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SAMMANFATTNING                                                                                                                 

Bakgrund, hypertoni ökar kraftigt globalt. I Sverige uppskattas det till 1.8 miljoner personer 

med hypertoni. Hypertoni ökar risken för att insjukna i kardiovaskulära sjukdomar och för 

tidig död. Det är viktigt att öka kunskap om riskfaktorer och icke-farmakologisk behandling. 

Distriktssköterskans viktiga uppgift i kontakt med patienten är att systematiskt integrera 

relevanta och hälsofrämjande aspeker vid hypertoni. Syftet med studien var att beskriva de 

faktorer som har betydelse för patientens motivering till livsstilsförändringar vid hypertoni. 

Metoden som användes var systematisk litteraturstudie med beskrivande design. Databaserna 

som genomsöktes var Cinahl och PubMed. Litteraturstudien baseras på 14 vetenskapliga 

artiklar. Resultatet antydde till att individanpassad livsstilsrådgivning och kontinuerlig 

uppföljning av distriktssköterskan kan ha betydelse hos patienter med hypertoni för att uppnå 

ett ökat egenvårdsbeteende. Distriktssköterskor som genomgått utbildning i ”Stages of 

Changes-modellen” och ”motiverande samtal” fick bättre struktur i samtalet och överlät ordet 

mer till patienten och lät patienten bli mer delaktig. Patienten ökade sin följsamhet till 

livsstilsförändringar. Slutsatsen i litteraturstudien är att distriktssköterskans 

livsstilsrådgivning kan ha en betydande roll i den icke-farmakologiska vården kring patienten, 

ändrad livsstil är grunden för behandlingen för att sänka blodtrycket. Även vid farmakologisk 

behandling av hypertoni är distriktssköterskans prevention av livsstilsförändringar av stor 

betydelse. 

Nyckelord: distriktssköterska, hypertoni, livsstil, rådgivning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Background, hypertension is increasing globally at a fast rate. In Sweden it is estimated that 

1.8 million people suffer with hypertension. Hypertension increases the risk of developing 

cardiovascular disease and premature death. It is important to increase awareness of the risk 

factors and non-pharmacological treatment. The district nurse's key role in contact with the 

patient is to systematically integrate relevant and health aspects in hypertension. The aim of 

the study was to describe the factors relevant to the district nurse´s role in motivating lifestyle 

changes in patients with hypertension. The method used was systematic literature with 

descriptive design. The databases that were searched were Cinahl and PubMed. The literature 

review is based on 14 scientific articles. The results suggested that individualized lifestyle 

counseling and continuous monitoring by the district nurse may be significant in helping 

patients with hypertension to achieve greater self-care behaviour. District nurses trained in 

“Stages of changes” model and “motivational interviewing” could more easily structure the 

conversation and give more initiative to the patient rather than to just teach. Patients increased 

their acceptance of the need for lifestyle changes. The conclusion in this review is that 

lifestyle counseling by the district nurse has a significant role to play in the non-

pharmacological care of the patient. Changing lifestyle is a very important factor in the 

treatment for lowering blood pressure. Even with pharmacological treatment of hypertension 

the district nurse`s role in motivating lifestyle changes is of great significance. 

Keywords: district nurse, hypertension, lifestyle, counseling 
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1. BAKGRUND 

 

1.1 Epidemiologi  

Antalet personer med hypertoni ökar kraftigt globalt och beräknas omfatta närmare 1,6 

miljarder människor motsvarande 30 procent av jordens befolkning år 2025 enligt Kearney 

m.fl. (2005). Förekomsten av hypertoni i Sverige kan uppskattas till omkring 1,8 miljoner 

personer motsvarande 27 procent av den vuxna befolkningen (20 år och äldre). Hypertoni är 

lika vanligt hos kvinnor som hos män. Förekomsten ökar med stigande ålder så att mer än 

hälften av svenska befolkningen har hypertoni vid 65 års ålder. Av de 1,8 miljoner i Sverige 

erhåller cirka 760 000 farmakologisk behandling för sitt höga blodtryck. Det framgår då att 

det föreligger en stor underbehandling hos personer med högt blodtryck (Statens beredning 

för medicinsk utvärdering [SBU], 2007). 

 

1.2 Patofysiologi  

Det arteriella blodtrycket bestäms av två faktorer, den mängd blod som hjärtat pumpar vid 

varje slag och det motstånd som blodet möter i kroppens arterioler det vill säga de perifera 

artärerna. Hypertonins fysiologiska mekanism är att ökat perifert motstånd föreligger i dessa 

kärl. Orsak till ökat perifert kärlmotstånd kan vara en tilltagande styvhet i artärväggarna eller 

att artärens lumen är trång på grund av vasokonstiktion som följd av sympatikusstimulering. 

Någon isolerad orsak till hypertoni finns inte utan orsakerna varierar från individ till individ. 

Hypertonins stresspåverkan mot artärväggarna bidrar till uppkomst av endotelskada i 

kärlväggen som i sin tur leder till aterosklerosutveckling i kranskärl, karotiskärl och hjärnans 

artärer. De vanligaste komplikationerna är ischemisk hjärtsjukdom, demens och stroke. 

Hypertonin kräver ständigt ökat hjärtarbete som i sin tur orsakar hjärtsvikt. För de allra flesta 

med hypertoni kan man inte hitta en enskild orsak. Flera omständigheter kan medverka som 

ärftliga anlag, övervikt, stress, matvanor, rökning och hög alkoholkonsumtion. I vår kultur 

ökar blodtrycket, främst övertrycket, också med ökande ålder. Den här typen av högt 

blodtryck, som är den vanligaste kallas primär eller essentiell hypertoni. Blodtrycket kan 

sänkas och kontrolleras med hjälp av ändrad livsstil. Tydligt är att barn till föräldrar med 

hypertoni har högre risk att själva utveckla hypertoni oavsett riskfaktorer (Ericson & Ericson, 

2008).                                                            

 

1.3 Klassificering och definition av hypertoni  

Hypertoni utgör ett tillstånd då blodtrycket uppmäts > 140/90 mm Hg i liggande eller sittande 

efter 5 – 10 minuters vila och vid minst tre tillfällen under loppet av några veckor/månader 

(SBU, 2007). 

 SBU:s definition 2007: mild hypertoni 140-159/90-99 mm Hg, måttlig hypertoni 160-

179/100-109 mm Hg och kraftig hypertoni >180/>110 mm Hg. 

Av de 1,8 miljoner vuxna med förhöjda värden har 60 procent mild hypertoni, 30 procent har 

måttlig hypertoni och 10 procent har kraftig hypertoni. En systolisk blodtrycksökning på 20 

mm Hg eller en diastolisk på 10 mm Hg över nivån 115/75 mm Hg fördubblar risken att dö i 

hjärt– och kärlsjukdom. Den riskökningen är oberoende av andra riskfaktorer för hjärt– och 

kärlsjukdom och är likartad för kvinnor och män (SBU, 2007). 
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1.4 Distriktssköterskans profession  

I distriktssköterskans (dsk) kompetensbeskrivning beskrivs dsk viktiga uppgifter i kontakt 

med patienten är att systematiskt integrera relevanta och hälsofrämjande aspeker vid 

hypertoni. Med sin specialkompetens inom folkhälsa, omvårdnad, medicin och socialt synsätt 

har dsk en betydelsefull funktion som kunskapsförmedlare och handledare inom de områden 

där hon är verksam. Omvårdnad utgör grunden för dsk kunskapsområde och är utgångspunkt 

för arbetet samt att använda evidensbaserad kunskap inom omvårdnadsvetenskapen.  I dsk 

kompetens och förmåga ingår det att stärka patienten till god hälsa genom ett hälsofrämjande 

synsätt (Distriktssköterskeföreningen, 2008). International Council of Nurses (ICN) antog den 

första etiska koden för sjuksköterskor år 1953. Den yrkesetiska koden används som 

vägledning för att enskilt eller tillsammans reflektera och diskutera utifrån allmänhetens, 

yrkesutövningens, medarbetarnas och professionens perspektiv. Enligt ICN:s etiska kod har 

sjuksköterskan fyra grundläggande ansvarsområden: Att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och att lindra lidande (The ICN Definition of Nursing, 2006). Även i hälso- 

och sjukvårdslagen framkommer det att dsk ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande 

(Hälso- och sjukvårdslagen, [HSL], SFS 1982:763, 2§).   

 

1.5 Livsstilsförändringar/ Icke farmakologiska behandlingar  

En sänkning av både systoliskt och diastoliskt blodtryck minskar risken för kardiovaskulär 

sjuklighet och för tidig död. Livsstilsförändringar bör alltid ingå vid behandling av hypertoni 

och de kan oftast vara tillräckliga för att sänka blodtrycket vid mild blodtrycksförhöjning.  

Livsstilsförändringar ska ses som ett värdefullt komplement även till farmakologisk terapi 

(SBU, 2007). 

Det finns flera icke farmakologiska åtgärder som reducerar hypertonins riskfaktorer: rökstopp, 

fysisk aktivitet, viktreduktion, kostförändringar, minskat alkoholintag, och stresshantering. 

Rökning är en stark riskfaktor men har dock ingen varaktig effekt på blodtrycket. 

Tobaksrökens komponenter påskyndar arteriosklerosutvecklingen och tobaksrökens toxiska 

effekter bidrar starkt till att endotelskada uppstår. En allvarlig riskfaktor för hjärtkärlsystemet 

är således otvetydigt rökning och framförallt i kombination med hyperlipidemi och hypertoni. 

Rökstopp är en av de mest eftersträvansvärda och kostnadseffektiva åtgärderna gällande 

medicinskt perspektiv. Risken för hjärt- och kärlsjukdom fem år efter rökstopp är närmast 

jämförbar med risken för en icke-rökare. Rökarens motivation är avgörande för ett 

framgångsrikt rökstopp. En eventuell viktuppgång bedöms vara av liten betydelse i 

sammanhanget vid rökstopp. Fysisk aktivitet har gynnsamma effekter på blodtrycket. Som 

primär hjärt- och kärl prevention rekommenderas minst 30 minuter daglig fysisk aktivitet till 

exempel rask promenad, joggning eller cykling tills man blir varm och svettas. Med 

otillräcklig fysisk aktivitet avser att man inte uppnår rekommendationen om att vara fysisk 

aktiv varje dag i sammanlagt minst 30 minuter. Viktreduktion resulteras genom 

kostförändring det vill säga minskat energiintag med lämplig sammansatt kost. Redan vid 

måttlig viktreduktion hos överviktiga reduceras blodtrycket. En orsak till ökat kärlmotstånd 

kan vara ökat systemtryck på grund av ökad blodvolym, vanligtvis orsakat av vätske- och 

saltretention. Effekten av en liten saltreduktion vid långtidsbehandling av mild till måttlig 

hypertoni ger en begränsad effekt men däremot kan en kraftig minskning ge betydande 

effekter. Hög alkoholkonsumtion är associerat med högt blodtryck. Minskat intag av alkohol 

är förenat med lägre risk för hjärt- och kärlsjukdom och vid överkonsumtion är en reduktion 

av alkoholintag av stor betydelse. Intagets fördelning över veckans dagar är av betydelse och 

en hög konsumtion av alkohol enstaka dagar är skadligt samt ökar risken för stroke. 

Alkoholintaget för kvinnor bör understiga 1-1,5 deciliter vin eller 3-5 centiliter starksprit och 
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för män 1,5–2,5 deciliter vin eller 5-7 centiliter starksprit dagligen. Vid långvarig stress 

föreligger en sympatikusaktivering som medför en ständig kontraktion av kärlväggens 

muskelceller som då hypertrofierar vilket anlägger grunden till utveckling av hypertoni. Vid 

stressymptom kan olika typer stresshantering sänka ett förhöjt blodtryck (SBU, 2007). 

 

1.5.1 Stages of changes- modellen  

Stages of changes modellen (SOC) ser förändringsarbetet som en process i fem olika stadier: 

Det förmedvetna, medvetandestadiet, förberedelsestadiet, aktivitetsstadiet och 

vidmakthållandestadiet. Stegen i SOC- modell har utvecklats för användas vid behandling av 

flera hälso- beteenden. Det förmedvetnastadiet innebär att antingen så har patienten ingen 

information om konsekvenserna av sitt beteende eller så har de information men ingen avsikt 

eller motivation att ändra sitt beteende inom de närmaste sex månaderna. I medvetandestadiet 

är patienten medveten om sitt högriskbeteende och väger för- och nackdelar att ändra sitt 

beteende. De kommer sannolikt att förändra beteenden inom de närmaste sex månaderna eller 

balanserar här under en längre tid och väger för-och nackdelarna av ett ändrat beteende. I 

förberedelsestadiet planerar patienten att vidta åtgärder inom den närmaste månaden. I 

aktivitetsstadiet har patienten gjort en förändring i sin livsstil under de senaste sex månaderna. 

När patienten befinner sig i vidmakthållandestadiet arbetar patienten på att förhindra återfall 

eftersom de utsätts för återkommande frestelser i vardagen. Patienten kan få återfall i sitt 

riskbeteende, vilket kan ses som ett tillfälligt misslyckande och vissa patienter rör sig genom 

de olika stadierna flera gånger innan de slutligen men inte alla har integrerat sina 

livsstilsförändringar inom sin sociala miljö (Levesqued, Cummins, Proschaska, J.M. & 

Proschaska, J.O., 2006).  

 

1.5.2 Motiverande samtal  

Beroende på var patienten med hypertoni befinner sig i sin livsstilsförändringsprocess 

används olika metoder. För att underlätta patientens förflyttning mellan de olika stegen kan en 

speciell samtalsmetod användas så kallad motiverande samtal. Ett motiverande 

förhållningssätt har utvecklats av Miller & Rollnick genom metoden motiverande samtal. 

Metoden har främst utvecklats inom missbrukarvården och har därefter 

fått en mer generell användning som vid förändringsarbete för personer med problem som 

exempel alkohol, kost, fysisk aktivitet och tobak (Miller & Rollnick, 2002). 

Motiverande samtal (MI) definieras som en patientcentrerad och styrande metod för att höja 

den inre motivationen mot förändring genom att utforska och lösa ambivalens. Samtalet ska 

utgå från patientens egen uppfattning, tankar och upplevelser. En förutsättning för att samtalet 

ska leda till en utveckling och förändring är att samtalet hålls på en reflekterande nivå. 

Grunden för MI är att samtalet alltid utgår från patientens autonomi. Metoden bygger på ett 

aktivt och empatiskt lyssnande inriktat på patientens förändringsberedskap och har som mål 

att hjälpa en människa till förändring på dennes egna villkor.  Metoden inarbetas av flera 

inslag som visat sig verksamma i olika förändringsmodeller till exempel att ge positiv 

förstärkning, stärka självtilliten och att övervinna ambivalens. I MI använder man sig av ett 

antal tekniker vars syfte är att underlätta kommunikation och öka förståelsen. Samtalen består 

av öppna frågor, reflekterande, lyssnande, summeringar och uppmuntran. Metoden strävar 

efter att patienten själv ska komma fram till självmotiverande uttalanden. Dsk ska undvika att 

framstå som en auktoritet och ska istället skapa ett jämställt samarbete och kommunikation. 

MI innebär utforskning mer än uppmaning och stöd snarare än övertalning eller bevisföring. 

Dsk roll är inte enbart att förmedla kunskap utan att även framkalla motivation till förändring 
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som förutsätts finnas inom patienten. Vid MI föreligger ansvaret till livsstilsförändring hos 

patienten. MI har metodmässig utvecklats i två grenar, korta motiverande interventionssamtal 

och som en metod i ett längre behandlingsprogram. Vilken samtalsstrategi man väljer beror på 

patientens beredskap till förändring (Miller & Rollnick, 2002).  

 

1.6 Problemformulering 

Hypertoni ökar risken för att insjukna i kranskärlssjukdom, stroke och övriga hjärt- och 

kärlsjukdomar som till exempel hjärtsvikt. Hypertoni ökar dessutom risken för utveckling av 

demens. Icke-farmakologisk terapi med livsstilspåverkan påverkar kardiovaskulära 

riskfaktorer gynnsamt och utgör basen i all behandling av hypertoni (SBU, 2007).  

Problemet är att många patienter inte har tillräcklig kunskap omkring sitt förhöjda blodtryck, 

vilket deras målvärde är och vad de själva kan göra för att sänka sitt blodtryck. Förutsättning 

för att patienten ska tro på den behandling som sätts in är ökad kunskap om sin diagnos (SBU, 

2007).  Därför är det viktigt att undersöka om dsk roll kan vara av betydelse genom att ge 

patienten ökad kunskap om hypertoni som kan leda till en ökad förståelse för vikten av 

livsstilsförändringar för att undvika kardiovaskulär sjuklighet och för tidig död. 

2. SYFTE  

Att beskriva de faktorer som har betydelse för patientens motivering till livsstilsförändringar 

vid hypertoni. 
 

Frågeställningar: 

Vilka faktorer har betydelse för motivering till livsstilsförändringar? 

Vilken effekt har patientens motivering till livsstilsförändringar? 

 

3. METOD  

Metoden var en systematisk litteraturstudie med deskriptiv design där metoden utgår ifrån 

SBU:s flödesschema (SBU, 2011, s. 27). För bearbetning och analys av artiklarna har 

granskningsprotokoll i Willman, Stolz & Bahtsevani (2011) använts som stöd.  
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3.1 Sökstrategier  

Studien bygger på systematiska sökningar i databaserna PubMed och Cinahl. Manuell 

sökning gjordes i en aktuell avhandling och referenslistor i relevanta artiklar. Sökorden som 

utgjorde grunden för litteratursökningen formulerades utifrån syftet och databasernas 

ämnesord. I databasen Cinahl användes Cinahl headings och de sökord som användes i den 

systematiska sökningen var hypertension och life style. I databasen PubMed användes 

sökorden hypertension och counseling (MeSH). Den booleska operatorn AND användes för 

att öka sökningens träffsäkerhet. Sökorden kombinerades för att få med så mycket som 

möjligt inom området och redovisas i sökmatrisen (bilaga 1). För att öka träffsäkerheten 

användes avgränsningar (limits) och de som tillämpades vid den elektroniska sökningen var 

vuxna, peer reviewed, engelska språket och de senaste tio åren. 
 

3.2 Urval  

Inklusionskriterier för studien var vetenskapliga originalartiklar som var relevanta till syftet. 

Artiklarna skulle beröra dsk prevention eller ha ett tydligt omvårdnadsperspektiv inom 

hypertoni, skrivna på engelska, innehålla abstrakt och publicerade mellan år 2002 – 2012. De 

skulle vara etiskt granskade och godkända, studier på vuxna av båda könen och vara av 

kvalitativ eller kvantitativ ansats. Exklusionskriterier för studien var artiklar som handlade om 

farmakologisk behandling och sekundärhypertoni. 

Utifrån sökresultaten lästes först titlarna som var det första urvalet. De som inte 

överensstämde med studiens syfte valdes bort. Vid andra urvalet lästes abstrakt och 

inklusions- och exklusionskriterierna avgjorde vilka artiklar som valdes bort. Efter urval två 

återstod 22 artiklar som i urval tre lästes i sin helhet och den vetenskapliga kvaliteten 

granskades samt om inklusionskriterierna var uppfyllda utifrån litteraturstudies syfte. De 

artiklar som förkastades var inriktade på farmakologisk behandling, kombination med andra 

sjukdomstillstånd, dubbletter och fyra artiklar valdes bort på grund av otillräckligt 

vetenskapligt underlag . Totalt återstod nio artiklar som redovisas i sökmatrisen (bilaga 1). De 

övriga artiklarna togs fram genom manuell sökning och resultatet bygger på 14 artiklar som 

redovisas i artikelmatrisen (bilaga 4). 

 

3.3 Värdering    

3.3.1 Bevisvärde  

Som stöd för de artiklar som ingick i litteraturstudien för att fastställa bevisvärdet utifrån 

vetenskapliga styrkor och svagheter relaterat till designen användes granskningsprotokoll i 

Willman m.fl. (2011). Den ifyllda checklistan sparades tillsammans med den vetenskapliga 

artikeln under litteraturstudiens bearbetning. 

De randomiserade kontrollerade studierna (RCT) bedömdes efter ett tydligt syfte och om 

studiepopulationen var representativ, om rekryteringen var acceptabel, om inklusions- och 

exklusionskriterierna var adekvata, vad interventionen innehöll samt vem som genomförde 

den. Bedömdes om det fanns demografiska likheter samt skillnader i kontrollgrupp och 

interventionsgrupp, hur kontrollgruppen behandlades och vilka mätmetoder som användes, 

om eventuella bortfall fanns och hur det påverkade resultatet. Tillförlitliga statistiska analyser 

och huvudresultat var avgörande samt om resultatet var relevant till den kliniska 

verksamheten (Willman m.fl., 2011). Kvalitetsbedömning av icke randomiserade studier 
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bedömdes utifrån samma granskningsprotokoll i Willman m.fl. (2011) för kvantitativa 

metoder.  

De kvalitativa studierna bedömdes utifrån ett tydligt syfte gällande problemformulering eller 

frågeställning. Hur urvalsförfarandet var beskrivet, om undersökningsgruppen var lämplig och 

hur metoden för datainsamling utförts. Det bedömdes om analysen var tydligt beskriven, om 

analysförfarandet var relevant i relation till datainsamlingsmetoden och om resultatet var 

pålitligt samt hade klinisk betydelse (Willman m.fl., 2011).  

Samtliga artiklar värderades utifrån om ett etiskt godkännande fanns. Den vetenskapliga 

kvalitetsvärderingen betygsattes enligt protokollet med hög, medel eller låg vetenskaplig 

kvalitet. Varje ja-svar gav en vetenskaplig styrka i artikeln (Willman m.fl., 2011).   

 

3.3.2 Evidensgrad  

När fler RCT-studier av hög kvalité visar samma fynd i resultatet bedömdes ha stark 

vetenskaplig evidens. Måttlig evidens är överensstämmande fynd i en RCT- studie av hög 

kvalitet och en eller flera RCT-studier av låg kvalitet eller överensstämmande fynd i flera 

studier av låg kvalitet. Begränsad evidens grundas på en RCT-studie av hög eller låg kvalité 

eller motsägande fynd i flera studier. RCT-studier eller andra typer av studier av 

otillfredsställande vetenskaplig kvalité bedöms som ingen vetenskaplig evidens. 

Observationsstudier med hög samstämmighet till andra studiers resultat och inga identifierade 

hot mot validiteten höjs evidensgraden i studien. För att få fram evidensgraden på slutsatserna 

vägdes både kvalitativa och kvantitativa studier samman och sammanvägning byggde på att 

studierna var kongruenta. Vid divergerande resultat i studierna emellan sänktes 

evidensgraden. Starkt vetenskapligt underlag har evidensgrad 1, måttligt vetenskapligt 

underlag har evidensgrad 2, begränsat vetenskapligt underlag har evidensgrad 3 och 

otillräckligt vetenskapligt underlag har evidensgrad 4 (Willman m.fl., 2011). 
 

 3.4 Bearbetningsmetod och dataanalys  

Artiklarna lästes i sin helhet och granskades noggrant samt materialet bearbetades utifrån 

litteraturstudiens syfte. Artiklarna lästes flera gånger av båda författarna och stödanteckningar 

skrevs under tiden. Vid bearbetning utfördes noggranna färgmarkeringar av relevanta 

textavsnitt, meningsbärande enheter som gjordes utifrån syftet för att lättare urskilja 

återkommande likheter och skillnader vilket diskuterades tills en enighet mellan författarna 

nåddes. Analys och klassificering av data gjordes och det resulterade i elva underkategorier. 

Utifrån underkategorierna bildades tre huvudkategorier. Analysen innebar att pendla mellan 

helhet och delar i materialet Willman m.fl. (2011).  

 

3.5  Etiska överväganden  

Personer som ingår i en forskning skyddas av olika regelverk. För att inte obehöriga ska 

kunna ta del av insamlat material skyddas det av konfidentialitet och sekretess. Konfidentiellt 

material ska skyddas mot obehöriga så de inte kan ta del av det. Forskaren har tystnadsplikt 

och får inte föra vidare någon information. Det finns etiska grundläggande principer som 

gäller i alla relationer mellan människor, autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen att 

inte skada och rättviseprincipen. Autonomiprincipen berör respekt för personer att var och en 
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ska respektera andras förmåga och hänsyn till varje persons rätt till självbestämmande. 

Godhetsprincipen innebär att var och en ska sträva efter att göra gott och förebygga eller 

förhindra skada. Principen att inte skada sammanfattar att inte utsätta någon för skada. 

Rättviseprincipen innebär att alla personer ska behandlas lika (CODEX-regler och riktlinjer 

för forskning, 2011). 

Till litteraturstudien ansåg författarna att det var betydelsefullt att välja studier som hade fått 

tillstånd från en etisk kommitté eller där etiska överväganden hade gjorts eftersom studierna 

då hade blivit granskade. Artiklarna analyserades så att fakta inte förvanskats och noggrann 

översättning utfördes. Författarnas förhållningssätt var att försöka vara objektiv relaterat till 

kvantitativ forskning, att hänsyn togs till orginalkällor och att det även försöktes ta hänsyn till 

vilken inverkan förförståelsen hade och erfarenheterna på hur den kvalitativ forskning 

uppfattades. Ingen relevant data uteslöts. Översättning från engelska artiklar jämfördes av 

båda författarna för att minska feltolkningar.  

 

4. RESULTAT 
 

I resultatet framkom elva underkategorier som bildade tre huvudkategorier som visar faktorer 

som påverkar patientens följsamhet till livsstilsförändring vid hypertoni (Tabell 1):  

 

Tabell 1. Översikt över kategorier och underkategorier 

Kategori Distriktssköterskans 

kunskap och 

förhållningssätt 

Patientens kunskap 

och förhållningssätt 

Effekter av 

distriktssköterskans 

motivering till 

livsstilsförändring 

Underkategori Distriktssköterskans 

traditionella  

prevention  

Distriktssköterskans 

syn på patientens 

kunskap 

 

Fysisk aktivitet och 

kost 

Stages of changes 

modellen 

 

Strukturerade 

omvårdnadsprogram 

Stress och livskvalitet 

Motiverande samtal  Patientens kunskap 

efter användning av 

Stages of changes 

modellen och 

motiverande samtal 

Rökning och alkohol 

  Vikt och BMI 

 

  Blodtryck 
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4.1 Distriktssköterskans kunskap och förhållningssätt 

4.1.1 Distriktssköterskans traditionella prevention  

Drevenhorn, Håkansson & Petersen (2001) studie, där observerades vilken typ av icke-

farmakologisk behandling som gavs av dsk vid besök för blodtrycksmätning samt att mäta dsk 

och patientens kommunikationsnivå under besöket. Resultatet visade att samtalet inte 

handlade om livsstilsförändringar i någon större utsträckning utan istället gavs mycket 

information och råd. De icke-farmakolologiska behandlingarna handlade i huvudsak om kost 

och fysisk aktivitet. Råden som delgavs handlade om somatiska aspekter det innebar ett strikt 

förhållningssätt i samtalet gällande preventiva hälso-åtgärder samt den psykosociala aspekten 

som innebar att rådgivning gavs tillsammans med syfte att öka patientens förståelse och 

motivation till livsstilsförändring. Vid mer än hälften av besöken uppmätte dsk och patienten 

oftast på samma kommunikationsnivå i samtalet (a.a.). Majoritet av dsk i Jallinoja, Absetz, 

Kuronen, Nissinen, Talja, Uutela, A & Patja (2007) studie var överens om att deras uppgift 

var att motivera och stödja patienten till livsstilsförändringar. Nästan hälften av dsk i studien 

upplevde en osäkerhet hur livsstilsrådgivning skulle utföras med ett professionellt 

förhållningssätt och ansåg att de behövde mer kunskap vad gäller motiverande samtal och 

livsstilsförändringar (a.a.). 

 

4.1.2 Stages of changes modellen 

Resultatet i Drevenhorn, Bengtson & Kjellgren (2009); Drevenhorn, Bengtson, Allen, Säljö & 

Kjellgren (2007b) där dsk tillfrågades att delta i SOPHI-studien (dsk omvårdnad hos patienter 

med hypertoni) genom rekrytering från svenska vårdcentraler med dsk-ledd hypertoni 

mottagning. Dsk som samtyckte till studien randomiserades till interventionsgrupp eller 

kontrollgrupp. Dsk i interventionsgruppen som genomgått utbildning i hälsosamtal och SOC- 

modellen ökade sin förmåga att betona och fokuserade på de viktigaste livsstilsfrågorna för 

riskfaktorer hos patienter med hypertoni samt att möta patienten i förändringsprocessens olika 

stadier. De mest frekventa ämnen som diskuterades både före och efter utbildning var kost 

och motion. Dsk i interventionsgruppen i båda studierna fick utbildning inom SOC-modellen, 

riskfaktorer och riktlinjer vid hypertoni behandling och prevention (a.a.). Dessutom menar 

Drevenhorn, m.fl. (2007b) att samtalens längd ökade i interventionsgruppen samt betydelsen 

av icke-farmakologisk behandling nämndes oftare inom alla livsstilsbeteenden som alkohol, 

rökning, motion, stress och kost. 

 

 

4.1.3 Motiverande samtal   
 

Studien av Scala, D´Avino, Cozzolino, Mancini, Andria, Caruso, Tajana & Caruso (2008) 

visades att MI är ett kraftfullt verktyg i förändringsprocessen för att ändra sin livsstil och 

förbättra långsiktiga hälsoeffekter. Dsk fick genom MI deltagarna att öka sitt eget ansvar för 

riskfaktorer. Studiens resultat visade en signifikant förbättring av livsstilsförändringar vad 

gäller riskfaktorer som rökstopp, fysisk aktivitet, kost, alkohol och minska saltintag efter 12 

månader i båda grupperna men mer påtagligt i interventionsgruppen (a.a.). Resultatet i 

Drevenhorn, Bengtson, Allen, Säljö & Kjellgren (2007a) studie påvisade effekten av kunskap 

där dsk efter utbildning i MI i livsstilsrådgivning ökade sin förmåga att väga för och nackdelar 

och stärkte patientens egen medvetenhet om icke-farmakologisk behandling. Dsk blev även 

mer lyhörd och patienten fick ta den aktiva rollen att prata medans dsk lyssnade och guidade 

med frågor som utgick från patientens tankar och värderingar. Dsk ökade patientens 
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motivation till förändring och det resulterade i att dsk oftare gav individuellt anpassad 

rådgivning (a.a.). 

 

4.2 Patientens kunskap och förhållningssätt 

4.2.1 Distriktssköterskans syn på patientens kunskap  

Dsk förhållningsätt att utföra livsstilsrådgivning var av stor betydelse för patienten (Jallinoja 

m.fl., 2007). En majoritet av dsk var överens om att ett stort hinder för behandling av 

livsstilsrelaterade beteenden kunde vara en ovilja hos patienten att ändra sina vanor. 

Patientens otillräckliga kunskap om livsstilsförändringar kunde vara en orsak och 

livsstilsförändringar måste aktivt motiveras. Dsk brist på tid för att kartlägga patientens 

livssituation för att kunna ge rådgivning på ett mer fördelaktigt sätt kunde vara en trolig orsak 

till bristande förhållningssätt hos patienter med hypertoni (a.a.). 

 

4.2.2 Strukturerade omvårdnadsprogram  

Chiu & Wong (2010); Drevenhorn, Kjellgren & Bengtson (2007c); Drevenhorn, Bengtson, 

Nilsson, Nyberg & Kjellgren (in press); Eriksson, Westborg & Eliasson (2006); Kastarinen, 

m.fl. (2002); Ulm, m.fl. (2010) studiers resultat visade att ett dsk-övervakat strukturerat 

omvårdnadsprogram om riskfaktorer och livsstilsförändringar vid hypertoni i 

interventionsgruppen ökade patienters medvetenhet till en hälsosammare livsstil. Chiu & 

Wong (2010) och Bogt, m.fl. (2011) resultat i studien visade att livsstilsrådgivning med 

telefonuppföljning i interventionsgruppen hade positiva effekter för att uppnå en ökad 

kunskap och följsamt förhållningssätt till livsstilsförändringar hos patienten. Genom 

telefonkontakt kunde dsk ge råd och motivera patienten kontinuerligt under hela processen 

samt fånga upp de patienter som var på väg att tappa motivationen (a.a.). 

 

4.2.3 Patientens kunskap efter distriktssköterskans användning av Stages of changes 

modellen och motiverande samtal  

Studier av Drevenhorn, m.fl. (2007b); Drevenhorn m.fl. (2007c) och Drevenhorn m.fl. ( 2009) 

visade att dsk som genomgått utbildning i SOC-modellen stärkte patienterna i det stadiet de 

befanns sig i förändringsprocessen.  Patienten blev mer medveten om sin riskprofil, 

livssituation och ökade sitt egenvårdsansvar samt blev mer delaktig i sin behandling vad 

gäller livsstilsförändringar. En regelbunden uppföljning påvisades vara effektfull för att få 

patienter med hypertoni medvetna om sin individuella riskprofil. Resultatet visade att SOC- 

modellen och MI hade positiva effekter i interventionsgruppen vad gäller individanpassad 

livsstilsrådgivning av dsk (a.a.). Patienten ökade sin medvetenhet och sitt förhållningssätt till 

icke-farmakologisk behandling i Drevenhorn, m.fl. (2007a); Drevenhorn m.fl. (in press) 

studie där dsk efter utbildning i MI använde individanpassad livsstilsrådgivning. 
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4.3 Effekter av distriktssköterskans motivering till livsstilsförändring 

4.3.1 Fysisk aktivitet och kost  

 Interventionsgruppen som i Bogt m.fl. (2011) studie fick av dsk regelbunden individanpassad 

rådgivning samt telefonuppföljning, visade sig öka sin fysiska aktivitet med 33 minuter per 

vecka jämfört med kontrollgruppen som minskade sin fysiska aktivitet med fem minuter per 

vecka. Gällande näringsintag var det ingen skillnad mellan grupperna utan båda grupperna 

visade positiva resultat (a.a.). Chiu & Wong (2010)  visade resultat på en hälsosammare 

livsstil efter dsk livsstilsrådgivning med telefonuppföljning i interventionsgruppen. Den hade 

positiva effekter i interventionsgruppen vad gäller kost och motion jämfört med 

kontrollgruppen som endast visade förbättrade resultat gällande motion (a.a.). Nivån av fysisk 

aktivitet ökade där deltagarna fick livsstilsrådgivning av dsk efter ett strukturerat 

omvårdnadsprogram vid hypertoni gällande livsstilsförändringar (Drevenhorn m.fl., 2007c; 

Drevenhorn m.fl., in press; Eriksson m.fl., 2006; Kastarinen m.fl., 2002; Ulm m.fl., 2010). 

 

4.3.2 Stress och livskvalitet  

 I Eriksson m.fl. (2006) studie, visade resultatet i interventionsgruppen att en dsk-ledd 

behandlingsstrategi i kombination med beteendevetare visade deltagarna en ökad upplevd 

livskvalitet. Uppföljningsbesök var av stor betydelse för att kunna upprätthålla ett förändrat 

beteende för att undvika återfall i sitt riskbeteende (a.a.). Deltagarna i interventionsgruppen 

förbättrade sitt resultat vad gäller stress. När patienten lyckades med livsstilsförändring 

upplevdes en ökad livskvalitet (Drevenhorn m.fl., in press). 
 

4.3.3 Rökning och alkohol   

Av 14 patienter slutade två stycken att röka under studieperioden där deltagare fick efter ett 

strukturerat omvårdnadsprogram för hypertoni träffa samma dsk vid varje besök var tredje 

månad. Det var tre patienter som identifierades med hög alkoholkonsumtion men en 

minskning utav alkoholintag kunde ses under studietiden (Drevenhorn m.fl., 2007c). I studien 

av Eriksson m.fl. (2006) slutade enbart deltagarna i interventionsgruppen att röka i jämförelse 

med kontrollgruppen. Vid baslinjen i Kastarinen m.fl. (2002) var det få rökare i båda 

grupperna och inga väsentliga förändringar av rökning observerades vid studiens slut men 

alkoholkonsumtionen minskade i interventionsgruppen statistiskt signifikant (a.a.). Båda 

grupperna Ulm m.fl. (2010) påvisade ett minskat alkoholintag. I interventionsgruppen hade 

antalet rökare minskat jämfört med kontrollgruppen (a.a.). 

 

4.3.4 Vikt och BMI 

Både interventionsgruppen och kontrollgruppen i Tonstad, Søderblom, Alm & Sandvik 

(2007) studie visades en ökning av vikt och midjemått men det var en signifikant mindre 

ökning i interventionsgruppen. Interventionsgruppens resultat i Eriksson m.fl. (2006) visade 

en minskning av midjemått men inte av den totala kroppsvikten. Deltagarna som fick 

individanpassad livsstilsrådgivning baserad på SOC- modellen och MI visade förbättrat 

resultat vad gäller BMI och viktreduktion (Drevenhorn m.fl., in press). Viktminskning var 

signifikant större i interventionsgruppen vid ett års uppföljning och bibehölls tills studiens slut 

(Kastarinen m.fl., 2002). Resultatet i Ulm m.fl. (2010)  studie visade efter dsk 

livsstilsrådgivning avseende vikt var det ingen förändring som observerades i någon av 
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grupperna (a.a.). I Drevenhorn m.fl. (2007c) påvisades en viktminskning hos kvinnorna 

studien.   

 

4.3.5 Blodtryck  

Resultatet påvisade att dsk livsstilsrådgivning gav en sänkning av blodtrycket i 

interventionsgruppen i Chiu & Wong (2010); Eriksson m.fl. (2006); Drevenhorn m.fl. 

(2007c); Drevenhorn m.fl. (in press); Kastarinen m.fl. (2002); Scala m.fl. (2008); Ulm m.fl. 

(2010) studier som ett resultat av dsk rådgivning. Minskningen kvarstod även under andra året 

i interventionsgruppen (Kastarinen m.fl., 2002). Det till skillnad av Tonstad m.fl. (2007) där 

inte livsstilsrådgivning gav någon signifikant skillnad i interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen att sänka blodtrycket. 

 

4.4 Resultatsyntes  

Litteraturstudiens resultat visade med stark vetenskaplig evidens (Evidensgrad 1) att dsk 

kunskap och förhållningssätt var av betydelse för icke-farmakologisk behandling hos patienter 

med hypertoni. Dsk som genomgått utbildning SOC-modellen och MI ökade sin förmåga att 

betona de viktigaste livsstilsfrågorna för riskfaktorer hos patienter med hypertoni samt ökade 

sin förmåga att möta patienten i förändringsprocessens olika stadier (Drevenhorn m.fl., 2001; 

Drevenhorn m.fl., 2007a, 2007b; Drevenhorn m.fl., 2009; Jallinoja m.fl., 2007; Scala m.fl., 

2008). 

 

Studierna visade att patienters otillräckliga kunskap om livsstilsförändringar kunde vara en 

orsak till bristande förhållningssätt hos patienter med hypertoni. Patientens kunskap och 

förhållningssätt stärktes genom individanpassad livsstilsrådgivning samt kontinuerlig 

uppföljning visade sig vara stärkande för patientens egenvårdsbeteende. Livsstilsförändringar 

bör aktivt motiveras (Evidensgrad 1) (Chiu & Wong, 2010; Drevenhorn m.fl., 2007a, 2007b; 

Drevenhorn m.fl., 2007c, 2009; Drevenhorn m.fl., in press; Eriksson m.fl., 2006; Jallinoja 

m.fl., 2007). 

 

Resultatet visade att strukturerat och individanpassad livsstilsrådgivning samt kontinuerlig 

uppföljning av dsk vid livsstilsförändringar/ icke-farmakologisk behandling visade sig vara av 

stark vetenskaplig evidens (Evidensgrad 1) för att öka fysisk aktivitet och förbättrad 

kosthållning i interventionsgrupperna (Bogt m.fl., 2011; Chiu & Wong, 2010; Drevenhorn 

m.fl., 2007c; Drevenhorn m.fl., in press; Eriksson m.fl., 2006; Kastarinen m.fl., 2002; Ulm 

m.fl., 2010). 

 

Resultat visade att patienters livskvalitet ökade i interventionsgrupperna (Eriksson m.fl., 

2006; Drevenhorn m.fl., in press) med stark vetenskaplig evidens (Evidensgrad 1). 

 

Rådgivning och uppföljning av dsk visade stark vetenskaplig evidens (Evidensgrad 1) för att 

vara viktiga åtgärder för att minska alkoholkonsumtion och rökstopp (Drevenhorn m.fl., 

2007c; Eriksson m.fl., 2006; Kastarinen m.fl., 2002; Ulm m.fl., 2010). 

 

Vad gäller resultatet efter livsstilsrådgivning avseende viktnedgång bedömdes ha begränsad 

vetenskaplig evidens (Evidensgrad 3) (Chiu & Wong, 2010; Drevenhorn m.fl., 2007c; 

Drevenhorn m.fl., in press; Eriksson m.fl., 2006; Kastarinen m.fl., 2002; Scala m.fl., 2008; 

Tonstad m.fl., 2007; Ulm m.fl., 2010).  
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Samtliga studier av Chiu & Wong, 2010; Eriksson m.fl., 2006; Drevenhorn m.fl., 2007c; 

Drevenhorn m.fl., in press; Kastarinen m.fl., 2002; Scala m.fl., 2008; Ulm m.fl., 2010 visade 

stark vetenskaplig evidens där dsk har haft ett motiverande förhållningssätt i individanpassad 

rådgivning visade positiva resultat i form av livsstilsförändringar som resulterat i ett sänkt 

blodtryck (Evidensgrad 1). 

 

5. DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion  

Metoden som användes i studien var en systematisk litteraturstudie. För att sammanställa 

forskning inom ett visst område som påvisar kunskap med hög tillförlitlighet anses denna 

metod lämplig. De databaser som användes var Cinahl och PubMed och var relevanta inom 

omvårdnadsforskning samt har ett brett utbud av artiklar vilket ger möjlighet att sammanställa 

den mest aktuella forskning inom hypertoni utifrån litteraturstudiens syfte. I databasen Cinahl 

användes Cinahl headings och för att få fram relevanta artiklar användes även Suggest Subject 

Term samt Word i Subject Heading. I databasen PubMed användes MeSH-termer för att få 

fram de mest relevanta sökorden till syftet. I databaserna användes olika sökord på grund av 

att samma sökkombination gav för stort antal träffar i PubMed och många artiklar hittades 

som dubbletter. Då operatorn OR användes för att finna synonyma begrepp vad gäller 

hypertension or blood pressure resulterade det i ett stort antal träffar och blodtryck i 

kombination med andra sjukdomstillstånd, det resulterade i att operatorn OR inte användes. 

Då relevanta artiklar som svarar på studiens syfte hittades i databaserna anses sökorden som 

rätt utvalda. 

 De sökord och sökbegränsningar samt de olika kombinationer som utfördes gav ett brett 

utbud av artiklar. Det är svårt att säga hur resultatet skulle ha påverkats om fler olika 

kombinationer och trunkeringar i sökningarna gjorts. Värdefull forskning kan ha förbigåtts då 

titlar, abstrakt lästes och urval gjordes i det stora utbudet av studier. Om abstrakt inte varit 

tillräckligt informativa kan det ha medfört till att artiklarna exkluderades.  

Anledningen till att artiklar inriktades på att sekundär hypertoni valdes bort är att det 

innefattar en mer omfattande behandlingsform än vid primär hypertoni. Dubbletter sorterades 

bort och artiklar som inte svarade på syftet samt de som var av sämre kvalitet. Artiklar som 

endast handlade om farmakologisk behandling exkluderades. För att få den mest aktuella 

forskningen begränsades sökningarna till år 2002-2012. En artikel från år 2001 inkluderades 

då den svarade på litteraturstudiens syfte samt var av måttligt bevisvärde. Den inkluderades 

då den gav en bild av hur livsstilsrådgivning utfördes av dsk som inte hade fått utbildning i 

SOC, MI eller annan strukturerad modell. Manuell sökning utfördes genom att granska 

referenslistor i relevanta artiklar. Även manuell sökning i en aktuell avhandling inom 

ämnesområdet gjordes. Referenshanteringen i löpande text och i referenslistan 

dokumenterades fortlöpande under litteraturstudiens bearbetning. 

För att stärkas i tolkning och i bevisvärdet av SOPHI-studiens vetenskapliga studier togs 

kontakt med en av författarna. Delstudierna i SOPHI-studien (Drevenhorn m.fl., 2007a, 

2007b; Drevenhorn m.fl., 2009) hade kontrollgrupp av dsk men är inte speciellt nämnda i de 

artiklarna eftersom resultatet kommer från samtalsinspelningar. Det var endast dsk i 

interventionsgruppen som spelades in i samtal och analyserades kvalitativt det vill säga 

utifrån användningen av patientcentrering och bemötande enligt SOC-modellen. Det 

analyserades även kvantitativt med samtalslängd, antal ord och hur många ord som ägnades åt 
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olika ämnen. Samma material var underlag för både kvantitativa och kvalitativa analyser, 

mixed method. All patientdata var till sin natur kvantitativa och analyserades som sådan med 

statistiska metoder. Att inte kontrollgruppen var redovisad i studierna bedömdes som en 

svaghet men i den senaste artikeln i SOPHI-studien (Drevenhorn m.fl., in press) där jämförs 

patienter som behandlats av dsk som fått utbildning med de dsk som inte fått utbildning. Den 

artikeln sammanfogar studierna till den sammanvägda effekten i resultatet med stark 

vetenskapligt underlag. Flera studier av samma författare skulle kunna ha gett en vinklad bild 

i resultatet men studierna bedömdes dock vara av hög kvalitet var och en för sig så de 

inkluderades. Även liknande resultat ifrån andra studier kunde ses vilket stärkte 

trovärdigheten och tillförlitligheten i studierna. 

 I de artiklar där det benämns ”sjuksköterska som fått specialutbildning” definieras likställt 

som svensk distriktssköterska i primärvården  

En artikel (Jallinoja m.fl., 2007) undersökte både dsk och läkares uppfattning om patientens 

och sin profession i hantering av livsstilsrelaterade sjukdomar och deras riskfaktorer. Endast 

resultat från dsk uppfattning presenteras i resultatet. Artikeln har inkluderats då 

livsstilsrelaterade sjukdomar innefattar hypertoni. 

En studie var powerberäknad till 68 deltagare i varje grupp men på grund av oförutsedd 

händelse i studiens land kunde endast totalt 63 deltagare rekryteras till studien och även 

studiens längd kan ses som en svaghet. Studien inkluderades då instrumenten i studien var 

valida och reliabla och den hade ett bedömt måttligt bevisvärde (Chiu & Wong, 2010). 

 

Artiklar från olika världsdelar inkluderades och sågs som en styrka då det synliggjorde 

likheter och skillnader eftersom hypertoni är ett växande globalt problem (Kearney m.fl., 

2005). 

 

De kvantitativa och kvalitativa studierna bedömdes utifrån granskningsprotokoll i Willman 

m.fl. (2011) som stöd. Granskningsmallarna var ett stöd i den systematiska granskningen av 

studiernas vetenskapliga kvalitet. Majoritet av de inkluderade artiklarna i litteraturstudien var 

RCT-studier med blindad randomisering och var powerberäknade, det gav extra styrka till 

litteraturstudiens resultat. De kvantitativa artiklarna använde beprövade och validerade 

mätinstrument vilket gav ökad styrka och tillförlitlighet. Flera studier hade använt specifika 

frågeformulär som var utarbetad för icke-farmakologisk behandling som enligt Willman m.fl. 

(2011) är en styrka för studiernas underlag. Styrkan i de inkluderade kvalitativa artiklarna i 

litteraturstudien innehöll en omfattande datainsamling, sträckte sig över en längre tid och var 

analyserade flera gånger samt att rimliga tolkningar fanns i resultatet.  

Eftersom flera av resultaten pekade åt samma riktning ökade trovärdigheten i 

litteraturstudiens resultat och hade klinisk betydelse. Etiskt godkännande fanns i samtliga 

artiklar (Willman m.fl., 2011). De artiklarna som inkluderades till litteraturstudien redovisas i 

artikelmatris (bilaga 2). 

Analysmetoden upplevdes som en svårighet då det var svårt att urskilja en tydlighet i 

underkategorierna på grund av att de integrerade i varandra. Artiklarna fick läsas flera gånger 

för att skapa en överblick av återkommande likheter och skillnader i resultatet, ett pendlande 

mellan helhet och delar.  
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5.2 Resultatdiskussion  

Vi anser med stöd av resultatet med stark vetenskaplig evidens i vår litteraturstudie att dsk 

kan ha en betydande roll vad gäller att öka patientens kunskap och förhållningssätt omkring 

sin hypertoni. Föreliggande studie visade att dsk livsstilsrådgivning och kontinuerlig 

uppföljning var av central betydelse och många patienters kunskap ökade gällande 

riskfaktorer och förbättrade sitt egenvårdsbeteende efter att de fått individanpassad 

livsstilsrådgivning. SBU: s riktlinjer för hypertonibehandling fastställer att icke-

farmakologisk behandling det vill säga att livsstilsförändringar ska utgöra grunden för 

behandling för patienter med hypertoni (SBU, 2007).  

Resultatet i litteraturstudien visade att när dsk genomgått utbildning i SOC-modellen och MI 

så blev strukturen i samtalet bättre och dsk överlät ordet mer till patienten istället för 

undervisning. Dsk ökade sin förmåga att fokusera på viktiga livsstilsfrågor och mindre på 

andra hälsoproblem. Det resulterade i att patienterna blev mer positivt inställda till sin egen 

kropp och mer benägna till livsstilsförändringar och vinsten blev att blodtrycket sjönk 

(Drevenhorn m.fl., 2007a, 2007b; Drevenhorn m.fl., 2009; Drevenhorn m.fl., in press; Scala 

m.fl., 2008). Livsstil handlar inte enbart om hälsa utan också om vem man vill vara, den 

skapar en inramning till den egna identiteten. Preventivt och hälsofrämjande arbete kan ha en 

normativ karaktär där vissa beteenden pekas ut som riskabla och hot mot hälsan. Att välja 

livsstil förutsätter att det finns andra sätt att utforma tillvaron och ekonomiska förhållanden 

som tillåter det (Svensson & Hallberg, 2010). 

 

I Drevenhorn m.fl. (2001) och Jallinoja m.fl. (2007) studier var dsk överens om att deras 

uppgift var att motivera och stödja patienten till livsstilsförändringar och ansåg att de behövde 

adekvat utbildning vid icke-farmakologisk behandling och patienten skulle själv komma fram 

till självmotiverande uttalanden (a.a.). Enligt ICN:s etiska kod (2006) har dsk fyra 

grundläggande ansvarsområden: att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och att 

lindra lidande. Det framkommer även i hälso- och sjukvårdslagen att dsk ska arbeta 

hälsofrämjande och förebyggande (HSL, SFS 1982:763, 2§). Evidensbaserad kunskap är 

grunden för dsk kunskapsområde inom omvårdnadsvetenskap. I dsk kompetens och förmåga 

ingår det att stärka patienten till god hälsa genom ett hälsofrämjande synsätt 

(Distriktssköterskeföreningen, 2008). Enligt Eide & Eide (2009) är yrkeskunskap hos dsk är 

en betydelsefull faktor för att kunna skapa trygghet hos patienten.  

 

SOC- modellen ser förändringsarbetet som en process i olika stadier. För att kunna hjälpa en 

patient till förändrat beteende kan man använda SOC-modellen för att identifiera var i 

förändringsprocessen patienten befinner sig och med hjälp av modellen välja lämpligt 

förhållningssätt (Levesqued, 2006). För att underlätta patientens förflyttning mellan de olika 

stegen kan MI som samtalsmetod användas. MI är en evidensbaserad metod för att hjälpa 

människor till förändring framför allt när det gäller livsstilen där samtalet syftar till att 

stimulera och motivera en patient till förändring (Miller & Rollnick, 2002). Att dsk får 

utbildning i SOC-modellen, MI och livsstilsrådgivning anses vara av stor betydelse för att 

kunna hjälpa patienter till en ökad förståelse för vikten av livsstilsförändringar. Vilket kan 

förklaras enligt Hilmarsson (2004) att samtalet är grunden för all mänsklig kommunikation. 

Vid rätt tillämpning kan det skapa samförstånd, utveckla relationer, leda till positiva 

förändringar och förbättrat samarbete mellan dsk och patient (a.a.). I Eide & Eide (2009) 

beskrivs en humanistisk psykologisk relationsteori, den beskriver kommunikationen mellan 

dsk och patient. I teorin framkommer fyra grundförutsättningar för god kommunikation: 

empati, ovillkorlig respekt, värme och äkthet. Att skapa en god relation är viktigt vid 

livsstilsförändring och relationen kan vara avgörande för behandlingsresultatet. En god 

relation är en betydande faktor för att motivera till förändring och utveckling (a.a.). 



15 
 

 

När dsk arbetar med individanpassad rådgivning upplevs det att det ställer höga krav då dsk 

ska kunna känna av och kunna bedöma den enskilda patientens behov i förändringsprocessen.  

Det belystes även i Drevenhorn m.fl., 2007a, 2007b; Drevenhorn m.fl., 2009; Drevenhorn. 

m.fl., in press; Scala m.fl., 2008; Tonstad m.fl., 2007 att det var viktigt att använda rätt 

verktyg för att identifiera patientens behov. En regelbunden uppföljning påvisades vara 

effektfull för att få patienter med hypertoni medvetna om sin individuella riskprofil (Bogt 

m.fl., 2011; Chiu & Wong, 2010; Drevenhorn m.fl., 2007c; Eriksson m.fl., 2006; Kastarinen 

m.fl., 2002; Scala m.fl., 2008; Tonstad m.fl., 2007; Ulm m.fl., 2010). Det stödjer även Lier, 

m.fl. (2006) att ett motiverande förhållningssätt var ett effektivt verktyg vid icke-

farmakologisk behandling. Riskfaktorer som stress, övervikt, dålig kosthållning, alkohol och 

rökning samt för lite motion är alla faktorer som påverkar blodtrycket. Icke-farmakologisk 

behandling med olika livsstilsförändringar kan sänka blodtrycket enligt SBU (2007). 

Genomförande av livsstilsförändringar på individnivå kräver särskilda insatser om det ska nå 

framgång. En förutsättning för goda effekter av livsstilsförändring är god följsamhet till 

råden. Avseende effekter av livsstilsåtgärder fanns inga betydelsefulla hållpunkter för 

könsskillnader eller ålder. Genom att patienten får kunskap kan det öka motivationen till att 

utföra livsstilsförändring (a.a.). För att patienten inte ska tappa motivationen till 

livsstilsförändringar bör uppföljning ske kontinuerligt och med korta intervaller så att 

förändringarna kan etableras. Uppföljningen bör även ske under en längre tidsperiod för att 

patienten ska kunna få det stöd som behövs. Det stöds i SOC-modellen som beskriver att 

patienten kan få återfall i sitt riskbeteende och kan ses som ett tillfälligt misslyckande och 

vissa patienter rör sig genom de olika stadierna flera gånger innan de slutligen men inte alla 

har integrerat sina livsstilsförändringar inom sin sociala miljö (Levesqued m.fl., 2006).  

 

I Drevenhorn m.fl. (in press) och Eriksson, m.fl. (2006) där interventionsgrupperna lyckades 

med livstilsstilsförändringar så upplevde deltagarna en ökad livskvalitet. I en av artiklarna 

(Kastarinen m.fl., 2002) framkom att de deltagare som inte fullföljde studien var de som drack 

alkohol och rökte i större utsträckning, var yngre och hade kraftig övervikt. Det är av intresse 

hur man ska kunna fånga upp de patienter som kanske inte har motivation till 

livsstilsförändringar för att deras hypertoni inte ger några symtom utan patienterna känner sig 

oftast friska. Det kan resultera i att patienten försakar konsekvenserna av sin hypertoni och på 

längre sikt även sitt hälsotillstånd. I ett samhällsperspektiv är välfärd och välbefinnande ett 

mål för vård och omsorg inom kommun och landsting. Hälsan är en viktig bestämningsfaktor 

för välfärd och välbefinnande, liksom ekonomisk och social trygghet (Socialstyrelsen, 2002). 

I föreliggande studie visades det att endast en studie (Drevenhorn m.fl., 2007c) redovisade att 

det var enbart kvinnorna som minskade i vikt. Ingen av studierna i litteraturstudien 

diskuterade genusperspektiv om eller varför det fanns skillnader i resultatet mellan män och 

kvinnor. Det skulle i framtida forskning kunna vara av betydelse för att bättre kunna anpassa 

livsstilsrådgivningen efter individen. 
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6. KONKLUSION  

Författarna ser en klinisk nytta med studien då dsk livsstilsrådgivning är ett sätt att öka 

kvaliteten av vården hos patienter med hypertoni. Dsk har en central roll i den icke-

farmakologiska vården kring patienten, ändrad livsstil är grunden för behandlingen. Att dsk 

får utbildning i SOC-modellen, MI och livsstilsrådgivning anser vi vara av stor betydelse för 

att kunna hjälpa patienter till en ökad förståelse för vikten av livsstilsförändringar. Även vid 

farmakologisk behandling av hypertoni är dsk prevention med livsstilsförändringar av stor 

betydelse. Det kan ge samhällsekonomiska vinster på sikt eftersom patienten kanske kan 

minska sin farmakologiska behandling samt ge ökad vinst av hälsa hos patienten. När 

patienten är motiverad för livsstilsförändring behöver hälso- och sjukvården kunna erbjuda 

verktyg och stöd till förändring. Livsstilsförändringar måste aktivt motiveras. När det gäller 

långtidsuppföljning av effekter på blodtrycket av icke-farmakologiska åtgärder är det 

vetenskapliga underlaget begränsat. Därför efterlyses mer forskning inom området för att 

ytterligare stärka dsk betydande roll gällande hälsofrämjande aspekter vid hypertoni. 
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Sökmatris Bilaga: 1 

 
 

Begränsningar: Publicerade 2002-2012. Peer Reviewed. Engelska språket. All adult. 

 

 Sökning i CINAHL 20120905 Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Hypertension  26140    

S2  Life style  13403    

S3 Counseling  16691    

S4 S1 AND S2 AND S3 51    

S5 S1 AND S3 (Limits) 53    

S6 S1 AND S2 (Limits) 375 47 12 6 

 

 

 

 

Begränsningar: Publicerade 2002-2012. Engelska språket. Adult 19+ years 

 

 Sökning i PubMed 20120911 Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Hypertension [MeSH] 352662    

S2 Life style  [MeSH]  63877    

S3 Counseling [MeSH] 79258    

S4 S1AND S2 AND S3 141    

S5 S1 AND S2  (Limits) 1270    

S6 S1 AND S3 (Limits) 379 64 10 3 

 

 

 



 

Bilaga: 2 
 

E XEMPEL PÅ PROTOKOLL FÖR K VALITE TSBEDÖMNING AV STUDIER MED K VALITATIV 

ME TOD 

Beskrivning av studien, t.ex. metodval … … … … … … … … … … … … …  

 Finns det ett tydligt syfte?  ☐ Ja ☐ Nej  ☐ Vet ej  

Patientkarakteristika Antal …………………….. 

Ålder ………………………...  

Man/kvinna ............................. 

    Är kontexten presenterad? ☐ Ja ☐ Nej  ☐ Vet ej 

Etiskt resonemang? ☐ Ja ☐ Nej  ☐ Vet ej 

 

Urval 

– Relevant? ☐ Ja ☐ Nej  ☐ Vet ej 

– Strategiskt? ☐ Ja ☐ Nej  ☐ Vet ej 

 

Metod för 

– urvalsförfarande tydligt beskrivet?  ☐ Ja ☐ Nej  ☐ Vet ej 

– datainsamling tydligt beskriven? ☐ Ja ☐ Nej  ☐ Vet ej 

– analys tydligt beskriven? ☐ Ja ☐ Nej  ☐ Vet ej 

 

Giltighet 

– Är resultatet logiskt, begripligt? ☐ Ja ☐ Nej  ☐ Vet ej 

– Råder datamättnad? (om tillämpligt) ☐ Ja ☐ Nej  ☐ Vet ej 

– Råder analysmättnad? ☐ Ja ☐ Nej  ☐ Vet ej 

 

Kommunicerbarhet 

– Redovisas resultatet klart och tydligt? ☐ Ja ☐ Nej  ☐ Vet ej 

     – Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram? 

Genereras teori? ☐ Ja ☐ Nej  ☐ Vet ej 

 

Huvudfynd 

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/Analys 

adekvat?...................................................  

 

Sammanfattande.bedömning.av.kvalitt 

☐ Hög  ☐ Medel  ☐ Låg 

 

Kommentar…………………………  

 

Granskare.(sign) ........................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga: 3 

E XEMPEL PÅ PROTOKOLL FÖR K VALITE TSBEDÖMNING AV STUDIER MED K VANTITATIV 

METOD, RC T & CC T 

Beskrivning av studien 

 

Forskningsmetod  ☐ RCT  ☐ CCT (ej randomiserad) 

☐ multicenter, antal center ...................................... 

☐ Kontrollgrupp/er .................................................. 

 

Patientkarakteristika  Antal ...................................................... 

Ålder ......................................................  

Man/Kvinna ......................................... 

 

Kriterier för inkludering/exkludering 

Adekvat inkludering/exklusion ☐ Ja ☐ Nej 

 

 

Intervention .........................................................................................................  

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 

 

Vad avsåg studien att studera? 

Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått .................................... 

................................................................................................................................... 

 

Urvalsförfarandet beskrivet? ☐ Ja ☐ Nej      ☐ Vet ej 

Representativt urval? ☐ Ja ☐ Nej    ☐ Vet ej 

Randomiseringsförfarande beskrivet? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

Likvärdiga grupper vid start? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

Analyserade i den grupp som de randomi- 

serades till? 
☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

Blindning av patienter? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

Blindning av vårdare? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

Blindning av forskare? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

 

 

 

Bortfall 

Bortfallsanalysen beskriven? 

Bortfallsstorleken beskriven? 

Adekvat statistisk metod? 

Etiskt resonemang? 

☐ Ja 

☐ Ja 

☐ Ja 

☐ Ja 

☐ Nej       ☐ Vet ej 

☐ Nej       ☐ Vet ej 

☐ Nej       ☐ Vet ej 

☐ Nej       ☐ Vet ej 

Hur tillförlitligt är resultatet?   

Är instrumenten valida? 

Är instrumenten reliabla? 

 

Är resultatet generaliserbart? 

☐ Ja 

☐ Ja 

☐ Ja 

☐ Nej       ☐ Vet ej 

☐ Nej       ☐ Vet ej 

☐ Nej       ☐ Vet ej 

 

Huvudfynd (hur stor var effekten?, hur beräknades effekten?, NNT, konfi- 

densintervall, statistisk signifikans, klinisk signifikans, powerberäkning) 



 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

☐ Hög  ☐ Medel  ☐ Låg 

 

Kommentar 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

 

 

 

Granskare sign: ........................... 

 

 

                                                                                                                                                     



 

Bilaga: 4 (1)  Artikelmatris 

 
Författare  

Artikelns titel, tidskrift, Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Bogt, N. C. W., Milder, I. E. J., 

Bemelmans, W. J. E., Beltman, F. 

W., Broer, J., Smit, A. J. & Meer, 

K. (2011).  

 

Changes in lifestyle habits after 

counseling by nurse practitioners: 

1-year results of the Groningen 

Overweight and Lifestyle study. 

  

 Public Health Nutrition, 14(6), 

995-1000.  

 

 

Nederländerna  

Dsk 

betydelse av 

livsstils-

rådgivning 

för att 

förhindra 

viktökning 

och 

ogynnsamm

a kostvanor 

hos patienter 

med 

hypertoni.  

Design/metod: RCT-studie. Slumpmässigt 

randomiserat urval. 

Inklusionskriterier: Övervikt eller fetma. Hypertoni 

eller dyslipidemi. 

 Exklusionskriterier: Diabetes, njursjukdom, 

graviditet, malignitet, psykisk ohälsa och missbruk. 

Urvalsförfarande: Sammanlagt 457 deltagare 

tillfrågades från 11 vårdcentraler genom 

frågeformulär. Som sedan resulterade till 408 

deltagare. 

Kontrollgrupp: n= 169 Interventionsgrupp: n= 172  

Deltagarna var män och kvinnor mellan 30-69 år 

med mild hypertoni. 

Vid baslinjen utförde en forskargrupp strukturerad 

läkarundersökning som inkluderade mätningar av 

kroppsvikt, längd, midjemått och blodtryck. 

Interventionsgruppen fick planerade besök hos dsk 

1,2,3,8 månader efter baslinjen. Telefonuppföljning 

vid 5 månader efter baslinjen. Dsk livsstils 

rådgivning gavs enligt nationella riktlinjer för 

hypertoni vid varje besök.  

Kontrollgruppen fick sedvanlig vård. 

Totalt genomförde 341 deltagare studien.  

Bortfall: Efter ett år var det 67 deltagare som inte 

slutfört båda enkäterna. 

Datainsamlingsmetod: Frågeformulär, Squash, ett 

validerat instrument för fysisk aktivitet och FFQ, ett 

validerat instrument för näringsintag.  

Analysmetod: Statistisk analys utfördes med 

Student´s t-test, Chi-2-test och McNemars test. 

Studiens styrka, powerberäknad, 

stor studiepopulation med jämn 

fördelning av kön, etisk godkänd. 

Har både interventionsgrupp och 

kontrollgrupp, studien har en 

blindad randomisering.  

Interventionerna är beskrivna. 

Grupperna var likvärdiga vid 

baslinjen. Studiens längd ett år. I 

studien är instrumenten valida och 

reliabla. Relativt lågt bortfall. 

Svaghet i studien, 

självrapportering av fysisk 

aktivitet och kostvanor kan ha lett 

till en överskattning av resultatet 

men det troliga är att 

rapporteringen inte kommer att 

skilja mellan de två 

studiegrupperna och påverka 

resultatet. 

 

Bedömt bevisvärde: Hög 

Resultatet i studien 

visade att 

interventionsgruppen 

ökade sin fysiska 

aktivitet med 33 

minuter per vecka 

jämfört med 

kontrollgruppen som 

minskade sin fysiska 

aktivitet med fem 

minuter per vecka. 

Ingen signifikant 

skillnad mellan 

grupperna påvisades 

gällande näringsintag 

utan båda grupperna 

visade ett förbättrat 

beteende gällande 

kosthållningen.   

 

 



 

Bilaga: 4 (2)   Artikelmatris                                                                                                                                                                                  

Författare  

Artikelns titel, tidskrift, 

Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Chiu, C. W. & Wong, F. K. Y. 

(2010).  

 

Effects of 8 weeks sustained 

follow-up after a nurse 

consultation on hypertension: 

A Randomised trial.  

 

International Journal of 

Nursing Studies, 47, 1374-

1382.  

 

Kina 

Undersöka om 

telefonuppföljning 

efter 

livsstilsrådgivning 

av dsk har effekt hos 

patienter med 

hypertoni.  

Design/metod: RCT-studie 

Slumpmässigt randomiserat urval. 

Inklusionskriterier: Hypertoni, adekvat 

kommunikation, kontaktas per telefon. 

Exklusionskriterier: Nedsatt hörsel, 

boende på äldreboende.  

Urvalsförfarande: Deltagarna 

rekryterades från en vårdcentral, totalt 64 

deltagare. 

Kontrollgrupp: n= 32 

Interventionsgrupp: n=32 

Medelåldern är 53,8 år, 42 kvinnor och 

21 män. 

Båda grupperna fick livsstilsrådgivning 

vid ett besök på vårdcentral sedan fick 

interventionsgruppen telefonuppföljning 

varannan vecka. Interventionsgruppen 

fick utföra hemblodtrycksmätningar, fick 

kost- och motionsråd samt stresshantering 

om det behövdes. 

Totalt 63 deltagare slutförde studien. 

Bortfall: En deltagare vid studiens slut. 

Datainsamlingsmetod: 

Bedömningsformulär som utarbetats av 

en expertpanel för studien, innehåller 

bedömning för motion, kost och 

blodtrycksmätning som poängsättes. 

Analysmetod: Statistisk analys med 

Mann-Whitney U-test, Student´s t-test, 

Chi-2-test. 

Studiens styrka, tydlig 

beskrivning av 

studiepopulationen i både 

kontroll- och interventionsgrupp. 

Studien har en blindad 

randomisering. Grupperna var 

likvärdiga vid baslinjen. 

Etiskt godkänd. 

I studien är instrumenten valida 

och reliabla. 

Svaghet, studiens längd åtta 

veckor. Powerberäknad till 68 

deltagare i varje grupp, på grund 

av oförutsedd händelse kunde 

endast totalt 63 deltagare 

rekryteras till studien. Både 

interventionsgrupp och 

kontrollgrupp på samma 

vårdcentral. 

 

 

 

Bedömt bevisvärde: Medel 

 

 

Resultatet i studien visar att 

dsk livsstilsrådgivning med 

telefonuppföljning i 

interventionsgruppen har 

positiva effekter för att 

uppnå en hälsosammare 

livsstil vad gäller kost och 

motion jämfört med 

kontrollgruppen som endast 

visade förbättrade resultat 

gällande motion. En 

förbättring av blodtrycket 

påvisades i 

interventionsgruppen.   

 

 

 



 

Bilaga: 4 (3)   Artikelmatris 

 
Författare  

Artikelns titel, tidskrift, 

Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Drevenhorn, E., Håkansson, A. 

& Petersen, K. (2001).  

Counseling Hypertensive 

Patients; An Observational 

Study of 21 Public Health 

Nurses.  

Clinical Nursing Research, 

10(4), 369-386.  

Sverige 

Att observera vilken typ 

av icke-farmakologisk 

behandling som gavs av 

dsk vid besök för 

blodtrycksmätning samt 

mäta dsk och patientens 

aktivitetsnivå under 

besöket med 

observationsformulär 

NPRF.  

Design/metod: Observationsstudie med 

kvantitativ ansats. 

Inklusionskriterier: Dsk eller sjuksköterska 

(ssk) med kompetens inom folkhälsa. 

Exklusionskriterier:  

Yrkeserfarenhet mindre än två år. Dsk från 

första författarens vårdcentral på grund av att 

de varit med i testning av instrumentet. 

Urvalsförfarande: Från 22 utvalda 

vårdcentraler med sammanlagt 114 dsk var 99 

deltagare aktuella för studien. Av dem blev 25 

slumpmässigt utvalda, bortfall fyra. Brev 

skickades ut till dsk som därefter kontaktade 

via telefon. Tid bokades för observation och 

patient tillfrågades för medgivande för 

observatörens medverkande vid 

blodtrycksmätningen. Varje dsk observerades 

3 gånger för att stärka den interna validiteten.  

Datainsamlingsmetod: Observationsformulär 

NPRF (The nurse practitioner ratting form), 

används för att skatta observationerna i 

kommunikationen på olika nivåskalor. När 

dsk och patient uppmätts på samma 

kommunikationsnivå är det relaterat till ett 

samspel mellan dem i kommunikationen. 

Analysmetod: Mann- Whitney U-test, Chi-

square-test och Spearman. 

Styrka i studien, har 

relativt lågt bortfall. 

Analys av data är 

noggrann 

genomförd. Tydlig 

beskrivning av 

intervention och 

urvalsförfarande. 

Observationsstudie 

svaghet. 

 

Bedömt bevisvärde: 

Medel 

  

De icke-farmakolologiska 

behandlingarna handlade i 

huvudsak om kost och fysisk 

aktivitet och råden som 

delgavs handlade om 

somatiska aspekter gällande 

preventiva hälso-åtgärder samt 

den psykosociala aspekten. Vid 

mer än hälften av 

observationerna uppmätte dsk 

och patienten på samma 

kommunikationsnivå, med 

observationsformulär NPRF.    

  

 

 



 

Bilaga: 4 (4)  Artikelmatris 

Författare  

Artikelns titel, tidskrift, 

Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Drevenhorn, E., Bengtson, 

A., Allen, J. K., Säljö, R. & 

Kjellgren, K. I. (2007a). 

 

A Content Analysis Of 

Patients Centredness in 

Hypertension Care After 

Consultation Training For 

Nurses. 

 

Internet Journal of 

Advanced NursingPractice, 

8(2).  

 

Sverige 

Att analysera hur 

dsk efter 

utbildning i 

rådgivning och 

motiverande 

samtal använder 

individanpassad 

livsstilsrådgivning 

hos patienter med 

hypertoni. 

 

Design/metod: Delstudie till en RCT- studie 

(SOPHI-studie, dsk omvårdnad hos patienter med 

hypertoni). Både före och efter designad 

intervention test. Mixed method. 

Inklusionskriterier: Dsk med erfarenhet av 

hypertoni behandling.  

Urvalsförfarande: Dsk tillfrågades att delta i 

SOPHI-studien genom rekrytering från svenska 

vårdcentraler med dsk-ledd hypertoni mottagning. 

Dsk som samtyckte till studien randomiserades till 

interventionsgrupp eller kontrollgrupp. Av 31 

tillfrågade dsk deltog 19 i interventionsgruppen. 

Studiepopulationen var 38-59 år och 

yrkeserfarenhet fyra- 36 år. Inget bortfall vid 

studiens slut. 

Kontrollgrupp: n= 12 

Interventionsgrupp: n=19 

Två bandinspelningar gjordes före och efter 

utbildning där samt analyseras med betoning på 

individanpassad livsstilsrådgivning med MI och 

SOC-modellen 

Datainsamlingsmetod: Bandinspelningar som 

transkriberades ordagrant och som analyserades 

flera gånger samt kodades.   

Analysmetod: Innehållsanalys. Samtalen 

analyserades kvalitativt dessutom analyserades de 

kvantitativt med samtalslängd, antal ord och hur 

många ord som ägnades åt olika ämnen.  All 

patientdata var till sin natur kvantitativa. 

Styrkan i studien, etiskt 

godkänd. Tydlig 

beskrivning av 

studiepopulationen, syfte, 

datainsamlingsmetod och 

analysmetod. Inget 

bortfall. 

Svaghet, kontrollgruppen 

redovisas inte. 

 

 

Bedömt bevisvärde: Hög  

 

 

 

 

Dsk ökade sin förmåga efter 

utbildning i motiverande 

samtal i livsstilsrådgivning att 

väga för och nackdelar, öka 

patientens medvetenhet om 

icke-farmakologisk 

behandling. Det resulterade 

även att dsk gav oftare 

individuellt anpassad 

rådgivning. 

 

 

 



 

Bilaga: 4 (5)   Artikelmatris 

Författare  

Artikelns titel, tidskrift, 

Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

 Drevenhorn, E., Bengtson, A., 

Allen, J. K., Säljö, R. & 

Kjellgren, K. I. (2007b).  

 

 

Counselling on lifestyle factors 

in hypertension care after 

training on the stages of 

change model.  

 

Internet Journal of Advanced 

NursingPractice, 6, 46-53.  

 

   

Sverige 

Att analysera 

effekterna av dsk 

utbildning och 

tillämpning av 

SOC-modellen 

hos patienter 

med hypertoni. 

 

Design/metod: Delstudie till en RCT- studie. Både före 

och efter designad intervention test. Mixed method. 

Inklusionskriterier: Dsk med erfarenhet av hypertoni 

behandling.  

Urvalsförfarande: Dsk tillfrågades att delta i SOPHI-

studien genom rekrytering från svenska vårdcentraler 

med dsk-ledd hypertoni mottagning. Dsk som samtyckte 

till studien randomiserades till interventionsgrupp eller 

kontrollgrupp. Av 31 tillfrågade dsk deltog 19 i 

interventionsgruppen. Studiepopulationen var 38-59 år 

och yrkeserfarenhet fyra- 36 år. Inget bortfall vid 

studiens slut. 

 Kontrollgrupp: n= 12 

Interventionsgrupp: n=19 

Dsk i interventionsgruppen fick tre dagars utbildning vid 

tre tillfällen inom SOC-modellen, riskfaktorer och 

riktlinjer vid hypertoni behandling och prevention. Dsk 

fick sedan träna på simulerade patienter som 

videoinspelades av en handledare.  

Dsk i kontrollgruppen fortsatte med sedvanlig vård. 

Datainsamlingsmetod: Bandinspelningar som 

transkriberades ordagrant och som analyserades flera 

gånger samt kodades.   

Analysmetod: Innehållsanalys. Samtalen analyserades 

kvalitativt dessutom analyserades de kvantitativt med 

samtalslängd, antal ord och hur många ord som ägnades 

åt olika ämnen. All patientdata var till sin natur 

kvantitativa. 

Styrkan i studien, 

etisk godkänd. 

Tydlig beskriven 

intervention.  

Har ett tydligt 

beskrivet resultat 

och analys. 

Svaghet, 

kontrollgruppen 

redovisas inte. 

 

Bedömt 

bevisvärde: Medel   

 

 

Patienternas delaktighet vid 

rådgivning av 

livsstilsförändringar ökade 

efter att dsk genomfört sin 

utbildning i SOC-modellen.  

Samtalens längd ökade men 

inte signifikant samt 

betydelsen av icke-

farmakologisk behandling 

nämndes oftare inom alla 

livsstilsbeteenden som alkohol, 

rökning, motion, stress och 

kost. 

 

 

 



 

Bilaga: 4 (6)  Artikelmatris 

Författare  

Artikelns titel, tidskrift, 

Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Drevenhorn, E. Kjellgren, K. I. 

& Bengtson, A. (2007c).  

 

Outcomes following a 

programme for lifestyle 

changes with people with 

hypertension.  

 

Journal of Clinical Nursing, 

16(7b), 144-151.  

 

Sverige 

Att undersöka 

effekterna av att 

använda strukturerat 

omvårdnadsprogram 

vid hypertoni 

gällande 

livsstilsförändringar. 

En utvärdering av en 

nystartad 

hypertonimottagning 

på vårdcentral. 

Design/metod: Kvantitativ ansats med pre- 

och post-test.  

Inklusionskriterier: Hypertoni. 

Urvalsförfarande: Av 177 tillfrågade patienter 

som rekryterades genom vårdcentraler deltog 

100 i studien, 67 kvinnor och 33 män. 

Medelålder 64 år. 

Bortfall: under studien föll 17 deltagare bort 

på grund av graviditet, sjukdom och 

mortalitet. Vid studiens slut kvarstod 83 

deltagare. 

Vid baslinjen fick deltagarna rådgivning både 

muntlig och skriftlig om hypertoni och 

riskfaktorer. Blodtryck och BMI registrerades 

vid varje besök. 

Alla deltagare fick träffa samma dsk vid sitt 

besök var tredje månad. Det strukturerade 

vårdprogrammet var utvecklat för omvårdnad 

vid hypertoni och dsk följde programmet 

under studien. 

Datainsamlingsmetod: Interventioner som 

standardiserade blodtryck, BMI, midja-höft 

kvot. Anamnes av alkoholkonsumtion, 

rökning, fysisk aktivitet och matvanor . 

Analysmetod: Students t-test, Mann-Whitney 

U-test, Chi-test, Pearson och Spearman.  

Styrkan i studien, 

tydlig beskriven 

intervention.  

Har ett tydligt beskrivet 

resultat och analys. 

Etiskt godkänd.  

I studien är 

instrumenten valida 

och reliabla. 

Studien pågick i 15 

månader. 

Avsaknad av 

kontrollgrupp kan ses 

som en svaghet, samt 

studiens bortfall kan 

påverka resultatet. 

 

Bedömt bevisvärde: 

Medel   

  

Tre deltagare identifierades med 

hög alkoholkonsumtion, två 

slutade röka, två nya diabetiker 

upptäcktes, fysisk aktivitet ökade 

och kvinnornas vikt minskade 

samt en minskning av det 

systoliska blodtrycket påvisades i 

denna interventionsstudie.  

 

 

 

 

 



 

Bilaga: 4 (7)  Artikelmatris 

Sid 1(X) Författare  

Artikelns titel, tidskrift, 

Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Drevenhorn, E. Bengtson, 

A. & Kjellgren, K. I. (2009). 

Evaluation of consultation 

training in hypertension 

care.  

 

Europian Journal of 

Cardiovascular Nursing, 8, 

349-354.  

 

 

Sverige 

 

Att utvärdera 

innehållet i 

livsstilsråd-

givning för 

hypertoni 

patienter, både 

före och efter 

genomgången 

utbildning av 

dsk. 

Design/metod: Delstudie till en RCT- studie. Både före 

och efter designad intervention test. Mixed method. 

Inklusionskriterier: Första besök hos dsk för 

blodtryckskontroll, hypertoni.  

Urvalsförfarande: Dsk tillfrågades att delta i SOPHI-

studien genom rekrytering från svenska vårdcentraler med 

dsk-ledd hypertoni mottagning. Dsk som samtyckte till 

studien randomiserades till interventionsgrupp eller 

kontrollgrupp. Av 31 tillfrågade dsk deltog 19 i 

interventionsgruppen. Studiepopulationen var 38-59 år och 

yrkeserfarenhet fyra- 36 år. Inget bortfall vid studiens slut. 

Kontrollgrupp: n= 12 

Interventionsgrupp: n=19 

Dsk i interventionsgruppen fick tre dagars utbildning i 

livsstilsförändringar, SOC-modellen, hjärtförebyggande 

livsstilsfaktorer och farmakologisk behandling. Alla fick 

ett häfte som hade utvecklats speciellt för denna studie 

som handlade om guidad rådgivning för patientens egen 

hantering av kardiovaskulära riskfaktorer. 

Kontrollgruppen utförde sedvanlig vård.  

Inget bortfall vid studiens slut. 

Datainsamlingsmetod: Bandinspelningar som utfördes före 

och efter utbildning, transkriberades ordagrant och som 

analyserades flera gånger samt kodades.   

Analysmetod: Innehållsanalys. Samtalen analyserades 

kvalitativt dessutom analyserades de kvantitativt med 

samtalslängd, antal ord och hur många ord som ägnades åt 

olika ämnen.  All patientdata var till sin natur kvantitativa. 

Styrkan i studien, 

etiskt godkänd. 

Tydlig beskrivning 

av 

studiepopulationen, 

syfte, 

datainsamlingsmetod 

och analysmetod. 

Svaghet, 

kontrollgruppen 

redovisas inte. 

 

 

 

Bedömt bevisvärde: 

Hög   

Resultatet visade att dsk efter 

utbildning ökade sin förmåga 

att fokusera på viktiga 

livsstilsfrågor och mindre på 

andra hälsoproblem samt andra 

inte adekvata frågor.  De mest 

frekventa ämnen som 

diskuterades både före och 

efter utbildning var kost och 

motion. Patienten ökade sitt 

egenvårdsansvar för sin 

behandling vad gäller 

livsstilsförändring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga: 4 (8)  Artikelmatris 

Författare  

Artikelns titel, tidskrift, 

Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Drevenhorn, E., Bengtson, 

A., Nilsson, P. M., 

Nyberg, P. & Kjellgren, 

K. I. (in press). 

 

 Consultation training of 

nurses for cardiovascular 

prevention- A randomized 

study of 2 years duration.  

 

Blood Pressure. 

 

Sverige 

Att öka 

patienternas 

följsamhet till 

behandling av 

hypertoni 

genom 

livsstilsråd-

givning av dsk. 

Design/metod: RCT-studie 

Slumpmässigt randomiserat urval.  

Inklusionskriterier: Hypertoni, män och kvinnor <75 år. 

BMI >25, inaktiva. 

Urvalsförfarande: Dsk som ingick i SOPHI-studien 

presenteras i tidigare studier, sammanlagt 215 patienter 

deltog i studien och rekryterades av dsk i studien från olika 

vårdcentraler. 

Kontrollgrupp: n=60 

Interventionsgrupp: n=155 

Totalt 188 deltagare slutförde studien. Bortfall 27 deltagare. 

Kontrollgrupp: n= 51 

Interventionsgrupp: n= 137 

Båda grupperna hade likvärdig demografisk data vid 

baslinjen.  

Interventionsgruppen fick ett utformat formulär för studien 

om riskfaktorer och livsstilsförändringar. Deltagarna fick 

individanpassad livsstilsrådgivning av dsk som baserades på 

SOC- modellen MI. 

Kontrollgruppen fick sedvanlig vård. 

Datainsamlingsmetod: Validerat formulär som är utvecklat 

och testad för studien, frågor gällande livsstilsförändringar 

som alkohol, rökning, fysisk aktivitet och stress. 

Självskattnings formulär för fysisk aktivitet. 

Livsstilsådgivning med strukturerad uppföljning, vikt, BMI 

och blodtryck.                          

Analysmetod: Mann-Whitney U-test, McNemar test, 

Wilcoxon  signed-ranks, Chi-2-test. 

Studiens styrka, den har 

interventionsgrupp och 

kontrollgrupp, studiens 

längd två år, etiskt 

godkänd och 

powerberäknad. Studien 

har en blindad 

randomisering.   

Båda grupperna var 

likvärdiga vid baslinjen 

gällande demografisk 

data. Väl beskrivet i 

bortfallsförfarandet. 

Svaghet, svårt att 

rekrytera önskat antal 

deltagare till 

kontrollgruppen 

(beräknat till 150 

deltagare) på grund av 

tidigare delstudiers 

studielängd har många 

deltagare fallit bort.  

 

 

Bedömt bevisvärde: Hög 

Resultatet visar att SOC- 

modellen och MI hade 

positiva effekter i 

interventionsgruppen. Vid 

studiens slut hade 52,6 % 

av deltagarna i 

interventionsgruppen 

förbättrade resultat vad 

gäller fysisk aktivitet, 

stress, BMI och vikt 

jämfört med 39 % av 

deltagarna i 

kontrollgruppen. En 

signifikant förbättring av 

blodtrycket påvisades i 

interventionsgruppen.   
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 Eriksson, M., Westborg, 

C.-J. & Eliasson, M. C. E. 

(2006).  

 

A randomized trial of 

lifestyle intervention in 

primary healthcare for the 

modification of 

cardiovascular risk 

factors.  

 

Scandinavian Journal of 

Public Health, 34, 453-

461.  

 

Sverige 

Att utvärdera 

effekten av 

interventions-

program gällande 

livsstilsrådgivning 

riktat till patienter 

med hypertoni. 

Design/metod: RCT-studie.  

Slumpmässigt randomiserat urval. 

Inklusionskriterier: Hypertoni, dyslipidemi, typ 2 

diabetes, fetma, ålder 18-65 år. 

Exklusionskriterier: Diagnos av hjärt- och kärlsjukdom, 

stroke, demens, svår psykiatrisk sjukdom, kraftig 

hypertoni. 

Urvalsförfarande: Sammanlagt 151 medelålders män och 

kvinnor rekryterades från vårdcentral att delta i studien. 

Kontrollgrupp: n= 76 

Interventionsgrupp: n= 75 

Totalt 123 deltagare slutförde studien. Bortfall 28 

deltagare på grund av hjärtinfarkt, smärta och andra 

sjukdomar. 

Kontrollgrupp: n= 63 

Interventionsgrupp: n= 60 

Medelålder i interventionsgruppen 55,3 år, varav 39 

kvinnor och 36 män. Kontrollgruppen 53,0 år, 47 

kvinnor och 29 män. 

Interventionsgruppen fick besöka vårdcentralen vid 

baslinjen, tre månader och 12 månader för uppföljning. 

Deltagarna fick gruppträning med sjukgymnast, träffa 

dietist och beteendevetare. Kontrollgruppen fick 

sedvanlig vård.                                         

Datainsamlingsmetod: Fysisk aktivitet och rökvanor 

bedömdes från ett modifierat självskattningsformulär 

som använts tidigare i nationella projekt. Rådgivning 

med strukturerad uppföljning.                         

Analysmetod: Mann-Whitney U-test, Student´s t-test, 

Wilcoxon signed-ranks. 

Styrka i studien, att 

den har 

interventionsgrupp och 

kontrollgrupp, 

powerberäknad och 

den metodologiska 

konstruktionen. 

Studien har en blindad 

randomisering. 

Interventionerna är väl 

beskrivna. Studiens 

längd ett år och 

instrumenten i studien 

är valida och reliabla. 

Svaghet i studien är att 

det inte finns någon 

kvantitativ metod för 

mätning av fysisk 

aktivitet. Den 

bedömdes endast med 

självrapporterande 

enkäter som kan 

påverka resultat. 

 

Bedömt bevisvärde: 

Hög   

Resultatet visar att 

livsstilsrådgivning med 

regelbunden uppföljning har 

gynnsamma effekter hos 

patienter med hypertoni. 

Interventionsgruppen fick ett 

bättre resultat än 

kontrollgruppen gällande 

viktminskning, minskat 

midjemått och minskat 

blodtryck. Enbart i 

interventionsgruppen slutade 

deltagare att röka samt 

signifikant ökning även för 

livskvalitet och fysisk aktivitet. 
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 Jallinoja, P., Absetz, P., 

Kuronen, R., Nissinen, A., 

Talja, M., Uutela, A. & Patja, 

K. (2007).  

 

The dilemma of patient’s 

responsibility for lifestyle 

change: Perceptions among 

primary care physicians and 

nurses. Scandinavian Journal 

of Primary Health Care,25, 

244-249.  

 

Finland 

Att undersöka läkarens 

och dsk uppfattning om 

patientens och sin 

profession i hantering av 

livsstilsrelaterade 

sjukdomar och deras 

riskfaktorer. 

Design/metod: Kvantitav studie, 

enkätundersökning.  

Frågeformulär riktade sig till vilka 

attityder personalen hade till de 

kliniska riktlinjer, utövandet och 

attityder till livsstilsrådgivning med 

fokus på vuxna med fetma, 

dyslipidemi, hypertoni, rökning och 

diabetes.                  

Urvalsförfarande: Enkäter och två 

påminnelser mailades ut till läkare 

och sköterskor från 

anställningslistor i primärvården, 

totalt . Sammanlagt svarade 220, 

161 dsk/ sjuksköterskor och 59 

läkare. Medelåldern i läkargruppen 

46 år, i dsk/sjuksköterskegruppen 

var den 45 år. Den totala responsen 

var 59 %, läkare 53 % och 

dsk/sjuksköterskor 62 %.   

Datainsamlingsmetod: 

Frågeformulär som baserades på 

attityder som dsk och läkare hade 

till kliniska riktlinjer inom 

primärvården, attityder till 

livsstilsrådgivning med fokus på 

fetma, rökning, hypertoni, 

hyperlipidemi och diabetes.  

Analysmetod: Chi-2-test  

Studiens styrka, etiskt godkänd 

och urval väl beskrivet. 

Instrumentet i studien är valida 

och reliabla. 

Svarsfrekvens mer än hälften. 

Svagheter, bortfall är inte 

tydligt beskrivet. 

 

 

Bedömt bevisvärde: Medel   

 En majoritet var överens om 

att ett stort hinder för 

behandling av 

livsstilsrelaterade beteenden 

kan vara patientens ovilja att 

ändra sina vanor. Patientens 

otillräckliga kunskaper ansågs 

kunde vara en orsak. 

Livsstilsförändringar måste 

aktivt motiveras. Majoritet av 

läkare och dsk var överens att 

deras uppgift är att motivera 

och stödja patienten till 

livsstilsförändringar. Hälften 

ansåg att de behöver mer 

kunskap gällande 

livsstilsförändringar. 
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Kastarinen, M. J., Puska, P. 

M., Korhonen, M. H., 

Mustonen, J. N., Salomaa, 

V. V., Sundvall, J. E., 

Tuomielehto, J. O., 

Uusitupa, M. I. & Nissinen, 

A. M. (2002).  

 

Non-pharmacological 

treatment of hypertension in 

primary health care: a 2-

year open randomizes 

controlled trial of lifestyle 

intervention against 

hypertension in eastern 

Finland.  

 

Journal of Hypertension, 

20, 2505-2512.  

 

Finland 

 

Att bedöma om 

livsstilsrådgivni

ng är effektiv i 

icke-

farmakologisk 

behandling av 

hypertoni i 

primärvården. 

Design/metod: RCT-studie. Slumpmässigt 

randomiserat urval. 

Inklusionskriterier: Hypertoni.   

Exklusionskriterier: Sekundär hypertoni, psykisk 

eller fysisk ohälsa, missbruk, diabetes typ 1, 

planerad graviditet, anamnes på hjärtinfarkt eller 

stroke senaste 3 månaderna.   

Urvalsförfarande: Av 813 tillfrågade patienter 

som rekryterades från 10 vårdcentraler deltog 

715. 

Kontrollgrupp: n=355 

Interventionsgrupp: n=360 

Totalt 587 deltagare slutförde studien. Bortfall 

128 deltagare. 

Studiegruppens medelålder 54,3 år och jämn 

fördelning mellan män och  

kvinnor. 

Kontrollgruppen fick sedvanlig vård. 

Interventionsgruppen fick strukturerad 

rådgivning vid 1, 3, 6, 9, 15, 18, 21 månader 

efter baslinjen. Deltagarna fick vid varje besök 

individanpassad livsstilsrådgivning. 

Förändringar i livsstilsfaktorer dokumenterades i 

ett utformat formulär för studien.  

Datainsamlingsmetod: Frågeformulär med 

inriktning på beteende modifiering som har 

fokus på viktminskning, minskat saltintag, 

alkohol och fysisk aktivitet samt kontroll av 

blodtryck och vikt.  

Analysmetod: Student´s t-test,   

Studiens styrka, tydlig 

beskrivning av 

studiepopulationen i både 

kontroll- och 

interventionsgrupp. Studiens 

tid två år. Powerberäknad och 

har en blindad randomisering. 

Etiskt godkänd samt litet 

bortfall. 

Svaghet, kontrollgruppen som 

fick sedvanlig vård, utfördes av 

samma dsk som i 

interventionsgruppen och det 

kan ha minskat skillnad i 

livsstilsförändringar mellan 

grupperna.  

 

 

 

Bedömt bevisvärde: Medel 

Resultatet i 

interventionsgruppen visar en 

liten effekt av dsk 

livsstilsrådgivning hos 

patienter med obehandlad 

hypertoni jämfört med 

kontrollgruppen. Efter ett år 

sågs en sänkning av systoliska 

och diastoliska blodtrycket i 

interventionsgruppen jämfört 

med kontrollgruppen. 

Minskningen kvarstod även 

under andra året. 
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Scala, D., D´Avino, M., 

Cozzolino, S., Mancini, G., 

Andria, B., Caruso, G., 

Tajana, G. & Caruso, D. 

(2008).  

 

Promotion of behavioral 

change in people with 

hypertension: an 

intervention study. 

 

Pharm World Sci, 30, 834-

839.  

 

Italien 

 

Att utvärdera 

effekten av 

motiverande 

samtal för att 

sänka 

blodtrycket hos 

patienter med 

hypertoni. 

Design/metod: RCT-studie. Slumpmässigt 

randomiserat urval. 

Inklusionskriterier: Hypertoni utan diabetes, 

dyslipidemi, BMI<28. 

Urvalsförfarande: Första besöks patienter med 

hypertoni rekryterades att delta i studien, n=292 

Kontrollgrupp: n=142 

Interventionsgrupp: n=150 

Bortfall: Vid studiens slut kvarstod 202 deltagare. 

Kontrollgrupp: n=114 

Interventionsgrupp: n=88  

Sammanlagda bortfall i båda grupperna är 90 deltagare 

dels på grund av långa avstånd till sjukhuset. 

Medelåldern i studien 62 år, jämn fördelning av män 

och kvinnor. 

Interventionsgruppen fick vid två och fyra månader 

utföra rollspel tillsammans med handledare, lära sig 

interagera med människor som delar samma tillstånd. 

Rådgivning gällande riskfaktorer som rökstopp, fysisk 

aktivitet, kost, alkohol och minska saltintag. 

Kontrollgruppen fick sedvanlig vård. 

Datainsamlingsmetod: Validerat flervals frågeformulär 

som är utvecklat och testad för studien, frågor gällande 

livsstilsförändringar som blodtryck, alkohol, rökning, 

saltintag, fysisk aktivitet och matvanor. Båda 

grupperna fick frågeformuläret vid baslinjen och 

studiens slut. Formuläret är utformat för att utvärdera 

effekten av livsstilsförändring.   

Analysmetod: Statistisk analys, Student´s t-test. 

Styrka i studien, den har 

interventionsgrupp och 

kontrollgrupp. Har en 

blindad randomisering. 

Stora 

undersökningsgrupper, 

Båda grupperna var vid 

baslinjen likvärdiga. Väl 

beskrivet i 

bortfallsförfarandet. 

Interventionerna är 

beskrivna. Studiens 

längd ett år. Etiskt 

godkänd. 

Svaghet, stort bortfall 

men tillförlitlighet i 

resultatet då båda 

grupperna är likvärdiga 

vid studiens slut.  

 

  

Bedömt bevisvärde: Hög 

Resultaten visar att 

motiverande samtal är ett 

kraftfullt verktyg för att ändra 

sin livsstil och förbättra 

långsiktiga hälsoeffekter. Det 

var signifikant förbättring av 

livsstilsförändringar efter 12 

månader i båda grupperna men 

mer påtagligt i 

interventionsgruppen. Både 

systoliska och diastoliska 

blodtrycket sjönk mer markant 

i interventionsgruppen jämfört 

med enbart systoliska i 

kontrollgruppen efter 12 

månader.  
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Tonstad, S., Søderblom 

Alm, C. & Sandvik, E. 

(2007).  

 

Effect of nurse 

counselling on metabolic 

risk factors in patients 

with mild hypertension: A 

randomised controlled 

trial.  

 

European Journal  of 

Cardiovascular Nursing, 

6, 160-164.  

 

 

Norge 

Att jämföra om dsk 

livsstilsrådgivning 

förbättrade de 

metabola 

riskfaktorerna som 

blodtryck, 

midjemått och 

blodfetter. 

Design/metod: RCT-studie. Slumpmässigt 

randomiserat urval. 

Inklusionskriterier: Hypertoni. 

Exklusionskriterier: Diagnos av 

coronarhjärtsjukdom, stroke, demens, svår 

psykiatrisk sjukdom, endokrina sjukdomar, 

insulin behandlad diabetes, svår och sekundär 

hypertoni, BMI >35, missbruk, sekundär 

hyperlipidemi. 

Urvalsförfarande: Sammanlagt deltog 51 i studien 

och deltagarna screenades från olika 

åldersgrupper boende i Oslo och kontaktades via 

brev. 

Kontrollgrupp: 20 

Interventionsgrupp: 31 

Deltagarna var män och kvinnor mellan 30-69 år 

med mild hypertoni. 

Interventionsgruppen fick planerade besök hos 

dsk en gång per månad i 6 månader. Dsk:s 

rådgivning gällande livsstilsförändringar var 

individanpassad utifrån varje deltagares riskprofil. 

Interventionen baseras på SOC- modellen. 

Kontrollgruppen fick sedvanlig vård. 

Bortfall i interventionsgruppen var 2 deltagare 

och i kontrollgruppen 3 deltagare.    

Datainsamlingsmetod: Formulär som fokuserade 

på rökning, matvanor och fysisk aktivitet. 

Kliniska data blodtryck, vikt och BMI.  

Analysmetod: Student`s t-test, Chi-2-test, 

Pearson`s korrelation koefficient. 

Studiens styrka, är etiskt 

godkänd, har interventionsgrupp 

och kontrollgrupp, grupperna 

likvärdiga vid baslinjen. Har en 

blindad randomisering. 

Interventionerna är beskrivna. 

Studiens längd 6 månader. 

Svagheter i studien är det låga 

antalet deltagare, 

interventionerna är utförda av 

samma dsk. 

 

Bedömt bevisvärde: Medel 

 

Resultatet i studien visade 

en ökning av vikt och 

midjemått i båda 

grupperna men det var en 

signifikant mindre ökning i 

interventionsgruppen. Dsk 

livsstilsrådgivning gav 

ingen signifikant skillnad i 

interventionsgruppen 

jämfört med 

kontrollgruppen att sänka 

blodtrycket.  
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Ulm, K., Huntgeburth, U., 

Gnahn, H., Briesenick, C., 

Pürner, K. & Middeke, M. 

(2010).  

 

Effect of an intensive nurse-

managed medical care 

programme on ambulatorisk 

blood pressure in hypertensive 

patients.  

 

Archives of cardiovascular 

diseases, 103, 142-149.  

 

Tyskland 

Att undersöka om 

blodtrycks-

interventioner i 

primärvården kan 

förbättras genom 

ökat ansvar av dsk 

för patienter med 

hypertoni.  

Design/metod: RCT-studie. Slumpmässigt 

randomiserat urval. 

Inklusionskriterier: Hypertoni.  

Urvalsförfarande: Av 200 tillfrågade patienter 

som rekryterades från 19 vårdcentraler deltog 

170. 

Kontrollgrupp: n=75 

Interventionsgrupp: n=95 

Totalt 140 deltagare slutförde studien. Bortfall 30 

deltagare. 

Studiegruppens medelålder 65 år och jämn 

fördelning mellan män och kvinnor. 

Kontrollgruppen fick sedvanlig vård. 

Interventionsgruppen fick strukturerad rådgivning 

var 6:e vecka inom ett omvårdnadsprogram 

gällande hypertoni och livsstilsförändring 

avseende fyra riskfaktorer: vikt, 

alkoholkonsumtion, tobak och fysisk aktivitet. 

Datainsamlingsmetod: Validerat frågeformulär 

för rökning, alkohol och fysisk aktivitet.  

Analysmetod: Student´s  t-test, Chi-2-test. 

Studiens styrka, 

tydlig beskrivning av 

studiepopulationen i 

både kontroll- och 

interventionsgrupp. 

Har en blindad 

randomisering. 

Båda grupperna var 

likvärdiga vid 

baslinjen. 

Powerberäkning.  

Studiens tid ett år. 

Etiskt godkänd. 

Svaghet, bortfall är 

inte tydligt beskrivet. 

 

 

Bedömt bevisvärde: 

Hög 

Resultatet i studien visar efter 

livsstilsrådgivning avseende vikt 

var det ingen förändring som 

observerades i någon av 

grupperna. En liten ökning i 

fysisk aktivitet med cirka en 

timme/vecka inom 

interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen 0,2 timme/vecka. 

I interventionsgruppen hade 

antalet rökare minskat från 14,7 % 

till 7,0 % jämfört med 

kontrollgruppen från 9,2 % till 8,8 

%. Båda grupperna minskade 

alkoholintaget. I båda grupperna 

minskade det systoliska 

blodtrycket men 

interventionsgruppen hade en 

större signifikant minskning. 

 

  

 

 

 

 

 


