstil. Slutsatsen av studien var att

även då patienten hade kunskap om betydelsen av livsstilförändringar ger det inte pati-

enten automatiskt ett hälsofrämjande beteende. Sjuksköterskan bör följa upp patienten

vidare och samtala med varje patient kontinuerligt, eftersom livsstilsförändringar är en

process som kräver kontinuerlig problemlösning under lång tid.

Sammanfattningsvis kan konstateras att sjuksköterskan bör vara medveten om

patientens egen inställning till behandlingen av hypertoni, vilket är betydelsefullt om

sjuksköterskan vill lyckas med att hjälpa patienten till en livsstilsförändring. Att främja

patientens delaktighet i sin behandling för att resultera i att patienten förändrar sin

livsstil, ställer höga krav på hur sjuksköterskan bemöter och utför sina omvårdnads-

handlingar till patienten i omvårdnadsprocessens olika faser. Det framgår att sjukskö-

terskan bör ge patienten en möjlighet att bli delaktig och själv få vara med och utforma

sin behandling så att den känns möjlig och realistisk.
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DISKUSSION

Metod
Att göra en litteraturstudie har varit ett lämpligt tillvägagångssätt för att få fram relevant

och aktuell forskning när det gäller sjuksköterskans hälsofrämjande omvårdnadsarbete

med hypertonipatienter. Inom ramen för denna studies forskningsfråga fanns flertalet

studier men dessa gällde främst aspekter på den farmakologiska behandlingen och hur

blodtrycksmätningen utförs på bästa sätt. Artiklar söktes från 1995 och framåt, då

avsikten var att arbetet skulle utgå från så aktuella artiklar som möjligt om hypertoni

och sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. Vad som anses vara en hälsosam livsstil är

något som är föränderligt, något som utvecklas i takt med samhällets trender. Eftersom

de senaste riktlinjerna hur patienter med högt blodtryck behandlas kom 1999, hade det

varit önskvärt om det funnits fler artiklar från 2000 och framåt. Då det gällde

sjuksköterskans hälsofrämjande och pedagogiska arbete fanns två doktorsavhandlingar

från 2001 som svarade mot delar av syftet varför de togs med. Flertalet artiklar var

skrivna på engelska, vilket medför risk för feltolkningar i översättningen (Backman,

1998). Det utvalda textmaterialet i artiklarna jämfördes därför med ursprungstexten

flera gånger.

Det har varit vissa problem att strukturera upp arbetet, då ambitionen var att få ett

helhetsperspektiv på sjuksköterskans hälsofrämjande omvårdnadsarbete med hypertoni-

patienter. Att få med patientens perspektiv ansågs som relevant då sjuksköterskan bör

vara medveten om patientens inställning till sin behandling. Omvårdnadsprocessen an-

sågs som en relevant utgångspunkt då den gav olika infallsvinklar på vad

sjuksköterskan torde beakta i mötet med hypertonipatienter. Det hade varit önskvärt att

det funnits mera skrivet om omvårdnadsdiagnosen i de utvalda artiklarna. Då det fanns

lite skrivet om omvårdnadsdiagnosen fick denna fas i omvårdnadsprocessen hamna

under rubriken bedömning.
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Resultat
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka hur sjuksköterskan med

utgångspunkt i  omvårdnadsprocessen kan stödja och hjälpa hypertonipatienten att bli

delaktig i sin behandling för att göra patienten medveten om att en livsstilsförändring

bör äga rum. I omvårdnadsprocessen anses den attityd, det förhållningssätt och den

teknik som sjuksköterskan bemöter patienten med betydelsefull för att få ett bra

samarbete mellan sjuksköterska och patient (Segesten, 1993). När omvårdnads-

processen omsätts i sjuksköterskans hälsofrämjande arbete innebär det att den enskilde

patientens behov, problem och resurser styr. Centralt genom alla faserna i

omvårdnadsprocessen är att det finns en dialog och ett samarbete mellan sjuksköterska

och patient.

WHO och ISH har i de senaste behandlingsrekommendationerna fastställt att

omvårdnaden av patienter med hypertoni skall utformas så att den bidrar till att

patienten intar en mer aktiv roll i behandlingen (Guidelines Subcommitte, 1999). Detta

är inte något som kommer automatiskt. För att göra patienten delaktig och aktiv i sin

behandling behöver sjuksköterskan uppmuntra patienten till det, vilket ställer höga krav

på sjuksköterskans förhållningssätt och hur omvårdnadshandlingarna utförs. Detta är

krav som också framgår av några av hälso- och sjukvårdens styrdokument om vad som

utmärker en god omvårdnad (SFS, 1982:763; SFS, 1998:531; SOSFS, 1993:17; SOSFS,

1995:5).

De redovisade artiklarna i denna studie visade på ett tydligt samband mellan patientens

uppfattning av hypertoni och att åtgärda de riskfaktorer i patientens livsstil som kan

påverka högt blodtryck (Grueninger, 1995; Jokisalo et al., 2001; Kjellgren et al., 1997;

Kyngäs & Lahdenperä, 1999; Lahdenperä & Kyngäs, 2001; Laitinen et al., 1999;

Wissen et al., 1998). Det kan konstateras att då patienten inte uppfattar sitt höga blod-

tryck som allvarligt eller inte förstår att det i framtiden kan ge konsekvenser är patienten

mindre benägen att vilja förändra sin livsstil. En orsak till detta kan vara patientens brist

på kunskap och information om högt blodtryck. En annan orsak kan vara att då

patienten var symtomfri innan det höga blodtrycket blev diagnostiserat kan det vara

svårt för patienten att acceptera att det behövs en förändring av livsstilen. Det är därmed
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mycket betydelsefullt att sjuksköterskan informerar patienten om framtida risker ett

ständigt förhöjt blodtryck kan ge. Att sjuksköterskan informerar om detta kan bespara

samhället stora kostnader och minskar patientens risk att senare i livet genomgå hjärt-

kärlsjukdom.

Det kan konstateras att hypertonipatienter ses som en angelägen grupp när det gäller

delaktighet i vården, då de egna åtgärderna i det dagliga livet är betydelsefulla.  Då syf-

tet med omvårdnadsprocessen är att hjälpa patienten att ta större ansvar för sin egenvård

och att skapa förutsättningar för sjuksköterskan att få information om patientens behov

av omvårdnad kan den ses som ett bra hjälpmedel. En av förutsättningarna för att få

omvårdnadsprocessen att fungera praktiskt är att sjuksköterskan dokumenterar i

samtliga faser vilket ger en bättre kontinuitet och struktur av omvårdnaden. Det ger

också sjuksköterska och patient möjlighet att reflektera över vad patienten bäst behöver

hjälp med. Björvell (1999) menar att omvårdnadsdiagnosen är lika viktig och

betydelsefull som den medicinska diagnosen för sjuksköterskan för att kunna ge

patienten en individuellt anpassad omvårdnad. Av resultatet kan konstateras att om

sjuksköterskan vill göra en funktionell omvårdnadsdiagnos fordras att sjuksköterskan

gör en ingående analys och prioritering av de olika data som samlats in för att få ett

helhetsperspektiv på patientens livssituation.

Denna studie visar att sjuksköterskan bör ta reda på hur patienten själv ser på sin livs-

stil, både fördelar och nackdelar med sin livsstil. Sjuksköterskan har pedagogiska kun-

skaper som är till nytta i det hälsofrämjande arbetet. Patienten bidrar med personliga

kunskaper om sin livsstil och sina värderingar. En förutsättning för sjuksköterskan att nå

fram till patienten är att bekräfta patienten genom att försöka sätta sig in i patientens

verklighet i samtalet och reflektera över det patienten säger. Resultatet i denna studie

visar på att sjuksköterskan är den yrkesprofession inom hälso- och sjukvården som har

lättast att sätta sig in i patientens situation (Aminoff & Kjellgren, 2001; Friberg, 2001;

Gedda, 2001). Vidare framgår att sjuksköterskan bör vara medveten om sin pedagogiska

roll i samtalet med patienten då det gäller livsstilsförändringar. Bergstrand (2000) anser

att om sjuksköterskan vill få patienten delaktig i sin behandling är det inte bara att

informera om det som sakfrågan gäller. Sjuksköterskan får också samtala på ett bra sätt
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och betrakta patienten som en aktiv och kunnig deltagare i samtalet. Av resultatet fram-

kommer att patientens delaktighet många gånger är beroende av hur sjuksköterskan gör

patienten delaktig i sin behandling (Friberg, 2001). Konstateras kan att patienten inte får

ses som ett objekt i behandlingen, utan för att kunna känna sig delaktig bör patienten

betraktas som en likvärdig deltagare utav sjuksköterskan för att få ett bra samarbete

mellan sjuksköterska och patient. Det hälsofrämjande omvårdnadsarbetet består inte

enbart av att sjuksköterskan ger råd och att patienten följer dem. Utan båda parter får

vara aktiva för att gemensamt kunna förhandla om vilka möjligheter patienten har till att

förändra sin livsstil och hur det kan genomföras. Resultatet visar att i en terapeutisk

allians utgår samarbetet mellan sjuksköterska och patient från att patienten är en egen

individ som deltar i förhandlingar med sjuksköterskan (Lahadenperä & Kyngäs, 2000).

Bergstrand (2000) belyser relationens betydelse. En god relation mellan sjuksköterska

och patient fordras för sjuksköterskan för att få tillgång till viktig information om varje

patient. Flera författare pekar på att relationen är en viktig aspekt då det gäller samtal

om livsstilsförändringar (Aminoff & Kjellgren, 2001; Clark et al., 2000; Kyngäs &

Lahdenperä, 1999; Lahdenperä & Kyngäs, 2000). Det kan konstateras att då sjukskö-

terskan etablerat en förtroendefull relation kan sjuksköterskan få patienten att övergå till

att tala om mera djupgående behov och problem som patienten kan behöva få hjälp och

stöd med av sjuksköterskan. Då patienten lärt känna sjuksköterskan kanske

motivationen att förändra sin livsstil ökar och sjuksköterskan kan kanske få den

information av patienten som behövs, för att kunna ge hjälp och stöd till den enskilda

patienten. Faulkner (1995) menar att det är viktigt att omvårdnaden utgår från patientens

autentiska problem och inte från vad sjuksköterskan tror är patientens problem. Denna

studie har visat att sjuksköterskan genom sin yrkesroll har ett ansvar gentemot

hypertonipatienter. Detta ansvar kan innefatta att ta reda på patientens subjektiva

upplevelse och att få patienten att komma tillbaka på återbesök. Bergstrand (2000)

skriver att sjuksköterskan får försöka förmå även omotiverade patienter att komma

tillbaka på fler återbesök i förhoppning att på längre sikt bygga upp ett förtroende.

Av resultatet i denna studie framgår att sjuksköterskans hälsofrämjande arbete innefattar

flera etiska komponenter (Kyngäs & Lahdenperä, 1999; Hunt & Pearson, 2000). Kon-
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stateras kan att för sjuksköterskan handlar det om att besluta vilka åtgärder som är

moraliskt berättigade och att respektera patientens rätt till valfrihet och upprätthållande

av sitt eget självbestämmande. I SBU-rapport nr 134 (1997) refereras till Croyle som

skriver att ”en lagom mängd med oro och skuld” kan betraktas som nödvändig grund

för förändring och därmed öka patientens förmåga till informerade val (a.a. s. 220).

Flera studier i resultatet visar att sjuksköterskan i mötet med patienten inte på något vis

får framstå som en maktperson utan de val som patienten gör får sjuksköterskan

respektera (Hunt & Pearson, 2000; Lahdenperä & Kyngäs, 2000; Wissen et al., 1998).

Anser sig patienten leva ett behagligt liv och hellre vill ha ett kvalitativt bättre liv än ett

långt liv som hon eller han inte kommer att veta hur det ser ut, är det viktigt att

sjuksköterskan visar respekt för sådana värderingar (Bergstrand, 2000). Det kan

konstateras att sjuksköterskan bör visa förståelse för varje patients individuella värden

och vad patienten bedömer som värdefult att leva för.

Segesten (1993) skriver att om sjuksköterskan utför professionella handlingar utan ett

mänskligt bemötande blir det bara ett mekaniskt utförande av arbetsuppgifter. Ett

mänskligt bemötande utan professionella handlingar stannar enbart vid allmän välvilja

och omtanke. Vill sjuksköterskan i den kliniska bedömningen i omvårdnadsprocessen

kunna göra professionella beslut, fordras att sjuksköterskan har en adekvat kunskapsbas,

liksom insikt om patientens potentiella problem och vilka resurser som patienten har.

Av resultatet i denna studie kan konstateras att sjuksköterskans bedömning anses lika

viktig i slutet av omvårdnadsprocessen som i början. Skillnaden är att i utvärderingen

vet sjuksköterskan bättre vad som bör prioriteras. I utvärderingen får sjuksköterska och

patient veta om de uppsatta målen uppnåtts eller om de behöver revidera omvård-

nadsplanen. Denna gång börjar i så fall sjuksköterskan och patienten med en tydligare

utgångspunkt i omvårdnadsprocessen då båda parter vet vad som inte fungerade. Där-

med finns det en större förutsättning att lyckas. Faulkner (1995) menar att för

sjuksköterskan handlar det inte bara om mera eftertanke när omvårdnadsprocessen

används. Den fordrar att sjuksköterskan ständigt ifrågasätter och reflekterar över de åt-

gärder som vidtas och att sjuksköterskan i det dagliga arbetet fördjupar sina kunskaper

och lär sig att identifiera framgångsrika åtgärder. Konstateras kan att livsstilsföränd-
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ringar är en pågående process som fordrar kontinuerlig problemlösning under lång tid

av sjuksköterska och patient. Som sjuksköterska möter du patienter med högt blodtryck

över allt i vården eftersom en stor andel svenskar har högt blodtryck. Det vore därför

intressant att få göra en empirisk studie som belyser hur sjuksköterskan ser på sitt hälso-

främjande omvårdnadsarbete med hypertonipatienter. Vid anser are väcktes frågan hur

ser patienten på sin delaktighet i behandlingen. Vad patienten anser är betydelsefullt för

att känna sig delaktig.

Konklusion
Avslutningsvis kan konstateras att hur sjuksköterskan utför och fullföljer sina omvård-

nadshandlingar i omvårdnadsprocessens olika faser, kan vara avgörande för skillnaden

mellan en lyckad behandling och en misslyckad där patienten aldrig blir en aktiv och

delaktig partner i sin egen behandling. Hypertonipatienter kan i flera fall känna sig

omotiverad till att delta i sin behandling, då de inte kan inse fördelarna med att förändra

sin livsstil. Sjuksköterskan bör ta reda på patientens inställning och hur patienten ser på

sin livsstil, både fördelar och nackdelar med sin livsstil. God omvårdnad förutsätter att

sjuksköterskan inte ser patienten som ett objekt som behandlas utan att patienten ses

som en del av sitt sociala sammanhang och att såväl psykologiska som fysiska faktorer

tas i beaktande.

Vad sjuksköterska kan göra för att hjälpa patienter med hypertoni är att lära patienten

om sitt höga blodtryck och informera om de sjukdomskomplikationer som kan komma i

framtiden. Som sjuksköterska ingår en professionell liksom en moralisk skyldighet att

informera patienten i förebyggande syfte. Lika väl som att patienten bör bli medveten

om behandlingens mål bör sjuksköterskan vara medveten om sin pedagogiska roll i det

hälsofrämjande omvårdnadsarbetet med hypertonipatienter. Detta är sjuksköterskans

ansvar genom det krav som samhället ställer på sjuksköterskeprofessionen.
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BILAGA 1
Översikt av författare, år, syfte, metod och huvudresultat i de studier som ingått i
resultatet.

Författare/ År Syfte Metod Huvudresultat

Aminoff, U-B., &
Kjellgren, K. (2001).

Analysera samtalet
mellan sjuksköterska och
patient vid högt
blodtryck. För att ta reda
på innehåll och
strukturen av samtalen.

Kvalitativ och
kvantitativ studie.
Bandinspelade intervjuer
med öppna frågor.
Samtalets längd, antal
ord som sades och hur
ofta patienten avbröt
sjuksköterskan
antecknades. 13 kvinnor
och 7 män, 38-85 år.

Det framkom att
samtalet i genomsnitt
varade i 18 minuter.
Patienterna initierade i
genomsnitt 8 olika
ämnen medan
sjuksköterskan initierade
20. Författarna fann
också att patienten var
mer aktiv i samtalet med
sjuksköterskan än i
samtalet med läkaren.

Clark, M. et al. (2000). Att se effektiviteten av
att specialutbildade
sjuksköterskor
behandlade patienter
med för högt blodtryck.

Kvantitativ studie.
Dataanalys av
patientjournaler och ett
frågeformulär med 6
fasta frågor. Studien
pågick i 18 månader.
343 patienter, 20-74 år.

Med specialutbildade
kommunsjuksköterskor
kände hypertoni-
patienterna trygghet och
visste att de kunde
besöka sjuksköterskan
när de ville, vilket också
påverkade behandlingen
positivt.

Grueninger, U. (1995). Patientutbildning
angående
livsstilsförändringar för
patienter med hypertoni.

Kvalitativ
litteraturstudie.
57 artiklar, publicerade
mellan åren 1975-1995.

Det framkom att all
inlärning är individuell.
En effektiv
patientutbildning för
hypertonipatienter när
det gäller livsstils-
förändringar bör följa en
process där det finns
tillåtelse till tid,
repetition och återfall.

Hunt, P., & Pearson, D.
(2000).

Att ge en översikt av
teori och praktik för att
hjälpa patienten att
förändra sin livsstil.

Kvalitativ
litteraturstudie.
14 artiklar och böcker,
publicerade mellan åren
1985-1999.

Det framkom att det
krävs skicklighet och
mycket praktisk träning
innan sjuksköterskan
kan använda sig av de
olika strategier som
finns beskrivna i
litteraturen för att hjälpa
patienter att förändra sin
livsstil.
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Jokisalo, E. et al. (2001). Att ta reda på hur
patienten uppfattade sina
problem och patientens
attityd till behandlingen.

Kvantitativ studie.
Frågeformulär som
innefattade 82 frågor
med olika aspekter på
hypertoni.
2219 patienter.

Det framkom att
patienterna hade en
negativ attityd och
negativa erfarenheter av
högt blodtryck och även
till sin behandlingen.

Kjellgren, K. et al.
(1997).

Att analysera patientens
förståelse av högt
blodtryck.

Kvalitativ studie.
Intervjuer som
bandinspelades. Där en
fråga med följdfrågor
ställdes. 33 patienter,
40-78 år.

Det framkom att det
behövs en värdering av
hypertonipatienters
kunskap om högt
blodtryck. Denna
värdering bör sedan bli
utgångspunkt för olika
utbildningsstrategier
med målet att öka
patientens kunskap om
sitt hälsotillstånd.

Kyngäs, H., &
Lahdenperä, T. (1999).

Att utvärdera
hypertonipatienters
följsamhet och faktorer
som påverkar den.
Fokuserar på  livsstil,
medicin och återbesök.

Kvantitativ och
kvalitativ studie.
Enkätundersökning med
ett frågeformulär med 4
olika ämnen där det till
varje ämne fanns
relevanta följdfrågor.
138 patienter, under 64
år. 40% män och 60%
kvinnor.

Det framkom att
patientens delaktighet i
planeringen av vården
generellt bör ges mer
uppmärksamhet av
sjuksköterskor och att
även närstående kan
behöva stöd och hjälp
för att behandlingen ska
bli bra.

Lahdenperä, T., &
Kyngäs, H. (2000).

Beskriva patientens
följsamhet genom att ta
reda på hur avsiktligt,
aktivt och ansvarigt
patienten samarbetar
med sjuksköterskan.
Vidare patientens attityd
gentemot hypertoni.

Kvalitativ studie.
Intervjufrågor utifrån
studiens syfte.
Intervjuerna varade 45-
60 minuter. Patienterna
var tvungna att ha haft
hypertoni i 12-18
månader. 9 män och 12
kvinnor, 16-64 år.

Det framkom 4 olika
nivåer av följsamhet:
omedveten, kognitiv,
aktiv och ställningsta-
gande nivå. Det visade
sig också att patienterna
hade olika inställning till
hypertoni några var
bekymmerslösa, några
seriösa, andra försökte
anpassa sig och en del
kände sig frustrerade.
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Laitinen, K. et al. (1999). Syftet var att belysa hur
patienter beskriver sin
behandling. Hur
patienten erhållit
information och vad de
ytterligare behöver för
information för att
deltaga i sin vård.

Kvalitativ studie. Som
datainsamlingsmetod
användes fokusgrupper.
Utgick från 5 öppna
frågor.
10 patienter, 54-83 år.

Det framkom att det
fanns många olika
faktorer som påverkade
möjligheten att använda
tillgänglig information.
Problemen i informa-
tionsprocessen härleddes
i huvudsak till kommu-
nikationen och
kontinuiteten i informa-
tionsprocessen inom
hälso- och sjukvården.

Selmer, Å. W. (1997). Beskriva hur patienter
använder och vilken
nytta de har av
tillgänglig information.

Kvalitativ studie. Öppna
frågor. Intervjuerna
bandinspelades.
12 patienter, 28-90 år.

Det framkom att hur
informationen ges och i
vilket sammanhang den
ges har betydelse för
förståelsen och
samarbetet mellan
sjuksköterska och
patient.

Wissen, K. et al. (1997). Att ta reda på patientens
upplevelse av att ha högt
blodtryck samt
behandling.

Kvalitativ studie.
Djupintervjuer.
Intervjuerna varade i 1-2
timmar.
19 patienter, 41-67 år.

Det framkom att det är
svårt att få
hypertonipatienter att
delta aktivt i sin vård.
Mindre än hälften av
patienterna som deltog i
studien var beredda att
förändra sin livsstil.
Övriga deltagare ansåg
att det räckte att ta sin
blodtrycksmedicin.

Zernike, W., &
Henderson, A. (1998).

Att ta reda på om
tillämpningen av en
strukturerad
patientutbildning om
riskfaktorer för
hypertonipatienter var
mer effektiv än den
information som
patienten vanligtvis fick.

Kvalitativ studie. En
kontrollgupp och en
testgrupp. En grupp fick
specifikt inriktad
information om
hypertoni. I båda
grupperna värderades
patientens kunskapsnivå.
De båda grupperna
följdes upp efter 1 år
genom telefonintervju.
40 patienter, 47-90 år.
19 män och 21 kvinnor.

Det framkom att
strukturerad
patientutbildning är mer
effektivt till
hypertonipatienter för att
öka patientens kunskap
om högt blodtryck än
den generella
information som
vanligtvis ges. Resultatet
visade också att det
fordras mer än bara
patientutbildning för att
få patienten att förändra
sin livsstil.
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