Väl reglerad hypertoni samtidigt minskning av läkemedelsanvändning med hjälp av livsstilsändring
40

Bakgrund: Många av patienter som får

Inkluderade patienter

diagnosen hypertoni behöver inte behandlas
med mediciner (Vitrocksyndrom) eller kan
påverka sitt blodtryck positivt med
livsstiländring (Metabolt syndrom).
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Blodtrycksmätning:

Primärt mål är att patienten skall
ha väl reglerat blodtryck:
120-140/80-90 mm Hg. Och att
minska läkemedelsanvändning.

Små variationer för
samtliga individer

Öka patientens medvetande om
livsstil vikten.

Trots en god
information och
ganska bra respons
från patienterna kunde
vi inte se någon
signifikant på mätta
blodtryck värde.
Däremot viss bra
resultat på BMI och
kanske diet.

Resultat

Nu läge:
Patienter flyttar mellan
vårdcentral,
Diagnostiserande/Behandlande
läkare är inte alltid samma.

Metod
Identifiera hypertoni patienter
från mottagningsbesök

Slutsatser

Information och uppföljning på
ssk-mottagning

Det är svårt att dra slutsatser
utifrån detta arbete.

PM- angående
arbetsbeskrivning – parametrar
som registreras och följs upp.

Det är för lite patienter.
Enheten är liten
Saltintag

Problem Vi mötte
-

9p-normal
salt

Uppdaterad patientlista
saknas

3p mindre
salt

Tidsbrist/
tillgänglighetskrav

40

Liten enhet

20

BMi

1

BMI 27

0
Förklarande text till tabellen
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En del subjektivitet i vad
gäller livsstiländring
Närmare undersökning med
bättre resurser behövs.

3p-extra
salt

Var god ta sammanfattning här + visitkort
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Gislehälsan
Vårdcentral

Musik utanför
mottagningen gav
kortare köer
Ingressen börjar med konklusionen eller det
nya, det intressantaste resultatet.

Här fortsätter texten från ingressen om
ytterligare ord behöver sägas om det
nya, det intressantaste. Det som lockar
till läsning.

Syfte/Mål
Här följer brödtext med vad ni hade för
bakgrund och mål för arbetet.
Ha gärna lite luft mellan styckena. Inte
för långa textstycken.
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Metod
Vilka metoder anvöände
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Resultat

Namn på den/de som gjort studien som
presenteras i postern. + ev posterns
nummer.

Sammanfattning
Text som sammanfattar resultat och
arbetet
Bvnsljknveo vneovne knq vnvbmn.
Vksdfnv sdcvnelrjkgv vmnvldfdf
cvlökslkn cvmlösidk sdölm vxs cmsö
bnfjm vbmgbfgj.

Byt ut tabellerna,
markera tabellen, ta
bort, klistra in ny, ramen
är en egen sak)

Fler friska med ny behandling
Beskriv resultat kortfattat här och
lite om er tolkning av resultatet.
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X-mottagningen: Väntetider 2001

Byt ut tabellerna,
markera tabellen, ta
bort, klistra in ny, ramen
är en egen sak)
Förklarande text till tabellen

Det vi lärt i detta arbete/
slutsatser: (i punktform)
• Viktiga
• Punkter
• Som du vill
• Betona
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Nästa steg
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Beskriv vilka frågeställningar som
återstår, eller andra idéer om vad
som kan bli nästa steg i detta
arbete.

Vad händer härnäst
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Förklarande text till tabellerna.
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Kontakt: Sven Svensson, 2011
070 692 0000
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