
 

  

Faktorer som påverkar patientens följsamhet  

till livsstilsförändringar vid hypertoni  

Factors that affect adherence to lifestyle changes  

in patients with hypertension 

 

Hanna Hanses & Elin Morén  

Örebro universitet  

Institutionen för hälsovetenskap och medicin  

Omvårdnadsvetenskap C  

Självständigt arbete, 15 högskolepoäng  

Höstterminen 2014 

Sammanfattning 

Bakgrund: Hypertoni är en global välfärdssjukdom och de flesta patienter saknar tydliga 

symtom. Sjukdomen kan bland annat leda till stroke eller hjärtinfarkt då hjärtats pumparbete 

försvåras. Den initiala hypertonibehandlingen syftar till att sänka blodtrycket med hjälp av 

livsstilsförändringar. Livsstilsförändringar reducerar riskfaktorer genom att förändra 

ohälsosamma levnadsvanor. Det kan vara komplext att göra förändringen eftersom att många 

olika faktorer påverkar patienten och därmed följsamheten till den icke-farmakologiska 

behandlingen. Sjuksköterskans roll i det hälsofrämjande arbetet blir därför betydande.  

Syfte: Syftet var att beskriva vilka faktorer som påverkar patientens följsamhet till 

livsstilsförändringar vid hypertoni.  

Metod: Metoden var en litteraturstudie med deskriptiv design. Nio vetenskapliga artiklar söktes 

via databaserna Cinahl och Medline. Artiklarna analyserades induktivt med en modifierad 

innehållsanalys.  

Resultat: Resultatet påvisade flera olika faktorer som hade betydelse för följsamheten till 

livsstilsförändringar vid hypertoni. Resultatet kunde delas in i tre olika kategorier: ”individuella 

faktorer”, ”sjuksköterskans roll” och ”miljöfaktorer”. Under kategorin individuella faktorer 

inkluderades patientens kunskap om hypertoni, patientundervisning, patientens attityd och 

motivation till livsstilsförändringar och patientens aktuella livssituation. Följsamheten påverkades 

också av sjuksköterskans förhållningssätt samt av tillvägagångssättet vid mötet mellan 

sjuksköterska och patient. Miljöfaktorer spelade också in gällande följsamheten, där ingick 

närstående och den fysiska miljön.  

Slutsats: Resultatet är betydelsefullt för att öka förståelsen om vilka faktorer som påverkar 

patientens följsamhet till livsstilförändringar. Flera faktorer påverkar följsamheten och det kan 

därför vara svårt att förändra sin livsstil. Sjuksköterskans roll är viktig för att kunna vägleda, 

stödja och motivera patienten.  

Nyckelord: följsamhet, hypertoni, livsstilsförändringar, sjuksköterska.  
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1 Bakgrund 

1.1 Inledning 
Hypertoni är en global välfärdssjukdom som ständigt ökar (Hacihasanoğlu & Gözüm, 2011). År 

2025 beräknas det att närmare 1,6 miljarder människor i världen kommer ha hypertoni, vilket då 

motsvarar 30 % av jordens befolkning (Kearney et al., 2005). 

Uppskattningsvis har idag omkring 1,8 miljoner svenskar hypertoni, vilket motsvarar 27 procent 

av den vuxna befolkningen över 20 år. Hypertoni är lika vanligt hos kvinnor som hos män (SBU, 

2007). Eftersom prevalensen är hög är det viktigt med en bra behandling. En stor orsak till den 

höga prevalensen är det svenska välfärdssamhället som bidragit till en bekvämare livsstil. 

Sjuksköterskans fokus i det hälsofrämjande arbetet bör därför, i första hand, ligga på 

livsstilsförändringar samt att försöka uppnå en god följsamhet (SBU, 2007). Det är av stor vikt 

för det hälsofrämjande arbetet att identifiera faktorer som påverkar följsamheten i olika 

riktningar.  

1.2 Hypertoni  
Grunduppgiften för cirkulationssystemet är att transportera syrerikt blod från lungorna ut i 

kroppen och sedan föra tillbaka det syrefattiga blodet ut till lungorna så att nytt syre kan tillföras. 

Hjärtat fungerar som en pump som driver blodet i kroppen. Blodtrycket är det tryck som då 

uppstår i blodkärlen när blodet drivs runt (Thulin, 2005). Ett blodtryck som överstiger 140 mmHg 

systoliskt och 90 mmHg diastoliskt (140/90 mmHg) klassas som ett för högt blodtryck, hypertoni 

(Herman, 2010). Hypertoni delas in i olika grupper beroende på hur högt blodtrycket är. Av de 

1,8 miljoner vuxna med förhöjda blodtrycksvärden har 60 % mild hypertoni (140-159/90-99 

mmHg), 30 % måttlig hypertoni (160-179/100-109 mmHg) och 10 % kraftig hypertoni 

(>180/>110 mmHg). Diagnosen fastställs genom mätningar av blodtrycket med hjälp av ett 

stetoskop och en blodtrycksmanschett. Mätningarna ska ske liggandes eller sittandes efter 5-10 

minuters vila och vid minst tre tillfällen under några veckor/månader (SBU, 2007). 

De flesta patienter med hypertoni saknar tydliga symtom. Vid riktigt höga blodtryck kan 

illamående och andnöd förekomma annars är diffusa symtom som huvudvärk och trötthet vanligt 

förekommande (Thulin, 2009). För de flesta med hypertoni går det inte att finna en 

grundläggande orsak till det höga blodtrycket, utan det är flera faktorer som spelar in. 

Orsaker/riskfaktorer är bland annat övervikt, dåliga kostvanor, brist på fysisk aktivitet, långvarig 

stress, högt intag av salt, tobak och alkohol samt ärftlighet (Ericson & Ericson, 2008). 

Anledningen till att de faktorerna orsakar hypertoni är att dåliga kostvanor i samband med brist 

på fysisk aktivitet leder till höga blodfetter som täpper till kärlen. Stress aktiverar det autonoma 

nervsystemet vilket leder till att blodkärlen kontraheras och blodtrycket ökar. Tobak och alkohol 

har också en kärlsammandragande effekt vilket leder till trängre kärl och därmed ett ökat 

blodtryck. Salt binder vätska vilket i sin tur gör att blodmängden ökar och trycket stiger 

(Hellénius, 2008).  

Hypertoni ingår tillsammans med bukfetma, insulinresistens/diabetes typ 2 och 

blodfettsrubbningar i det metabola syndromet. Metabola syndromet är ett samlingsnamn för 

riskfaktorer för hjärt-och kärlsjukdom. Riskfaktorerna som ingår i det metabola syndromet bidrar 
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tillsammans till en betydligt större risk för sjukdom jämfört med endast en riskfaktor (Nyström, 

2008). 

Obehandlad hypertoni är allvarligt eftersom det försvårar hjärtats pumparbete och därmed ökar 

risken för skador i hjärta, hjärna och kärlsystem som bland annat kan leda till stroke eller 

hjärtinfarkt. Risken ökar på grund av att åderförfettningsprocessen blir kraftigare och 

kärlväggarna hårdare och mindre elastiska. Blodkärl i njurar, ben och ögon kan också påverkas 

negativt av hypertoni (Thulin, 2009). 

Det hälsofrämjande arbetet syftar till att sänka blodtrycket, först och främst genom 

livsstilsförändringar. Det kan genomföras med hjälp av rådgivning från en sjuksköterska. Vid ett 

högre blodtryck kan även läkemedel vara nödvändigt (Thulin, 2009). 

1.3 Livsstilsförändringar 
Livsstilsförändringar bör alltid ingå vid hypertonibehandling och är oftast tillräckliga för att 

sänka ett milt förhöjt blodtryck. Livsstilsförändringar bör också ses som ett betydelsefullt 

komplement till farmakologisk behandling (SBU, 2007). Livsstilsförändringarna syftar till att 

sänka blodtrycket genom att förändra ohälsosamma levnadsvanor (Thulin, 2009). Det handlar då 

om att reducera hypertonins riskfaktorer genom att främja friskfaktorer som tobaksstopp, fysisk 

aktivitet, viktreduktion, kostförändringar, minskat saltintag, minskat alkoholintag och 

stresshantering (Bunker, 2014). Sjuksköterskans roll vid livsstilsförändringar är betydelsefull och 

handlar till stor del om att informera och upplysa patienten om sjukdomssituationen. Det kan då 

exempelvis vara att sjuksköterskan stöttar och uppmuntrar en överviktig patient till fysisk 

aktivitet samt kostförändringar för att minska i vikt som en åtgärd för att sänka blodtrycket. Det 

är också viktigt att sjuksköterskan, i det hälsofrämjande arbetet runt patienten, tar hänsyn till om 

andra sjukdomar förekommer (Nyström, 2008). 

1.4 Följsamhet 
En god följsamhet till de livsstilsförändringar som sjuksköterskan rekommenderar har stor 

betydelse för effekten av behandlingen. Med följsamhet, även kallat compliance eller adherence, 

menas i vilken utsträckning patienten följer behandlingen. Skillnaden mellan compliance och 

adherence är att compliance syftar till att sjuksköterskan har ett auktoritärt förhållningssätt där 

patienten följer ordinationer medan adherence mer syftar till att grunden är en dialog mellan 

sjuksköterska och patient. Ofta används begreppen som synonymer (van Dulmen et al., 2007). 

Att följa sjuksköterskans rekommendationer vid rådgivning om livsstilsförändringar är alltså av 

stor betydelse för att uppnå en tillfredsställande blodtryckssänkning. Det är sjuksköterskans 

ansvar att informera och vägleda patienten medan det är patientens eget ansvar att ta till sig 

informationen och följa råden. Om följsamheten till livsstilsförändringarna inte är god sker heller 

ingen förbättring av blodtrycket (SBU, 2007). 

1.5 Hälsofrämjande arbete 
Hälsofrämjande arbete syftar till att ge människor möjlighet att öka kontrollen över sin egen hälsa 

för att kunna förbättra den (WHO, 1986). Socialstyrelsen (2005) menar att hälsofrämjande arbete 

är en åtgärd för att stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. 

Det hälsofrämjande arbetet måste vara kunskapsbaserat, långsiktigt, bygga på samverkan, 

innefatta delaktighet och inflytande samt utgå från en strävan att minska ojämlikhet (Pellmer, 

Wramner & Wramner, 2012). För att kunna bedriva ett effektivt hälsofrämjande arbete behövs 
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kunskap av olika slag. Kunskap om ohälsa hos olika befolkningsgrupper och utbredningen av 

frisk- och riskfaktorer är viktigt att känna till. Evidensbaserad kunskap krävs också för att förstå 

effekterna av insatta åtgärder, vad som fungerar och inte fungerar. Långsiktighet är nödvändigt 

för att patienten ska kunna uppnå en tydlig och mätbar effekt av livsstilsförändringarna i det 

hälsofrämjande arbetet. Exempelvis för viktreduktion behövs regelbunden motion under en 

längre tid för att målvikten ska uppnås. Det hälsofrämjande arbetet ska bygga på samverkan 

eftersom hälsa är en resurs för individen medan folkhälsa är ett mål för samhället. Genom 

samverkan nås bättre hälsoeffekter och minskad ojämlikhet i hälsa (Pellmer et al., 2012).  

 

Hälsofrämjande arbete kan ske på olika nivåer: individ-, grupp- och samhällsnivå. 

Sjuksköterskans arbete, som oftast sker på individnivå, utgår från en omvårdnadsvetenskaplig 

kunskap i kombination med medicinsk- och folkhälsovetenskaplig kunskap tillsammans med den 

kliniska erfarenheten (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Forskning om folkhälsa har visat att 

långvarig stress, brist på motion och felaktiga kostvanor bidrar till en ökning av 

vällevnadssjukdomar där hypertoni ingår. Det krävs därför ett hälsofrämjande arbete för att 

förebygga att patienterna med hypertoni utvecklar komplikationer. Målet är att patienten ska 

uppleva hälsa genom en sänkning av det höga blodtrycket (SBU, 2007).  

1.6 Problemformulering 
Eftersom hypertoni är en global välfärdssjukdom som kan leda till allvarliga konsekvenser i form 

av livshotande sjukdomar är det viktigt att behandla sjukdomen (Hacihasanoğlu & Gözüm, 

2011). Förekomsten av hypertoni stiger med ökande ålder och i pensionsåldern har mer än 

varannan kvinna eller man hypertoni. Fokus i behandlingen bör i första hand ligga på 

livsstilsförändringar. Att genomföra en livsstilsförändring på grund av hypertoni kan innebära 

stora krav på den enskilda patienten. Sjukvården i Sverige har god kunskap om vilka 

hälsofrämjande livsstilsförändringar som krävs för att sänka blodtrycket vid hypertoni men trots 

de goda behandlingsmöjligheterna är prevalensen fortfarande hög (SBU, 2007). Sjuksköterskan 

behöver därför kunskap om vilka faktorer som påverkar patientens följsamhet till 

livsstilsförändringar, det för att uppnå ett framgångsrikt resultat. Kunskapen är betydelsefull för 

att kunna identifiera vilka faktorer som möjliggör eller hindrar en god följsamhet. 

2 Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva vilka faktorer som påverkar patientens följsamhet till 

livsstilsförändringar vid hypertoni.  

3 Metod 
Studien, som är en litteraturstudie med systematisk sökning, har en deskriptiv design där syftet 

var att sammanställa tidigare vetenskapliga studier för att få en fördjupad kunskap inom ämnet.  

3.1 Sökstrategi 
Den systematiska sökningen genomfördes i relevanta databaser utifrån litteraturstudiens syfte. De 

databaser som användes var Cinahl och Medline.  

De meningsbärande orden ”hypertoni”, ”livsstilsförändringar” och ”följsamhet” identifierades 

utifrån syftet. Utifrån de meningsbärande orden skapades ämnesord anpassade till de båda 
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databaserna (se Tabell 1). Sökorden i Cinahl skapades utifrån ”Cinahl Headings” och i Medline 

utifrån ”MeSH-termer”.  

 

Utifrån de meningsbärande orden identifierades ämnesord i Cinahl: ”hypertension”, ”life style”, 

”life style changes”, ”guideline adherence” och ”patient compliance” (se Tabell 1). De 

kombinerades följande enligt de booleska operatorerna: (”hypertension”) AND (”life style” OR 

”life style changes”) AND (”guideline adherence” OR ”patient compliance”). Här användes 

begräsningarna ”peer reviewed”, år 2004-2014 och artiklar enbart på engelska (se bilaga 1).  

Utifrån de meningsbärande orden identifierades ämnesord i Medline: ”hypertension”, ”life style”, 

”guideline adherence”, ”patient compliance” och ”compliance” (se Tabell 1). De kombinerades 

följande enligt de booleska operatorerna: (”hypertension”) AND (”life style”) AND (”guideline 

adherence” OR ”patient compliance” OR ”compliance”). Avgränsningarna som valdes var år 

2004-2014 och engelskspråkiga artiklar (se bilaga 1).  

Ordet ”hypertension” söktes med ”Major concept” i båda databaserna för att enbart få fram 

artiklar inom ämnesområdet hypertoni.  

 

Tabell 1. En översikt över sökorden 

 

3.2 Urval 
Inklusionskriterierna var artiklar som beskrev patientens följsamhet till livsstilsförändringar vid 

hypertoni. Exklusionskriterierna var artiklar som endast handlade om farmakologisk behandling. 

De artiklarna exkluderades manuellt då artiklarnas abstract lästes.  

Sökningen i Cinahl resulterade i 51 träffar. Efter att artiklar från Medline exkluderades genom att 

välja ”Exclude Medline” blev antalet träffar 15 artiklar. Efter att ha läst titlarna var 11 artiklar 

fortfarande relevanta. Därefter läste författarna artiklarnas abstract som resulterade i fem 

väsentliga artiklar (se bilaga 1). De bearbetades och lästes ytterligare igenom för att slutligen 

välja ut tre artiklar. 

Sökningen i Medline resulterade i 73 träffar och alla titlar lästes för att kunna exkludera artiklar 

som inte svarade på syftet. Utifrån det första urvalet fanns det 35 relevanta artiklar kvar där 

Meningsbärande ord Cinahl Medline 

Hypertoni Hypertension Hypertension 

Livsstilsförändringar Life style 

Life style changes 

Life style 

 

Följsamhet Guideline adherence  

Patient compliance 

 

Guideline adherence 

Patient compliance 

Compliance 
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abstract sedan lästes. Därefter valdes åtta artiklar som bearbetades vidare genom att de lästes i sin 

helhet. Till sist valdes sex artiklar som bedömdes besvara syftet. 

Sammanlagt resulterade sökningarna i Cinahl och Medline i nio artiklar varav två var kvalitativa 

och sju kvantitativa. En artikelmatris skrevs gemensamt av författarna för varje studie (se bilaga 

2).  

3.3 Värdering 
Innan beslut om inkludering värderades varje enskild studie med stöd av granskningsmallar av 

Forsberg & Wengström (2013) där studiernas styrkor och svagheter bedömdes. Olika mallar 

användes för kvalitativa respektive kvantitativa studier. Samtliga nio studier ansågs ha god 

vetenskaplig kvalitet och inkluderades i litteraturstudien.  

3.4 Analys 
De nio slutgiltiga artiklarnas resultat lästes upprepade gånger samtidigt som stödanteckningar 

skrevs. För att finna resultatet gjordes en modifierad innehållsanalys med induktiv ansats 

(Forsberg & Wengström, 2013). Med hjälp av markeringar identifierades meningar och ord som 

svarade på syftet i de olika artiklarna. Resultatet som svarade på syftet markerades och 

strukturerades i ett gemensamt dokument för att sammanställa resultatet på ett ställe. Utifrån 

dokumentet grupperades text med likvärdigt innehåll med hjälp av markeringar. Genom 

bearbetning av artiklarna framkom tre övergripande områden som bildade kategorier som 

redovisas i resultatet som rubriker. Under kategorierna framkom subkategorier.  

3.5 Etik 
God etik är en betydelsefull aspekt i den vetenskapliga forskningen. Intresset för att inhämta ny 

forskning ska alltid vägas mot kravet att skydda de människor som deltar i undersökningar 

(Forsberg & Wengström, 2013). Innan artiklarna valdes till studien kontrollerades det att det 

fanns ett tillstånd från den etiska kommittén, det vill säga att studien var etiskt godkänd. Det för 

att forskaren har en skyldighet att i sin etiska avvägning visa omsorg för att inte orsaka 

studiedeltagarna skada eller men (Forsberg & Wengström, 2013). Vidare gällande etik hade även 

författarna till litteraturstudien en etisk skyldighet. Skyldigheten var att inte utesluta någon artikel 

som svarade på syftet. Allt resultat som svarade på syftet, från de två databaserna som användes, 

inkluderades och redovisades. 

4 Resultat 
Utifrån studiernas resultat framkom tre övergripande kategorier som påverkade patientens 

följsamhet till livsstilsförändringar vid hypertoni: ”individuella faktorer”, ”sjuksköterskans roll” 

och ”miljöfaktorer”. Respektive kategori resulterade i subkategorier (se Tabell 2). 
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Tabell 2. En översikt över resultatet i litteraturstudien 

 

Faktorer som påverkar patientens följsamhet till livsstilsförändringar vid hypertoni: 

 

Individuella faktorer: 

- Kunskap om hypertoni 

- Attityd och motivation 

till livsstilsförändringar 

- Aktuell livssituation 

 

      Sjuksköterskans roll: 

- Sjuksköterskans 

förhållningssätt 

- Mötet mellan 

sjuksköterska och 

patient 

 

      Miljöfaktorer: 

- Närståendes roll 

- Fysisk miljö 

 

4.1 Individuella faktorer 

4.1.1 Kunskap om hypertoni 

En låg kunskapsnivå har visat sig leda till en försämrad följsamhet till livsstilsförändringar (Edo 

& de Villiers, 2012). Okunskap om symtom, orsaker och behandling påverkade följsamheten 

negativt. En studie har påvisat att en del patienter trodde att det räckte med att förändra endast en 

av flera ohälsosamma levnadsvanor för att sänka blodtrycket (Bokhour et al., 2012). Okunskap 

om risker och komplikationer vid hypertoni var också vanligt förekommande (Edo & de Villiers, 

2012). Den lägsta kunskapen om risker vid hypertoni och om lämpliga matvanor fanns, i en 

studie, hos lågutbildade, män, arbetslösa, äldre och personer som bodde på landsbygden 

(Michalska, Rysz, Pencina, Zdrojewski, & Banach, 2014). Majoriteten av deltagarna i en studie 

trodde att det normala blodtrycket skulle vara lägre än 120/80 mmHg, endast ett fåtal visste att 

gränsen för hypertoni går vid 140/90 mmHg (Michalska et al., 2014). Ett flertal patienter visade 

sig också tro att hypertoni var en tillfällig sjukdom, det visste alltså inte att hypertoni är en 

kronisk sjukdom. I och med det valde en del patienter att enbart följa råden kring 

livsstilsförändringar när de upplevde sjukdomskänsla och symtom, vilket innebar att följsamheten 

blev sämre vid avsaknad av symtom (Bokhour et al., 2012; Edo & de Villiers, 2012; Michalska et 

al., 2014). En låg utbildningsnivå hos patienter med hypertoni påverkade också följsamheten 

negativt på grund av den lägre kunskapsnivån, främst till förändringar av dåliga kostvanor, 

förändring av fysisk aktivitet samt att de mätte blodtrycket mer sällan (Uzun et al., 2009). De 

patienter som hade mer kunskap om sjukdomen var högutbildade med en 

eftergymnasialutbildning. Högutbildade beskrevs utöva fysisk aktivitet oftare (Michalska et al., 

2014). 

I en studie hade patienter som genomgått en undervisning om hypertoni med fokus på 

livsstilsförändringar en ökad följsamhet. En signifikant skillnad med anledning av kunskapsnivån 

kunde påvisas före och efter genomförd patientundervisning (Lopes Oliveira, Paula Miranda, 

Sousa Fernandes, & Prates Caldeira, 2013; Magadza, Radloff, & Srinivas, 2009). I en studie 

bekräftades den låga kunskapsnivån innan en patientundervisning, då dubbelt så många patienter 
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förstod vikten av livsstilsförändringar vid hypertoni efter undervisningen (Magadza et al., 2009). 

En annan studie konstaterade en signifikant skillnad efter undervisning där konsumtionen av 

nyttiga baljväxter steg, nivån av fysisk aktivitet ökade, midjemåttet minskade och blodtrycket 

förbättrades (Lopes Oliveira et al., 2013).  

Att inspireras av och diskutera med andra i samma situation beskrevs vara bra för följsamheten 

gällande livsstilsförändringar vid hypertoni (Fongwa et al., 2008). Patienter kunde också få 

information och kunskap om hypertoni från samhället genom radio och tv, tidningar och 

broschyrer. Information från sociala medier visade sig öka patientens kunskap om sjukdomen 

som i sin tur ökade följsamheten (Edo & de Villiers, 2012). 

4.1.2 Attityd och motivation till livsstilsförändringar  

En positiv inställning till sjukdomen var av betydelse för att följsamheten till livsstilsförändringar 

vid hypertoni skulle bli god (Fongwa et al., 2008). Det konstaterades att patienter över 44 år, 

kvinnor och överviktiga hade en positivare inställning, var mer motiverade och därmed hade en 

bättre följsamhet till livsstilsförändringarna (Edo & de Villiers, 2012).  

En annan studie visade att pensionärer var mest motvilliga till att förändra sin livsstil och att äldre 

oftare valde att avbryta behandlingen (Michalska et al., 2014). Att förneka det höga blodtrycket 

beskrevs leda till en försämrad följsamhet (Fongwa et al., 2008). Patienter med en 

nydiagnostiserad hypertoni var mindre följsamma till livsstilsförändringar jämfört med patienter 

som hade haft sjukdomen i flera år (Edo & de Villiers, 2012). Patienter som saknade disciplin 

och/eller motivation visade sig följa livsstilsförändringarna i lägre utsträckning (Edo & de 

Villiers, 2012). Stress och ovilja var också faktorer som påverkade livsstilsförändringarna 

negativt. Över hälften av deltagarna i en studie åt snabbmat på grund av stress (Serour et al., 

2007). Om patienten inte följde en typ av livsstilsförändring var hen ofta oföljsam till andra 

livsstilsförändringar. Om patienten exempelvis inte följde rekommendationerna kring fysisk 

aktivitet försämrades också följsamheten till kostförändring (Uzun et al., 2009).  

4.1.3 Aktuell livssituation  

Vanor, rutiner och sociala faktorer hade betydelse för hur patienterna följde 

livsstilsförändringarna. En ostrukturerad livsstil var ogynnsam (Bokhour et al., 2012), då det 

bland annat kunde leda till sömnproblem vilket påverkade följsamheten negativt (Edo & de 

Villiers, 2012). Enligt Serour et al., (2007) kunde följsamheten till fysisk aktivitet påverkas 

negativt om patienten var kvinna och av annan kultur som gjorde det svårt för kvinnor att 

motionera. Även andra hälsoproblem och sjukdomar kunde påverka följsamheten negativt. En 

studie har visat att hypertoni kunde uppfattas av patienten som inte lika viktig i förhållande till 

annan allvarlig sjukdom (Bokhour et al., 2012). Nivån av den fysiska aktiviteten kunde minska 

om patienten hade andra sjukdomar som påverkade patientens liv, exempelvis på grund av att 

patienten upplevde smärta (Bokhour et al., 2012; Serour, Alqhenaei, Al-Saqabi, Mustafa, & Ben-

Nakhi, 2007). I en studie beskrevs att om patienten hade en hushållerska minskade 

medvetenheten kring kosten och nivån av aktivitet minskade i hemmet då exempelvis 

hushållerskan skötte städningen (Serour et al., 2007). Studier har visat att patientens 

arbetssituation spelade en stor roll för följsamheten, hög arbetsbelastning påverkade följsamheten 

negativt (Serour et al., 2007). Två andra studier resulterade i att en låg inkomst försämrade 

följsamheten, speciellt vid kostförändringar (Fongwa et al., 2008; Uzun et al., 2009).  
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En annan studie beskrev att arbetslöshet bidrog till att patienten följde rekommendationer i högre 

grad (Edo & de Villiers, 2012). Viktigt för en god följsamhet var att patienten hade den tid som 

krävdes för en förbättring av livsstilen, exempelvis den extra tid det kan ta att laga mat eller att 

öka den fysiska aktiviteten (Edo & de Villiers, 2012). Det har också redovisats att religiösa 

personer uppvisade en högre följsamhet (Fongwa et al., 2008) 

4.2 Sjuksköterskans roll 

4.2.1 Sjuksköterskans förhållningssätt 

Sjuksköterskans attityd, kunskap, erfarenhet och sociala kompetens påverkade patienten i mötet 

(Bokhour et al., 2012; Edo & de Villiers, 2012). Kunskap om hypertoni som sjukdom och 

motiverande samtal var av betydelse för att sjuksköterskan skulle kunna förmedla kunskapen 

vidare till patienten (Drevenhorn, Bengtson, Nilsson, Nyberg & Kjellgren, 2012). Det krävdes 

också att patienten hade förtroende till sjukvården samt förtroende till livsstilsförändringar som 

behandling för att följsamheten skulle bli god. I en studie beskrevs att sjuksköterskan skulle 

sträva efter att förmedla förtroendet och då kunde social kompetens och en god attityd vara 

viktiga egenskaper (Bokhour et al., 2012; Edo & de Villiers, 2012).  

När patienten inte var övertygad om fördelarna med livsstilsförändringar blev följsamheten inte 

god (Edo & de Villiers, 2012). En studie visade att patienter som inte kände tillit till 

livsstilsförändringar som behandling istället valde att använda sig av alternativ medicin, 

exempelvis lokala örter (Fongwa et al., 2008).  

4.2.2 Mötet mellan sjuksköterska och patient 

Hur sjuksköterskan organiserade mötet hade betydelse för hur patienten följde 

livsstilsförändringar (Edo & de Villiers, 2012). Regelbundna möten hos sjuksköterskan och 

frekventa blodtrycksmätningar ledde till en högre medvetenhet om sjukdomen (Michalska et al., 

2014). Att individanpassa mötet var också en positiv faktor för följsamheten och därför var det 

viktigt att sjuksköterskan vid varje möte fokuserade på den enskilda individen (Edo & de Villiers, 

2012).  

Något som kunde påverka det hälsofrämjande arbetet negativt var om patienten fick vänta länge i 

väntrummet innan hen fick komma in till sjuksköterskan (Edo & de Villiers, 2012). Få möten, 

brist på rådgivning och för lite information hade negativ effekt på följsamheten till 

livsstilsförändringar, speciellt gällande kostförändringar och ökning av fysisk aktivitet (Serour et 

al., 2007; Uzun et al., 2009). 

4.3 Miljöfaktorer 

4.3.1 Närståendes roll 

Stödet från närstående har visats vara positivt för följsamheten till livsstilsförändringar vid 

hypertoni. Följsamheten minskade vid dåligt stöd och mycket bråk inom familjen (Fongwa et al., 

2008). En studie har visat att om patienten hade en närstående som avlidit eller var sjuk i 

kardiovaskulär sjukdom ökade följsamheten (Edo & de Villiers, 2012). De patienter som istället 

inte hade några närstående, utan levde ensamma, tyckte att det kunde vara tråkigt att laga mat 

enbart till sig själva. Det ledde ofta till en ökad mängd restaurangbesök där det var svårt att veta 

hur mycket fett och salt maten innehöll (Bokhour et al., 2012). Kostförändringar som skiljde sig 

från resten av familjen och en hög frekvens av sociala sammankomster påverkade också 



 

12 
 

följsamheten till kostförändringar negativt (Serour et al., 2007). Nivån av fysisk aktivitet 

påverkades negativt om patienten inte hade någon träningspartner (Serour et al., 2007).  

4.3.2 Fysisk miljö 

En osäker miljö kunde vara ett hinder för att utföra fysisk aktivitet (Bokhour et al., 2012; Fongwa 

et al., 2008). I en studie från USA framkom det att lösa hundar och hög brottslighet ledde till att 

patienterna inte utförde den fysiska aktiviteten som rekommenderats på grund av rädsla (Bokhour 

et al., 2012). En annan faktor som hindrade patienterna från att utföra fysisk aktivitet var vädret 

enligt deltagare i en studie från Kuwait (Serour et al., 2007).  

4.4 Resultatsammanfattning 
Litteraturstudien redovisar flera olika faktorer som har betydelse för följsamheten till 

livsstilsförändringar och för det hälsofrämjande arbetet. Det fanns flera individuella faktorer som 

påverkade följsamheten så som patientens kunskap, patientens attityd och motivation samt 

patientens aktuella livssituation. Följsamheten påverkades också av sjuksköterskans 

förhållningssätt samt av tillvägagångssättet vid mötet mellan sjuksköterskan och patienten. För 

att det hälsofrämjande arbetet skulle bli effektivt var det viktigt att sjuksköterskan hade en god 

kunskap samt stöttade och motiverade patienten till livsstilsförändringar. Miljöfaktorer spelade 

också in gällande följsamheten, i miljöfaktorer ingick närstående och den fysiska miljön.  

5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 
Artikelsökningen genomfördes i databaserna Cinahl och Medline då de deras ämnesområden är 

relevanta i förhållande till problemområdet och syftet med litteraturstudien. I de två databaserna 

hittades önskat antal artiklar som svarade på syftet och därför användes enbart två databaser. 

Hade författarna istället valt att använda fler databaser, exempelvis Eric eller Psycinfo, hade 

chansen för att finna fler relevanta artiklar ökat. En bekräftelse på att likvärdiga sökord hade 

använts i båda databaserna var att liknande resultat fanns i både Cinahl och Medline. Av 51 

artiklar i Cinahl fanns 36 i Medline. Begränsningar gjordes då författarna enbart ville få fram 

aktuella artiklar (2004-2014), vetenskapligt granskade och artiklar publicerade på engelska 

eftersom samhället och sjukvården förändras snabbt samt att artiklar vanligen publiceras på 

engelska.  

Exklusionskriterierna var artiklar som endast handlade om farmakologisk behandling. Det kan 

vara så att studier där läkaren medverkade inkluderades eftersom läkaren ansvarar för den 

farmakologiska behandlingen som i vissa fall kan vara nödvändig. De artiklar som innehöll något 

av exklusionskriterierna valdes att uteslutas manuellt efterhand eftersom en sökning som innehöll 

olika synonymer av sjuksköterska, ”nurse”, resulterade i allt för få träffar. Författarna valde att 

söka på ordet ”hypertension” med ”Major concept” i båda databaserna på grund av ett flertal 

irrelevanta artiklar som först framkom. Med hjälp av ”Major concept” hittades enbart artiklar 

som huvudsakligen handlade om hypertoni. Möjligen hade ett bredare resultat av artiklar 

framkommit om enskilda livsstilsförändringar hade inkluderats i sökningen, exempelvis (”diet 

changes” OR ”exercise”). Det kan anses som en svaghet i litteraturstudien.  
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Artiklarna kvalitetsgranskades gemensamt med hjälp av Forsberg & Wengströms (2013) mall, 

vilket är en styrka eftersom båda författarna läst alla artiklarna. Bland annat kontrollerades att 

undersökningsgrupp och design var lämplig för respektive studies syfte samt att urval, 

datainsamlingsmetod och dataanalys var relevant. De nio artiklarnas styrkor övervägde de få 

svagheter som upptäcktes vid granskningen och kunde därför inkluderas i studien. De flesta av 

studierna hade inget eller ett väldigt litet bortfall, med undantag för en studie som hade ett något 

större bortfall. Den studien inkluderades ändå eftersom studiegruppen fortfarande bedömdes vara 

tillräckligt stor för studiens syfte.  

Artiklarna som inkluderades i litteraturstudien bestod både av kvalitativa och kvantitativa artiklar 

vilket är en styrka enligt Forsberg & Wengström (2013). 

Alla nio artiklarna var också etiskt godkända vilket redovisades i samtliga artiklar förutom en. 

Dock såg författarna att tidskriften som publicerade den studien enbart innehöll etiskt godkända 

artiklar. Hade inte artiklarna varit etiskt godkända hade de inte inkluderats i litteraturstudien.  

Författarna har tillsammans analyserat och bearbetat valda artiklar ett flertal gånger för att 

säkerställa att inget resultat som svarar på syftet av misstag uteslutits och det är en styrka. De 

utvalda artiklarna sammanfattades sedan i nio artikelmatriser för att göra metod och resultat 

överskådligt. En svårighet gällande resultatet var att dela in det som svarade på syftet i olika 

kategorier. En del av resultatet passade in under flera kategorier men efter bearbetning kunde 

resultatet placeras under rätt kategori. 

Något som författarna ser som en begränsning är att det, i artiklarna, saknades vilka specifika 

faktorer som påverkade följsamheten till att sluta röka och dricka alkohol. Det som fanns 

redovisat i artiklarna var antalet patienter i respektive studie som rökte och/eller drack alkohol. 

Det anses som en svaghet i litteraturstudien då flera artiklar redovisar specifika faktorer som 

påverkar kostförändringar och följsamhet till fysisk aktivitet. 

5.2 Resultatdiskussion 
Artiklarna som valdes ut för studien täckte flera olika världsdelar och länder: Sverige, 

Seychellerna, Brasilien, Polen, Kuwait, Turkiet, USA och Sydafrika. Det såg författarna som en 

styrka eftersom hypertoni är ett globalt problem och Sverige är ett mångkulturellt land. 

Kulturell tillhörighet kan enligt Serour et al., (2007) vara ett hinder för fysisk aktivitet, speciellt 

för kvinnor. En studie av Piirainen, Janzon & Bolmsjö (2013) menar också att kultur kan vara ett 

hinder för fysisk aktivitet hos kvinnor. Studien redovisar att kvinnor från en del andra kulturer, 

tillskillnad från den svenska kulturen, inte tränar för att få en hälsosam kropp utan snarare för att 

det är roligt. Kvinnor från en del andra kulturer kan ha en annan idealbild av kvinnokroppen, med 

ett högre BMI, jämfört med svenska kvinnor (Caldwell, Brownell & Wilfley, 1997). I en studie 

av Padgett & Biro (2003) redovisas att vissa afrikanska, sydeuropeiska och latinamerikanska 

kulturer anser att en större kropp är attraktiv. Att en större kropp anses vara attraktiv kan vara en 

faktor som påverkar den fysiska aktivitet negativt. Hälsan kan därmed påverkas negativt eftersom 

övervikt är en riskfaktor till hypertoni och andra kardiovaskulära sjukdomar (Thulin, 2009). 

En studie påvisade att kvinnligt kön påverkade följsamheten i positiv riktning (Edo & de Villiers, 

2012). Stora skillnader i utbildningsnivå mellan kvinnor och män förekommer. Enligt 

Jordbruksverket (2013) har en större andel av männen enbart gymnasieutbildning medan en 

större del av kvinnorna har eftergymnasialutbildning. Då en högre utbildningsnivå visade sig öka 
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följsamheten kan det därför vara en förklaring till att kvinnor oftare följde livsstilsförändringarna 

(Edo & de Villiers, 2012). Det har tidigare påvisats att överviktiga män är mer benägna att 

acceptera en större kroppsstorlek än överviktiga kvinnor vilket kan leda till att kvinnor i större 

grad försöker att förändra sina ohälsosamma levnadsvanor (Bittner Fagan, Diamond, Myers & 

Gill, 2008). En studie påvisade att högre ålder påverkade följsamheten i positiv riktning (Edo & 

de Villiers, 2012). En annan studie har kommit fram till motsatsen gällande ålder, att pensionärer 

var mest motvilliga till att förändra sin livsstil och att äldre personer oftare avbröt behandlingen 

(Michalska et al., 2014). Då två studier uppvisar motstridiga resultat tyder det på att åldern 

kanske inte har någon större betydelse. En förklaring kan vara att andra faktorer istället påverkar 

följsamheten i större grad.  

 

En strukturerad livsstil med goda vanor och rutiner var mer gynnsam för det hälsofrämjande 

arbetet än en ostrukturerad livsstil (Bokhour et al., 2012). Indikationer på en ostrukturerad livsstil 

är bland annat sömnbrist, avsaknad av fysisk aktivitet och avsaknad av rutiner vid måltid 

(Johansson, 2012). Det visar på att en ostrukturerad livsstil leder till försämrad följsamhet. Låg 

disciplin, låg motivation och ovilja visade sig också vara negativt för följsamheten (Edo & de 

Villiers, 2012; Serour et al., 2007). Det har, i en annan studie, också påvisats att låg motivation är 

det främsta skälet till att patienter med hypertoni inte följer rekommendationerna kring fysisk 

aktivitet (Leijon, Faskunger, Bendtsen, Festin & Nilsen, 2011). Socialstyrelsen (2012b) menar 

också att motivation och en egen vilja krävs för att det hälsofrämjande arbetet och rådgivning till 

livsstilsförändringar ska lyckas. 

En studie redovisade att arbetslöshet var positivt för det hälsofrämjande arbetet och följsamheten 

till livsstilsförändringar (Edo & de Villiers, 2012). Det kan kopplas till att arbetslösa hade mer tid 

jämfört med de som arbetade och tid var en positiv faktor för följsamheten (Edo & de Villiers, 

2012). En låg inkomst kunde dock vara en negativ faktor (Fongwa et al., 2008; Uzun et al., 

2009). En orsak till att inte följa rekommendationerna kring fysisk aktivitet är enligt 

Folkhälsomyndigheten (2014) en dålig ekonomi, vilket kan bero på att det många gånger kostar 

pengar att träna, även ett par vanliga spring-eller gångskor kostar pengar. 

För att det hälsofrämjande arbetet ska bli effektivt är det av stor vikt att patienten har en god 

kunskap om sitt sjukdomstillstånd (Pellmer et al., 2012). En låg kunskapsnivå påverkade 

följsamheten till livsstilsförändringar negativt. Okunskap om symtom, orsaker, risker, 

komplikationer och behandling visade sig vara vanligt förekommande (Bokhour et al., 2012; Edo 

& de Villiers, 2012). Flera patienter trodde sig enbart behöva förändra en av flera ohälsosamma 

levnadsvanor för att minska blodtrycket, medan andra endast följde rekommendationerna vid 

upplevd sjukdomskänsla (Bokhour et al., 2012; Edo & de Villiers, 2012; Michalska, Rysz, 

Pencina, Zdrojewski, & Banach, 2014). En grundförutsättning för att patienten ska kunna delta i 

beslut om sitt eget hälsotillstånd är kunskap om hypertoni och livsstilsförändringar (SBU, 2013). 

Enligt Socialstyrelsen (2012a) har en delaktig patient en bättre följsamheten och 

behandlingsresultatet kan därmed förbättras.  

 

I en studie beskrevs att lågutbildade, arbetslösa och de som bodde på landsbygden hade en låg 

kunskap om vilka risker som förekommer vid hypertoni (Michalska et al., 2014). I en rapport från 

Skolverket (2009) fanns stora skillnader mellan kunskapsnivån hos skolbarn boende i områden 

med låg respektive hög utbildningsnivå. Elever som bodde i områden med hög utbildningsnivå 

hade en högre kunskapsnivå (Skolverket, 2009). Resultatet kan tyda på att utbildningsnivån har 
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betydelse för kunskapsnivån. Enligt Jordbruksverket (2013) är högutbildade personer oftare 

bosatta i städer än på landsbygden. En orsak till det kan vara att många kvalificerade jobb oftare 

finns i större städer. Det kan tyda på att fler lågutbildade var bosatta på landsbygden vilket 

tidigare har kopplats till låg kunskapsnivå (Michalska et al., 2014).  

 

Sjuksköterskans attityd, sociala kompetens, erfarenhet och kunskap var viktiga faktorer för det 

hälsofrämjande arbetet och patientens följsamhet. Personliga egenskaper som en god attityd och 

sociala färdigheter värdesattes av patienten. Det krävdes också att patienten hade ett förtroende 

för sjuksköterskan och för livsstilsförändringar som behandling (Bokhour et al., 2012; Edo & de 

Villiers, 2012). Socialstyrelsen (2012a) menar att kontakten ska präglas av empati och förtroende 

samt respekt för patientens rätt till information, inflytande och delaktighet i vården. Det var också 

viktigt att mötet var individanpassat (Edo & de Villiers, 2012). För att möjliggöra ett 

individanpassat möte kan sjuksköterskan använda sig av ett personcentrerat förhållningssätt. 

Inom personcentrerad vård är det betydelsefullt att sjuksköterskan synliggör hela personen och 

bekräftar patientens egen upplevelse och tolkning av ohälsa och sjukdom samt arbetar utifrån den 

tolkningen. Sjuksköterskan bör göra det för att främja det patienten anser vara hälsa (McCance & 

McCormack 2013). Patienter som inte var övertygade om rekommendationerna eller inte kände 

tillit kunde istället förlita sig till andra behandlingsmetoder inom exempelvis alternativ medicin 

(Edo & de Villiers 2012; Fongwa et al., 2008). För att kunna skapa en förtroendefull och stabil 

relation under rådgivningen och därmed diskutera patientens livsstil krävs att tillräckligt med tid 

är avsatt, speciellt för det första mötet. Det är även betydelsefullt att sjuksköterskan är insatt i 

patientens bakgrund samt om vad som diskuterats tidigare för att relationen ska bli förtroendefull 

(Eriksson & Nilsson, 2008). Sjuksköterskans roll har alltså stor betydelse för det hälsofrämjande 

arbetet. Att främja individuell hälsa kan innebära att förebygga och motverka sjukdom, lidande 

eller död. Hälsa kan också ses som en process där insatserna kan riktas mot att förstärka en 

persons resurser och förmågor (Svensk sjuksköterskeförening, 2008).  

 

En nyligen diagnostiserad patient hade en sämre följsamhet till livsstilsförändringar (Bokhour et 

al., 2012; Edo & de Villiers, 2012). Vid nydiagnostiserad mild hypertoni är det vanligt att 

patienter inte har symtom eller har väldigt diffusa symtom (Thulin, 2009). En tidigare studie har 

också redovisat att patienter med diffusa symtom har lägre följsamhet trots att de har fått kunskap 

om hur hypertoni påverkar kroppen och hur risken för andra sjukdomar ökar (Lahdenperä & 

Kyngäs, 2001). Det tyder på att graden av symtom har betydelse för hur väl patienten följer 

rekommendationerna om livsstilsförändringar och att tydligare symtom leder till att patienten 

förstår allvaret i sjukdomen. En positiv inställning var av betydelse för det hälsofrämjande arbetet 

och kunde uppnås om patienten var insatt och hade kunskap om sitt sjukdomstillstånd (Fongwa et 

al., 2008).  

 

Stöd från närstående var positivt för följsamheten till livsstilsförändringar vid hypertoni (Fongwa 

et al., 2008). Närstående har möjlighet att finnas tillhands för patienten och kan vara ett stöd om 

patienten upplever motgångar. Det kan bidra till att hjälpa patienten att upprätthålla en god 

följsamhet till icke-farmakologisk behandling (Dickstein et al., 2008). I det hälsofrämjande 

arbetet beskrivs närstående ha en stor roll och därför är det betydelsefullt att även de blir 

delaktiga (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Om patienten saknar närstående är det viktigt att 

sjuksköterskan fångar upp patienten så att hen inte går miste om det betydelsefulla stödet. 

Sjuksköterskan kan då erbjuda alternativa stödnätverk, exempelvis en patientförening (Dickstein 
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et al., 2008). En hög frekvens av sociala sammankomster har påvisats påverka följsamheten till 

kostförändringar negativt (Serour et al., 2007). En tidigare studie har också redovisat att det kan 

vara svårare att följa den rekommenderade kosten vid tillfällen som inte tillhörde vardagen så 

som semestrar, högtider och andra sociala sammankomster. En orsak kan vara att större mängder 

mat tillagas, att maten är ohälsosam eller att det äts mer mat vid sociala sammankomster (Savoca 

& Miller, 2001). 

6 Slutsats  
Resultatet av litteraturstudien är av betydelse för att öka förståelsen om vad som påverkar 

patientens följsamhet till livsstilsförändringar vid hypertoni. Flera faktorer påverkade 

följsamheten och det kan därför vara svårt att förändra en livsstil eftersom det kan vara många 

olika faktorer som spelar in. Om patienten exempelvis inte har tillräckligt med kunskap om 

sjukdomen, har en ostrukturerad livsstil eller inte får stöd från sjuksköterskan kan en 

livsstilsförändring bli svår att genomföra. Alla faktorer är viktiga och det kan många gånger räcka 

med att en faktor, exempelvis stödet från sjuksköterskan, inte fungerar för att följsamheten ska 

påverkas.  

7 Klinisk implikation 
Kostnaden för rådgivning om livsstilsförändringar är betydligt lägre än kostnaden för läkemedel 

vid hypertoni (SBU, 2007). Det är utöver en ekonomisk vinst för samhället också en vinst för 

patienten då patienten kan undvika att inta läkemedel i onödan, därför är det betydelsefullt att 

sjuksköterskan har kunskap om vilka faktorer som påverkar följsamheten till livsstilsförändringar 

vid hypertoni. Genom fördjupade kunskap om faktorerna kan sjuksköterskor få den kunskapen 

som behövs för att på bästa sätt kunna främja patienten till en god följsamhet. En idé kan vara att 

belysa ämnet genom utbildning för sjuksköterskor där de kan diskutera och ta del av varandras 

erfarenheter. Sjuksköterskan måste kontinuerligt söka ny kunskap genom att ta del av 

evidensbaserad forskning samt vara beredd på att förändra sitt arbetssätt. Det är också viktigt att 

det finns resurser att tillgå samt att chefen på arbetsplatsen uppmuntrar till förändring (Nilsson-

Kajermo & Olsson, 2009). 

 

En djupare förståelse om vilka faktorer som påverkar följsamheten till livsstilsförändringar kan 

bidra till att förbättra patientundervisning och på så vis också öka patientens motivation. Det är 

viktigt att patienten känner sig trygg och har ett förtroende till givna hälsofrämjande 

rekommendationer. För att skapa förtroendet och bygga upp en trygghet är det viktigt att 

sjuksköterskan har en god pedagogisk förmåga, kunskap om samtalsmetodik och motiverande 

samtal eftersom samtalet är den centrala delen i rådgivningen (Baggens & Sandén, 2009). 

8 Fortsatt forskning 
Ett förslag till framtida forskning kan vara att studera vilka faktorer som påverkar följsamheten 

till varje enskild livsstilsförändring, främst faktorer som påverkar följsamheten till att sluta röka 

eller att minska alkoholkonsumtionen. Mer forskning om vad som påverkar följsamheten till 

livsstilsförändringar vid hypertoni är önskvärt då en stor del av den nuvarande forskningen 

belyser följsamheten till den farmakologiska behandlingen. Mer forskning om individuella 
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faktorers betydelse vore också av intresse. Författarna tror att det finns fler individuella faktorer 

som påverkar följsamheten vid hypertoni än vad som inkluderats i litteraturstudien.  
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Därefter rekryterades patienter in till 

de båda grupperna.  

Urval: Bortfall 25 patienter.  

Studiegrupp: 188 patienter.  

Datainsamlingsmetod:  
Mätning av blodtryck, hjärtfrekvens, 

BMI, vikt, midjemått, kolesterol och 

blodfetter i början och i slutet av 

studien.  

Analysmetod: Statistisk analys.  

Styrkor: 

Lämplig design. 

Gruppstorleken var adekvat.  

Tydligt beskriven intervention.  

Relevanta mätmetoder.  

Lämplig statistisk analys.  

Tydligt redovisat resultat. 

Tydliga tabeller. 

 

Svagheter:   
Misslyckades med att rekrytera 

önskat antal patienter till 

kontrollgruppen vilket ledde till 

en ojämn fördelning mellan 

grupperna.  

Otydligt urvalsförfarande.  

Ålder och kön i studiegruppen 

är inte redovisat. 

 

 

 

 

 

 

Fler patienter i 

interventionsgruppen, som fick 

rådgivning från sjuksköterska 

som nyligen fått utbildning om 

motiverande samtal och 

hypertoni, uppnådde 

målblodtrycket (<140/90 mmHg) 

i jämförelse med 

kontrollgruppen.  

Det visar att sjuksköterskans 

egen kunskap om hypertoni och 

rådgivning har stor effekt på 

patientens följsamhet till 

behandling vid hypertoni.  
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Seychellerna.  

Syftet var att beskriva 

följsamheten till medicin- och 

livsstilsförändring vid 

diagnostiserad hypertoni samt 

att identifiera de faktorer som 

påverkat följsamheten för att 

identifiera orsaken till bristande 

följsamhet och predikatorer för 

följsamhet. 

 

 

 

 

Design: Kvantitativ deskriptiv 

korrelationsstudie.  

Inklusionskriterier: Hypertoni. 

Behandlas på en av de två 

vårdorganisationer på Prasil sedan 

minst ett år tillbaka. 

Exklusionskriterier:  
Ej angivna. 

Urvalsförfarande: 102 patienter 

valdes ut med hjälp av ett 

systematiskt urval från ett register 

med 660 patienter.  

Urval: Inget bortfall.  

Studiegrupp: Totalt 102 

personer, 58 kvinnor och 44 män. 

Ålder 18-80 år. Medelålder 52,5 

år.  

Datainsamlingsmetod:  
Strukturella individuella 

intervjuer. Blodtrycket mättes vid 

varje intervju.  

Analysmetod: Statistisk analys. 

 

Styrkor: 

Relevant design i förhållande 

till studiens syfte.  

Den strukturella intervjun är 

testad för dess validitet. 

Relevanta statistiska metoder.  

Bra beskrivning av 

studiedeltagarna.  

Inget bortfall.  

Bra metodbeskrivning.  

 

Svagheter: 

Exklusionskriterier finns inte 

beskrivna. 

 

 

 

 

 

Patienter över 44 år, kvinnor, 

överviktiga och arbetslösa 

patienter tenderar att vara mer 

följsamma till 

livsstilsförändring.  

Faktorer som påverkar 

följsamheten negativt: 

Nydiagnostiserad patient. 

Patient utan symtom. 

Okunskap om risker, orsaker 

och komplikationer.  

Brist på disciplin, motivation 

och tid.  

Sömnproblem.  

Lång väntetid hos 

sjuksköterskan. 

Ej övertygad om fördelar med 

livsstilsförändring.  

Faktorer som påverkar 

följsamheten positivt:  

Kunskap om komplikationer. 

Sjuksköterskans attityd, 

kunskap, erfarenhet och social 

kompetens.  

Motivation. 

Övrig information från tv, radio 

och broschyrer. 

Symtom, känsla av sjukdom. 

Närstående som gått bort eller 

är sjuk i kardiovaskulära 

sjukdomar. 
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 USA. 

Syftet var att identifiera faktorer 

som var förknippade med 

följsamhet till behandling vid 

högt blodtryck för afro-

amerikanska kvinnor. 

 

 

 

 

 

Design: Kvalitativ studie.  

Inklusionskriterier:  
Hypertoni, afroamerikan, >35 år, 

får blodtrycksbehandling, kunna 

läsa årskurs 6:s nivå av engelska.  

Exklusionskriterier:  

För sjuk för att delta. 

Urvalsförfarande:  
Annonsering om studien via 

affischer på sjukhuset och i 

grannskapet. Alla som uppfyllde 

kriterierna valdes till studien. 

Urval: Inget bortfall.  

Studiegrupp: 20 afro-

amerikanska kvinnor med 

hypertoni som får 

blodtrycksbehandling. Ålder 35-

68 år. Medelålder 52,2 år. 

Datainsamlingsmetod:  
Fokusgruppsintervjer. 

Analysmetod: Innehållsanalys. 

 

Styrkor: 

Tydliga inklusionskriterier.  

Inget bortfall.  

Tydlig beskrivning av 

metoden.  

Relevant design.  

Lämplig undersökningsgrupp.  

Fältarbetet är tydligt beskrivet.  

Passande 

datainsamlingsmetod. 

Tydligt redovisad tabell över 

studiedeltagarna.  

 

Svagheter: 

Använt annonsering. 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor som påverkar 

följsamheten negativt: 

Dålig ekonomi, billig och dålig 

mat.  

Osäker miljö för fysisk 

aktivitet. 

Familjen, stress, bråk, mycket 

att göra (barn, hushåll), inget 

stöd. 

Stress från samhället. 

Inget förtroende för 

livsstilsförändringar, litar mer 

på alternativ medicin. 

Förnekelse av sjukdom. 

Faktorer som påverkar 

följsamheten positivt: 

Stöd från familj och samhälle. 

Att inspireras av andra, prata 

med andra i samma situation.  

En tro på en högre makt, gud. 
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184. doi: 10.1590/S0103-

21002013000200012 

 

 

Brasilien.  

 

 

Syftet var att kontrollera 

effekten av föreslagen 

hälsoutbildning gällande 

följsamhet till icke-

farmakologisk behandling vid 

arteriell hypertoni hos patienter 

som ingick i familjehälsoteam.  

 

 

 

 

 

 

Design: Experimentell 

prospektiv kohort-studie. 

Inklusionskriterier: Hypertoni, 

>18 år, inskriven i 

familjehälsoenheter i kommunen 

Januária. 

Exklusionskriterier:  
Brist på samtycke, ville inte 

delta i utbildningen.  

Urvalsförfarande: 
Randomiserat urval. 

Urval: Inget bortfall.  

Studiegrupp: Totalt 261 

patienter med hypertoni över 18 

år inskrivna i 

familjehälsoenheter i kommunen 

Januária, varav 22,2 % av 

deltagarna var mellan 50 och 59 

år, 33,3 % var 60-69 år och 28,2 

% var 70-79 år. 171 deltagare 

var kvinnor och 45 män.  

Datainsamlingsmetod: 
Hembesök före och efter 

utbildningen. Regelbundna 

utbildningstillfällen med 12-15 

deltagare á 60 minuter. 

Regelbunden mätning av 

blodtryck och vikt.  

Analysmetod:  
Statistisk analys 

 

 

Styrkor: 

Bra metodbeskrivning. 

Tydligt syfte och lämplig design. 

Inklusions- och 

exklusionskriterier beskrivna. 

Inget bortfall.  

Relevanta mätmetoder.  

Tydligt beskrivna 

studiedeltagare. 

Tydliga tabeller. 

 

Svagheter: 

Patientutbildningen resulterade i 

en förbättrad följsamhet i och 

med att deltagarna fick en större 

kunskap och förståelse om 

vikten av livsstilsförändringar.  
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Sydafrika.  

 

 

 

 

 

Syftet var att undersöka 

effekten av en pedagogisk 

intervention på utvalda 

hypertensiva deltagares nivåer 

av kunskap om hypertoni, 

deras föreställning om 

läkemedel och följsamhet till 

blodtryckssänkande 

behandling. 

 

 

  

Design: Experimentell design, 

prospektiv studie. 

Inklusionskriterier: 

Personal på Rhodes University 

arbetande inom städning, 

trädgård, catering eller teknik, 

som får medicinsk behandling 

för hypertoni.  

Urvalsförfarande: 
Bekvämlighetsurval. 

Urval: Bortfallet var 24 

deltagare. 

Studiegrupp: 45 patienter med 

hypertoni som jobbade på 

Rhodes University, 34 kvinnor 

och 11 män. Ålder: 49 % var 

mellan 41-50 år, 46 % var mellan 

51-60 år.  

Datainsamlingsmetod:  
6 månaders lång utbildning om 

bl.a. livsstilsförändringar. Möten 

1 gång/mån med författaren – 

mätte då följsamheten till 

behandlingen. Intervju före och 

efter utbildning, tog reda på 

kunskapsnivå. Frågeformulär 

innan och efter varje 

kunskapsområde.  

Test 3 veckor efter utbildning, 

kunskapsnivå.  

Analysmetod: Statistisk analys. 

Styrkor: 

Tydligt redovisat vilka 

studiedeltagare som ingått i 

studien.  

Tydligt beskrivet vilka 

inklusionskriterier. 

Lämplig design.  

 

 

Svagheter: 

Stort bortfall. 

Exklusionskriterier finns 

inte beskrivna. 

 

 

 

 

 

 

Innan patientutbildningen 

visste 40 % av deltagarna att 

livsstilsförändring var 

nödvändigt för att få kontroll 

på blodtrycket. Siffran steg 

till 80 % efter utbildningen.  

Deltagarnas nivå av kunskap 

om hypertoni och behandling 

ökade signifikant, de visste 

alltså mer om sjukdomen och 

livsstilsförändringar efter 

utbildningen.  
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doi:10.1177/0003319713489166  

 

Polen. 

 

Syftet var att analysera 

kunskapen och medvetenheten 

kring högt blodtryck hos 

patienter med hypertoni i olika 

åldersgrupper beroende på kön, 

bostadsort, utbildning, social 

status, yrke eller inkomst. 

Design:  

Surveystudie med kvantitativ 

ansats.  

Inklusionskriterier:  
Patienter med hypertoni 

inneliggande på sjukhus vid 

institutionen för njurmedicin, 

hypertoni och allmänmedicin 

mellan 1 mars 2011-30 

november 2011, samt 

polikliniska patienter. Boende i 

centrala Polen. Både 

behandlade och obehandlade 

patienter. 

Exklusionskriterier:  
Brist på samtycke, patientens 

tillstånd gör det omöjligt att 

delta.  

Urvalsförfarande: 
Randomiserat urval. 

Urval:  

4 personer exkluderades 

eftersom de svarade på mindre 

än 50 % av frågorna.  

Studiegrupp:  

248 patienter med hypertoni, 

varav 143 kvinnor och 105 män. 

Ålder: 33,2 % var mellan 56-65 

år, 32,4 % var > 66 år. 

Datainsamlingsmetod:  
Enkäter (kunskap om blodtryck, 

blodtrycksmätning, 

komplikationer, behandling, 

livsstil och vanor). 

Analysmetod:  
Statistisk analys 

Styrkor: 

Litet bortfall. 

Bra metodbeskrivning. 

Relevant datainsamlingsmetod. 

Tydligt beskrivna inklusions- 

och exklusionskriterier.  

Lämplig design.  

Tydliga tabeller med statistik 

över studiedeltagarna.  

 

Svagheter: 

79 % trodde att ett normalt 

blodtryck skulle vara < 120/80 

mmHg. Enbart 17.74 % av 

deltagarna valde det rätta 

svaret (>140/90 mmHg). Det 

tydde på okunskap hos 

studiedeltagarna. 

Faktorer som påverkar 

följsamheten negativt: 

Pensionärer var mest 

motvilliga till att förändra sin 

livsstil.  

Äldre personer, män, 

lågutbildade och bybor hade 

en betydande brist på kunskap 

om lämpliga matvanor.  

Avsaknaden av symtom.  

Äldre avbryter oftare 

behandling.  

Lågutbildade, arbetslösa och 

bybor har den lägsta 

medvetenheten om risker om 

hypertoni.  

Faktorer som påverkar 

följsamheten positivt: 

Regelbunden 

blodtrycksmätning leder till en 

högre medvetenhet om 

blodtrycket.  

Högutbildade personer utövar 

oftare fysisk aktivitet samt har 

mer kunskap om sjukdomen.  
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Kuwait.  

Syftet var att mäta följsamhet 

och hinder för att följa 

livsstilsrekommendationer 

bland patienter med höga 

kardiovaskulära riskfaktorer.  

 

 

 

 

 

 

Design:  

Prospektiv studie, kvantitativ 

ansats.  

Inklusionskriterier:  

Hypertoni eller diabetes typ II 

som diagnostiserats sedan minst 

ett år tillbaka, inskriven på en av 

sex vårdcentraler i Kuwait från 

1 september till 31 december 

2005.  

Urvalsförfarande:  
Konsekutivt urval. 

Urval:  

Inget bortfall.  

Studiegrupp:  

334 patienter med hypertoni, 

diabetes typ II eller både och 

som är inskrivna på en 

vårdcentral i Kuwait. 125 män 

och 209 kvinnor. Medelålder 

53,52 år.  

Datainsamlingsmetod:  
Strukturerade intervjuer med 24 

frågor. Mätning av blodtryck, 

BMI samt Hba1c. 

Faktorer som hade med 

följsamheten till livsstil mättes 

med hjälp av skalor.  

Analysmetod:  
Statistisk analys. 

 

Styrkor: 

Inget bortfall. 

Tydlig tabell över 

studiedeltagarna. 

Tydligt beskrivet vilket 

instrument som använts för 

datainsamling.  

Bra metodbeskrivning. 

Lämplig design.  

Bra inklusionskriterier.  

Lämplig statistisk analys.  

 

Svagheter: 

Studien gjordes på endast 6 av 

74 vårdcentraler i Kuwait.  

Exklusionskriterier finns inte 

beskrivna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktorer som påverkar 

följsamheten negativt: 

Till kostförändring: 

Ovilja. 

Stress, vilket ofta ledde till att 

studiedeltagarna åt mycket 

snabbmat. 

Svårigheter att följa en diet 

som skiljer sig från den som 

resten av familjen har. 

En hög frekvens av sociala 

sammankomster. 

Brist på rådgivning.  

Hög arbetsbelastning. 

Hushållerska.  

Till fysisk aktivitet: 

Tidsbrist. 

Andra sjukdomar. 

Vädret. 

Ingen träningspartner. 

Kulturella svårigheter för 

kvinnor. 

Hushållerska.  
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Turkiet. 

Syftet var att visa att icke-

följsamhet vid varje 

rekommendation bör bedömas 

individuellt.  

Design: Deskriptiv 

tvärsnittsstudie, kvantitativ 

ansats.  

Inklusionskriterier: 

>20 år, hypertoni, inskriven i 

öppenvårdsmottagning inom 

kardiologi sedan minst ett år.  

Urvalsförfarande: 
Bekvämlighetsurval. 

Urval: Inget bortfall.  

Studiegrupp: 150 patienter med 

hypertoni inskriva på 

öppenvårdsmottagning inom 

kardiologi sedan minst ett år 

tillbaka, 94 kvinnor och 56 män. 

Medelålder 56 år.  

Datainsamlingsmetod:  
Enkäter. Intervjuer.  

Analysmetod: Statistisk analys. 

Styrkor: 

Inget bortfall 

Lämplig studiedesign. 

Det finns en tydlig redovisning 

över datainsamlingsmetoden.  

Tydliga inklusionskriterier. 

Bra metodbeskrivning.  

 

Svagheter: 

Inget klart definierat syfte, står 

olika varianter i texten.  

Exklusionskriterier finns inte 

beskrivna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktorer som påverkar 

följsamheten negativt: 

Till kostförändringar: 

Låg utbildning 

Låg inkomst 

Låg informationsgivning  

Låg följsamhet till fysisk 

aktivitet 

Sällan mätning av 

blodtrycket. 

Till fysik aktivitet: 

Låg utbildningsnivå. 

Oföljsamhet till diet 

Låg informationsgivning. 

Till frekvens av 

blodtrycksmätningar: 

Lite information. 

Låg utbildningsnivå. 

 


