
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjuksköterskans stödjande åtgärder till 
livsstilsförändring hos personer med 
hypertoni 

-En litteraturstudie 

Nurses’ supportive intervention to life 
style change in people with 
hypertension 

-A litterature review 

 

Författare: Cajsa Forell och Emilie Palm 

 

 

 

 

 

 

 

HT 2016 

Examensarbete: Kandidatnivå 15 hp 

Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap 

Sjuksköterskeprogrammet 

Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet 

Handledare: Maria Jaensson, Lektor, Enheten för omvårdnad 

Examinator: Sigrid Odencrants  



 

 

 

 

ABSTRACT 

Bakgrund: Andelen personer som drabbas av hypertoni stiger i världen. Varje år avlider 

miljontals människor i de följdsjukdomar hypertoni kan orsaka. Läkemedel mot hypertoni ger 

både många biverkningar och är dyra. Vår livsstil har stor påverkan på vårt blodtryck och en 

livsstilsförändring ingår i den icke-farmakologiska behandlingen utav hypertoni. 

Sjuksköterskans omvårdnadsarbete har därför betydelse vid livsstilsförändringar.  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans stödjande åtgärder till 

livsstilsförändring hos vuxna personer med hypertoni. 

Metod: En litteraturstudie med systematisk sökning med deskriptiv design. Litteraturstudien är 

uppbyggd på tio kvantitativa studier som söktes fram i databaserna Cinahl +, MedLine och 

PsycInfo. Vid analys av studierna kunde tre huvudkategorier synliggöras, vilka var: 

undervisning, interaktiva gruppaktiviteter och samtal och kommunikation.  

Resultat: De stödjande åtgärder som de granskade studierna använde sig av ledde till att 

deltagarna förbättrade sin livsstil. Resultatet i studierna visade på att sjuksköterskan spelar en 

del i den icke-farmakologiska behandlingen vad gäller stödjande åtgärder till livsstilsförändring 

hos vuxna personer med hypertoni. 

Slutsats: Sjuksköterskan kan med sina stödjande åtgärder hjälpa personer med hypertoni till 

livsstilsförändring. 

 

Nyckelord: Hypertoni, livsstilsförändringar, sjuksköterska, stödjande åtgärder.  
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1. Bakgrund 

1.1 Inledning 

Hypertoni är ett stigande problem i hela världen (Kearney et al., 2005). Personer som lever med 

hypertoni genererar en högre risk att drabbas av hjärt-kärl sjukdomar i framtiden (Weber, 2012). 

Riskfaktorerna för att drabbas av hypertoni handlar bland annat om våra levnadsvanor och vår 

livsstil, vilka är påverkbara faktorer (World health organization, WHO, 2015). I och med att 

den icke-farmakologiska behandlingen av hypertoni handlar om att göra livsstilsförändringar 

(Grefberg, 2013), valdes ämnet till studien. Sjuksköterskan kan vara en viktig del i den process 

som en livsstilsförändring innebär. Sjuksköterskans stöd och att hitta de rätta åtgärderna, kan 

vara av stor betydelse för att kunna främja och bevara en hälsosam livsstil. 

1.2 Hypertoni 

Hypertoni är ett globalt stigande hälsoproblem (WHO, 2015), bara i Sverige lider 27 % av den 

vuxna befolkningen av hypertoni (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 

SBU, 2004). Dessutom beräknas det att 1,5 miljarder av världens befolkning kommer vara 

drabbade av hypertoni år 2025 (Kearney et al., 2005). Varje år avlider cirka 9,4 miljoner 

människor av de följdsjukdomar som hypertoni kan orsaka (WHO, 2015). Stroke, hjärtsvikt 

och hjärtinfarkt är exempel på sjukdomsfall som hypertoni kan leda till (Grefberg, 2013).  

Hypertoni definieras när det systoliska blodtrycket överstiger 140mm Hg och det diastoliska 

blodtrycket överstiger 90 mm Hg (140/90 mmHg) (Cohen & Townsend, 2002). Enligt Grefberg 

(2013) kan hypertoni även graderas som: 

- Högt normalt blodtryck 130-139/85-89 mmHg 

- Mild hypertoni 140-150/90-99 mmHg 

- Måttlig hypertoni 160-179/100-109 mmHg 

- Svår hypertoni >180/>110 mmHg 

-  

Primär hypertoni även kallad essentiell hypertoni, är när en person lider av ett högt blodtryck 

utan att det finns någon bakomliggande orsak (Grefberg, 2013). Finns det däremot en 

bakomliggande orsak till det höga blodtrycket, till exempel kronisk njursjukdom eller endokrin 

sjukdom, kallas det för sekundär hypertoni (Cohen & Townsend, 2002).  

Hypertoni har varit ett känt begrepp sedan 1800-talet, då främst förknippat med njursjukdomar. 

I början av 1900-talet behandlades patienterna med åderlåtning samt genom att leva ett sunt och 

regelbundet liv med regelbunden sömn. Under 1930-talet behandlades hypertoni istället med 

saltfattig kost (SBU, 2004). Det var inte förrän på 1960-talet behandlingsmöjligheterna med 

hjälp av farmakologi blev bättre (Saklayen & Deshpande, 2016).  

Sedan 60-talet har den farmakologiska behandlingen av hypertoni blivit både mer effektiv och 

lett till minskade biverkningar (Saklayen & Deshpande, 2016). I Sverige rekommenderar 

Socialstyrelsen (u.å.) att hypertoni ska behandlas med farmakologi samt rådgivning gällande 

livsstilen för att sänka blodtrycket. För att behandla hypertoni idag skriver läkare ut till exempel 

lipidsänkande läkemedel och ß-blockerare, men även fysisk aktivitet och kostrådgivning 

(Weber, 2012). SBU (2004) beskriver att sjuksköterskan har många arbetsuppgifter vid 

behandling av hypertoni, bland annat undervisning av patienter, både individuellt och i grupp.  

Hypertoni ger inte alltid något symptom vilket leder till att personer som drabbas går 

obehandlade under en tid (Whelton, 2004). Symptom som skulle kunna tyda på hypertoni är 
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trötthet, yrsel och huvudvärk (Grefberg, 2013). Hypertoni har visat sig innebära en ökad risk 

för att drabbas av bland annat hjärt-kärlsjukdom (Kaplan, 2004). Endast en liten sänkning av 

blodtrycket har visat sig vara positivt för att minska risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar 

senare i livet (ibid.).  

1.3 Levnadsvanor och Livsstil 

Det finns många riskfaktorer som kan leda till hypertoni. Vår genetik och ålder är en riskfaktor 

som inte går att påverka, däremot är rökning, alkohol, stress, dålig kosthållning samt fysisk 

inaktivitet riskfaktorer som är påverkbara (Kaplan, 2004). För att kunna hjälpa en patient till en 

livsstilsförändring krävs det att sjuksköterskan förstår och tar hänsyn till hur patienten lever sitt 

liv, men även hitta patientens egna motiv till en förändring (Eriksson & Nilsson, 2008). 

Sjuksköterskan kan med sitt personcentrerande förhållningssätt ses som en vägledare och stödja 

patienten till hälsosamma levnadsvanor (Lepp, 2009). En studie har påvisat att våra 

levnadsvanor och livsstil spelar en stor roll för hälsan. Ökad fysisk aktivitet, goda kostvanor, 

minskad stress samt att sluta med tobak, är alla livsstilsförändringar som är välgörande för vår 

hälsa (Ramseier & Suvan, 2015). Det är av betydelse att se en livsstilsförändring som en 

process. Det kräver ett långsiktigt perspektiv för att patienten ska kunna behålla och bevara en 

hälsosam livsstil. (Håkansson & Hernborg, 2009). 

1.4 Relation mellan sjuksköterska och patient. 

Idag lever vi i ett samhälle där informationen är mer lättillgänglig. Det har lett till att patienter 

är mer pålästa om sitt tillstånd redan innan första mötet med vården. Tidigare var det 

vårdpersonalen som fattade omvårdnads - och behandlingsbeslut åt patienten. Idag är patienten 

med och påverkar sin egen vård och patientens delaktighet har fått en större plats. 

Sjuksköterskans förhållningssätt gentemot patienten är numer grundat på personcentrerat 

perspektiv. Patientens behov och förutsättningar är grundpelare för en optimal omvårdnad 

(Klang Söderkvist, 2013). Genom att sjuksköterskan har ett personcentrerat synssätt med 

patienten och dess resurser och behov i fokus kan en god relation byggas upp (Sanford, 2000). 

I relationen som byggs upp har dialogen en stor betydelse och är ett starkt verktyg för 

sjuksköterskan att använda. Dialogen har en betydande roll för att patienten ska bli och känna 

sig delaktig (Eriksson & Nilsson, 2008). En studie visar på att sjuksköterskans stöd till en 

livsstilsförändring spelar en viktig roll. (Ramseier et al., 2015). Genom att bygga upp en god 

relation med patienten, där sjuksköterskan har en mer stödjande roll kan patienten känna sig 

mer delaktig i sin vård. Patienten kan även bli stärkt i sin egen tro på sig själv och sina egna 

förmågor att förändra sin livsstil (Eriksson et al., 2008). 

Empowerment, är ett begrepp som innebär att ge patienten kontroll över sin egen hälsa. Att som 

sjuksköterska ta tillvara på patientens egna resurser och stärka dem är en viktig komponent för 

att ge patienten empowerment (Insulander & Björvell, 2013). En studie visar till exempel på 

hur patienter med hjälp av empowerment kan hantera sin smärta vid cancer (Te Boveldt et al., 

2014). Empowerment hjälper inte enbart patienten att ta kontrollen över sin hälsa, utan bidrar 

även till en förbättrad egenvård och self-efficacy (Kennedy et al., 2007). Self-efficacy handlar 

om patientens tro på sig själv och sin egen förmåga (Faskunger, 2013). Vilket kan vara av 

betydelse vid en livsstilsförändring. Empowerment tillsammans med self-efficacy kan gör att 

patienten kan ta kontroll över sin egen hälsa med en större tro på sin egen förmåga att klara 

uppgiften.  
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1.5 Problemformulering 

Antalet insjuknande i hypertoni förväntas stiga både nationellt och internationellt. Varje år 

avlider miljoner människor på grund av de följdsjukdomar hypertoni kan ge. Hypertoni klassas 

idag som en vällevnadssjukdom och är därför starkt förknippat med våra levnadsvanor och vår 

livsstil. Idag fokuserar hypertonibehandlingen mer på patientens följsamhet i 

läkemedelsbehandling än på vad som kan göras icke-farmakologiskt. I sjuksköterskans kliniska 

profession saknas det vedertagna verktyg beträffande omvårdnadsåtgärder till en 

livsstilsförändring vid hypertoni. Med den här studien vill författarna synliggöra 

sjuksköterskans stödjande åtgärder. Vilka kan användas som ett komplement till den 

farmakologiska behandlingen, och därmed minska eventuella läkemedelsrelaterade 

biverkningar.  

1.6 Syfte 

Att beskriva sjuksköterskans stödjande åtgärder till livsstilsförändring hos vuxna personer 

med hypertoni. 

2 Metod  

2.1 Design och metod 

Metoden som tillämpades var en deskriptiv litteraturstudie med systematiska sökningar. Enligt 

Kristensson (2014) används det för att få fram relevant litteratur som svarar mot studiers syfte. 

2.2 Sökstrategi 

Litteratursökningen gjordes i databaserna Cinahl+, MedLine och PsycInfo för att finna artiklar 

som var inriktade mot omvårdnad. Genom att identifiera de meningsbärande orden i syftet 

valdes sökord fram, vilka var: sjuksköterska, livsstilsförändringar och hypertoni. De 

meningsbärande orden översattes till engelska: nurse, life style change och hypertension.  

För att få fram korrekt innebörd av de valda ämnesorden samt för att hitta eventuella synonymer 

gjordes det en sökning i de olika databaserna. I Cinahl+ kallas ämnesord ”Headings” och för 

att få fram dem valdes ”Suggest subject terms”. Sökningen resulterade i: hypertension, life style, 

life style changes, health behavior, empowerment, nurses, nursing care, nursing interventions, 

nurse-patient relation, nurse practitioners, patient centered care, health promotion, nursing 

practice. I MedLine kallas ämnesord MeSH och för att få fram dem gjordes en sökning via 

”Suggest subject terms”, vilket resulterade i samtliga ämnesord och synonymer: hypertension, 

lifestyle, life change events, health behavior, power psychology, nurses, nursing care, nursing, 

nurse-patient relation, nurse practitioners, patient-centered care, health promotion och health 

education. I PsycInfo benämns ämnesord som Thesaurus vilket valdes genom att välja ”Suggest 

subject terms”, och resulterade i följande ord: lifestyle, lifestyle changes, empowerment, health 

behavior, nurses, therapeutic process, nursing, health promotion, health education och 

hypertension 

Vid vissa av orden i de olika databaserna användes även funktionen explode för att inte missa 

relevanta artiklar som svarade mot studiens syfte. Orden i de olika databaserna kombinerades 

till tre sökblock. I varje sökblock användes de booleska operatorerna OR och AND för att 

kombinera sökorden och för att ge så många träffar som möjligt (Bilaga 1 Sökmatris).  
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2.3 Urval 

Vid urval av artiklarna fanns inklusionskriterierna: vuxna personer som har diagnostiserats med 

hypertoni. Studier som handlade om sekundär hypertoni och reviewartiklar exkluderas från 

urvalet. Sammanlagt lästes 379 titlar, därifrån valdes 174 artiklar ut att läsa abstract, som lästes 

för att kunna hitta artiklar som eventuellt kunde svara mot studiens syfte. Från de 174 artiklarna 

kunde 33 artiklar väljas ut och läsas i sin helhet. Artiklar som inte svarade mot studiens syfte 

valdes bort, vilket ledde till att 11 artiklar valdes ut och bearbetades till ett resultat. Under 

urvalets gång fanns det även dubbletter och tripletter som valdes bort. (Bilaga 1 Sökmatris) En 

av de 11 studierna exkluderades efter urvalet.  

2.4 Värdering/granskning 

De valda artiklarnas tillförlitlighet granskades med Kristenssons (2014) och Forsberg och 

Wengström (2013) granskningsmallar för vetenskapliga artiklar. Med hjälp av mallens frågor 

granskades artiklarnas styrkor och svagheter som sedan värderades till antingen låg, medel, 

eller hög vetenskaplig kvalité. Det som även togs i beaktande vid värdering av studierna var 

bland annat hur stort urval studierna hade, om det var stort bortfall samt om studieformen var 

randomized controlled trial (RCT) eller controlled clinical trial (CCT). Genom att använda 

Kristensson (2014) granskningsmall kunde de studier som var RCT-studier granskas (Ae 

Kyung, Fritschi & Mi Ja 2012; Burke et al., 2007; Rasjö Wrååk, Törnkvist, Hasselström & 

Wändell, Josefsson 2015; Liehr et al., 2006; Lu et al., 2014; Scala et al., 2008; Tonstad Alm & 

Sandvik, 2007). För att granska de studier som använt sig av CCT som design användes 

Forsberg och Wengströms (2013) mall (Drevenhorn, Kjellgren & Bengtsson 2007; Jarl, 

Tolentino, James, Clark & Ryan, 2014; Park, Chang, Kim & Kwak, 2012).  

2.5 Analys 

Artiklarna lästes av båda författarna flera gånger för inte förbise någon information och för att 

eventuella feltolkningar skulle upptäckas. Vid analys av artiklarnas resultat färgkodades 

liknande innehåll för att lyfta fram det väsentliga och för att sedan kunna skapa kategorier och 

subkategorier. Henricson och Billhult (2012) beskriver att analysen handlar om att läsa artikeln 

i sin helhet för att sedan kunna koda det i texten som har liknande innehåll. Därefter kan det 

liknande innehållet bilda kategorier eller teman (ibid.) Studiernas resultat sammanfattades var 

och en för sig. Därefter gjordes en artikelmatris för varje artikel för att underlätta analysen och 

bearbetning av studierna. Under bearbetning av studiernas resultat kunde kategorier och 

subkategorier synliggöras (Se Tabell 1). Analysen som den här studien använt sig av är en 

induktiv ansats. Kristensson (2014) menar att en induktiv ansats innebär att en slutsats 

formuleras utifrån helheten i studien.  

  

 Tabell 1. Huvudkategorier och subkategorier  
Huvudkategori Subkategori 

Undervisning Individuell undervisning 

Gruppundervisning 

Interaktiva gruppaktiviteter Workshops 

Samtal och kommunikation Individuellt baserad 

Gruppbaserad 
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2.6 Etiska överväganden 

Studierna som valdes ut för granskning hade alla genomgått en etisk prövning. För att en studie 

ska få ett etiskt godkännande krävs att den uppfyller vissa etiska krav. De etiska principerna 

handlar bland annat om: att göra gott, inte skada, autonomi samt rättvisa (Kjellström, 2012). 

Grunden för en etisk kommitté kommer från Helsingforsdeklarationen. Den handlar om 

riktlinjer inom forskning för att en oberoende kommitté ska granska om forskningen är etisk 

försvarbar (World Medical Association, 2013). I Sverige ska medicinska forskningar följas av 

etikprövningslagen (SFS: 2003:460). Enligt Kristensson (2014) behöver en kandidatuppsats 

inte genomgå någon formell etisk prövning men ska likväl vara etisk försvarbar. Författarna i 

en litteraturstudie bör ta ställning till om de inkluderade studierna är etiskt granskade (ibid.).  

Litteraturstudien gjordes på ett systematiskt tillvägagångssätt vad gäller urval och presentation 

av resultat (Forsberg & Wengström, 2013). För att undvika syftningsfel och misstolkningar 

beträffande den forskning som den här studien bygger på, har studierna som granskats, läst flera 

gånger av båda författarna. Dessutom har översättning från engelska till svenska gjorts så 

korrekt som möjligt. All granskning av artiklarna i studien har granskats objektivt för att inte 

forskarnas åsikter skulle påverka resultatet. Det är av vikt att åsidosätta sina egna värderingar 

och åsikter vid granskning av andra forskares studier, för att inte påverka det sanningsenliga 

resultatet (Kjellgren, 2012). Alla de granskade studiernas resultat har presenterats oavsett 

innehåll. Enligt Kjellström (2012) är det inte etiskt försvarbart att manipulera och förvränga 

resultatet. 

3 Resultat 

Resultatet i litteraturstudien bygger på tio olika kvantitativa studier som genomförts i följande 

länder: USA, Australien, Kina, Norge, Korea, Sverige samt Italien. Totalt var det 1259 

deltagare som fullföljde studierna varav 56.8% var kvinnor. Deltagarna var mellan 24 och 92 

år. De granskade studierna pågick från åtta veckor till två år. Deltagarna fick träffas i grupp 

eller individuellt från fem till 24 gånger. 

Studierna som analyserats har använt sig av följande metoder (Tabell 2).  

Tabell 2. Stödjande åtgärder i inkluderade studier 

 Undervisning Interaktiva 

grupp-

aktiviteter 

Samtal/kommunikation 

Författare Individuell 

undervisning 

Grupp-

undervisning 

Workshops 

 

 

 Individuellt 

baserad 

Gruppbaserad 

Ae Kyung et al., (2012)     X 
Burke et al., (2008) X  X   
Drevenhorn et al., (2007) X     
Jarl et al., (2006) X     
Liehr et al., (2006) X    X 
Lu et al., (2015)   X   
Park et al., (2013) X X    
Rasjö Wrååk et al., 

(2015) 
   X  

Scala et al., (2008)   X    
Tonstad et al., (2007) X     
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Tabell 3. Effekter i de granskade studierna  

Författare Förbättrat 

Blodtryck  

 

Ökad fysisk 

aktivitet 

Förbättrade 

kostvanor* 

Minskad alkohol-

/tobaks- 

konsumtion 

Förändrade 

kroppsmått** 

 

Ökad 

kunskap/tro*** 

Ökat välmående 

Ae Kyung et al., 

(2012) 

X X   X X  

Burke et al.,  

(2008) 

0 X X   X  

Drevenhorn et al., 

(2007) 

X X  X X   

Jarl et al., (2006) 0 X   X X  

Liehr et al., (2006) X       

Lu et al., (2015) X X  X X X  

Park et al., (2013) X       

Rasjö Wrååk et al., 

(2015) 

X   X  X X 

Scala et al., (2008)  X  X X    

Tonstad et al., 

(2007) 

X    + 

 

  

X = förbättrat värde   0 = Värdet är ej mätt    + = Studiedeltagarna har ökat i mätta mått. 

* minskat saltintag & hälsosammare kostvanor 

** BMI, midjemått, höft- midjemått & vikt 

*** Ökad empowerment, ökad self-efficacy & ökad tro på fördelar med en livsstilsförändring 



 

 

10 

 

3.1 Undervisning 

3.1.1 Individuell undervisning 

Sex av studierna använde sig av individuell undervisning för att undersöka livsstilsförändringar 

hos deltagarna (Tabell 2). I undervisningen fick deltagarna bland annat muntlig och skriftlig 

information om hypertoni och dess risker samt individuellt anpassad kostrådgivning. De fick 

även undervisning om hur de kunde ändra sin riskprofil om bland annat rökning, 

alkoholkonsumtion och fysisk aktivitet (Tabell 3). I fyra av studierna kunde ett förbättrat 

blodtryck påvisas (Drevenhorn et al., 2007; Liehr et al., 2006; Park et al., 2012; Tonstad et al., 

2007). Dessutom kunde en ökad fysisk aktivitet hos deltagarna påvisas i tre av studierna (Burke 

et al., 2008; Drevenhorn et al., 2007; Jarl et al., 2014). En minskad alkohol- och 

tobakskonsumtion kunde påvisas i Drevenhorn et al., (2007) studie.  

3.1.2 Gruppundervisning  

I två av de tio studierna ingick gruppundervisning (Tabell 2). I de studier som använde 

gruppundervisning som åtgärd, behandlades bland annat ämnena kost, fysisk aktivitet, 

stresshantering samt fördelar med minskat saltintag, rökstopp och minskad alkoholkonsumtion 

(Tabell 3). Båda studierna kunde påvisa ett förbättrat blodtryck hos deltagarna. I båda studierna 

framkom det även bland annat att deltagarna minskade sin alkoholkonsumtion (Park et al., 

2013; Scala et al., 2008). 

3.2 Interaktiva gruppaktiviteter 

3.2.1 Workshops 

I två av de tio studierna tillämpades workshops (Tabell 2). I de studier som använde workshops 

fick deltagarna i smågrupper bland annat diskutera kring fysisk aktivitet och dess upplägg, 

kunskap om näringslära och kostens betydelse för hälsan. Deltagarna fick även verktyg för 

motivation att sluta röka, stresshantering och meditation (Tabell 3). Deltagarna i en av studierna 

använde sig även av rollspel och visuella verktyg. I en av studierna fick deltagarna även skriftlig 

information om livsstilsförändringar (Burke et al., 2008) (Tabell 2).  I båda studierna ledde 

interventionen till ett förbättrat blodtryck hos deltagarna. (Burke et al., 2008; Lu et al., 2015). 

En ökad fysisk aktivitet och minskad tobakskonsumtion kunde också påvisas i en av studierna 

(Lu et al., 2015). 

3.3 Samtal och kommunikation 

3.3.1 Individuellbaserad 

En av studierna använde sig av individuellt baserade samtal och kommunikation (Tabell 2). Det 

handlade om att möta deltagaren på deras nivå och utgå ifrån deras behov. Sjuksköterskan 

lyssnade på vad deltagaren redan visste samt vad de ville ha mer kunskap om. Deltagarna 

uppmuntrades till att ta kontroll över och stärka sin egen hälsa (Tabell 3). I studien som använde 

samtal och kommunikation individuellt påvisades bland annat ett förbättrat blodtryck hos 

deltagarna samt en minskad förbrukning av tobak (Rasjö Wrååk et al., 2015).  
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3.3.2 Gruppbaserad 

Två av studierna använde sig av samtal och kommunikation i grupp (Tabell 2). I den 

gruppbaserade samtal- och kommunikationsbaserade strategin fick deltagarna bland annat dela 

med sig av de utmaningar och svårigheter som kan uppstå vid en livsstilsförändring. Dessutom 

fick deltagarna hjälpas åt att identifiera vad en livsstilsförändring kan bidra till samt dela med 

sig av vad de hade för förväntningar på sig själva (Tabell 3). Genom att använda samtal och 

kommunikation kunde ett förbättrat blodtryck påvisas hos deltagarna. Dessutom ökade 

deltagarna sin fysiska aktivitet (Ae Kyung et al,. 2012; Liehr et al., 2006).  

3.4 Resultatsammanfattning 

Av de tre kategorier som de tio studierna använde sig av påvisade alla strategier en förbättring 

av blodtrycket (Tabell 3). De stödjande åtgärder som studierna använde sig av för att hjälpa 

personer med hypertoni till livsstilsförändringar, visade på att deltagarna förbättrade sin livsstil. 

Det i sin tur bidrog till en positiv effekt på blodtrycket. Den förbättrade livsstilen ledde även 

till minskad risk för följdsjukdomar senare i livet. Resultatet i studierna visade på att 

sjuksköterskan spelar en stor del i den icke-farmakologiska behandlingen, vad gäller stödjande 

åtgärder till livsstilsförändring hos vuxna personer med hypertoni.  

 

4 Diskussion 

4.1 Metoddiskussion 

För att söka fram vetenskaplig litteratur som svarade mot syftet i studien valdes en 

litteratursturstudie med systematisk sökning som metod. Databaserna CINAHL+, MedLine och 

PsykInfo valdes då de bland annat behandlar ämnet omvårdnad. 

Vid sökning av de meningsbärande orden på de olika databaserna upptäcktes flera synonymer 

som användes vid sökning för att få fram vetenskap som svarade på studiens syfte. I sökstrategin 

valdes att använda OR i sökblocken och AND mellan sökblocken vilket resulterade i en bredare 

sökning. När en sökning genomförs med OR och AND kommer minst ett ord från varje 

sökblock finnas med i resultatet av sökningen. Det leder till att relevanta artiklar kan påträffas 

(Forsberg och Wengström, 2013). Enligt Karlsson (2012) gör OR att en sökning blir mer 

sensitiv medan AND gör sökningen mer specifik. Kristensson (2014) menar att balansen mellan 

sensitivitet och specificitet är av stor vikt. Sensitivitet gör det möjligt att identifiera relevant 

litteratur, medan specificitet sorterar bort irrelevant litteratur (ibid.). Den här studien har tre 

sökblock med många sökord i varje sökblock (Bilaga 1 Sökmatris). Det gör att studien har en 

hög och god balans beträffande sensitivitet och specificitet, vilket är en styrka i litteraturstudien. 

Limits användes för att begränsa sökningen. För att motsvara författarnas språkkunskaper 

valdes det engelska språket som en begränsning. Det som dock kan hända vid begränsning av 

språk kan vara att relevant litteratur inte upptäcks. Tidsbegränsningen till år 2006 till 2016 

valdes på grund av att litteraturstudien skulle vara uppbyggd på aktuell forskning kring ämnet. 

Med avseende att artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade valdes dessutom ”peer 

reviewed” som begränsning. Då studiens syfte fokuserade på vuxna personer med hypertoni 

valdes även åldersbegränsning ”all adults”.  

I två av studierna frångicks strukturen IMRAD, men då de svarade mot studiens syfte och en 

kontroll gjordes på tidskrifternas ”author guidelines”, inkluderades dem (Lu et al., 2015; Rasjö 
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Wrååk et al., 2015). På tidskrifternas hemsida fanns det riktlinjer och strukturer som skulle 

följas, vilket de två studierna gjorde. Två av studierna använde sig inte av ordet sjuksköterska 

i sina studier (Burke et al., 2008; Lu et al., 2015). Valet att ta med dem i litteraturstudien likväl, 

grundades på att de interventioner som användes i studierna var livsstilsåtgärder som 

sjuksköterskan i sin profession kan utföra.  

Vid värdering av studierna granskades styrkor och svagheter med hjälp av granskningsmallar 

som stöd (Forsberg & Wengström, 2013; Kristensson, 2014). Genom att granska studiers 

styrkor och svagheter kan artiklar värderas utifrån sin vetenskapliga kvalité. Det har betydelse 

då resultatet ska bearbetas och analyseras (Kristensson, 2014). Vad som även togs med i 

beaktning vid granskning och värdering var studiernas storlek på urval och bortfall, tydliga 

beskrivningar, otillräckliga beskrivningar, RCT- eller CCT-studie, om det förekom blindning 

samt förekomst av pilotstudier. En kvantitativ studie som har ett stort urval, lågt bortfall, tydliga 

beskrivningar, är blindade, haft pilotstudier samt har RCT-design, klassas som styrkor (Billhult 

& Gunnarsson, 2012). Resultatet av kvalitetsbedömningen som gjordes utifrån de valda 

granskningsmallarna upplevdes av författarna svår att tolka. Det grundas på att bedömningen 

av svaren till granskningsmallarnas frågor var svåra att veta hur de på bästa sätt skulle beaktas 

och bedömas. Därav valet att även ta med egna kriterier i kvalitetsbedömningen. Det kan dock 

lett till att studiernas kvalité felvärderats. 

Fyra av studierna värderades till hög vetenskaplig kvalité bland annat på grund av: stort urval, 

lågt bortfall, tydliga tabeller och statistik (Bilaga 2 Artikelmatris). Sex av studierna blev 

värderade till medel vetenskaplig kvalité. Anledningen till klassificeringen medel var bland 

annat på grund av stort bortfall med otillräcklig beskrivning. Det som stärkte studierna var bland 

annat stort urval och tydlig statistik (ibid.). Jarl et al., (2014) studie värderades till medel 

vetenskaplig kvalité. Värt att nämnas är dock att i den studien var det få deltagare och stort 

bortfall. Värderingen till medel grundades på den diskussion om studiens validitet och 

reliabilitet som Jarl et al., (2014) valde att ha med i sin studie. Enligt Forsberg & Wengström 

(2013) anses en studies kvalitet stärkas då forskarna diskuterar kring studiens validitet och 

reliabilitet. En av studierna inkluderades till en början men exkluderades efter granskning då 

det upptäcktes att den inte svarade mot studien syfte.  

I dataanalysen bearbetades data av båda författarna flera gånger för att inte gå miste om viktig 

information. Wallengren & Henricsson (2013) menar att en studie får mer styrka och ökar 

reliabiliteten om båda författarna analyserar innehållet. Vidare beskriver Wallengren & 

Henricsson (2013) att ta hjälp av en utomstående person som har kunskap inom området även 

det ökar studiens styrka. Under studiens gång har en handledare som besitter kunskap inom 

ämnet funnits till hjälp och givit feedback. Empowerment och self-efficacy är två ord som 

valdes att behålla på originalspråk, då det inte finns något motsvarande ord på svenska med 

samma betydelse. 

Grunden till det bearbetade resultatet skapades genom att identifiera kategorier. Under varje 

kategori sorterades liknande innehåll in och subkategorier skapades för att underlätta och 

tydliggöra resultatet för läsaren. Genom att integrera studiernas resultat med varandra blir det 

lättare för läsaren att på ett överskådligt sätt kunna förstå och värdera resultatet (Kristensson, 

2014). Interaktiva gruppaktiviteter är en huvudkategori som endast har en subkategori, 

workshops, vilket författarna inte anser vara en svaghet. Eftersom innehållet under workshop-

kategorin frångår de andra kategorierna kunde inte innehållet passas in på annan plats. 

En nackdel med att ställa studiernas resultat i relation till varandra kan vara att viss data blir 

mindre framträdande när de inte står under egen rubrik. Ett exempel är de studier som använde 

sig av ”rådgivning”, som hamnade under kategorin ”individuell undervisning”. Vissa effekter 
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av de stödjande åtgärderna valdes även dem att föras samman. Det kan ge några effekter en 

mindre framträdande roll. Valet gjordes för att ge resultatet en mer tydlig och överskådlig 

presentation. I studiernas effekter kunde en utläsning av huvudkategorier göras. Ett exempel är 

kategorin ”förändrade kostvanor” där effekterna minskat saltintag och hälsosammare kostvanor 

ingår.  

4.2 Resultatdiskussion  

Resultatet i de granskade studierna påvisade att sjuksköterskans stödjande åtgärder till en 

livsstilsförändring är av betydelse i den icke farmakologiska behandlingen av hypertoni. 

Sjuksköterskan kan genom undervisning, interaktiva gruppaktiviteter samt samtal och 

kommunikation vägleda personer med hypertoni till en förbättrad hälsa. Studiens resultat kan 

stärkas med tidigare forskning inom området. I en studie beskrivs hur läkemedel tillsammans 

med undervisning om hälsosamma levnadsvanor, som stödjande åtgärd, leder till en förbättrad 

livsstil och sänkt blodtryck hos personer med hypertoni (Hacihasanoğlu & Gözüm, 2011). 

I sjuksköterskans profession är det av betydelse att utgå ifrån den person du har framför dig och 

möta personen där den är. Därför är det av vikt att belysa och utgå ifrån personens egna resurser 

och stärka dem, vilket är vad begreppet empowerment handlar om (Insulander & Björvell, 

2013). Det framkom i tre av de granskade studierna att empowerment är en metod 

sjuksköterskan kan använda sig av vid stödjande åtgärder för patienter med hypertoni (Ae 

Kyung et al., 2012; Liher et al., 2006; Rasjö Wrååk et al., 2015). Genom att använda sig av ett 

empowermentbaserat förhållningssätt som sjuksköterska, kan den maktposition som finns 

gentemot patienten neutraliseras och patienten blir jämlike. Enligt svensk 

sjuksköterskeförening (2008) kan empowerment leda till en förbättrad kommunikation mellan 

sjuksköterska och patient som i sin tur leder till att patienten kan ta kontroll över sin hälsa. Även 

Te Boveldt et al., (2014) beskriver empowerment som en viktig aspekt i relationen mellan 

vårdgivare och patient. Empowerment har visats sig vara ett starkt verktyg i sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete och stöd vad gäller patienter med diabetes. I en studie påvisades att 

empowerment ger patienter med diabetes kunskap, självkännedom och färdigheter, som kan 

behövas för att påverka sitt beteende och som i sin tur kan leda till en ökad livskvalité 

(Scambler, Newton & Asimakopoulou, 2014). I några av de granskade studierna påvisades en 

ökad self-efficacy hos deltagarna. Self-efficacy kan ge patienten både ett ökat självförtroende 

och en ökad tro på sig själv att klara av den personliga förändring som önskas (Te Boveldt et 

al., 2014). Det stärker banden mellan begreppen self-efficacy och empowerment. Båda 

begreppen handlar om att utgå ifrån patientens resurser och stärka deras förmåga till en 

livsstilsförändring. 

Tre av de granskade studierna använde både individuella och gruppbaserade strategier. Det som 

kan vara värt att diskuteras är om de olika strategierna haft påverkan på resultatet. De studier 

som enbart använde sig av individuella- eller gruppbaserade strategier påvisade bättre effekter 

på hälsan i jämförelse med de studier som använde sig av båda strategierna. Det som bör 

reflekteras kring är om de tre studierna använt sig av enbart en av strategierna, hade då ett annat 

resultat kunna påvisats?  

Två av studierna använde sig av skriftlig information i samband med undervisningen. 

Gemensamt för de två studierna var att deltagarna fick en ökad kunskap om hypertoni samt en 

ökad tro på att en livsstilsförändring har betydelse för hälsan. Det kan vara ett resultat av att 

deltagarna fick flera sätt att ta in informationen, och kunde därför bearbeta den på ett annat sätt 

för att sedan dra lärdom av det. Weber (2012) beskriver att när patienter besitter kunskap om 



 

 

14 

 

sitt höga blodtryck och hur de kan påverka det till det bättre, har de ett mer framgångsrikt 

resultat. 

Sju av studierna valde att diskutera kring mätinstrumentens validitet (Ae Kyung et al., 2012; 

Burke et al., 2008; Jarl et al., 2006; Lu et al., 2015; Park et al., 2013; Rasjö Wrååk et al., 2015; 

Tonstad et al., 2007). Tre av studierna diskuterade även kring studiens reliabilitet (Jarl et al., 

2006; Park et al., 2013; Rasjö Wrååk et al., 2015). Enligt Forsberg & Wengström (2013) handlar 

reliabilitet om mätmetodens förmåga att vid upprepade mätningar ge samma resultat. Det som 

kan vara värt att diskutera är mätinstrumentet blodtrycksmanschett, och dess reliabilitet. Åtta 

av de tio studierna som granskats använde bland annat blodtrycksmanschett som mätinstrument 

(Ae Kyung et al., 2012; Drevenhorn et al., 2007; Liehr et al., 2006; Lu et al., 2015; Park et al., 

2013; Rasjö Wrååk et al., 2015; Scala et al., 2008; Tonstad et al., 2007). Det kan vara svårt som 

forskare att vara säker på om personen som mätt blodtrycket hos deltagarna har mätt på exakt 

samma sätt. Likväl kan mätsäkerheten minska då olika personer mäter samma sak. Det är 

exempel på vad som kan påverka studiens reliabilitet (Kristensson, 2014). Resultatet i den här 

litteraturstudien vad gäller deltagarnas förbättrade blodtryck kan därför sägas ha en minskad 

reliabilitet. 

De tio studier som blivit granskade har sammanlagt blivit genomförda i åtta olika länder med 

olika kulturella bakgrunder. Precis som Kearney et al., (2005) beskriver är hypertoni ett globalt 

problem. Under år 2015 sökte 162,877 personer asyl i Sverige (Migrationsverket, 2016). Det 

tyder på att i Sverige lever det människor med många olika kulturella bakgrunder. I och med 

att de granskade studierna är genomförda i många olika länder men har genererat liknande 

resultat, kan den här studien vara användbar för en stor del av svenska befolkningen men även 

i övriga världen. En annan iakttagelse gällande studiens överförbarhet är att andelen deltagande 

kvinnor är 56 %. Det gör att studiens resultat kan tillämpas på både män och kvinnor. 

Alla de tio studier som granskats påvisade livsstilsförändringar, vilket stärker betydelsen av den 

icke-farmakologiska behandlingen av hypertoni. Det som dock bör beaktas är vikten av 

samarbetet mellan den icke-farmakologiska och den farmakologiska behandlingen. Weber 

(2012) beskriver att många läkare skriver ut läkemedel innan patienten blir informerad om att 

livsstilsförändringar kan påverka blodtrycket till det bättre. Enligt Li et al., (2014) kan icke-

farmakologisk behandling som livsstilsförändringar, även utesluta biverkningar som 

farmakologisk behandling kan ge. Biverkningar som kan uppkomma vid farmakologisk 

behandling av hypertoni är bland annat huvudvärk, trötthet, obehagskänsla i bröstet, hosta och 

sexuell dysfunktion (ibid.) Om en icke-farmakologisk behandling används istället undviks 

sådana biverkningar som kan ha en negativ inverkan på livskvalitén.  

En annan aspekt att tänka på är kostnaderna för samhället. Läkemedelskostnaderna för 

hypertoniläkemedel 2002 uppmättes till 1,656 miljoner kronor (SBU, 2004). Enligt SBU (2004) 

har 27 % av den svenska befolkningen hypertoni. I USA är det 29.3 % som drabbas av hypertoni 

(Li et al., 2014). Eftersom den svenska befolkningen har en liknande incidens för att drabbas 

av hypertoni som den amerikanska befolkningen, kan viss jämförelse göras. Enligt Li et al., 

(2014) uppmäts kostnaderna för hypertoni till 108-110 miljarder kronor varje år i USA. Även 

Cohen och Townsend (2002) menar på att hypertoni är en dyr sjukdom att behandla. 

Anledningen till att kostnaderna blir höga är på grund av dyra läkemedel men även för 

läkemedlens biverkningar. Det är därför av vikt att hitta en icke-farmakologisk behandling (Li 

et al., 2014). Eftersom icke-farmakologisk behandling inte ger några biverkningar kan det vara 

att föredra för många patienter. En fråga som kan ställas är om det är ekonomiskt och försvarbart 

att endast erbjuda patienter läkemedel, när det finns en avsevärt mycket billigare väg att gå?  

Sjuksköterskan kan genom sina stödjande åtgärder hjälpa patienten till livsstilsförändringar 

som kan vara positivt både samhällsekonomiskt och etiskt sett. Hur patienten väljer att leva sitt 
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liv är av stor betydelse och är en aspekt att lyfta då det handlar om respekten till patientens 

integritet, delaktighet och autonomi. Det är något som stärks av vad som står i patientlagen 

(SFS 2014:821). Enligt patientlagen ska all sjukvård främja patientens rätt till 

självbestämmande, delaktighet och integritet. Vidare skriver patientlagen att vården alltid ska 

utgå ifrån patienten, hur den vill leva sitt liv. Det som sjuksköterskan därför bör ta hänsyn till 

är hur patienten vill leva sitt liv samt hur personen upplever sin livssituation. Vill patienten 

fortsätta leva sitt liv som den gör och inte göra några livsstilsförändringar måste vi inom 

sjukvården respektera det. Väljer patienten att leva ett liv utan läkemedel när det finns möjlighet 

att behandla med livsstilsförändring, är även det något vi måste respektera. 

I åtta av de tio granskade studierna påvisades ett förbättrat blodtryck hos deltagarna. I de två 

resterande studierna valde forskarna att inte använda blodtrycksmätning som mätinstrument, 

vilket gör att det inte går att utesluta om även de två studiernas deltagare förbättrade sitt 

blodtryck. Dock visar resultatet att i alla studier har deltagarna förbättrat sin livsstil. En 

anledning till att två studier inte valt att mäta blodtrycket kan vara på grund av att minska risken 

för felmätningar. Det kan även bero på att riskerna för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom minskas 

vid livsstilsförändring trots att blodtrycket inte sjunker (SBU, 2004).  

4.3 Klinisk implikation 

I litteraturstudiens resultat framkommer det att sjuksköterskans stödjande åtgärder kan bidra till 

en livsstilsförändring och därmed minskad risk för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom senare i 

livet.  Den här litteraturstudien kan vara till hjälp för att belysa vikten av den icke-

farmakologiska behandlingen av hypertoni. Sjuksköterskans stödjande åtgärder till en 

livsstilsförändring kan skänka personer med hypertoni en ökad livskvalité utan onödiga 

biverkningar som den farmakologiska behandlingen kan ge.  

4.4 Förslag på vidare forskning 

Den icke-farmakologiska behandlingen för hypertoni bör få en större plats inom vården. För att 

det ska vara möjligt behövs mer forskning för att kunna skapa riktlinjer beträffande 

sjuksköterskans stödjande åtgärder till en livsstilsförändring. Ett annat förslag för vidare 

forskning är utvecklingen av det tvärprofessionella samarbetet gällande livsstilsförändringar. 

Genom att samarbeta mellan de olika professionerna inom vården kan patienten ses som en 

helhet där personens resurser kan förstärkas. Författarna i den här litteraturstudien anser att det 

saknas forskning i det tvärprofessionella samarbetet. Det framkommer inte i de granskade 

studierna vilken socioekonomisk bakgrund deltagarna kommer från.  Livsstilen mellan hög- 

och låg socioekonomisk bakgrund skiljer sig från varandra. Hypertoni stiger i alla 

samhällsgrupper och därför kan ytterligare studier inom olika socioekonomiska grupper vara 

till nytta för personer med hypertoni. En annan studie som skulle vara intressant är om 

personerna bibehåller sin nya livsstil över tid. 
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Författare: Ae Kyung, 
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Titel: Nurse-led 

empowerment strategies 

for hypertensive patients 

with metabolic 

syndrome. 

 

Tidskrift: Contemporary 

Nurse: A Journal For 

The Australian Nursing 

Profession 

 

Land: Korea 

Jämföra effekten av 

sjuksköterskeledd 

empowermentbaserad 

intervention med 

standardintervention 

gällande metabolt 

syndrom, 

riskfaktorer, beteende 

och promenader hos 

koreaner med 

hypertoni.  

Design: CCT-studie. 

Urval: 105 personer med hypertoni som besökte ett 

allmänt hälsocenter i Seoul blev tillfrågade att delta i 

studien. 70 personer valde att delta på ett 

informationsmöte om studien. Efter mötet kvarstod det 57 

personer som sedan deltog i studien.  

Inklusionskriterierna: minst 35 år, diagnostiserat 

hypertoni, eller stått på blodtrycksmedicin i minst ett år.  

Exklusionskriterier: systoliskt blodtryck >180mmHg 

och/eller diastoliskt blodtryck >120 mmHg. Patienter som 

hade blivit avrådda av sin läkare att utöva fysisk aktivitet 

eller hade fysiska begränsningar.  

 

I interventionsgruppen var det 30 personer som hade en 

medelålder på 64 år. 12 deltagare var män och 18 var 

kvinnor. Kontrollgruppen bestod av 22 personer som hade 

en medelålder på 65 år. 10 personer var män och 12 var 

kvinnor. 

 

Datainsamlingsmetod: Studien pågick under åtta veckor 

där data samlades in vid baseline och efter åtta veckor.  

Deltagarna fick själva välja om de ville tillhöra 

interventionsgruppen eller kontrollgruppen. 

 

Det empowermentbaserade interventionerna bestod av 3 

komponenter: undervisning om livsstilsförändringar, 

gruppdiskussioner om empowerment och fysisk aktivitet. 

Kontrollgruppen fick standardbehandling för hypertoni 

som inkluderade regelbundna uppföljningar om patientens 

hälsa, generell information om hypertoni inkluderat 

hälsosam kost, läkemedel och fysisk aktivitet.  

 

Analysmetod: Statistisk analys 

Styrkor: Lågt 

bortfall, tydlig 

statistik och tydliga 

tabeller samt tydlig 

bortfallsbeskrivning

.  

Svagheter: Få 

deltagare, CCT-

studie,  

 

Värdering: Medel. 

Antalet deltagare med metabolt syndrom 

sjönk signifikant i interventionsgruppen.  

 

Blodtrycket och midjemåttet sjönk 

signifikant i interventionsgruppen. 

 

Interventionen ledde till en signifikant 

förbättring mellan de två grupperna vad 

gäller empowerment.  

 

Andelen som började promenera ökade 

signifikant i interventionsgruppen. 
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Författare: Burke, V., 

Mansour, J., Mori, T., 

Beilin, L., Cutt, H., & 

Wilson, A.  

 

Titel: Changes in 

cognitive measures 

associated with a 

lifestyle program for 

treated hypertensives: a 

randomized controlled 

trial (ADAPT).  

 

 

Tidskrift: Health 

Education Research 

 

Land: Australien  

 

 

Undersöka 

förändringar i 

kognitiva beteenden, 

för att se om sådana 

förändringar går att 

förutsäga i 

hälsorelaterade 

beteenden hos 

överviktiga personer 

med hypertoni.  

Studiedesign: RCT-studie. 

 

Urval: 241 personer som blivit behandlade med hypertoni-

läkemedel de senaste tre månaderna och var mellan 40 och 

70 år. Personerna blev rekryterade via en annons.  

Deltagarna randomiserades till en interventionsgrupp (N= 

123 varav 67 kvinnor och 56 män) och en kontrollgrupp. 

(N=118 varav 67 kvinnor och 51 män). 

 

I interventionsgruppen var det totalt 102 personer som 

fullföljde studien och i kontrollgruppen var det 90 personer 

som fullföljde. 

 

Datainsamlingsmetod: Studien pågick under fyra 

månader samt en uppföljning efter 12 månader. 

Interventionsgruppen genomgick individuella möten, 

gruppträffar med workshop och fick utskrivna broschyrer 

om att förbättra sin livsstil. 

Kontrollgruppen fick information om livsstil skriven av 

National Heart foundation of Australia.  

Deltagarna fick besvara frågeformulär vid baseline, efter 

fyra månader samt vid uppföljningen efter 12 månader. 

 

Analysmetod: Statistik analys 

 

 

Styrkor: Stort 

urval, lågt bortfall, 

studiedeltagarna 

var blindade. 

 

Svagheter. 

Otillräcklig 

beskrivning av 

bortfall och 

inklusions- och 

exklusionskriterier 

 

Värdering: Medel 

Kost och fysisk aktivitet i förbättrades i 

jämförelse med kontrollgruppen. 

 

Det var en signifikant skillnad mellan 

grupperna gällande tron på de fördelar fysisk 

aktivitet och hälsosam kost kan ge. 

 

Förändringen i self-efficacy var signifikant 

högre i interventionsgruppen efter fyra 

månader gällande livsstilsförändringar, kost 

och fysiskt aktivitet.  
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Studiens syfte Metod och ev. design  Värdering Resultat 

Författare: 

Drevenhorn, E., 

Kjellgren, K. I., & 

Bengtson, A.  

 

Titel: Outcomes 

following a programme 

for lifestyle changes with 

people with hypertension 

 

Tidskrift: Journal Of 

Clinical Nursing 

 

 

Land: Sverige 

Utforska 

effektiviteten av ett 

strukturerat 

sjuksköterskeprogram 

med patient-centrerad 

rådgivning för 

patienter med 

hypertoni. 

Design: CCT-studie. 

 

Urval: 177 patienter på en vårdcentral i södra Sverige 

diagnostiserade med hypertoni blev tillfrågade att delta i 

studien tre månader efter deras årliga besök hos sin läkare. 

Av de 177 tillfrågade patienterna valde 100 personer att 

delta (33 män och 67 kvinnor), deltagarna var mellan 41 

och 89 år. 

 

 

Datainsamlingsmetod: Studien pågick under 15 månader 

där alla deltagare fick träffa samma sjuksköterska var 

tredje månad. Vid första mötet fick de information om 

hypertoni och dess risker. Informationen innehöll även hur 

deltagarna kunde ändra sin riskprofil gällande rökning, 

alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet, övervikt och lipider i 

blodet. Blodtryck och BMI togs vid varje besök. Frågor 

om rökning, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet, stress, 

matvanor, kunskap om sjukdomen och läkemedel samt 

blodprover togs vid start och efter studien. Deltagarna fick 

enkla råd samt kostrådgivning om att fördela måltiderna 

jämnt över dygnet, minska högenergi-måltider, välja 

lättprodukter, välja matolja istället för stekfett med enkel-

och fleromättat fett m.m.  

 

Analysmetod: Statistisk analys  

Styrkor: Stort 

urval, lågt bortfall. 

 

Svagheter: CCT-

studie 

 

Värdering: Hög 

Blodtrycket sjönk signifikant hos deltagarna. 

 

Antalet rökare och alkoholkonsumtionen 

minskade. 

 

Kvinnorna i studien gick signifikant ned i 

vikt. Midje-höftmåttet sjönk hos både män 

och kvinnor. 

 

Den fysiska aktiviteten ökade bland 

deltagarna.  
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Studiens syfte Metod och ev. design  berVärdering Resultat 

Författare: Jarl, J., 

Tolentino, J. C., James, 

K., Clark, M. J., & Ryan, 

M.  

 

Titel: Supporting 

cardiovascular risk 

reduction in overweight 

and obese hypertensive 

patients through DASH 

diet and lifestyle 

education by primary 

care nurse practitioners 

 

Tidskrift: Journal Of 

The American 

Association Of Nurse 

Practitioners 

 

Land: USA 

Utvärdera om en 

sjuksköterskeledd 

intervention som 

inkluderar rådgivning 

om hälsa och livsstil 

har någon inverkan 

på hälsan hos 

personer med 

hypertoni och 

övervikt/fetma. 

Design: CCT-studie. 

 

Urval: 45 patienter som led av fetma eller övervikt och 

hade hypertoni blev tillfrågade att delta i studien. 26 

patienter valde att genomföra studien. Deltagarna var 

mellan 44 och 73 år. Av dem var 12 män och 14 kvinnor.  

 

Datainsamlingsmetod: Studien pågick under 2 månader. 

Data samlades in från deltagarnas egenrapporterade 

uppgifter om kost- och motionsvanor, kapacitet att klara av 

deras sjukdom/tillstånd samt deras längd och vikt för att 

kunna räkna ut BMI. Uppgifterna togs före och efter 

studien. Deltagarna fick genomgå ett 

undervisningsprogram skapat av en sjuksköterska. 

Programmet innehöll information om DASH-dieten under 

tre gånger á 45 minuter i grupp och två enskilda 

telefonrådgivningar. All information som sjuksköterskan 

gav under undervisningstillfällena fick deltagarna 

utskrivna. De fick även allmän information från National 

heart, lung and blood institute. Innan och efter varje 

undervisning fick patienterna svara på ett frågeformulär 

(REAP) om bl.a. fysisk aktivitet, intag av salt-, fullkorn- 

och kalciumrik mat samt socker-, fett- och alkoholintag. 

Utöver frågor om kost fick de även besvara deras vilja att 

förändra sitt beteende. 

 

Analysmetod: Statistisk analys 

 

 

Styrkor: Tydlig 

statistik och tydliga 

tabeller.  

 

Svagheter: Få 

deltagare, stort 

bortfall, Otillräcklig 

urvalsbeskrivning.  

 

Värdering: Medel 

Interventionen ledde till att deltagarna 

förbättrade sin REAP-Score. Deltagarna fick 

även bättre uppfattning och kunskap om 

självhjälpsstrategier och self-efficacy att 

hantera sin hälsa och livsstilsval. 

 

Den fysiska aktiviteten visade på en 

signifikant förbättring i 

interventionsgruppen. 

 

Deltagarnas BMI sjönk signifikant i 

interventionsgruppen.  

 

En viktnedgång kunde även noteras i 

interventionsgruppen men var inte 

signifikant. 
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Titel: Adding story-

centered care to standard 

lifestyle intervention for 

people with Stage 1 

hypertension.  

 

 

Tidskrift: Applied 

Nursing Research.  

 

Land: USA. 

Studera effekterna av 

att lägga till ”Story-

centered care” till 

standardiserade 

livsstilsåtgärder för 

personer med 

hypertoni steg 1. 

Studiedesign: RCT-studie.  

 

Urval: 270 personer som arbetade på sjukhus eller universitet blev tillfrågade. 

 

83 av de 270 personerna inkluderades i studien genom att mäta blodtrycket tre 

gånger, varav två av mätningarna skulle påvisa hypertoni. Deltagarna skulle vara 

omedicinerade för hypertoni.  

 

Av de 83 personerna genomfördes ytterligare tre blodtrycksmätningar och om två 

av mätningarna visade hypertoni inkluderades dem vilket ledde till att 37 personer 

blev inkluderade i studien. 

 

24 av de 37 deltagarna fullföljde studien.  

Deltagarna var 24-64 år, 14 kvinnor och 10 män. 

 

 

Datainsamlingsmetod: Studien pågick under 24 veckor och mätningar gjordes 

vid base-line, efter åtta veckor, 16 veckor och efter 24 veckor.  

 

Deltagarna delades slumpmässigt in i två grupper á 12 personer (sex kvinnor och 

sex män). Den ena gruppen fick livsstilsrådgivning och den andra gruppen fick 

livsstilsrådgivning tillsammans med story-centered care. 

 

Analysmetod: Statistisk analys 

 

 

Styrkor: Bortfall 

tydligt beskrivet. 

 

Svagheter: Få 

deltagare. 

 

Värdering: Medel 

Ett förbättrat blodtryck 

kunde påvisas i 

interventionsgruppen i 

jämförelse med 

kontrollgruppen. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Författare, titel, 

tidskrift & land 

Studiens syfte Metod och ev. design  Värdering Resultat 

Författare: 

Lu, C., Tang, S., 

Lei, Y., Zhang, 

M., Lin, W., 

Ding, S., & 

Wang, P.  

 

Titel: 

Community-based 

interventions in 

hypertensive 

patients: a 

comparison of 

three health 

education 

strategies 

 

Tidskrift: BMC 

Public Health 

 

Land: Kina 

 

 

 

 

Utvärdera ett nytt 

interaktivt 

hälsoutbildningsprogr

am i workshopform 

och jämföra det med 

två vanliga 

hälsoutbildningsstrate

gier (självlärande 

läsning och 

föreläsningar), för att 

bedöma förändringar 

i hypertonirelaterad 

kunskap, följsamhet 

för 

hypertoniläkemedel, 

livsstil samt 

antropometriska, 

biokemiska och 

kliniska parametrar. 

Design: RCT-studie. 

 

Urval: 360 patienter med hypertoni valdes ut på Community Health Service 

Centre i Liaobu, Dongguan City i Kina. 

 

Inklusionskriterier: Personer med diagnostiserat hypertoni, ålder mellan 40-75 

år, gått ut grundskolan eller högre utbildning, kapabla att kommunicera med 

utbildaren, samt ha förmåga att delta i hälsoutbildningsaktiviteterna. 

 

Exklusionskriterier: Gravida, psykisk sjuka, dementa, kognitivt nedsatt 

funktion, samt andra sjukdomar som kräver specifik vård såsom, cancer, AIDS, 

njursjukdom, hjärt- kärl sjukdom. 

 

Av de 360 som startade studien var det 347 som fullföljde studien. 

 

Deltagarna randomiserades i tre olika grupper.  

 

Grupp 1 (N= 116): Självlärande läsning 

Grupp 2 (N= 114): Föreläsningar 

Grupp 3 (N= 117) Interaktiv workshops där visuella hälsoverktyg användes 

såsom bilder, tecknat, mat-modeller mm. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Alla grupper följde samma kursplan som innehöll följande områden: 

hypertonikunskap, hälsosam kost, fysisk aktivitet, alkoholvanor, rökvanor samt 

följsamhet i hypertoniläkemedel. 

 

Studien pågick under två år (sep 2011- okt. 2013) och träffarna i respektive 

grupp skedde en gång/månad. 

 

 

Analysmetod: Statistisk analys 

Styrka: Stort 

urval, lågt 

bortfall 

 

Svagheter: 

Otillräcklig 

beskrivning av 

bortfall. 

 

Värdering: 

Hög 

Det var en signifikant 

skillnad i alla tre grupperna 

gällnade kunskapen om 

hypertoni, men störst 

skillnad i grupp tre. 

 

Blodtrycket sjönk i grupp 

två och tre, där största 

skillnaden ifrån baseline var 

i grupp tre. 

 

 Den fysiska aktiviteten 

ökade i alla tre grupper, 

störst ökning i grupp tre. 

 

BMI sjönk i grupp ett och 

tre, där störst skillnad var i 

grupp tre. 

 

Midjemåttet sjönk enbart i 

grupp tre. 

 

Antalet cigaretter deltagarna 

rökte per dag sjönk men det 

var inte någon signifikant 

skillnad.  

 

 

 

 

  



 

 

 

Författare, titel, 

tidskrift & land 

Studiens syfte Metod och ev. design  Värdering Resultat 

Författare: 

Park, Y., Chang, H., 

Kim, J., & Kwak, J. 

S.  

 

 

Titel: 

Patient-tailored self-

management 

intervention for 

older adults with 

hypertension in a 

nursing home. 

 

Tidskrift: 

Journal Of Clinical 

Nursing 

 

 

Land: Korea 

  

Undersöka effekten av 

skräddarsydda 

livsstilsförändringar 

med hjälp av 

självhanteringsinterve

ntioner för äldre 

personer med 

hypertoni på 

äldreboenden. 

Design: CCT-studie. 

 

Urval: 47 deltagare som bodde på ett äldreboende valdes ut och 

delades in icke slumpmässigt till en interventionsgrupp (N= 23) 

och en jämförelsegrupp (N= 24). 

 

Inklusionskriterier: personer 60 år och äldre, diagnostiserad 

hypertoni i12 månader före placering på äldreboendet, samt 

optimal hypertonimedicinering.  

 

Exklusionskriterier: kognitiv defekt 

 

Av de 47 deltagarna slutförde samtliga studien. Medelåldern var 

77 år. Det var 34 kvinnor och 13 män.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Baseline-data samlades in i båda grupperna med hjälp av 

individuella intervjuer. Under 8 veckor fick sedan 

interventionsgruppen hälsoundervisning i grupp samt individuell 

rådgivning som var baserade på individuella behov för att 

skräddarsy strategiplaner för de livsstilsförändringar som 

behövde göras. Ämnesområdena för strategierna var kost, fysisk 

aktivitet, följsamhet i medicinering samt stresshantering. 

Jämförelsegruppen fick under 8 veckor enbart hälsoundervisning 

i grupp där fokus var att tillhandahålla kunskap samt motivera till 

egenvård. 

 

Efter 8 veckor gjordes samma intervju som vid baseline med 

samtliga deltagare. 

 

Analysmetod:  

Statistisk analys 

Styrkor: Inga 

bortfall. 

 

Svagheter: Få 

deltagare, CCT-

studie. 

 

Värdering: Hög.  

Egenvårdsvanorna gällande de 

livsstilsförändringar som 

behövde göras för att sänka 

blodtrycket ökade signifikant i 

interventionsgruppen i jämförelse 

med baseline.  

 

Blodtrycket sjönk signifikant i 

interventionsgruppen i jämförelse 

med baseline. 

 

 

  



 

 

 

Författare, titel, 

tidskrift & land 
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Författare:  

Rasjö Wrååk, G., 

Törnkvist, L., 

Hasselström, J., Wändell, 

P. E., & Josefsson, K.  

 

Titel:  

Nurse‐ led empowerment 

strategies for patients 

with hypertension: A 

questionnaire survey.  

 

Tidskrift: 

International Nursing 

Review 

 

Land: 

Sverige 

Beskriva 

effekterna av 

distriktsköterskan

s rådgivning och 

stöd som ges och 

är baserat på 

empowerment till 

vuxna personer 

med hypertoni. 

Design: RCT-studie. 

 

Urval: 32 vårdcentraler i Sverige fick frågan att vara med i 

studien. Alla som visade intresse fick mer information om 

studien. Nio vårdcentraler inkluderades i studien. 

 

Inklusionskriterier: 18 år och äldre samt diagnostiserad 

hypertoni. 

 

Exklusionskriterier: Patienter som bedömdes utav 

vårdpersonal att inte kunna fullfölja hela studien pga. 

allvarlig sjukdom. Personer som inte kunde förstå svensk 

text. 

 

111 deltagare randomiserades till en interventionsgrupp (N= 

59 st. eller en kontrollgrupp (N= 52 st.). 

 

Totalt slutförde 96 personer studien. 53 st. i 

interventionsgruppen och 43 st. i kontrollgruppen 

Medianåldern i interventionsgruppen var 66 år (min 42 år 

max 92 år) och i kontrollgruppen 62 år (min 46 år max 85 

år). 

 

Datainsamlingsmetod: 

Interventionsgruppen fick individuella träffar med en 

distriktssköterska à 7 gånger under ett år där empowerment 

användes som metod i rådgivningen. Kontrollgruppen fick 

individuella träffar á 4 gånger under ett år med 

standardbehandling/rådgivning för hypertoni. 

Deltagarna i de båda grupperna besvarade på frågor före och 

efter interventionen gällande sin hälsa, fysiska aktivitet, kost, 

vikt, rökning, alkohol, stress samt kunskap om hypertoni. 

 

Analysmetod:  
Statistisk analys 

Styrkor: Lågt bortfall, 

tydliga tabeller. 

 

Svagheter: Otillräcklig 

beskrivning av bortfall. 

 

Värdering: Medel 

 

  

Blodtrycket reducerades i 

interventionsgruppen men visade 

inte på någon signifikant 

skillnad. 

 

Interventionsgruppen hade 

signifikant bättre hälsa generellt 

och ett bättre välmående både 

psykiskt och fysiskt. 

 

Livsstilen visade ingen 

signifikant skillnad i båda 

grupperna före – och efter 

interventionen. 

 

Fler deltagare i 

interventionsgruppen i jämförelse 

med kontrollgruppen hade gjort 

en livsstilsförändring efter 

interventionen, men det var ingen 

signifikant skillnad. 

 

I interventionsgruppen ökade 

kunskapen om hypertoni 

signifikant. 

 

Antalet som använde tobak 

sjönk, men det var inte 

signifikant i någon av grupperna.  
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tidskrift & land 
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Författare: Scala, D., 

D'Avino, M., Cozzolino, 

S., Mancini, A., Andria, 

B., Caruso, G., & Caruso, 

D.  

 

Titel: 

Promotion of behavioural 

change in people with 

hypertension: an 

intervention study. 

 

Tidskrift: 

Pharmacy World & 

Science:  

 

Land: Italien 

Bedöma 

effekterna av ett 

utformat 

motiverande 

tillvägagångssätt 

för att sänka 

blodtrycket hos 

patienter med 

hypertoni. 

Design: RCT-studie 

 

Urval: Deltagarna valdes slumpmässigt ut bland patienter med 

hypertoni på Italiens största sjukhus.  

 

Inklusionskriterier: Patienter med hypertoni utan diabetes och 

hyperlipedimi, BMI under 28.  

 

292 deltagare inkluderades och randomiserades till antingen en 

interventionsgrupp (N=150) eller en kontrollgrupp (N=142). 

Totalt var det 156 deltagare som fullföljde studien (N=58 i 

interventionsgruppen och N= 98 i kontrollgruppen) 

 

Datainsamlingsmetod: Studien pågick under 12 månader och 

blodtrycket mättes före och efter 12 månader. Ett frågeformulär 

fylldes i av båda grupperna som var relaterade till deltagarnas 

nuvarande livsstil, dagliga fysiska aktivitet, alkoholkonsumtion, 

rökning, saltintag, kostvanor samt intag av vanligt dricksvatten. 

Samma frågeformulär fylldes sedan i efter 12 månader. 

Interventionsgruppen fick träffas i fokusgrupper (á 5 stycken) där 

diskussioner fördes med hjälp av en ”moderator” om fördelarna 

med att göra livsstilsförändringar. Ämnen som diskuterades var 

kost, effekten av reducerat saltintag, rökstopp, minska 

alkoholkonsumtionen och fysisk aktivitet. Deltagarna blev 

uppmuntrade att uttrycka sina idéer, tro, oro och egna 

erfarenheter kring ämnena. Vid andra tillfället gjordes ett 

rollspel/situation relaterat till någon livsstils-riskfaktor där 

deltagarna fick hjälpas åt att hitta lösningar och strategier. Baserat 

på gruppdiskussionerna kunde sedan eventuella tvetydigheter och 

tvivel kring livsstilsförändringar klaras upp. Kontrollgruppen 

blev kallade 2 gånger (2 månader och 4 månader efter 

rekryteringen) för mätning av blodtryck, puls och vikt. 

Analysmetod:  
Statistisk analys 

Styrkor: Stort 

urval, vissa 

interventioner 

testade i en pilot-

studie. 

 

Svagheter: Stort 

bortfall. 

 

Värdering: Medel 

 

Det var en signifikant förbättring 

av blodtrycket i 

interventionsgruppen efter 12 

månader och i jämförelse med 

kontrollgruppen.  

 

En signifikant förbättring av 

livsstilsförändringar i båda 

grupperna efter 12 månader 

påvisades,  

 

Livsstilsförändringar gällande 

minskat saltintag och minskad 

alkoholkonsumtion var enbart 

signifikant bättre i 

interventionsgruppen.  
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Författare: 
Tonstad, S., Alm, 

C. S., & Sandvik, 

E. 

 

Titel: Effect of 

nurse counselling 

on metabolic risk 

factors in patients 

with mild 

hypertension: a 

randomised 

controlled trial 

 

Tidskrift: 

European Journal 

Of 

Cardiovascular 

Nursing: Journal 

Of The Working 

Group On 

Cardiovascular 

Nursing Of The 

European Society 

Of Cardiology 

 

Land: Norge 

Jämföra effekten på 

blodtrycket och dess 

metobola följder 

(midjemått, lipider och 

glukoskoncentration) 

av sjuksköterskeledd 

terapi med vanliga 

omvårdnadsåtgärder 

hos patienter med mild 

hypertoni som 

genomgått ett hjärt-

kärlscreening program.  

Design: RCT-studie. 

 

Urval: Personer födda -24/25, -40/41, 60 och -70 i Oslo län blev 

screenade för hjärt-kärlsjukdom. 1569 personer mellan 30-69 år, 

med blodtryck över >140/90 mmHg vid minst två tillfällen kom 

på ett återbesök.  

 

Exklusionskriterier: Personer med hjärt-kärlsjukdom, sekundär 

hypertoni, njursjukdom, endokrin sjukdom eller psykisk sjukdom, 

diabetes som kräver insulinbehandling, kolesterol över 80mmol 

eller sekundär och genetisk hyperlipedimi, drog-eller 

alkoholmissbruk och ett BMI över 35.  

 

Deltagarna blev randomiserade till en interventionsgrupp (N= 31) 

och en kontrollgrupp (N=20). Två i interventionsgruppen 

fullföljde ej studien och fyra i kontrollgruppen. Efter bortfallen 

var det 10 kvinnor och 19 män i interventionsgruppen och 13 män 

och tre kvinnor kontrollgruppen. 

 

Datainsamlingsmetod: Studien pågick under sex månader. 

Samtliga deltagare fick genomgå mätningar vid baseline och efter 

sex månader som innehöll: blodtryck, puls, BMI, vikt, midjemått, 

höftmått, totalt kolesterol, HDL-kolesterol, triglycerider, 

glykosnivåer, HbA1C, total homocystein och fibrinogen 

.  

Interventionsgruppen fick individuella och generella 

rekommendationer om livstilsförändringar såsom att öka fysisk 

aktiviteten, sluta röka, reducera fettintag, öka frukt- och 

grönsaksintag, gå ner i vikt, reducera alkoholkonsumtionen och 

minska saltintag. Kontrollgruppen fick lätta råd och 

rekommendation att besöka sin läkare under studiens gång. 

 

Analysmetod:  
Statistisk analys  

Styrkor: Lågt 

bortfall, tydlig 

statistik och tydliga 

tabeller. 

 

Svagheter: Få 

deltagare.  

 

Värdering: Hög 

I interventionsgruppen 

förbättrades blodtrycket hos 

deltagarna och en minskning av 

de metabola riskfaktorerna kunde 

påvisas. 

 

Vikt och midjemått ökade i 

interventionsgruppen men utan 

signifikant skillnad.  

 

I kontrollgruppen ökade 

deltagarnas vikt och midjemått 

signifikant i jämförelse med 

baseline.  

 

 

 

 


