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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Hypertoni är en av de vanligaste orsakerna till att besöka primärvården och en av 

de viktigaste modifierbara riskfaktorerna för hjärt- och kärlsjukdom. Livsstilsbehandling är 

grunden i all behandling av hypertoni. En stor andel av hypertonipatienter är obehandlade 

eller når ej behandlingsmål. Ett vårdprogram har därför tagits fram för att förbättra 

omhändertagandet av hypertonipatienter i primärvården.  

Syfte: Syftet är att undersöka personalens upplevelser och erfarenheter från implementeringen 

av vårdprogrammet för hypertoni på en vårdcentral.  

Metod: Studien är en explorativ intervjustudie. Datainsamlingsmetoden var enskilda 

semistrukturerade intervjuer. Urvalet bestod av nio personer som arbetade på Tierps 

vårdcentral. Materialet analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Informanterna var positiva till implementeringen av vårdprogrammet. De upplevde 

att implementeringen av vårdprogrammet för hypertoni skapade struktur och ökade kvaliteten 

på vårdcentralen. Vårdprogrammet förkortades och anpassades efter lokala förutsättningarna. 

Rutinerna dokumenterades i ett kvalitetsdokument. Samtliga yrkesgrupper som berördes av 

förändringarna fanns representerade i den arbetsgrupp som tog fram de lokala rutinerna, 

inklusive verksamhetschefen själv. En blodtrycksmottagning öppnades där en specialutbildad 

sjuksköterska arbetar. På så vis kunde utredning och uppföljning av hypertonipatienterna 

säkerställas, vilket förmodligen gynnar resurssvaga grupper. Implementeringen ledde till ett 

mer likriktat arbetssätt över hela verksamheten och medförde att livsstilsarbetet kunde utföras 

mer strukturerat. Utmaningar med att få patienterna till hälsosamtal kvarstår. Uppföljning 

planeras till hösten 2013.  

Slutsats: Informanternas upplevelse var att vårdprogrammet för hypertoni skapade struktur 

och ökade kvaliteten på vårdcentralen. Framgångsfaktorer var bl.a. att ha alla yrkesgrupper 

representerade i arbetsgruppen, inklusive verksamhetschefen själv. Ett hinder för att 

implementera vårdprogram var att verksamheten är väldigt stor vilket försvårar att 

kommunicera ut tydlig information till alla enheter. Tidsbristen ses som ett hinder för att 

kunna följa upp implementeringsarbetet.  

 

 

Nyckelord: Hypertoni, vårdprogram, primärvård, implementering, livsstil 

 

 



 4 

ABSTRACT 

Background: Hypertension is one of the most common reasons for visiting primary care and 

one of the most important modifiable risk factors for cardiovascular disease. Lifestyle change 

is the foundation of all treatment of hypertension. Many hypertensive patients are untreated or 

unsuccessful in reaching treatment goals. Regional guidelines have therefore been developed 

to improve the care of hypertensive patients in primary care. 

Purpose: The aim is to study the staff’s experiences of an implementation of regional 

guidelines for hypertension at a medical centre.  

Method: The study is an exploratory interview study. Method for data collection was 

individual semi-structured interviews. The study selection consisted of nine employees at a 

medical center. The material was analyzed according to qualitative content analysis. 

Results: The participants were positive to the implementation of the regional guidelines. 

They experienced that the guidelines created structure and improved the quality at the medical 

centre. The guidelines were shorted and adjusted to the local settings.  They were documented 

in a quality document. All involved occupational groups were represented in the workgroup 

the developed the local routines, including the manager of the medical centre. A nurse 

reception opened especially for blood pressure patients, led by a specially trained nurse.   

Success factors were to have all the professions represented in the work group, including the 

manager. Guidelines were shortened and localized with the best of the patient in favor. A 

nurse led practice was created to ensure that the guidelines are followed. The work resulted in 

a more consistent way of work and a more standardized way to work with life style. 

Challenges in making patients come to lifestyle counseling persist. An evaluation of the 

implementation is planned to take place autumn 2013.   

Conclusion: They experienced that the guidelines created structure and improved the quality 

at the medical centre. A success factor was to have all occupational groups represented in the 

work group, including the manager. An obstacle was that the medical centre is very big which 

obstruct clear communication.  Lack of time was an obstacle for ensuring evaluation.   

 

Keywords: Hypertension, guidelines, primary care, implementation, life style.  
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BAKGRUND 

Ojämlik fördelning av hälsa 
Det övergripande målet för svenskt folkhälsoarbete är att skapa samhälliga förutsättningar för 

att skapa en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen [1]. Det förekommer trots det 

hälsoskillnader mellan olika grupper i befolkningen, t.ex. skiljer sig hälsan beroende av kön, 

ålder, etnicitet, utbildningsnivå och inkomst. Skillnaden i utbildningslängd är avgörande både 

för förekomst och för dödligheten i t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, stroke samt 

olyckor. Skillnaderna i utbildningsnivå avspeglas även i förekomsten av ohälsosamma 

levnadsvanor, vilket i sin tur är avgörande för uppkomsten av de kroniska sjukdomarna [1]. 

Andelen som rapporterar ha två eller flera ohälsosamma levnadsvanor är för kvinnor 10 % för 

de med hög utbildning och 24 % för de med kort utbildning. Det var 41 % av männen med 

kort utbildning som rapporterade två eller flera ohälsosamma levnadsvanor jämfört med 20 % 

av männen med lång utbildning [2].  

 

En arena för att främja en god och jämlik hälsoutveckling är hälso- och sjukvården. Därför är 

ett av Sveriges nio folkhälsomål en hälsofrämjande hälso- och sjukvård [3]. Det innebär att 

sjukvården inte endast ska ägna sig åt att bota och behandla utan även förebygga sjukdom och 

främja hälsa. Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen. Detta är viktigt för att inte öka skillnader i hälsa i befolkningen [2].  

 

Hypertoni 

Definition, riskfaktorer & förekomst 

Hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och demenssjukdomar är de vanligaste dödsorsakerna i 

Sverige [1]. Hjärt- och kärlsjukdomar är den ledande dödsorsaken globalt, både i hög- och 

låginkomst länder. I höginkomstländer är det även den ledande orsaken till sjukdomsbördan 

(DALYS) [4]. Hjärt- och kärlsjukdomar består av bl.a. av hjärtinfarkt, stroke, akut 

kranskärlsjukdom, stabil kranskärlsjukdom, kärlkramp, arytmier, samt hjärtsvikt. Risken att 

drabbas av stroke har ökat hos lågutbildade med 20 % för kvinnor och 15 % för män i 

åldrarna 35-44 år sedan 1995 [1]. Det går enligt WHO [5] att förebygga 80 % av all 

kranskärlsjukdom och stroke genom goda levnadsvanor. Hjärtinfarkt förklaras till 90 % av 

levnadsvanor, biologiska riskmarkörer samt psykosociala faktorer. Med levnadsvanor menas 

matvanor, alkoholkonsumtion, rökning samt fysisk aktivitet. En femtedel av den totala 
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sjukdomsbördan i Sverige kan tillskrivas dessa fyra levnadsvanor. Då är inte fetma och 

sjukdomstillstånd som hypertoni inräknat [6]. Med biologiska riskfaktorer avses hypertoni, 

blodfettsrubbningar, diabetes samt övervikt [7].   

 

Hypertoni orsakar globalt över sju miljoner dödsfall per år och är den viktigaste modifierbara 

orsaken till hjärt- och kärlrelaterad dödlighet [8]. Diabetes är vanligt förekommande vid 

hypertoni och ökar dessutom risken för att drabbas. Hypertoni ökar även risken för 

demenssjukdom [9]. Hypertoni delas upp i essentiell och sekundär. Essentiell hypertoni utgör 

95 % av alla fall av hypertoni. Begreppet myntades år 1911 och innebär att blodtrycket höjs 

för att kompensera förträngda arterioler utan att någon enskild orsak kan påträffas. Sekundär 

hypertoni orsakas av sjukdomstillstånd som t.ex. vissa njursjukdomar och åtgärdas genom att 

bota grundsymtomet. Gränsvärdet för hypertoni är satt på 140/90 mm HG [10]. Risken för 

hjärt- och kärlsjukdom kan dock ses mer som ett kontinuum än en fast gräns och variera 

mellan individer [11, 12].  

 

Tabell 1. Klassificering av hypertoni [25]  

Klassificering  Systoliskt blodtryck Diastoliskt blodtryck 

Optimalt blodtryck < 120                              och  < 80 

Normalt blodtryck  120-129                          eller 80-84 

Högt normalt blodtryck 130-139                          eller 85-89 

Mild blodtrycksförhöjning 140-159                          eller 90-99 

Måttlig blodtrycksförhöjning 160-179                          eller 100-109 

Kraftig blodtrycksförhöjning ≥ 180                              eller ≥110 

Isolerad systolisk hypertoni ≥ 140                              och  <90  

 

Andelen med hypertoni ökar både nationellt och internationellt. År 2025 beräknas 30 % av 

världens befolkning vara drabbade av hypertoni[13]. Ökningen anses bero på människans 

försämrade livsstil [8]. Saltkonsumtion, övervikt samt inaktivitet förklarar en stor del av 

hypertoniförekomsten i västvärlden [14]. Förekomsten av hypertoni i Sverige är 27 % hos den 

vuxna svenska befolkningen och förekommer i samma utsträckning hos män och kvinnor. 

Utav personer med hypertoni i Sverige är det 60 % som har en mild blodtrycksförhöjning, 30 

% som har en måttlig- och 10 % som har en kraftig blodtrycksförhöjning [9]. Det systoliska 

blodtrycket höjs gradvis under hela livet. Det diastoliska blodtrycket däremot höjs fram till 60 
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års ålder hos män och 70 års ålder hos kvinnor för att sedan gradvis sjunka. Förekomsten av 

hypertoni är högre i den äldre populationen [15]. Enligt nationella folkhälsoenkäten 

rapporterade 24 % av personer i ålderspannet 45-64 år hypertoni jämfört med 49 % i 

åldersspannet 65-84 år. Förekomsten skiljer sig även åt beroende av utbildningsnivå. För 

personer med kort utbildning var förekomsten 22 % jämfört med 15 % hos delen av 

befolkningen med lång utbildning. Besvär till följd av hypertoni var 8 % hos lågutbildade 

jämfört med 4 % hos de med lång utbildning [2].  

 

Behandling av hypertoni  

Hypertoni är bland de vanligaste orsakerna till att uppsöka primärvården [9]. 

Behandlingsmålet för hypertoni är ett blodtryck på 140/90 mm Hg. Behandlingsmål för 

diabetiker och njursjuka är lägre [9]. Det är inte endast blodtryckets nivå som avgör om 

behandling ska sättas in utan en total bedömning av risk för hjärt- och kärlsjukdom (CVD 

risk) hos patienten utförs [16]. Den totala risken för framtida hjärt- och kärlsjukdomar 

uppskattas med hjälp av riskbedömningskartan SCORE. Den är framtagen med hjälp av ett 

flertal europeiska kohortstudier och används för bedömning av primärpreventiva insatser [17]. 

I bedömningen av total CVD risk ingår patientens levnadsvanor, psykosociala faktorer, 

biologiska riskmarkörer, hereditet, ålder och kön [12].  

 

Livsstilsinterventioner är basen för all hypertonibehandling [5, 9, 15]. Till skillnad från 

läkemedelsbehandling har livsstilsinterventioner positiva effekter även på andra 

kardiovaskulära riskfaktorer och läkemedlens biverkningar kan undvikas [7, 9].  På grund av 

att hypertoni i stor utsträckning kan härledas till levnadsvanor kan den förväntade effekten av 

läkemedelsbehandling till viss del utebli [7]. I syfte att bistå hälso- och sjukvården att arbeta 

med levnadsvanor på ett strukturerat sätt har Socialstyrelsen [18] utarbetat nationella 

riktlinjer för sjukdomsförebyggande arbete. Socialstyrelsen menar att det nya arbetssättet 

kommer att utnyttja hälso- och sjukvårdens resurser bättre, samt minska sjukvårdskostnader 

relaterade till livsstilssjukdomar. Arbetet med levnadsvanor bedrivs främst genom rådgivning 

och samtal, som delas upp i tre nivåer; enkla råd, rådgivande samtal samt kvalificerande 

rådgivande samtal. Socialstyrelsen uppmanar hälso- och sjukvårdspersonal att öka antalet 

frågor som ställs kring patientens levnadsvanor. De rådgivande samtalen ska sträva efter att 

vara hälsofrämjande genom att bl.a. utgå ifrån en stödjande dialog mellan patient och 

personal. Samtalet ska stärka individens kontroll över sina vanor och ta hänsyn till graden av 
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motivation som finns hos individen. Samtalet bör utgå ifrån patientens egen upplevelse. De 

kvalificerade rådgivande samtalen ska ha en teoretisk grund. En metod för att utföra 

rådgivande samtal är Motiverande samtalsmetodik (MI) [19]. Metoden innefattar ett 

patientcentrerat och stödjande förhållningssätt som hjälper patienten att lösa ambivalens kring 

förändringen. Den syftar till att väcka patientens egen viljekraft och motivation snarare än att 

övertala patienten att påbörja en förändring. Studier har visat att MI är en effektiv metod för 

att förändra flertalet riskfaktorer däribland blodtrycksnivå. För bäst effekt bör samtalet pågå 

minst femton minuter och ske vid fler än ett tillfälle [19].  

 

Ouppnådda behandlingsmål  

Studier visar att många fall av hypertoni är oupptäckta, obehandlade eller behandlade utan att 

behandlingsmål uppnåtts [10, 20]. Endast 20- 46 % av de som behandlas med 

blodtryckssänkande mediciner når behandlingsmålet [9, 21, 22]. Det är framförallt lågrisk 

patienter som är underbehandlade. Ju högre blodtryck desto högre är sannolikheten att 

patienten behandlas [21]. Sverige utmärkte sig i en internationell studie [22] genom att ha 

högre prevalens av hypertoni men samtidigt ha sämre kontroll jämfört med andra länder. 

Studien visade även att förekomsten av flera riskfaktorer hos en person kraftigt minskade 

sannolikheten att uppnå behandlingsmål för enskilda riskfaktorer. En svensk studie från 2012 

[23] visade att en femtedel av medborgarna i Skaraborgs län uppmätte ett förhöjt blodtryck. 

En tredjedel av dessa var omedvetna om sitt tillstånd, ytterligare 36 % var medvetna om 

tillståndet utan att några åtgärder vidtagits. Kotseva et al [24] menar att trots att 

läkemedelsbehandlingen av hypertoni har ökat har så inte kontrollen förbättras. Studierna 

efterlyser därför bättre hantering av hypertonipatienterna samt effektivare 

livsstilsinterventioner för att kunna hantera den ökade prevalensen av hypertoni.  

 

Vårdprogrammet för hypertoni  
För att främja omhändertagandet av hypertonipatienter togs ett vårdprogram fram och 

fastställdes i november 2010 av Akademiska sjukhuset och primärvården i Uppsala läns 

landsting [25]. Det ska bidra till att alla som arbetar i vårdkedjan är väl insatta i aktuella 

rutiner och målsättningar för hypertonibehandling och därmed arbetar mer samstämt. 

Vårdprogrammet grundas på de europeiska riktlinjerna för hjärt- och kärlsjukdom samt 

aktuell forskning. Programmet omfattar bl.a. riktlinjer för gränsvärden, målvärden, 

blodtrycksmätning, basalutredning vid hypertoni, provtagning, anamnes, remitteringsprocedur 
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vid utvidgad utredning, tecken på sekundär hypertoni, användning och kalibrering av 

blodtrycksmanschetter, livsstilsbehandling, farmakologisk behandling och SCORE skalan. 

Det omfattar ett flödesschema över handläggning av hypertoni i primärvården anpassat efter 

regionala förhållanden (se bilaga 1).  

 

Den förste vårdgivare som uppmäter ett förhöjt blodtryck ska upprätta ett blodtryckskort åt 

patienten samt säkerställa att två ytterligare blodtrycksmätningar görs. Vid tredje tillfället 

beräknas ett medelvärde och eventuell diagnos ställs. Vid blodtryck mellan 130-140/85-90 

kallas patienten för återbesök inom ett till två år. Vid blodtryck över 140/90 fastställs 

hypertonidiagnos varefter patienten utreds. En bedömning av total CVD risk samt eventuell 

hypertensiv organskada genomförs. Provresultat och EKG ska helst finnas färdigt vid första 

läkarbesöket för att underlätta besöket. Hälsosamtal rekommenderas alltid vid blodtryck över 

140/90 och kompletteras med läkemedel då ytterligare insatser krävs. Hälsosamtalen ska ske 

strukturerat med hjälp av t.ex. livsstilsformulär och motiverande samtalsmetodik. De flesta 

yrkeskategorier inom primärvården kan delta i livsstilsarbetet. Vårdprogrammet anger läkare, 

mottagnings- och distriktssköterskor, dietister, kuratorer, sjukgymnaster men även privata 

aktörer som lämpliga yrkeskategorier.  

 

Kvalitet i hälso- och sjukvården  

Kvalitet och ledningssystem  

Socialstyrelsens grundförfattning SOSFS2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete [26] började gälla från och med första 

januari 2012. Det är föreskrifter som ska tillämpas i det systematiska och fortlöpande arbetet 

med att utveckla och säkra kvaliteten inom hälso- och sjukvården. För att säkerställa 

kvalitetsarbetet ska varje vårdgivare ha ett eget ledningssystem. I det systematiska 

förbättringsarbetet används bl.a. riskanalyser och egenkontroller. Rutiner och processer 

förbättras genom att kontinuerligt utreda, följa upp, och genomföra förbättringsåtgärder. 

Vårdgivaren har dessutom en skyldighet att noggrant dokumentera det systematiska 

kvalitetsarbetet. För att arbetet ska bli framgångsrikt bör det råda en kultur som bemöter 

avvikelserapportering konstruktivt samt gör personalen delaktig i förbättringsprocessen [26]. 

En strategi för att arbeta systematiskt med kvalitetsförbättringar inom hälso- och sjukvården 

är Lean.  
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Lean  

Lean är en verksamhetsstrategi som utvecklats av japanska Toyota. Genom att förutse och 

hantera avvikelser i processen kan flödeseffektivitet skapas och verksamhetsmål nås. 

Effektiviteten förbättras genom att identifiera slöserier, d.v.s. icke värdeskapande aktiviteter. 

Inom hälso- och sjukvård kan det handla om väntetider, felmedicinering och kommunikation. 

Vad som är värdefullt i sammanhanget ses utifrån patientens perspektiv. Arbetet börjar med 

en värdeflödesanalys där alla aktiviteter runt patienten kartläggs hela vägen genom 

vårdkedjan. Flödet beskrivs och standardiseras efter nuvarande ”best practice”. Att skapa 

kvalitet genom att använda befintliga resurser mer effektivt är högst relevant för hälso- och 

sjukvården [27, 28].  

 

Enligt SKL [29] arbetar fyra av fem landsting med Lean .  En kartläggning [30] visar att nio 

av tio sjukhus använder sig av Lean. En fallstudie [31] om implementering av Lean på en 

vårdcentral i Skåne fann att Lean ledde till att förbättringsarbetet blev allas ansvar, ett mer 

coachande ledarskap, samt till insikten om vikten av att utvärdera.  Efter ett år hade 

vårdcentralen lyckats förkorta väntetiderna genom små förbättringar. Primärvården i Uppsala 

läns landsting påbörjade arbetet med Lean våren 2010 [32].  

 

Implementering 
Enligt Grimshaw et al. [33] existerar det ingen strategi för implementering av nya riktlinjer 

som visat sig fungera i alla sammanhang. Forskning [34] visar dock att förändring är möjlig 

förutsatt att strategier av omfattande slag används, där hela verksamheten inkluderas samt att 

metoder och arbetssätt anpassas utifrån kontexten. Faktorer som krävs för att 

implementeringen blir framgångsrik är enligt Fixsen [35] bl.a. att de nya metoderna upplevs 

relevanta och har relativa fördelar, att de upplevs som lättanvända, att personalen har en 

möjlighet att testa metoden under handledning samt att de anpassas till verksamhetens villkor. 

Ett effektivt ledarskap, en stödjande organisation samt kompetens hos användarna är 

ytterligare tre nyckelfaktorer vid implementeringsarbeten.  

 

Strategier som kan minska läkarnas tidspress och som förenklar deras arbetsuppgifter har 

visat sig vara överlägsna andra vid implementering av nya riktlinjer. 

Implementeringsstrategier måste anpassas till lokala förutsättningar och fokusera på 

arbetsflöden inom system, inte på enskilda individer [36]. Killop et al. [37] undersökte hur 
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nya riktlinjer implementerades inom primärvården. En framgångsfaktor var att användarna 

ansåg att de nya riktlinjerna främst gynnade patienterna samt att de nya riktlinjerna krävde 

mer team-baserat arbetssätt. Carlfjord et al. [38] studerade hur olika teorier kunde underlätta 

implementeringen av en ny metod i primärvården. Teorier som inkluderade analys av 

personalens förväntningar, behovet av den nya metoden samt dess möjlighet att anpassas till 

befintliga rutiner vid implementeringsplaneringen ansågs kunna underlätta arbetet. Dessutom 

bör inte implementeringen kollidera med annat förändringsarbete. 

 

Alanen et al [39] använde fokusgruppsintervjuer för att undersöka primärvårdssjuksköterskors 

erfarenheter av att implementera riktlinjer. På de vårdcentraler där implementeringen var 

framgångsrik fanns stöd och återkoppling från ledning samt att uppföljning inkluderades i det 

årliga kvalitetssäkringsarbetet. Framgång var även beroende av stöd och samverkan med 

läkarna. Det bidrog till att alla som mötte patienten kommunicerade samma budskap. 

Riktlinjerna blev användbara då de förkortades och anpassades till vårdcentralen samt 

kompletterades med ett lokalt flödesschema. Ett hinder för att lyckas med implementeringen 

var tidsbristen, att ägna med varje patient, att följa upp arbetet samt för att lära upp ny 

personal i rutinerna. Även denna studie visade att en nyckelfaktor var att vinsten för patienten 

stod i fokus. 

 

Problemformulering  
Hypertoni är ett viktigt förbättringsområde. Det är en av de mest förekommande orsakerna till 

att uppsöka primärvården och studier har visat att endast en liten andel når behandlingsmål. 

Hypertoni är mer förekommande hos grupper med låg socioekonomisk status. Därför kan 

förbättringar inom området bidra till en mer jämlik hälsoutveckling i befolkningen. 

Resurserna inom hälso- och sjukvården är begränsade samtidigt som det ställs kvalitets- och 

utvecklingskrav på vårdcentralerna. På övergripande plan alstras föreskrifter och riktlinjer för 

hur hälso- och sjukvårdsarbetet ska utföras framöver.  Att lokalt implementera riktlinjer och 

vårdprogram är därför en utmanande uppgift för enskilda vårdcentraler som kräver tid och 

resurser. Erfarenheter och lärdomar från framgångsrika utvecklingsarbeten kring 

omhändertagandet av hypertonipatienter på vårdcentraler är därför viktiga att studera.  
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Syfte och frågeställningar  
Syftet är att undersöka personalens upplevelser och erfarenheter från implementeringen av 

vårdprogrammet för hypertoni.  

 

Frågeställningar: 

• Vilka framgångsfaktorer kan identifieras? 

• Vilka hinder kan identifieras?  

• Hur beskriver personalen att arbetet följs upp och dokumenteras?  

 

METOD  

Design  
Studien är en explorativ intervjustudie. Syftet är att studera erfarenheter och upplevelser inom 

ett specifikt sammanhang vilket lämpar sig bäst att studera med en kvalitativ ansats [40].  

 

Urval 
Tierps vårdcentral valdes till studien av strategiska skäl. Det var den enda vårdcentralen som 

genomfört implementeringen av vårdprogrammet för hypertoni vid tiden då studien 

planerades. Valet av informanter diskuterades med primärvårdens FFoU samt med 

vårdcentralens verksamhetschef. Sju personer som kunde tänkas ha stor inblick i 

arbetsprocessen föreslogs, vilket i det här sammanhanget var medlemmar i arbetsgruppen 

samt chefer på olika nivåer. Alla sju tackade ja till att medverka. Samtliga distriktssköterskor 

på vårdcentralen tillfrågades för att utöka urvalsgruppen med personer som inte var direkt 

involverade i förändringsarbetet. Detta för att inhämta varierade perspektiv vilket är viktigt 

vid explorativa intervjustudier [40]. På så vis rekryterades ytterligare två informanter. 

Inkluderingskriterierna var att personerna var anställda under förändringsarbetet, med 

undantag för nuvarande verksamhetschef som påbörjade sin anställning efteråt men vars 

erfarenheter och upplevelser ansågs relevanta att inhämta. Det eftersträvades att rekrytera 

mellan tio och femton informanter. Då detta inte uppnåddes blev det inte heller aktuellt att 

exkludera någon från studien. Intervjuerna genomfördes som planerat med de nio 

informanterna. Rekryteringen pågick under mars 2013. 
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Informanter 

Informanterna bestod av tre distriktssköterskor, en blodtryckssköterska, två enhetschefer, en 

verksamhetschef, en f.d. verksamhetschef och en läkare. I tabellen nedan redovisas 

information om informanterna och intervjuerna. 

 

Tabell 2. Beskrivning av informanterna samt intervjuerna.   

Intervjulängd  Medel: 32 min 

Totalintervjutid: 288 minuter  

(Min: 16 min, Max:50 min ) 

Ålder  Medel: 51,4 år. 

Kön Kvinna 8 

 Man  1 

Aktiv i arbetsgrupp Ja 4 

 Nej 5 

Anställningsår Medel: 21 år (min:0,5 år max: 30 år)  

 

Kontext  
Tierps vårdcentral ligger i norra Uppland och tillhör Uppsala läns landsting. Tierps kommun 

har 20 156 invånare varav 5519 personer bor i centralorten Tierp. En stor andel av invånarna 

bor i glesbygd [41].  

 

På vårdcentralen arbetar ca 85 personer. Det är en av länets största vårdcentraler med en egen 

dygnetruntöppen akutmottagning. På vårdcentralen finns barnavårdcentral, 

husläkarmottagning, distriktssköterska, astma- och kolmottagning, 

svikt/blodtrycksmottagning, barnspecialistmottagning, beroendesköterska, demenssköterska, 

dietist, diabetessköterska, provtagning, kurator, psykolog, sjukgymnast, ögonmottagning samt 

ungdomsmottagning.  Det finns även tillhörande distriktssköterskemottagningar i orterna 

Örbyhus, Skärplinge och Söderfors. 

  

Under år 2012 besökte 9172 unika patienter vårdcentralen och 1886 patienter 

diagnostiserades med hypertoni. I beräkningen inkluderas även hypertoni som ej är 

nyupptäckt [42]. Figur 1 visar ålderfördelningen av hypertonipatienter under år 2012. Figuren 
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visar att de flesta patienterna befinner sig i det högre ålderspannet men att det förekommer 

patienter i alla åldrar. 

 

 

Figur 1. Åldersfördelning av hypertonipatienter på Tierps vårdcentral 2012. Tioårs intervall. 

Uttag ur Cosmic patientjournal [23] 

 

Lokalt vårdprogram för Tierps vårdcentral 

De lokala rutinerna för omhändertagandet av hypertonipatienter är dokumenterade i ett 

kvalitetsdokument [43] och är en förkortad och lokalanpassad version av det regionala 

vårdprogrammet. Dokumenttypen är vårdrutin, och kategorin är vård/medicinska riktlinjer. 

Dokumentet skapades 2012-04-16 och reviderades senast 2012-12-09. Dokumentet inkluderar 

för vilka rutinen gäller, rutin vid misstanke om högt blodtryck, indikationer för 24 timmars 

blodtrycksmätning, ett lokalt flöde av handläggning av hypertonipatienter, uppföljning, 

behandlingsmål och rutiner för hälsosamtal. Blodtryckskontrollerna genomförs på 

mottagningen för svikt och blodtryck av en sköterska med specialutbildning i kardiologi och 

hjärtsvikt. Blodtryckssköterskan ansvarar för att kalla patienterna, beställer prover och bokar 

läkarbesök. Provresultat och EKG finns därför färdigt inför det första läkarbesöket. 

Hypertoniker med diabetes kontrolleras av diabetessköterskan.  

 

Patienter hänvisas till distriktssköterskan för blodtryckskontroller då trycket ska tas inför 

operation, är listade på annan vårdcentral, då patient söker för yrsel eller gärna vill fortsätta gå 

hos distriktssköterskan (s.k. ”sociala tryck”). Distriktssköterskorna, mottagningssköterskorna 

och läkarna kan ta de två första blodtrycken under utredningen men det tredje trycket tas alltid 
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av blodtryckssköterskan. I den lokala rutinen har hälsosamtal lagts till vid behov vid 

blodtrycksnivån 130-140/85-90. Hypertoniker med välinställda blodtryck går till 

blodtryckssköterskan varje år, läkaren vartannat år och hos distriktssköterskan för hälsosamtal 

varje eller vartannat år. Hälsosamtalen utförs av distriktssköterskorna och bokas 45 eller 60 

minuter långa samt kompletteras med livsstilsformulär. Vårdcentralen erbjuder rökavvänjning 

i grupp och enskilt, viktgrupper, avslappningsträning hos sjukgymnast, psykolog för att få 

hjälp med sömn- och stressbesvär, beroendesköterska för riskbruk av alkohol samt 

möjligheten att skriva ut fysisk aktivitet på recept där Friskvårdlotsen tar vid.  

 

Datainsamlingsmetod  
Datainsamlingen bestod av nio stycken enskilda semistrukturerade intervjuer. 

Datainsamlingsmetoden valdes då den har på förhand givna teman som avverkas men ändå 

tillåter informanten att berätta fritt och detaljerat. På förhand givna enkätfrågor kan ej 

användas vid explorativa studier då det inte går att veta vad som kommer att tas upp i 

intervjuerna. Då implementeringsprocessen redan var genomförd var inte heller observation 

möjlig [40, 44]. Intervjuguiden (se bilaga 2) användes som stöd och följdes i varierande 

utsträckning beroende på hur fritt informanten berättade och beroende av informantens 

delaktighet i själva arbetsprocessen. Inledande frågor ställdes om ålder, anställningsår samt 

vilken befattning personen hade. Frågorna i intervjuguiden togs fram med hjälp av tidigare 

forskning om implementering. De syftade till att utforska motiven för att initiera arbetet, hur 

arbetsprocessen gick till, eventuella svårigheter och hinder, möjliggörare, hur arbetet spreds 

och hur informationsvägarna såg ut, hur utfallet upplevs samt hur arbetet dokumenteras och 

följs upp. Efter de nio intervjuerna genomförts ansågs mättnad vara uppnådd. Det insamlade 

materialet var mångfacetterat samtidigt som liknande uppgifter återkom.  

 

Tillvägagångssätt 
Innan datainsamlingen påbörjades söktes tillstånd hos primärvårdsledningen för att utföra 

studien inom primärvården. När tillstånd beviljats kontaktades vårdcentralens 

verksamhetschef via e-post där studien beskrevs och informationsbrev om studien medföljde 

(se bilaga 3 för informationsbrev). Verksamhetschefen förmedlade e-postadresser till sex 

stycken tänkbara informanter, inklusive kontakten med den före detta verksamhetschefen. 

Dessa förbereddes av verksamhetschefen via e-post på att de skulle bli kontaktade angående 

medverkan i studien. Till de förmedlade kontakterna skickades e-post med bifogat 
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informationsbrev. Under rekryteringsprocessen skickades påminnelser via e-post ett flertal 

gånger. De förmedlade kontakterna tackade ja till medverkan. Sju informanter var således 

inbokade. Därefter kontaktades vårdcentralens distriktssköterskor via e-post och med bifogat 

informationsbrev, varpå ytterligare två informanter kunde rekryteras.  

 

Intervjuerna genomfördes avskilt i informanternas besöksrum på vårdcentralen under två 

veckor i april 2013. Intervju med före detta verksamhetschefen genomfördes av praktiska skäl 

via telefon i slutet av mars 2013. Innan intervjun förklarades syftet med studien och att 

medverkan var frivillig och när som helst kunde avbrytas. Alla intervjuer spelades in med 

hjälp av en diktafon. Intervjuerna transkriberades och analyserades därefter. Intervjuerna tog 

ca trettio minuter med undantag för en som endast tog sexton minuter och en annan som tog 

femtio minuter. Informanterna berättade fylligt utan att allt för många frågor behövde ställas.  

 

Forskningsetiska överväganden  
Studien är godkänd av primärvårdsledningen samt av vårdcentralens verksamhetschef. Enligt 

WHO [45] utgör inte kvalitativa studier något hot mot individens fysiska hälsa men kan 

påverka den psykosociala hälsan. Därför ska kvalitativa studier ta hänsyn till informerat 

samtycke och konfidentialitet.  Studierna ska även sträva efter att göra gott för individen och 

dess grupptillhörighet. Samtycke för medverkan gavs muntligen efter att ha fått skriftlig och 

muntlig information om studien. Informationsbrev skickades ut till alla som erbjöds medverka 

i studien via e-post. I direkt anslutning till intervjun gavs muntlig information. Det 

underströks att medverkan är frivillig, att intervjun skulle spelas in och att de när som helst 

kunde dra sig ur.  

 

Informanternas uppgifter hanterades konfidentiellt. Inga namn skrevs ut i rapporten. Det är 

dock viktigt enligt Kvale [44] att balansera konfidentialitet med forskningskravet på 

”intersubjektiv kontroll”. Det kan alltså vara möjligt att de som är välbekanta med 

organisationen kommer att kunna lista ut vilka informanterna är. Det var därför mycket viktigt 

att hantera eventuella känsliga uppgifter som kommer fram diskret och överväganden av val 

av citat gjordes mycket noga. Det var ett etiskt beslut att inte markera citaten med 

informanternas sifferkod. Informanterna utelämnas i tillräckligt stor utsträckning ändå i och 

med att positionerna som beskrivs i studien endast kan kopplas till ett fåtal personer och att 

vårdcentralens namn skrivs ut. Att ämnet och intervjufrågorna inte ansågs vara av känslig 
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karaktär gjorde det ändå möjligt. Verksamhetschefen och FFoU tillfrågades även kring 

användandet av vårdcentralens namn i studien viket det sågs positivt på. Efter avslutad studie 

kommer ljudfilerna att raderas från diktafonen. Filerna var helt omarkerade för att ingen 

utomstående ska kunna identifiera personerna. Det etiska beaktandet att göra gott involverar 

enligt WHO att låta informanterna och gruppen de representerar ta del av resultatet [45]. Det 

innebär även ett etiskt förpliktigande att förmedla förbättringar som kan göras för gruppens 

hälsa. Studiepopulationen ska på något sätt kunna nyttja studiens resultat.  I detta fall kommer 

studien bidra med att dokumentera lärdomar inför framtida utvecklingsarbeten.  

 

Bearbetning och analys  
Materialet bearbetades och analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman [46]. De inspelade intervjuerna lyssnades igenom upprepade gånger för att få en 

känsla för helheten. Därefter transkriberades intervjuerna ordagrant. Utskrifterna lästes 

upprepade gånger för att grundligt begripa deras innebörd. Meningsbärande enheter i texten 

sammanfördes och kondenserades, d.v.s. minskade textens volym utan att dess kärna 

förlorades. Enheternas innebörd kodades och gavs en mer symbolisk innebörd för att lättare 

sortera ut de olika kategorierna. Därefter kategoriserades det kodade materialet. Kategorierna 

är i stor utsträckning uteslutande och ger uttryck för textens manifesta innehåll [46].  

 

Tabell 3. Exempel på de olika analysstegen.  

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
enhet 

Kod  Sub- 
kategori  

Kategori  

Det var jätteskillnad 
förr! Läkarna kanske 
(haha), tog sittandes 
med en stressad 
patient som kom in, 
och hos oss fick dem 
ligga ner tio minuter 
innan vi gick in och 
tog blodtryck. Så har 
vi hållit på, men så 
gör vi inte nu. Nu är 
det fem minuter, 
höger arm och gör 
lika över hela 
området.  

Jätteskillnad förr! 
Läkarna tog 
sittandes på en 
stressad patient, 
hos oss fick de 
ligga tio minuter 
innan vi tog 
trycket. Nu ska det 
vara fem minuter, 
höger arm, 
sittandes och göra 
lika överallt.  

Nu gör vi lika.  Vårdprogrammet 
skapar 
kvalitet  

Det nya 
arbetssättet  

Det står ju det också 
att tar vi på ett annat 
sätt så ska det 

Görs det på annat 
sätt så står det. 

Trycket 
dokumenteras. 
  

Följsamhet  Det nya 
arbetssättet 
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skrivas i journalen, 
det kan ju finnas 
skäl till det. 

 

 

RESULTAT 
Materialet utmynnade i sex kategorier med flertalet subkategorier.  Resultatet redovisas först i 

tabellform. Därefter beskrivs kategorierna i löpande text. Citat används för att belägga den 

empiriska riktigheten. Namn som har används i citaten har ersatts med yrkesroll.  

 

Tabell 4. Resultattabell. Tabellen visar en översikt av de sex kategorierna samt tillhörande 
subkategorier.   
Kategorier  Subkategorier  

Motiv till att arbeta med vårdprogrammet *Syn på vårdprogram 

*Otillfredsställelse med tidigare situation   

Arbetsprocessen kring arbetet med 

vårdprogrammet 

*Utformning av lokalt vårdprogram  

*Implementering  

*Öppnande av blodtrycksmottagning 

Blodtryckssköterskans roll *Trygghet och kompetens  

*Tillgänglighet  

*Sårbarhet 

Vårdprogrammets påverkan på livsstilsarbetet *Positiva aspekter 

*Utmaningar 

Det nya arbetssättet *Kvalitet 

*Underlättar arbetet   

*Följsamhet 

Utvärdering och dokumentering  

 

Motiv till att arbeta med vårdprogrammet 
Inställningen till vårdprogram och riktlinjer 

Vårdprogrammet ska användas då det är framtaget som det bästa sättet att arbeta, berättade 

informanterna. Att arbeta med riktlinjer och flödesgranskning beskrevs som ett sätt att bedriva 

utvecklingsarbete. Vårdprogram uppfattades vara bra eftersom de ansågs skapa en samsyn 

och medverkar till att alla arbetar enhetlig.  
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”Jag tycker det är viktigt med kvalitet och utvecklingsarbete och finns det rekommendationer, 

nationella eller landstingsgemensamma så ska man på något sätt försöka jobba efter det… ”  

 

”Jag tycker att finns det ett bestämt arbetssätt, där man har bestämt att det här är bästa sättet 

att ta hand om en patientkategori då ska man försöka jobba utifrån det.” 

 

Otillfredsställelse med tidigare situation 

Informanterna berättade att hypertonipatienterna utgör en mycket stor patientgrupp som 

upptog mycket av tiden hos både läkare, distriktssköterskor samt i telefonrådgivningen. De 

beskrev att det fanns en bristande struktur kring hanteringen av patientgruppen och berättade 

att vissa patienter kom för ofta och andra alldeles för sällan. Det berättades att 

förbättringsåtgärder hade diskuterats under en längre tid. Läkarnas tid borde gå till de sjukaste 

ansågs det, samtidigt som distriktssköterskorna ansågs behöva mer tid åt hälsosamtal och 

rökavvänjningsgrupper och dylikt.  

 

”Patienterna kom till doktorn och doktorn som sa ring distriktssköterskan och boka en tid för 

blodtryck, ja det där glömmer man och sen är det för sent. Och sen sprang en del hos 

distriktssköterskan lite hur som helst, ja det blev liksom ingen uppstyrning. Många försvann 

och hamnade i den här gråzonen.”  

 

”Distriktssköterskorna gjorde jättemånga kontroller och de har kunskap och kapacitet att 

göra mera, samma sak hur skulle vi kunna få alla att jobba efter vårdprogrammet när det var 

ett stort flöde in av olika läkare och så där. Hur ska vi få alla in på det här när vi är så 

många sköterskor som sitter i telefon och tar emot samtal från patienter som funderar över 

blodtrycksfrågor, hur skulle vi kunna få alla att jobba efter det här programmet. Det är en 

stor patientgrupp”. 

 

Informanterna upplevde behovet av livsstilsförändringar som särskilt stort för patientgruppen 

och kommunen.  

 

”Det är ju så att uppe i kommunen här, så är det socioekonomiskt så ser det ut på ett annat 

sätt, det är högre arbetslöshet, lägre utbildningsnivå och högre ohälsotal. Och det syns hos 

blodtryckspatienterna också, det är mycket rökning, mycket livsstilsproblematik och sånt.” 
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Att vårdcentralen är stor och hade många läkare i omlopp upplevdes som en försvårande 

faktor när det gällde att kontrollera att alla gjorde lika. Det upplevdes också otillfredsställande 

att arbeta utan mål.  

 

”… För många gånger kommer patienterna till oss, och vi visste inte ja har de sagt ett 

målvärde, nej det visste man inte. Det här är ju väldigt otillfredsställande…” 

 

Informanterna berättade att det fanns önskemål om att flödet skulle samordnas utav en person. 

Det framgick att det fanns tidigare erfarenheter av att använda sköterskemottagningar som 

metod för att implementera riktlinjer för bl.a. demens och diabetes.   

 

”Vi har ju diabetessköterska och sen även sviktsköterska… och astma och kolmottagning 

också. Och då kom vi fram till att det måste vara en blodtrycksmottagning och en sköterska 

som ser till att det blir rätt flöden satt säga att man utreds och följer kontroller…” 

 

Arbetsprocessen kring arbetet med vårdprogrammet  

Utformning av lokalt vårdprogram 

Informanterna beskrev att en arbetsgrupp sattes ihop när vårdprogrammet kom bestående av 

fem personer; dåvarande verksamhetschef, en läkare, en ST läkare, en distriktssköterska och 

blodtryckssköterskan. Det upplevdes viktigt att läkarna blev nöjda med representationen då 

förändringen innebar att lämna över vissa av sina arbetsuppgifter för dem. Att utse 

sviktsköterskan även till blodtryckssköterska upplevdes som en självklarhet, i och med hennes 

erfarenhet av egen sviktmottagning samt utbildning inom hjärtsvikt och kardiologi.  

 

”Vi diskuterade ihop oss i läkargruppen lite grann, vilka representanter som skulle ingå från 

läkargruppen, för de är ju de som står bakom behandling och just att släppa ifrån sig så 

mycket, så många arbetsuppgifter som de ändå gör… och sen tittade vi på vilka det här berör 

mest och sen satte vi ihop några personer då.” 

 

De intervjuade beskrev att arbetsgruppen började träffas hösten 2011 en gång i månaden 

under ett halvårs tid. Emellan träffarna tog gruppmedlemmarna med sig frågor tillbaka till 

sina egna enheter. Mindre möten med endast några av gruppmedlemmarna förekom också. 
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Det berättades att arbetsgruppen diskuterade hur det regionala vårdprogrammet skulle kunna 

appliceras utefter de lokala förutsättningarna. Det beskrevs att mycket fokus låg på att studera 

flödet, att säkerställa att alla patienterna fångades upp och att det inte blev några stopp.  

 

”Vi satte oss ner i arbetsgruppen… Och gjorde då ett utkast som vi reviderade när vi 

diskuterade arbetssätet i de olika arbetsgrupperna som var inblandade i det här. Så sen höll 

vi på kanske i ett halvår med den processen någonting” 

 

”Vi tittade mest över flödet att det skulle flyta bra att det inte skulle bli stopp eller att någon 

skulle hamna i den här gråzonen och framför allt att patienterna får uppföljning.” 

 

Informanternas erfarenheter var att samarbetet i arbetsgruppen fungerade bra och att 

arbetsgången flöt på smidigt. Det upplevdes som avgörande för att arbetet skulle bli 

framgångsrikt att ha ordentligt med tid avsatt, samt att ha både verksamhetschefen och 

läkarna involverade i arbetet.  

 

”Och jag tror att vi fick ihop rätt grupp, när det handlar om oss att vi fick rätt personer i 

gruppen så att man får ett bra samarbete och att alla får säga sitt, så att man liksom lyssnar 

på varandra, så att man har ett bra samarbete…” 

 

”Man måste ha struktur på det man gör för annars går det inte… Tiden framför allt och att 

man har en chef som stöttar en i det här, och att man får läkarna med på tåget… Sen var det 

ju läkarna som tog upp det här med flödet… Så det vart naturligt, för de tyckte ju att vi måste 

ju göra någonting åt det här.” 

 

Informanterna berättade att vårdprogrammet lokalanpassades utifrån patientens bästa. 

Patienterna som bor långt bort får ta de två första blodtrycken hos distriktssköterskorna på 

filialmottagningarna, för att slippa åka flera mil endast för ett blodtryck. Diabetespatienterna 

med hypertoni skulle inte gå till blodtryckssköterskan, för att undvika att behöva gå hos flera 

olika vårdgivare samt att det redan existerade ett väl fungerande flöde kring 

diabetespatienterna upplevdes det.  

 

 ”Det blir ju en kostnadsfråga också för de som ska åka in bara för ett blodtryck till Tierp och 

då var det närmare till distriktssköterskan där ute. Så där blev det en liten ändring.” 
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”… Vad är bäst för patienten var sådant man rättade till, sånt man såg när man hade jobbat 

ett tag och man hade haft en diskussion mellan de olika grupperna om vad som blir bäst och 

gör vi det på rätt sätt, och såna saker som vi fick rätta till efter hand.” 

 

Slutligen, berättade informanterna, bestod arbetet av att utforma ett begripligt dokument. Det 

framkom att en av det regionala programmets författare kontaktades innan start. Det beskrevs 

att han ombads att granska det framtagna lokala dokumentet för att bekräfta att allt såg riktigt 

ut. Efter starten upptäcktes saker i det lokala dokumentet som behövde ändras. Det handlade 

om vissa flöden, praktiska saker samt förtydligande av texten. Det berättades att det ägnades 

tid till problemlösning de första månaderna.  

 

”Sedan har vi testat och sedan har vi skrivit om det här flera gånger när vi har kommit på att 

nej det där vart ju inte bra.” 

 

Implementering 

Informanterna berättade att det anordnades en utbildningseftermiddag innan starten av flödet 

för att påminna alla om vikten av att arbeta efter vårdprogrammet. Den hölls av en av det 

regionala vårdprogrammets författare. Det framgick dock att inte alla närvarade. Alla hade 

däremot informerats om vårdprogrammet via primärvårdens utbildningsdagar ca ett halvår 

tidigare uppgavs det. Det lokala vårdprogrammet togs upp på ett arbetsplatsmöte då det lokala 

dokumentet även delades ut till personalen. Dokumenten finns också tillgängliga via 

intranätet berättade informanterna.  

 

”Det kändes som en bra start innan vi drog igång med verksamheten att påminna om att det 

var det här som står i vårdprogrammet och repetera vad som låg bakom landstingets arbete 

med det här… Att det här är det bästa sättet att arbeta på.” 

 

Det beskrevs att verksamhetschefen försökte vara ute och träffa personalen dagligen för att 

kunna fånga och svara på frågor kring det nya arbetssättet under starten. Stategin för att 

implementera programmet uppgavs vara information och diskussion samt att ha alla grupper 

representerade i arbetsgruppen.  
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”Vi hade den strategin att vi försökte tänka igenom och diskutera, det var därför som vi tog 

med distriktssköterskorna och tog med tillbaka till arbetsgrupperna och försökte alltså 

implementera det med information och diskussion innan vi drog igång det så mycket som 

möjligt, processen tog ändå tid och vi hade representanter från alla grupperna med som hade 

suttit och tagit tillbaka och diskuterat i sin arbetsgrupp.”  

 

Öppnandet av blodtrycksmottagningen  

Erfarenheterna av den första tiden efter att blodtrycksmottagningen öppnat var att den till viss 

del upplevdes som besvärlig. Det som upplevdes som svårt i början var praktiska spörsmål 

som att sortera ut vilka patienter som skulle till blodtryckssköterskan och hur bokningar 

skulle hanteras. Det beskrevs att svårigheterna som uppstod lätt kunde redas ut med hjälp av 

att prata med kollegor och chefer. Det uppfattades dock som att enheterna hade olika 

upplevelser av implementeringen samt olika behov av information. Det beskrevs även att 

patienterna ifrågasatte förändringarna i början vilket kunde upplevas som påfrestande.   

 

”Det var en inkörningsperiod men jag tycker ändå att det gick förhållandevis smidigt… Det 

har varit olika, vissa har skickat väldigt mycket patienter och andra läste programmet och 

såg att det här ska vi göra och det här tar vi men överlag så var det inga problem med det 

här… ” 

 

”Det var en del gnissel i början. Det var det här hur ska vi göra. Som jag uppfattade det, viss 

information skulle kanske ha gjorts på ett annat sätt… Och det var en av enheterna hade mest 

åsikter. De andra två hade det inte. Det är alltid svårt med information och hur mycket man 

uppfattar och hur man vill ha och så vidare. ” 

 

Informanterna berättade att inflödet av patienter blev större än förväntat. Därför, berättades 

det, fick dispens sökas från primärvårdledningen för att utöka blodsköterskans tid. Det 

framgick även att en ny sjuksköterska anställdes för att kunna täcka upp på 

husläkarmottagningen och för att frigöra blodtryckssköterskan. Distriktssköterskorna 

berättade att de började informera sina patienter om förändringen så fort det blev bestämt, 

både muntligen och genom lappar i väntrummet.  
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”Men vi visste ju inte alls vilket flöde det skulle vara på patienter heller, så i början började 

vi med 20 % och lämnade in en dispensansökan för utökning av personal till 

primärvårdsledningen och rätt så snart så såg vi att vi behövde gå upp till 40, 50, 60 och nu 

sist så ligger den här verksamheten på 80 % tillsammans med sviktmottagningen” 

 

”Vi började informera redan innan de som gick hos oss, att från och med i vår här, blir det en 

blodtrycksmottagning och vi förklarade gången kring det. Det började vi ju bearbeta ganska 

så snart vi visste att vi skulle, och sen satte vi upp information i väntrum.” 

 

Blodtryckssköterskans roll  

Trygghet och kompetens  

Informanterna upplevde att det skapade trygghet både för personal och för patienter att ha en 

person som är särskilt utbildad på blodtryck. Blodtryckssköterskan ser till att alla patienterna 

kallas, utreds på rätt sätt, beställer prover i läkarens namn så att det är klart inför läkarbesöket 

och ser till att blodtrycksmanschetterna kalibreras regelbundet. Det berättades att de kan 

vända sig till blodtryckssköterskan med frågor kring blodtryck och att det lugnar patienter i 

telefon att få höra att de ska få träffa eller prata med en utbildad blodtryckssköterska. Det 

framgick även att patienterna uppskattar att få komma till samma person. Informanterna 

upplevde att det byggs upp ett förtroende kring personen både från personalens och från 

patienternas sida. Det framkom i intervjuerna att blodtryckssköterskan årligen får 

kompetensutveckling via kurser som hålls kring hjärtsvikt och kardiologi, och i sin tur 

uppdaterar övrig personal om nya rön. 

 

”Och vi har fått mer kött på benen vad det gäller att informera patienter i telefon… Eftersom 

att blodtryckssköterskan informerar hela tiden så vet vi ju vad vi ska säga.”  

 

”Och det måste ju skapa större trygghet, att förmedla att vi har en blodtryckssköterska och 

att det är hos henne de ska få gå. Att här är någon med utbildning på det här, som kan det här 

och som tar hand om dig.” 

 

”Det blir en bättre kontinuitet med personal när man får träffa samma person. Både en 

trovärdighetsfråga från vårdcentralen och patienten, med att man bygger upp ett förtroende 

för den här personen.”  
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Informanterna hade erfarenheter av att blodtryckssköterskan uppmärksammar avvikelser och 

angav användning av fel storlek på blodtrycksmanschetten som exempel. Det berättades att 

det efter detta skett informationsinsatser av blodtryckssköterskan samt investerats i nya 

blodtrycksmanschetter så att samtliga storlekar ska finnas i alla rum. Den insatsen beskrev 

personalen som kvalitetshöjande.  

 

”Innan körde vi med standardmanschett på alla patienter. Den här normala som sitter på 

väggen. Tills blodtryckssköterskan informerade oss om att det skulle vi absolut inte göra. Det 

hade man nog inte sett i lika hög grad om vi inte haft blodtryckssköterskan. Då hade nog alla 

fortsatt tagit sina blodtryck och ingen hade reagerat. Det blir ju mer kontroll när en person 

sköter det.” 

 

Tillgänglighet  

Blodtryckssköterskan beskrevs som tillgänglig och flexibel. Det berättades att det finns en 

direkttelefon till mottagningen och att blodtryckssköterskan är snabb på att ringa upp 

patienterna. Informanternas erfarenhet var att det är få återbud och patienten kan få tid alla 

dagar i veckan. Blodtrycksmottagningen är belägen mitt i husläkarmottagningen vilket skapar 

tillgänglighet även för kollegor att rådfråga, likaså för blodtryckssköterskan att rådfråga 

läkarna.  

 

”Och hon ringer ju ofta upp de patienter som är oroliga eller inte vet vad de ska göra då 

ringer hon upp dem, och det är inga väntetider.”  

 

”Det blir ju en väldigt flexibel mottagning. Blodtryckssköterskan har ju en egen telefon så 

hon bokar ju oftast sina patienter utifrån deras villkor. Så det är inte mycket avbokningar.” 

 

”Har vi frågor till blodtryckssköterskan så går vi till blodtryckssköterskan, hon sitter ju här. 

Då tar man oftast de direkt… Och hon är väldigt synlig och tillgänglig, så det är inga 

problem alls.” 
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Sårbarhet 

Att verksamheten bygger på en person med särkskild expertkompetens uppfattades till viss 

del som sårbart.  Sårbarheten beskrevs som generell vid sköterskemottagningar. 

Informanterna upplevde dock att situationen fungerar bra i dagsläget och att 

blodtryckssköterskan får uppbackning vid behov, både av distriktssköterskorna och av 

sköterskorna på mottagningen.  

 

”Men det är sårbart när det bygger på en person men så är det med all verksamhet… Ingen 

annan har den kompetensen. Ofta har man ju bara råd att satsa på en person. Den blir ju 

sårbar. Det är lika med demenssköterskan. Det är också sårbart om hon skulle sluta eller bli 

sjukskriven.” 

 

Vårdprogrammets påverkan på livsstilsarbetet 

Positiva faktorer  

Vårdprogrammet upplevdes som ett sätt att arbeta mer strukturerat kring livsstil och 

hälsosamtal. Vissa upplevde att läkarna och distriktssköterskorna numera arbetar mer likriktat 

kring livsstilen.  

 

”Programmet gör ju att man kan standardisera hälsosamtalet på ett annat sätt och där står 

det ju tydligt, vid blodtryck så gör du si och så. Det är ett hälsosamtal sen följer man upp och 

blir det inte bättre så går man vidare. Bara genom blodtrycksprogrammet så är det ju 

standardiserat.”  

 

”Vi är mycket mer fokuserade på livsstilen och det är där grunden är och det står ju i 

blodtrycksprogrammet också, det är där vi ska börja och så var det inte förr. Man gick till 

doktorn och fick en tablett, var en känsla att det var så… och patienten förstod inte den andra 

delen. Nu jobbar vi lika, vi jobbar ju, kämpar ju för att läkarna ska jobba åt samma håll och 

det gör de. Det är först livsstilen och sen har man is i magen och tittar vad kan du göra 

själv.” 

 

Det framkom att vissa patienter absolut inte vill ha medicin. Det berättades att 

blodtryckssköterskan och läkaren då kunde överlägga och ge patienten en möjlighet slippa 

medicin genom att omgående ändra sina levnadsvanor, efter det att de blivit grundligt utredda.  
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”Och de här som ligger på gränsen, som absolut inte vill ha medicin, då kontaktar jag 

doktorn så kan vi resonera, ska de få chansen att ändra sin livsstil och se att man kan få ner 

det här på den vägen och oftast så fungerar det här faktiskt… Men då måste man se att det 

har hänt en förändring, har det gjort det så kanske de slipper medicin.” 

 

Informanternas erfarenhet var att alla yrkeskategorier alltid frågar patienten om livsstilen. 

Vissa upplevde att livsstilsarbetet ökat på grund av vårdprogrammet, som i 

telefonrådgivningen, hos blodtryckssköterskan och på vissa distriktssköterskemottagningar. 

Det berättades att livsstilen alltid tas upp vid blodtryckskontrollerna, speciellt vid tredje 

blodtryckskontrollen då det är lite mera tid avsatt. Det upplevdes finnas stor okunskap om 

riskerna med hypertoni och om sambandet med livsstilen. Det framgick också av intervjuerna 

att distriktssköterskorna ute på filialmottagningarna kan påbörja kortare hälsosamtal innan det 

tredje trycket ska tas på blodtrycksmottagningen. För hypertonipatienterna med diabetes 

beskrevs livsstilsarbetet som ännu mer framträdande.  

 

”Ja! Det är det ju absolut fler hälsosamtal. Både kortare och längre. Och på 

diabetesmottagningen då är det ju det handlar om… Diabetespatienterna lär ju sig även det 

här i patientutbildningar..”  

 

”Så att jag pratar livsstil jämt faktiskt… Vi ska ju prata om det, även läkarna ska göra det. 

Framför allt vid tredje besöket förbereder jag lite inför det här med hälsosamtalet, man 

pratar riskfaktorer, många vet ju inte ens varför det är så farligt med högt blodtryck, det har 

de ingen aning om.” 

 

Det framgick att all personal på vårdcentralen ska ha en motiverande samtalsutbildning och 

det är ett av sätten att grunda livsstilsarbetet på. Distriktssköterskorna beskrevs ha mer 

utbildning kring levnadsvanor än övriga grupper. Hälsosamtal hos distriktssköterskan erbjuds 

därför för att få stöd kring livsstilsförändringar.  

 

”Vissa patientgrupper är lätta att få till hälsosamtal och andra patientgrupper är svårare 

men man försöker jobba på olika sätt så att man kan grunda det. De ha ju gått motiverande 

samtalsutbildningar, även blodtryckssköterskan, för att försöka få patienterna dit.” 
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Erfarenheterna var att en tredjedel av patienterna tackar ja till hälsosamtal hos 

distriktssköterskan. En tredjedel uppgavs tacka nej och med resterande kunde samtal kring 

livsstil hållas på blodtrycksmottagningen. En livsstilsdator beskrevs som ett bra verktyg för 

att nå fram med livsstilbudskap. Informanterna upplevde att de patienter som kommer på 

hälsosamtal oftast är positiva till företeelsen.  

 

”De blir ju ofta väldigt tacksamma. De är ju inte vana med att man engagerar sig så.”  

 

”Jag ställer ju alltid de frågorna, är det här något du har nytta av? Ja det är det.” 

 

Det upplevdes vara större fokus på hälsa i journaltexterna, samt att vårdprogrammet medförde 

att det numera upplevdes mer legitimt att ha hälsosamtal inbokade.  

 
”Och det är mer legitimt, mer okej att det står i tidboken.”  
 

Utmaningar   

Informanterna upplevde inte att antalet hälsosamtal blivit så många som förväntat på 

distriktssköterskemottagningen i Tierp. De berättade att de själva önskade att någon annan 

skulle hålla i blodtryckskontrollerna, men att de känner sig besvikna över utfallet. De beskrev 

att de tidigare kunde prata hälsa med patienterna under själva blodtryckskontrollerna. Nu 

kommer det istället remitterade renodlade hälsosamtal till distriktssköterskorna, patienter som 

aktivt tackat ja till att prata om levnadsvanor. Distriktssköterskorna på mottagningen upplevde 

att samtalen är svårare att föra nu. Det beskrevs att en relation först måste upprättas innan det 

går att komma igång med samtalet, då patient och distriktssköterska inte träffats tidigare. En 

annan svårighet uppgavs vara okunskap kring vad som redan sagts hos blodryckssköterskan.  

 

”Jag tappade, upplevde jag en möjlighet att prata hälsa med de här patienterna.” 

 

”Också det som distriktssköterskorna upplever är att de känner sig till viss del besvikna, de sa 

det att när patienterna var där och tog blodtryck då tog de en del samtal som har med 

folkhälsa att göra under tiden så det blev som små boost omgångar men det tappar man ju 

nu.” 
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”Det kan vara svårare nu ibland när de kommer och ska prata bara hälsa att det tar några 

gånger till innan det känns avslappnat och man lär känna varandra.” 

 

Vissa informanter ifrågasatte vinsten med förändringen om inte hälsosamtalen ökar. De ansåg 

att det är distriktssköterskorna som har den rätta kompetensen och därför utföra 

hälsosamtalen.  

 

”Jag kan tycka att det är det som är avigsidan, att om inte det här med hälsosamtal kommer 

igång bättre så har man bara vunnit lite grann, då har man inte vunnit den stora delen, hur 

man förändrar sitt beteende och så vidare, det som distriktssköterskorna kan.” 

 

Svårigheterna med att få patienterna till hälsosamtal togs upp av andra informanter. 

Erfarenheten var att patienterna uppger att de inte har tid, inte har möjlighet att ta ledigt från 

jobbet, kan själva eller helt enkelt inte vill som orsak till att tacka nej till hälsosamtal. Ordet 

hälsosamtal kan feltolkas uppgav en informant, det kan uppfattas för brett och det kan lätt 

tolkas in fler områden än de levnadsvanorna som ämnas ta upp. 

 

”De är få som till och börja med vill komma, de som vill göra livsstilsförändringar. Det är 

inte så populärt. De flesta vill ju hellre komma till doktorn och få ett piller så blir allting 

bra… Säger man att de ska få komma på hälsosamtal så skriker de rakt ut”.  

 

Informanterna berättade om olika strategier som diskuteras för att nå befolkningen med 

livsstilsbudskap. Strategier som planerades var bl.a. annonsering, temadagar samt medverkan 

på lokal marknad. En livsstilsmottagning föreslogs som förbättringsåtgärd för arbetet med 

levnadsvanor där olika professioner skulle kunna arbeta hälsofrämjande kring patienten.   

 

”Och sen det hur man i stort ska motivera befolkningen, det är ju svårt. Många tycker kanske 

redan att de gör allting, man måste ju nå befolkningen.” 

 

”Och då blir nästa utmaning, hur ska vi få de på hälsosamtal? 
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Det nya arbetssättet  

Vårdprogrammet skapar kvalitet  

Informanterna upplevde att den största vinningen med att implementera vårdprogrammet för 

hypertoni var att patienten får ett bättre omhändertagande. De berättade att det har skapats en 

rutin som säkerställer att patienten fångas upp, utreds och följs upp. Eftersom ansvaret läggs 

på vårdcentralen att ta initiativet för att utreda patienten glöms ingen bort menade de. De 

upplevde att det skapats en kontinuitet. En annan kvalitetsaspekt som togs upp i intervjuerna 

är att det förmodligen går åt mindre tid för patienterna.  

 

”Vinsten tror jag är att patienterna inte blir bortglömda. Okej det blir mer på vården att se 

till att de kommer, men de följs å andra sidan upp. Det blir kontinuitet för förut kan det ha 

varit så att de inte varit hos doktorn på fyra fem år. De kanske bara fick medicin.” 

 

”De behöver inte alltid, om de ska ha medicinförskrivning, så behöver de inte alltid gå genom 

doktorn, utan de kan gå via blodtryckssköterskan som kollar och sen diskuterar med läkaren. 

Så det går nog mindre tid åt för patienterna också, med väntetider…” 

 

 Tidigare upplevde informanterna att personalen tog blodtrycket olika, nu gör alla lika samt 

att alla dokumenterar hur blodtrycket togs. Att alla gör lika beskrevs som en kvalitetssäkring. 

Detta ansågs minska variationerna samt bättre utnyttja vårdcentralens resurser. Informanterna 

uttryckte att det genom tydliga rutiner finns en större kontroll över vilka aktiviteter som utförs 

och som inte utförs.  

 

”Patienterna upplever att vi gör lika och jag kan säga att vi gör lika. Nu ska alla göra lika 

och det är bra för dig. Nu gör vi lika allihopa. Det är den största skillnaden. Och så ska det ju 

vara att alla ska få samma mätmetod.” 

 

”Och det är den stora vinsten är att se över hur gör vi? Gör vi som det är sagt att vi ska 

göra? Och sen försöka korrigera det som inte har varit bra.” 

 

Vårdprogrammet underlättar arbetet  

Informanterna upplevde att lokalanpassade riktlinjer underlättar arbetet. De ansåg att det 

skapas struktur, tydlighet och att de vinner tid i och med de nya rutinerna. Informanterna 
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upplevde även att det skapar arbetsglädje och engagemang att kunna mer och vara säker på att 

göra rätt.  

 

”Alla har tyckt att det har varit positivt. Underlättar det jobbet för mig och blir bra för 

patienten, då är det bra.” 

 

”Det är roligare med blodtryck, när man gör rätt. ” 

 

”Idag vet vi lite mer, vi förstår varför vi tar blodtryck, det har blivit mer intressant att ta 

blodtryck, det har varit en slaskgrej man gjorde… Nu är man mycket mer medveten och det 

känns bra och då är det inte så jobbigt att ta blodtrycket heller.” 

 

Evidensbaserade arbetssätt överlag ansågs förenkla arbetet för personalen, att det skapades 

trygghet och tillfredställelse att veta att det som levereras till patienten är beprövat och riktigt. 

Så här beskrevs upplevelsen av att arbeta med olika evidensbaserade arbetssätt.  

 

”Vi har gjort ett likadant lokalt vårdprogram, som lutar sig mot diabetesriktlinjerna för 

Uppsala län. Jätteskönt att det här finns, det blir lättare att jobba också.” 

 

I intervjuerna framgick att läkarna avlastas till följd av de nya rutinerna eftersom patienterna 

inte behöva komma till dem lika ofta. Blodtryckssköterskans nära samarbete med läkaren 

innebär att det ibland räcker med att blodtryckssköterskan överlägger med läkaren kring 

exempelvis medicinering och att onödiga besök därigenom kan undvikas. Det uppfattades 

därför gå åt mindre tid hos läkaren.  

 

”Förhoppningsvis går det åt mindre tid i och med att flera kontroller kan skötas hos 

distriktssköterskan och blodtryckssköterskan och sen larma till doktorn om det är någonting 

som behöver ändras vad det gäller medicin eller arbetslinjen.”  

 

Följsamhet  

Informanterna berättade att blodtryckssköterskan finns med som en punkt i 

introduktionsprogrammet för att säkerställa att även ny personal följer vårdprogrammet. 
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Några berättade att blodtryck är det första de lär sina studenter då det anses vikigt att alla gör 

rätt och att många har bristande kunskaper.  

 

”Blodtryckssköterskan informerar hyrläkare, nya läkare och nya sköterskor. Hon informerar 

ny personal. På introduktionsdagen så finns hon med som en punkt.” 

 

”Man har det ju alltid framme vid borden och ibland tar man ju fram och tittar i det när man 

måste kolla upp hur det var och så där, och har man studerande tar man ju alltid fram och 

visar det, även landstingets vårdprogram.” 

 

Informanternas erfarenhet var att alla följer de nya rutinerna, att det finns en vilja att göra rätt 

bland personalen, och de som inte följer det vet med sig att de gör fel.  

 

”Det här är ju inget fritt val, egentligen, det här är rutinen för den här vårdcentralen som 

alla ska följa… Men det är ju inte alla som gör det ändå… Men jag tycker det har gått fort, 

har fått bra spridning och fungerar bra. Folk har en vilja att göra rätt.” 

 

Det berättades att de väggfasta blodtrycksmanschetterna tänktes tas bort i och med eftersynen 

av blodtrycksmanschetter. Detta mötte motstånd hos läkarna som har fått tillåtelse att ha kvar 

de väggfasta med villkoret att de används rätt. Vid frågor om följsamhet berättades även att 

händer att blodtryckspatienterna skickas fel, till distriktssköterskan istället för till 

blodtryckssköterskan och vice versa. Detta upplevdes skapa merjobb både för patient och för 

personal.  

 

”Jo men så är det ju än idag att det glöms bort att det inte är distriktssköterskemottagningen 

som i första hand ska ta de här blodtryckena, många läkare, det är ju mycket läkare i omlopp 

här och säger att gå förbi distriktssköterskan, så det blir ju lite merjobb när de måste hänvisa 

de vidare upp då.” 

 

Uppföljning och dokumentering  
Informanterna berättade att det från början pratades om en uppföljning av arbetet men att den 

delen förlorades i och med chefsbytet. Nu hade dock frågan kommit upp på nytt och en 

uppföljning planeras in till hösten 2013. Exakt vad det var tänkt att studera visste inte 
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informanterna. Ett sätt som nämndes för att följa upp arbetet är att titta på vilken 

utsträckningen blodtrycken sänkts utan läkemedelsbehandling utan istället med 

livsstilsförändring. Det framkom att blodtrycksmottagningens ekonomiska lönsamhet har 

undersökts och visade att mottagningen är självförsörjande. Det berättades att 

blodtryckssköterskan förde egen statistik över sina patienter för att kunna läsa av flödet under 

ett år. Personalen uppgav att uppföljning efterfrågas, allt ifrån enklare former av reflektion till 

före och eftermätningar. Tidsbristen angavs som den största orsaken till att uppföljningen 

uteblir. Att nya arbeten påbörjas och tar tid och kraft från de föregående uppgavs som en 

annan orsak till att uppföljning uteblir. Det berättades även att det numera tas en kostnad för 

att ta ut statistik från journalsystemet.  

 

”Oftast gör vi ju så att vi kör igång men vi glömmer att följa upp. Det är vi inte lika bra på. 

Alla springer och det är tidsbrist. Jag tycker att det är värt att titta på det i alla fall.” 

 

”Helst skulle man ha velat ha en undersökning om hur det var tidigare men nu blir det mer en 

känsla av hur det var tidigare och hur det är idag. ” 

 

I intervjuerna framkom att det som finns dokumenterat av arbetet med vårdprogrammet för 

hypertoni är ett kvalitetsdokument som finns tillgänglig för all personal.  

 

”Det finns dokumenterat i ett kvalitetsdokument men inget annat. Vi har inte skrivit några 

minnesanteckningar eller så där… det ligger i vår gemensamma disk satt säga” 

 

DISKUSSION 

Resultatsammanfattning 
Arbetet med vårdprogrammet upplevdes positivt. Det fanns ett stort upplevt behov hos 

personalen att skapa förbättringar kring omhändertagandet av hypertonipatienterna, då det är 

en stor patientgrupp och struktur saknades. Att alla yrkesgrupper inklusive verksamhetschefen 

fanns representerade i arbetsgruppen sågs som en framgångsfaktor. Arbetsgruppen fokuserade 

främst på flödet och att anpassa vårdprogrammet efter lokala förutsättningar. Ett hinder för att 

implementera vårdprogrammet upplevdes vara att verksamheten är stor och har många läkare 

i omlopp. Riktlinjerna implementerades med hjälp av en sköterskemottagning där en 

specialiserad blodtryckssköterska arbetar. Det sågs som en förutsättning för att kunna fånga 
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upp patienterna. Vårdprogrammet skapade struktur för livsstilsarbetet som upplevdes ha ökat 

på vissa håll, men minskat hos en av distriktssköterskemottagningarna. Den största vinsten 

med implementeringen av vårdprogrammet upplevdes vara att patienten fick ett bättre 

omhändertagande, att alla arbetade mer likriktat och att arbetet underlättades. Tidsbrist sågs 

som det största hindret för att följa upp utvecklingsarbeten.   

 

Resultatdiskussion  

Motiv till att påbörja arbetet  

I intervjuerna beskrevs en positiv grundinställning till vårdprogram och riktlinjer. Den kan 

liknas vid en värdering för arbetsplatsen som underlättar initiering av implementering av 

riktlinjer. Det fanns starka behov hos informanter att förbättra de tidigare förhållandena som 

upplevdes otillfredsställande. Behoven såg dock olika ut för informanterna.  

 

Fixen [35] menar att personalen måste uppleva relativa fördelar med nya metoder som ska 

införas, vilket dessa behov kommunicerar och ses därför som en framgångsfaktor. Det kan 

dock vara ett hinder om personalens enskilda behov skiljer sig allt för mycket ifrån varandra. 

Då kommer personalen ha olika förväntningar kring vad arbetet ska uppnå. Carlfjord et. al 

[38] menar att en analys av personalens behov och förväntningar av kommande arbeten bör 

ingå i planeringen av implementeringar i primärvården. Det skulle i det här sammanhanget 

kunna bidra med att skapa en mer gemensam bild kring syftet av insatserna och vad som är 

rimligt att förvänta sig av dem. Den komponenten skulle kunna tillföras i framtida arbeten. 

Att personalen upplever att förändringarna gynnar patienten ses som en framgångsfaktor i 

flera studier [37, 39], och är även utgångspunkten för Lean inom sjukvården [28]. Den 

positiva patientpåverkan är därför viktig att formulera och kommunicera för personalen vid 

initieringen av ett förändringsarbete.  

 

Arbetsprocess kring arbetet med vårdprogrammet  

Grimshaw [33] menar att det inte finns någon universell strategi för framgångsrik 

implementering men uppmanar till omfattande strategier som inkluderar hela verksamheten. 

Det löste Tierps vårdcentral genom att ha alla yrkeskategorier representerade i arbetsgruppen. 

Arbetsgruppen träffades regelbundet under ett halvår och mellan träffarna tog deltagarna med 

sig frågor till respektive enhet. På så vis blev hela verksamheten delaktig och 
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förändringsarbetet kunde förankras hos alla grupper. Arbetssättet möjliggjorde även att 

hänsyn till respektive enhets arbetssätt kunde tas vid utformningen av de lokala rutinerna.  

 

Tillvägagångssättet vilket de lokala rutinerna togs fram är kompatibelt med arbetssättet för 

Lean [28]. Flödet kring patienten studerades och standardiserades utefter ”best practice” som i 

det här fallet är det regionala vårdprogrammet. Mycket arbete ägnades åt att undvika stopp 

och säkerställa att patienten fångas upp. Programmet anpassades även för att underlätta för 

patienten. Att förkorta och anpassa rutiner efter lokala förhållanden ses som en 

framgångsfaktor även i många studier om implementering [34, 35, 36, 39]. Att fokusera på 

flöden istället för personer har pekats ut som framgångsfaktor även i studier som inte redogör 

för Lean [36, 39].   

 

Den dåvarande verksamhetschefen kontaktade en av det regionala vårdprogrammets författare 

för att få återkoppling på det framtagna dokumentet samt hjälp med en utbildningsdag. 

Återkoppling är en viktig komponent vid utvecklingsarbeten [39] men kan vara svår för en 

verksamhetschef att tillgodose sig. Att aktivt ta kontakt med sakkunniga utanför sin egen 

verksamhet ses därför som en god idé som även skulle kunna rekommenderas till andra 

verksamhetschefer inom primärvården. Överlag ansågs implementeringen ha gått smidigt. 

Den första tiden kunde dock upplevas som besvärlig.  

 

De flesta informanter upplevde att svårigheterna övervanns genom att kommunicera med 

varandra. ”Det är ju bara att man pratar med varandra så vet man”, ”har man frågat ett par 

gånger så sitter det sen”. Det uppfattades även som om personalen tagit till sig 

vårdprogrammets innehåll i varierande utsträckning. Parallellt uppfattades det som att vissa 

enheter önskat en bättre genomgång och tydligare information. Om det var behovet av 

information som skilde sig åt mellan enheterna eller om informationsinsatserna faktiskt såg 

olika ut går inte att uttala sig om. Möjligheten finns att båda faktorerna haft betydelse. Det är 

rimligt att anta att behovet av stöd och information varierar inom verksamheter. Det kan 

därför vara viktigt att vara uppmärksam kring det för att implementeringen ska kunna ske 

smidigt. Ett hinder för att kunna kommunicera tydligt med all personal var att verksamheten 

är stor och att informationen ibland sker via mellanchefer och representanter från de olika 

enheterna.  

 



 38 

Ledarskapet har betydelse för en framgångsrik implementering [35, 39]. Fixen [35] efterfrågar 

ett effektivt ledarskap medan Alanen et al[39] tar upp stöd och återkoppling från ledare som 

viktiga faktorer i sammanhanget. Under implementeringen besökte verksamhetschefen de 

olika enheterna dagligen för att göra sig tillgänglig och svara på frågorna som kom upp. Alltså 

fanns avsikten att stödja och ge återkoppling till de anställda. Vårdcentralen har ca 85 

anställda och det ses därför som en utmanande uppgift att säkerställa att alla har fått 

tillräckligt med stöd och information om de nya rutinerna. Lärdomen blir att det inte går att 

vara för tydlig i sammanhanget.  

 

Blodtryckssköterskans roll  

Kompetensen hos användarna av de nya rutinerna är en avgörande faktor vid 

implementeringsarbeten [35]. Blodtryckssköterskan har lång erfarenhet av att driva 

sviktmottagning samt specialutbildning inom området. Därför var kompetensen i hennes fall 

mycket hög vilket kan ses som en framgångsfaktor.  Det upplevdes som en trygghet både för 

patienter och för personal att ha en person som är specialist på blodtryck, någon som kan se 

helhetsperspektivet kring en diagnos. Blodtryckssköterskan upplevdes både tillänglig och 

flexibel, då återkoppling till patienter sker snabbt och de kan boka tid alla dagar. Det upplevs 

vara få återbud vilket bidrar till att blodtryckssköterskans tid används effektivt. Att 

patienterna alltid får träffa samma person ses som en stor vinst utifrån patientperspektivet. Att 

ha en person som ansvarade för flödet av hypertonipatienterna ansågs avgörande för att 

vårdprogrammet skulle kunna följas.  

 

En kvalitetsaspekt som tas upp i Lean [28] och av Socialstyrelsen [26] är hantering av 

avvikelser. Genom blodtryckssköterskan uppmärksammas avvikelser som förmodligen hade 

förbisetts annars samt korrigeras på ett kompetent sätt. Den felaktiga användningen ledde till 

att många patienter fick blodtrycket uppmätt för högt, när de egentligen hade ett normalt 

blodtryck. Eftersom att en så stor mängd blodtryckskontroller genomförs inom primärvården 

är det av största vikt att de utförs på rätt sätt. Att mäta patientens blodtryck fel är ett stort 

slöseri av sjukvårdens resurser och av patientens tid. Det kan även skapa oro hos patienten i 

onödan. Det resulterar i ett oetiskt hanterande från hälso- och sjukvårdens sida.  

 

Sköterskemottagningar ses som sårbara i och med att endast en person besitter den specifika 

kompetensen. De positiva aspekterna d.v.s. den fördjupade kunskapen, flödesansvaret samt 
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den personliga kontakten som skapas med patienterna anses dock övervinna de negativa 

aspekterna. Rutinerna kring blodtrycksmottagningen är väldokumenterade i 

kvalitetsdokumentet vilket underlättar framtida personalbyten.  

 

Vårdprogrammets påverkan på livsstilsarbetet  

Informanterna upplevde att vårdprogrammet medfört positiva effekter på vårdcentralens 

livsstilsarbete. Att ha proceduren för hälsosamtal vid olika blodtrycksnivåer nedskrivet skapar 

struktur kring livsstilsarbetet. Det uppfattas därför mer legitimt att ha hälsosamtal inbokade i 

tidboken. Det upplevs som att yrkesgrupperna förmedlar ett mer enhetligt budskap kring 

levnadsvanor och därför inte längre motarbetar varandra. Det är en kvalitetsaspekt att alla 

förmedlar samma budskap oavsett om patienten besöker läkaren, distriktssköterskan, 

blodtryckssköterskan eller ringer till telefonrådgivning. På så vis förstärks budskapet. Även 

Alanen et al [39] kunde påvisa att implementering av riktlinjer bidrog till att alla 

kommunicerade samma budskap till patienterna. Att all personal på vårdcentralen ska ha gått 

en utbildning i MI ses som en framgångsfaktor. Detta eftersom att hälsofrämjande 

förhållningssätt och beprövade metoder ses som en förutsättning för att lyckas med 

livsstilsarbetet [18].  

 

Vissa distriktssköterskor upplevde en besvikelse över de nya rutinernas påverkan på 

hälsosamtalen. De hade förväntat sig ett större antal hälsosamtal inbokade hos sig. Och 

känner en förlust över att inte kunna föra kortare samtal kring levnadsvanor under själva 

blodtryckskontrollerna. De ifrågasätter även vinningen med arbetet om inte hälsosamtalen 

ökar och understryker att det är distriktssköterskorna som är utbildade för att arbeta med 

levnadsvanor. Genom den förväntansanalys som Carlfjord [38] efterfrågar hade möjligen den 

konsekvensen kunnat förutspås och diskuterats och besvikelsen hade händelsevis inte blivit 

lika stor. Vid eventuell utvärdering av implementeringens utfall på hälsosamtal är det dock 

viktigt att skilja på inbokade renodlade hälsosamtal och att prata livsstil under 

blodtryckskontrollen. Sett ur patientens perspektiv så pratas det fortfarande hälsa under själva 

blodtryckskontrollen vilket är det viktigaste i sammanhanget. Blodtryckssköterskan använder 

sig också av motiverande samtalsmetod så även samma förhållningssätt levereras. Det 

berättas att patienter ibland på egen hand gör livsstilsförändringar då blodtryckssköterskan 

och läkaren ger patienten det som ett ultimatum för att slippa läkemedelsbehandling. Det visar 

på att det kan finnas flera effektiva strategier att få patienten att påbörja en livsstilsförändring. 
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Det står dessutom i det regionala vårdprogrammet [25] och i Socialstyrelsens riktlinjer [25] 

att alla yrkesgrupper bör vara inblandade i livsstilsarbetet. Utmaningar som kvarstår är att 

skapa strategier för att få fler patienter att komma på hälsosamtal, då hälsosamtal är en 

effektiv metod [25] och verkar uppskattas av de patienterna som deltagit.   

 

Det berättades att det är större arbetslöshet och lägre utbildningsnivå i befolkningen jämfört 

med andra kommuner, och att det råder stor okunskap om riskerna med högt blodtryck. Enligt 

nationella folkhälsorapporten [2] är en orsak till att hela befolkningen inte tillgodoser sig 

samma vård att vissa avstår från att söka vård.  De med låg utbildning avstår i betydligt högre 

utsträckning från att söka vård jämfört med de med lång utbildning. De som avstått från att 

söka vård av ekonomiska skäl var 6 % bland höginkomsttagare och 22 % bland 

låginkomsttagare. Det var 34 %, av höginkomsttagare som avstod från att söka vård p.g.a. 

tidsbrist jämfört med 19 % hos låginkomsttagare [2]. Dessa förklaringsmönster skulle kunna 

vara applicerbara även för orsaker att tacka nej till hälsosamtal. Tidsbrist var en orsak till att 

patienterna nekar hälsosamtal som framkom i intervjuerna. Andra anledningar som uppgavs 

var att patienten arbetade långt bort och inte kunde ta ledigt, att de kunde själva eller helt 

enkelt inte ville.  

 

Det nya arbetssättet  

Den största vinningen med det nya arbetssättet ansågs vara att patienten blir bättre 

omhändertagen och att patienterna följs upp. Att vårdcentralen ser till att alla patienter följs 

upp gynnar förmodligen resurssvaga patienter som vanligtvis utnyttjar vården i större 

utsträckning. Det bidrar till en mer jämlik vård vilket är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv [2].   

Personalen uppskattar att arbeta efter riktlinjer generellt då det skapar struktur och tydlighet. 

Arbetet upplevs då både roligare och lättare att genomföra. Förkovring inom ett område gör 

individen säkrare och ökar engagemanget. Det är starka argument för att skapa liknande 

vårdprogram även för andra områden. Blodtryckssköterskan och läkarna beskrivs ha ett nära 

samarbete och det uppfattas som att läkarna avlastas i och med de nya rutinerna. Dessa 

faktorer ses som framgångsfaktorer även i andra studier [36] och är därför viktiga 

komponenter att föra vidare till kommande arbeten.  

 

Att alla arbetar mer lika bidrar till större kontroll av verksamhetens aktiviteter och minskar 

variationerna vilket anses bra för kvaliteten ur ett Lean perspektiv [27]. Informanterna 
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upplever att de flesta följer de nya arbetsrutinerna. Följsamheten avser dock inte 

vårdprogrammets alla delar. Svaren avsåg i första hand hur själva blodtrycksmätningen utförs, 

d.v.s. om standarden för vårdcentralen används samt användning av rätt blodtrycksmanschett, 

utredning och uppföljning av patient samt livsstilsarbetet. Tidigare studier [47, 48] har visat 

att efterlevnad till aktuella riktlinjer är begränsad hos vårdpersonal och att trots att de flesta 

läkare är medvetna om riktlinjers existens är det få som följer dem. Det skulle därför vara 

intressant att undersöka hur implementering faktiskt påverkat följsamheten till samtliga 

riktlinjer i vårdprogrammet.  

 

Det framkom att patienter fortfarande skickas fel och att det skapar merjobb för personalen. 

Det ses inom Lean [27,28] som en icke värdeskapande aktivitet både för patient och för 

verksamhet. En strävan efter en större grad av efterlevnad till de lokala riktlinjerna är därför 

önskvärt för att flödeseffektivitet ska uppnås. Det är en betydande faktor att 

blodtryckssköterskan finns med som en punkt i introduktionsprogrammet för ny personal. På 

så vis säkerställs att ny och tillfällig personal tar del av de lokala rutinerna. Detta är något som 

brustit i tidigare studier [39].  

 

Utvärdering och dokumentering 

Informanterna betonade vikten av uppföljning, men att tidsbristen var ett hinder för att den 

skulle bli av. Brist på tid att ägna åt bl.a. utvärdering ses av [39] som ett hinder för en 

framgångsrik implementering. Det framgick att det inte var givet exakt vad det var som vad 

vikigt att mäta. Förslag som förekom var att studera antal hälsosamtal, patienternas och 

personalens upplevelser samt om blodtrycksmål hade lyckas nått utan läkemedel i större 

utsträckning än innan. Att följa vårdprogrammet är givetvis ett mål i sig, ett annat sätt är att 

gå tillbaka till huvudsyftet med vårdprogrammet vilket är ett bättre omhändertagande av 

hypertonipatienterna. Enligt Lean [28] är det främst patientens värdering av en god vård som 

är av betydelse att mäta. Det kan innefatta väntetider, bemötande och kommunikation. 

Utvärdering bör ingå i planeringen av implementeringen [49]. Det bör beskrivas i planeringen 

vad det är som ska mätas, när det ska mätas samt hur det ska mätas. För att kunna utvärdera 

ett arbete måste tydliga mål formuleras och dokumenteras för att i efterhand kunna avgöra om 

implementeringen varit framgångsrik eller ej. Det ses därför som ett hinder att inga mätbara 

mål formulerats vid planeringen av implementeringsarbetet. Det framkom att ytterligare ett 

hinder för utvärdering var att det numera tas en avgift för att ta fram statistik ur 
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journalsystemet.  Det försvårar arbetet att förmå enskilda vårdcentraler att följa upp olika 

insatser.  

 

Metoddiskussion 

Studiens trovärdighet 

Enligt Graneheim och Lundman [46] ska kvalitativa studiers trovärdighet bedömas utefter 

dess tillförlitlighet, pålitlighet samt överförbarhet. Tillförlitlighet är beroende av hur urval, 

material och analys överensstämmer med studiens syfte. Deltagarna bör ha varierande 

egenskaper för att ge variation och djup till resultatet. Studiepopulationen i den här studien 

varierar i fråga om yrkesroll och huruvida de varit medlemmar i arbetsgruppen. Fyra av 

arbetsgruppens fem medlemmar var med i studien. De stärkte varandras berättelser samtidigt 

som det framkom individuella detaljer och upplevelser. Det ses som en styrka för att kunna 

inhämta en rik bild kring arbetet genomfördes.  

 

Av de övriga fem hade alla varierande roller förutom att två var distriktssköterskor men som 

däremot arbetade på olika orter. Målet för rekrytering var minst tio informanter. Detta 

lyckades inte uppnås inom tidsramen trots upprepade förfrågningar till personalen. Mättnad 

uppnåddes dock genom de nio intervjuerna vilket ses som en styrka. Det ses emellertid som 

en svaghet att endast en av nio informanter var läkare. Det hade varit önskvärt att även 

intervjua en läkare som inte varit med i arbetsgruppen för att skapa ännu större variation i 

urvalsgruppen. Nu är läkarperspektivet i studien till stor del återberättat av andra 

yrkesgrupper. Deltagarna varierade gällande anställningsår, dock inte gällande kön och ålder 

då endast en man deltog. Kön och ålder ses dock inte vara avgörande för ämnesvalet.  

 

Tillförlitligheten påverkas också av val av datainsamlingsmetod. Att använda sig av 

semistrukturerade intervjuer lämpade sig väl för studien. Informanterna gav fylliga svar på 

frågorna och tilläts berätta fritt samtidigt som guiden fungerade som en bra vägvisare för 

intervjun. Detta var viktigt då tiden oftast var begränsad till 30 minuter och att informanten i 

vissa fall var tvungen att avsluta då. Detta kan ses som en svaghet då det kanske framkommit 

ytterligare detaljer om samtalet fått ett mer naturligt slut. En annan svaghet är att det inte 

genomfördes någon pilotintervju. Vid den första intervjun, telefonintervjun, framkom dock att 

frågorna fungerade bra och producerade fylliga svar. Inga ändringar gjordes heller därefter i 

intervjuguiden.  
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De meningsbärande enheterna ska vara av lagom storlek för att kunna hanteras och för att inte 

innehålla flera kategorier. Då det inträffade gjorde arbetsmomentet om. 

Analyseringsprocessen utfördes med strikt systematisk efter kvalitativ innehållsanalys enligt 

Lundman och Graneheim [46]. Empirin i resultatet stärks genom lämpliga citat. 

Tillförlitligheten kan även stärkas genom att låta kollegor granska materialet och utifrån en 

dialog skapa enighet kring resultatet. Vid denna studie gav handledaren värdefulla 

kommentarer kring skapandet av de olika kategorierna.  

 

Pålitlighet bedöms utifrån hur konsekvent datainsamling och analys har genomförts. Gällande 

den här studien har ett konsekvent tillvägagångssätt uppnåtts. Datainsamling och analys har 

pågått under en kortare tidsperiod där inga förändringar skett. Följdfrågorna till informanterna 

varierade utefter informanternas berättelser men det är även syftet med metoden för 

datainsamlingen.  

 

Överförbarhet syftar till den utsträckningen studiens resultat kan vara överförbara till andra 

sammanhang. Det bedöms utefter hur pass välbeskrivna informanterna, kontexten och 

resultatet är. Resultatens överförbarhet bedöms därefter utefter varje enskilt sammanhang. 

Graneheim och Lundman understryker att trovärdigheten ökar då studiens olika delar är så 

välbeskrivna att det tillåter läsaren att göra sin egen tolkning av resultatet. Att resultatet kan 

styrkas av tidigare studier är en styrka.  

 

Etiska överväganden  

Informanterna har tagits största hänsyn med avseende på de etiska principerna enligt WHO 

[45] under arbetsprocessen och utformandet av rapporten. Det är därför osannolikt att någon 

individ eller grupp kan ha tagit skada av resultatet.  

 

Kliniska implikationer  

Genom att framgångsrikt implementera vårdprogram kan omhändertagandet av 

hypertonipatienter förbättras. Implementeringen kan underlättas om hela verksamheten 

involveras, t.ex. genom att ha alla yrkesgrupper representerade i arbetsgruppen. 

Verksamhetschefen bör vara drivande och högst delaktig i processen. Gemensamma 

förväntningar av resultaten kan skapas genom att t.ex. diskutera positiva konsekvenserna för 
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patienten under personalmöten. Det är viktigt att fokusera på flöden istället för på personer 

och att anpassa rutinerna utefter den egna kontexten. En person bör dock utses som 

flödesansvarig för att säkerställa att rutinerna efterlevs. Rutinerna bör dokumenteras tydligt 

och dokumentet kan behöva justeras i efterhand upprepade gånger. Utvärdering ska planeras 

innan arbetet börjar samtidigt som tydliga mål formuleras, annars finns en risk att 

utvärderingen inte genomförs.  

 

Behov av framtida forskning  

Att undersöka vad som skulle kunna underlätta för patienter att komma på hälsosamtal samt 

göra alternativet mer attraktivt för befolkningen, särskilt med avseende på resurssvaga 

grupper föreslås för framtida forskning. Samt att skapa strategier och metoder för att 

underlätta och förbättra förekomsten av utvärdering inom primärvården.  

 

Slutsats  
Informanternas upplevelse var att implementeringen av vårdprogrammet för hypertoni 

skapade struktur och ökade kvaliteten på vårdcentralen. Framgångsfaktorer var bl.a. att ha alla 

yrkesgrupper representerade i arbetsgruppen, inklusive verksamhetschefen själv. Ett hinder 

för att implementera vårdprogram var att verksamheten är stor vilket försvårar att tydligt 

kommunicera ut information till alla enheter. Tidsbristen ses som ett hinder för att kunna följa 

upp implementeringsarbetet.  
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BILAGA 1. FLÖDESSCHEMA AV HANDLÄGGNING AV HYPERTONI 

I PRIMÄRVÅRD.  
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BILAGA 2. SEMISTRUKTURERAD INTERVJUGUIDE.  
Inledning. 

Hur länge har du arbetet på Tierps vårdcentral?  

Beskriv din befattning på vårdcentralen? 

Motiv till att påbörja. 

Berätta hur det kommer sig att ni började arbeta med vårdprogrammet för hypertoni?  

Varför var det angeläget?  

Tillvägagångssätt 

Berätta hur ni tog er an vårdprogrammet…  

Hur började ni? Fanns det en plan/strategi för hur ni skulle gå tillväga? 

Berätta om arbetets olika steg…  

Hur spred ni de nya rutinerna på vårdcentralen?  

Relevans  

Vad har förändrats (till det bättre/sämre) genom arbetet?  

Hur har kvaliteten på Tierps vårdcentral påverkats?  

Hur har arbetet påverkat patienterna? (Patientfokusering)  

Hinder och framgångsfaktorer 

Fanns det faktorer som försvårade arbetet? Berätta om dessa?  

Fanns det faktorer som underlättade arbetet?  

Stöd 

Hur påverkades personalen av arbetet? 

Hur stöttades personalen under arbetet? / Hur stöttades du i arbetet? Känner du att det var 

tillräckligt?  

Dokumentering & Uppföljning 

Hur har arbetet dokumenterats? (Rutiner, processer, arbetsroller, avvikelserapportering).  

Hur säkerställs det att alla arbetar efter de nya rutinerna?  

Hur följer ni upp arbetet?  

Vart är ni idag? Hur ser du på framtiden?  

Sammanfattning  

Har du något att tillägga? Något som vi missat att ta upp?  

Tack!  
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BILAGA 3. INFORMATIONSBREV.  
     

 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Hej!      

Jag heter Åsa Grauman och är student vid Uppsala universitet. Jag skriver min mastersuppsats 

i folkhälsa om implementeringen av vårdprogrammet för hypertoni på Tierps vårdcentral. Jag 

har valt Tierps vårdcentral just p.g.a. att ni lyckades genomföra en förändring som många 

andra vårdcentraler ännu inte påbörjat. Syftet med studien är att ta fasta på de lärdomar som 

genererats från ert arbete. Förhoppningsvis kan lärdomarna från ert arbete underlätta framtida 

utvecklingsarbeten i primärvården.  

 

Jag skulle därför vilja genomföra intervjuer med några av er. Intervjuerna beräknas ta ca 30 

minuter och kommer att spelas in på band för att underlätta bearbetning. Inspelningen raderas 

så fort materialet är transkriberat. Allt material från intervjuerna kommer att hanteras 

konfidentiellt. Endast jag själv och min handledare kommer att ha tillgång till det. Syftet är att 

beskriva verksamhetens implementeringsprocess och enskilda individer kommer inte att 

pekas ut. Medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas.  

Har ni några frågor angående studien så tveka inte att höra av er till mig. Ett stort tack på 

förhand.  

 

Vänligen, 

Åsa Grauman 

Telefon: XXXX 

E-post: XXXX 

Handledare: Anna T Höglund 

Telefon: XXX 

E-post: XXXX 


