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ABSTRAKT 

Bakgrund: Högt blodtryck ökar risken att insjukna i hjärt- och kärlsjukdom. Målet vid 

behandling är ett blodtryck under 140/90 mm Hg. Grunden i behandlingen är att ändra 

livsstil. Det finns ett flertal livsstilsförändringar såsom ökad fysisk aktivitet, kostförändring, 

stresshantering, viktminskning, rökstopp och att minska högt alkoholintag. Livsstils-

förändringar kan minska behovet av behandling med läkemedel. Syfte: Att undersöka om 

sjuksköterskans information och undervisning kan påverka patienten till en förändrad 

livsstil vid hypertoni. Metod: Den metod som använts är litteraturöversikt. Femton 

kvantitativa artiklar som handlar om livsstilsförändringar vid hypertoni har sammanställts. 

Resultat: Patienterna fick information och undervisning om riskerna och nödvändiga 

livsstilsförändringar för att förebygga högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdom.  De fick 

också information om kostförbättringar, rökavvänjning och nyttan med ökad motion. 

Diskussion: Resultatet av litteraturöversikten visar att information och undervisning från 

sjuksköterskor om livsstilsförändringar har betydelse för att ändra livsstil. Slutsats: 

Sjuksköterskor har en viktig roll när det gäller att ge information och undervisning till 

patienten. Genom att öka patientens kunskap, ökar följsamheten till livsstilsförändringarna. 

 

Nyckelord: Hypertoni, Litteraturöversikt, Livsstilsförändringar, Sjuksköterskor. 
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INTRODUKTION 

Hypertoni kallas i vardagligt tal för högt blodtryck. I Sverige har uppskattningsvis 

1,8 miljoner personer hypertoni, det motsvarar nästan en tredjedel av den vuxna 

befolkningen (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2004, s.17). Sjuksköterskor 

möter ofta denna patientgrupp oavsett arbetsområde. Författarna har valt att fördjupa sig 

inom ämnet för att skapa ett översiktligt material över aktuell forskning samt för att öka 

kunskapen om livsstilsförändringar vid hypertoni. 

BAKGRUND 

Hypertoni innebär ett systoliskt blodtryck över 140 mmHg och ett diastoliskt tryck över 

90 mmHg. Diagnosen hypertoni baseras på ett bestående förhöjt blodtryck vid upprepade 

mätningar över en längre period. Högt blodtryck ökar risken att insjukna i hjärt- och 

kärlsjukdom (SBU, 2004, s.17, 50-52).  Blodtrycket mäts liggande eller sittande efter 5 

minuters tyst vila. Patienten ska inte röka, snusa, dricka kaffe eller te halvtimmen före 

blodtrycksmätningen (Marklund, 2012). I flertalet länder är riktlinjerna lika för behandling 

av hypertoni och inga större skillnader görs mellan kvinnor och män. Målet vid behandling 

för alla patienter är ett blodtryck under 140/90 mmHg. Det är viktigt att inte bara behandla 

det höga blodtrycket utan att ta hänsyn till patientens sammanlagda risker för hjärt- och 

kärlsjukdom. Grunden i behandlingen är att ändra livsstil. Det finns ett flertal 

livsstilsförändringar såsom ökad fysisk aktivitet, kostförändring, stresshantering, 

viktminskning, rökstopp och ett minskat alkoholintag. Livsstilsförändringar kan minska 

behovet av behandling med läkemedel. En låg dos av vätskedrivande läkemedel 

rekommenderas av samtliga riktlinjer som ett av förstahandsvalen (SBU, 2004, s.18).  

Hur väl patienten följer en ordination eller givna råd kan beskrivas med ordet följsamhet.  

Följsamhet kan definieras med de engelska orden adherence och compliance (Vermeire, 

Hearnshaw, Van Royen & Denekens, 2001). Adherence kommer från Latinets adhaerere, vilket 

innebär att hålla fast vid eller vara konstant, detta är en definition som beskriver den 

uthållighet som patienterna behöver för att hålla sig till behandlingsstrategin. Compliance 

kommer från Latinets complire och innebär att slutföra en handling eller process och därmed 

uppfylla ett löfte (Aronson, 2007).  
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Enligt paragraf 2 b i hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska patienten ges individuellt 

anpassad information om sitt hälsotillstånd och de metoder för undersökning, vård och 

behandling som finns. I Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska 

(Socialstyrelsen, 2005a) står det att sjuksköterskan ska kommunicera med patienter, 

närstående och personal på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. Sjuksköterskan ska 

genom dialog med patienten ge stöd och vägledning för att göra patienten delaktig i vården. 

Det är viktigt att ge patienten information och undervisning och förvissa sig om att patienten 

förstår den givna informationen. Sjuksköterskan ska i dialog motivera patienten till 

följsamhet i behandlingar och följa upp patientens tillstånd efter behandling och 

undersökning. För att främja hälsa ska sjuksköterskan identifiera och förebygga hälsorisker 

och vid behov motivera till förändrade livsstilsfaktorer.  

 

I omvårdnadsprocessen beskrivs information och undervisning som hälsofrämjande 

rådgivning till patienten om kost, motion, diagnos och behandling som syftar till att öka 

kunskap, förståelse och motivation (Ehnfors, Rehnberg & Thorell- Ekstrand, 2013, s.41). 

Att ge information kan betraktas som en kortare presentation av fakta som ges med ett 

specifikt mål och karakteriseras av här och nu. Informationen inom vården syftar till att 

berätta varför och hur ett moment ska genomföras. Undervisning har ett mer omfattande 

syfte och kan ha betydelse för patientens livssituation, där patienten ska lära sig något som 

är viktigt för behandlingen. Undervisning är ett moment som kräver en systematisk process 

och består av färdigheter och kunnande. Undervisning kan ges vid ett enskilt tillfälle eller 

som utbildningsprogram som sträcker sig över tid (Tingström, 2009, s.71-72).  

Socialstyrelsen (2005b) beskriver att information och undervisning syftar till att ge patienten 

ökad kunskap om ett aktuellt hälsoproblem och hur detta ska skötas. Rådgivning beskrivs 

som en insats eller åtgärd där information och kunskap ges vid enstaka tillfällen från en 

expert i området (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Endast en tredjedel av de som ordineras blodtryckssänkande läkemedel når 

behandlingsmålet, ett blodtryck under 140/90 mmHg (SBU, 2004, s.17). Kan sjuksköterskors 
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information och undervisning hjälpa patienten att nå behandlingsmålen genom att påverka 

patienten till förändrad livsstil? 

SYFTE 

Syftet med litteraturöversikten var att undersöka om sjuksköterskors information och 

undervisning kan påverka patienten till en förändrad livsstil vid hypertoni.  

 Hur förändras livsstilen efter information och undervisning från sjuksköterskor?  

METOD 

Den metod som använts är en litteraturöversikt, vilket innebär att skapa en översikt över 

kunskapsläget inom ett visst område. Översikten baseras på refereebedömda studier inom 

omvårdnad och allmänsjuksköterskans verksamhetsområde (Friberg, 2012b, s.133). 

Litteratursökning 

Artikelsökningarna genomfördes av båda författarna i databaserna Cinahl och PubMed. 

Sökord som användes i Cinahl var [headings] hypertension, life style changes och 

patient education. I PubMed var sökorden [mesh] hypertension, life style, education, 

behavior och nursing. Sökningarna av artiklarna och sökordskombinationerna finns 

redovisade i Tabell 1, sida 4.  

Urval 

Urvalsförfarandet genomfördes enligt Friberg (2012a, s.85). Deltagarna i studierna var över 

18 år. Artiklarna är engelskspråkiga och handlar om livsstilsförändringar vid hypertoni och 

de är publicerade de senaste 10 åren. Från den första sökningen i PubMed valdes en artikel 

ut, från den andra sökningen valdes två artiklar. Från databasen Cinahl valdes tio artiklar ut 

från den första sökningen och från den andra sökningen valdes två artiklar. Resterande 

artiklar förkastades efter läsning av titel, abstrakt eller hela artikeln, att det var dubbletter, 

beställningskrav eller låg vetenskaplig kvalitet. Urvalsförfarandet finns beskrivet i Tabell 1.  
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Granskning och kvalitetsbedömning 

Femton kvantitativa artiklar valdes ut. De valda vetenskapliga artiklarna 

kvalitetsgranskades kritiskt för senare sammanställning till litteraturöversiktens resultat 

(Friberg, 2012b, s.133-134). Författarna granskade hälften av artiklarna tillsammans för att 

sedan kunna granska resterande artiklar likvärdigt var för sig. Endast artiklar av hög 

kvalitet, grad 1, valdes ut. För att värdera den vetenskapliga kvaliteten användes en 

modifierad granskningsmall för kvantitativ metod (Bilaga 1) av Carlsson och Eiman (2003). 

Tabell 1. Litteratursökning 

Datum Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Förkastade Utvalda 

2014-01-08 PubMed Nursing AND 

life style AND 

hypertension. 

Senaste 10 åren, 

English language. 

22 12* 

4** 

2*** 

3**** 

Tonstad et al.  

(2006). 

2014-01-20 Cinahl Hypertension AND 

life style changes. 

2004-2014,  

Peer reviewed, 

English language 

46 2* 

11** 

19*** 

4**** 

Cakir et al.  

(2006), 

Chang et al. 

(2012), 

del Pilar Rocha- 

Goldberg et al. 

(2010), 

Drevenhorn 

et al. (2007), 

Dusek et al.  

(2008),  

Elmer et al.  

(2006), 

Fernandez et al. 

(2008),  

Kim et al. (2010),  

Liehr et al. 

(2004), 

Obarzanek et al. 

(2007). 

2014-02-05 PubMed Nursing AND 

hypertension AND 

education AND 

behavior. 

Senaste 10 åren 23 16* 

1** 

4*** 

 

Bosworth et al. 

(2007), 

Mohammadi 

et al. (2006). 

2014-02-05 Cinahl Hypertension AND  

Patient education 

AND life style 

changes. 

2004-2014,  

Peer reviewed, 

English language 

49 30* 

4** 

6*** 

5**** 

2***** 

Hacihasanoglu 

et al. (2010), 

Kaati et al. 

(2005). 

*Förkastade efter läsning av titel  **Förkastade efter läsning av abstrakt  ***Förkastade på grund av att de var dubbletter, eller 

beställningskrav  ****Förkastade efter läsning av hela artikeln  *****Förkastade på grund av låg vetenskaplig kvalitet 
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Etiska överväganden 

Endast artiklar som är etiskt godkända har använts i litteraturöversikten. Deltagarna i 

artiklarna har fått information om studiens syfte och att de har rätt att tacka ja eller nej till 

medverkan. Därefter har deltagarna lämnat muntligt eller skriftligt samtycke till deltagande. 

Förförståelsen hos författarna har beaktats och författarna har haft ett etiskt tankesätt under 

hela processen. Enligt Sykepleiernes Samarbeid I Norden är forskaren skyldig att publicera 

alla, både positiva och negativa resultat (2003, s.12).  

Analys 

Analysen har genomförts med stöd av Friberg (2012b, s. 140-142). Artiklarna lästes igenom 

förutsättningslöst flera gånger för att få en helhetsbild. Relevanta delar som svarade mot 

syftet plockades ut. Dessa delar sorterades sedan in i passande underrubriker som arbetades 

fram under analysen. I artiklarna beskrevs de olika livsstilsförändringarna var för sig. De 

mest frekvent använda rubriker valdes ut som underrubriker i litteraturöversiktens resultat. 

Allt om varje område skrevs ner och sedan sorterades likheter och skillnader ut, därefter 

sammanfattades texten och sammanställdes till ett resultat. En översikt över de 15 

inkluderade resultatartiklarna finns redovisade i Bilaga 2.  

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras i underrubrikerna motion/fysisk aktivitet, matvanor, 

vikt/BMI/midjemått/blodfetter, rökning/alkohol, stress, följsamhet samt blodtryck. Dessa 

underrubriker valdes utifrån de artiklar som granskats. I artiklarna beskrivs sedvanlig 

primärvård genom att patienterna får komma på kontroller eller rutinundersökningar var 

sjätte månad och i samband med dessa få kortfattad rådgivning.  

Motion/fysisk aktivitet  

del Pilar Rocha-Goldberg et al. (2010) beskriver att patienterna fick komma på flera 

gruppmöten. På dessa möten gavs undervisning av sjuksköterskor om nödvändiga 

livsstilsförändringar vid hypertoni. Tjugo minuters fysisk träning var schemalagd i 

anslutning till dessa möten. Patienterna skulle även föra dagbok över antalet minuter de 
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utförde fysisk aktivitet varje vecka. Deltagarna tyckte att sammankomsterna var givande 

men önskade mer fysisk träning i samband med dessa. Den fysiska aktiviteten ökade 

betydligt från första mättillfället tills uppföljningen sex veckor senare.  

Drevehorn, Kjellgren och Bengtson (2007) beskriver att deltagarna fick en utbildningsfolder 

som redogör för hypertoni och risken för hjärt- och kärlsjukdom. Sjuksköterskorna och 

patienterna gick igenom foldern tillsammans. Foldern innehöll också information om att 

ökad fysisk aktivitet är en viktig livsstilsförändring för att sänka blodtrycket. Resultatet 

visade på en signifikant ökning av fysisk aktivitet i slutet av studien (Drevehorn et al. 2007). 

Även Cakir och Pinar (2006) beskriver hur interventionsgruppen fick undervisning från 

sjuksköterskor om hur viktigt det är med ökad fysisk aktivitet. Målet med studien var att 

deltagarna skulle promenera minst 30 minuter, tre dagar i veckan. Mängden fysisk aktivitet 

ökade betydligt under studiens gång i interventionsgruppen, men den minskade något i 

kontrollgruppen som endast fick sedvanlig primärvård. Vidare beskriver Chang, Fritschi och 

Kim (2012) att deltagarna fick gruppundervisning om livsstilsförändringar av sjuksköterskor 

och individuellt utformade träningsprogam. Resultatet visade att promenader i 

interventionsgruppen ökade jämfört med kontrollgruppen, men det fanns ingen stor skillnad 

mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen när det gäller annan fysisk träning.  

Matvanor 

Ändrade matvanor är en viktig del vid livsstilsförändring. För att förbättra patienternas 

matvanor rekommenderar sjuksköterskorna DASH-dieten till interventionsgruppen. DASH-

dieten innebär att äta mer frukt och grönsaker, fettsnåla mejeriprodukter, fullkorn, fågel, 

fisk, nötter och en mindre mängd rött kött, godis och söta drycker. Patienterna 

uppmuntrades också att minska på mängden salt i maten. Kontrollgruppen fick inga 

särskilda kostråd, utan gick på primärvårdens rutinundersökningar (Cakir & Pinar, 2006; 

Fernandez, Scales, Pineiro, Schoenthaler & Ogedegbe, 2008). Vidare visar Cakir och Pinar 

(2006) att alla i interventionsgruppen minskade på saltintaget och att de som åt fettreducerad 

kost ökade signifikant i interventionsgruppen. I kontrollgruppen framkom ingen förändring, 

jämfört med interventionsgruppen där kosten förbättrades avsevärt. Fernandez et al. (2008) 

däremot, kunde inte påvisa kostförbättringar hos interventionsgruppen under tiden som 

studien pågick. Även del Pilar Rocha-Goldberg et al. (2010) använde DASH-dieten som stöd 
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till deltagarnas kostförändringar. Deltagarna i interventionsgruppen tyckte det var ett bra 

hjälpmedel och förbättrade sin konsumtion av frukt och grönt, däremot syntes ingen 

förbättring vad gällde fettintag. I en annan studie jämfördes rådgivning till koreaner födda i 

Korea, men boende i USA gentemot koreaner boende i Korea om livsstilsförändringar vid 

hypertoni. De amerikanska invånarna med koreanskt ursprung följde råd från 

sjuksköterskan om kost i betydligt större utsträckning än de koreaner som härstammar från 

Korea, trots att de förstnämnda fick färre råd (Kim, Lee, Ahn & Lee, 2010).  

I ytterligare en studie beskriver Bosworth et al. (2007) att sjuksköterskorna undervisade om 

kost och matvanor till alla patienter som ingick i interventionsgruppen. Sjuksköterskorna 

beskrev hur patienterna kunde kontrollera innehållet av mängden natrium i maten och 

påminde om hur stort natriumintag som rekommenderas per dag. Patienterna fick även 

information om koffeinets blodtrycksökande effekt. Två månader senare rapporterade 

patienterna förbättrade matvanor och minskad vikt sedan första samtalet med 

sjuksköterskan.  

Vikt/BMI/midjemått/blodfetter 

Elmer et al. (2006) och Obarzanek et al.( 2007) beskriver resultat från en större studie. 

Deltagarna randomiserades till tre grupper; grupp A, grupp B och grupp C. Grupp B fick 

individuellt stöd och rådgivning om långvariga livsstilsförändringar vid hypertoni såsom 

kostråd, minskat intag av salt och alkohol. De fick även information om viktminskning och 

ökad fysisk aktivitet. I grupp C fick de samma stöd och rådgivning om livsstilsförändringar 

och dessutom skulle de följa DASH-dieten. I kontrollgruppen, grupp A, fick de ingen 

individuell rådgivning utan endast skriftlig information om livsstilsförändring vid 

hypertoni. Resultaten visade att vikten minskade i alla grupper vid halvårskontrollen och att 

de minskat ytterligare i vikt vid 18-månaderskontrollen (Elmer et al. 2006; & Obarzanek et al. 

2007). Medelvärden av viktnedgången redovisas i tabell 2.  

Tabell 2. Översikt av viktnedgång 

Kontroll Grupp A Grupp B Grupp C 

6 månader – 1,1 kg – 4,9 kg – 5,8 kg  

18 månader – 1,5 kg – 3,8 kg  – 4,3 kg  
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Tonstad, Søderblom Alm och Sandvik (2006) syftade till att jämföra effekterna av 

sjuksköterskeledd rådgivning med träffar varje månad gentemot sedvanlig primärvård. 

Midjemåttet ökade i både kontroll- och interventionsgruppen under det halvår som studien 

pågick. Men det ökade betydligt mer i kontrollgruppen som fick sedvanlig primärvård än i 

interventionsgruppen som varje månad fick individuella råd om livsstilsförändring från 

sjuksköterskorna. Blodfetterna minskade i interventionsgruppen och ökade något i 

kontrollgruppen. Även Cakir och Pinar (2006) beskriver att deltagarna fick komma på flera 

sjuksköterskeledda utbildningsträffar. Resultatet i denna studie visade att kolesterol och 

blodfetter minskade betydligt i interventionsgruppen från första mättillfället till mätningen 

ett halvår senare. Vikt, BMI och midjemått minskade betydligt i interventionsgruppen, i 

kontrollgruppen ökade dessa värden något (Cakir & Pinar, 2006).  

Hacihasanoglu och Gözüm (2010) och Mohammadi, Ali Abedi, Jalali, Gofranipour och 

Kazemnejad (2006) beskriver att vid studiens början fick interventionsgrupperna komma på 

flera sjuksköterskeledda utbildningsträffar, för att sedan varje månad få komma på 

uppföljningsträffar. Kontrollgrupperna fick sedvanlig primärvård. BMI sänktes signifikant i 

interventionsgrupperna jämfört med kontrollgrupperna under det år som studierna pågick.  

Drevenhorn et al. (2007) beskriver att sjuksköterskorna gav rådgivning och information om 

kost och ökad fysisk aktivitet. Resultatet visade på en signifikant minskning av midjemått 

och vikt hos kvinnorna, medan det hos männen inte visades någon förbättring.  

Kaati, Bygren, Vester, Karlsson & Sjöström (2005) visar att patienterna fick behandling i 

slutenvård under fyra veckor. Alla deltagares värden kontrollerades i början av studien. 

Deltagarna fick undervisning om hypertoni. Obligatorisk närvaro krävdes vid träning, 

avslappningsövningar och kostrådgivningar. Varje dag innehöll hälsofrämjande aktiviteter. 

Efter studien hade deltagarna minskat i vikt och en betydande förändring visades på BMI.  

Rökning/alkohol 

Sjuksköterskorna informerade interventionsgruppen om risker med alkohol och rökning.  

Resultatet visade att två av deltagarna i interventionsgruppen slutade att röka, medan 

antalet rökare i kontrollgruppen förblev detsamma. Alkoholintaget var lågt redan vid start i 

de båda grupperna och ingen större förändring visades (Cakir & Pinar, 2006). Drevehorn 

et al. (2007) beskriver att sjuksköterskor gav undervisning och information om hur rökning 
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och alkohol påverkar blodtrycket. Resultatet visade att två av de 14 rökarna slutade röka. 

Alkoholkonsumtionen minskade något under perioden som studien pågick. 

Stress 

Cakir och Pinar (2006) jämförde sedvanlig primärvård (kontrollgrupp) och 

sjuksköterskeledda utbildningsträffar (interventionsgrupp). Kontrollgruppen rapporterade 

högre stress efter studiens sex månader, medan en betydande minskning hade skett i 

interventionsgruppen. Dusek et al. (2008) jämförde stresshantering kontra 

livsstilsförändringar vid hypertoni. Gruppen med stresshantering fick varje vecka under åtta 

veckor 15 minuters undervisning och repetition i avkoppling, djupandning och mindfulness 

meditation. Patienterna fick lyssna på ett 20 minuters avkopplingsband och efteråt fick de 

hälsoinformation om riskfaktorer som stress och högt blodtryck och metoder för att hantera 

stress. Deltagarna uppmuntrades att lyssna på avkopplingsbandet varje dag. Gruppen med 

livsstilsförändringar fick varje vecka 60 minuters muntlig undervisning om stress och dess 

påverkan på hälsan. Information om riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar och hur stress 

påverkar blodtrycket. De fick rekommendationer om viktminskning samt att förbättra kost 

och motion. De fick även informationen skriftligt. Under hela studietiden ombads 

patienterna i denna grupp att dagligen lyssna i 20 minuter på olika ljudband om 

livsstilsförändringar. Resultatet visade att gruppen med livsstilsförändringar visade på 

något lägre blodtryck än gruppen med stresshantering (Dusek et al. 2008). 

Följsamhet 

Cakir och Pinar (2006), Fernandez et al. (2008) och Hacihasanoglu et al. (2010) visade i 

resultatet att efter undervisning från sjuksköterskorna ökade följsamheten till medicinering 

betydligt i interventionsgrupperna, medan följsamheten i kontrollgrupperna förblev 

oförändrad. 

Blodtryck 

I Cakir och Pinars (2006) studie fick interventionsgruppen komma på flera 

sjuksköterskeledda möten under de tre första månaderna. Patienterna erhöll undervisning 

om riskerna, samt om nödvändiga livsstilsförändringar för att förebygga högt blodtryck 

samt hjärt- och kärlsjukdom.  De fick också information om kostförbättringar, rökavvänjning 
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och nyttan med ökad motion. Patienterna förde dagbok om de livsstilsförändringar som de 

uppmuntrats till. Kontrollgruppen uppmanades att behålla sin vanliga livsstil och gå på 

rutinundersökningar. Efter sex månader gjordes nya kontroller på alla deltagare. 

Medelvärden av blodtrycksförändringen finns presenterade i Tabell 3. 

Tabell 3. Översikt av blodtrycksförändring 

Grupp Systoliskt blodtryck Diastoliskt blodtryck 

Interventionsgrupp – 9 mmHg – 7 mmHg 

Kontrollgrupp + 1 mmHg + 2 mmHg 

 

I tre liknande studier som pågick under sex veckor upp till 15 månader fick deltagarna i 

interventionsgrupperna varje vecka komma på möten ledda av sjuksköterskor. Under dessa 

möten fick patienterna undervisning om hypertoni och nödvändiga livsstilsförändringar för 

att sänka blodtrycket och därmed minska riskerna för hjärt- och kärlsjukdom. Deltagarna 

fick diskutera tillsammans och ge varandra stöttning och råd. De fick även individuella 

samtal med sjuksköterskan. Det systoliska blodtrycket sänktes signifikant i 

interventionsgrupperna, medan endast en viss sänkning visades på det diastoliska 

blodtrycket (Drevehorn et al. 2007; Fernandez et al. 2008; & del Pilar Rocha-Goldberg et al. 

2010). Vidare beskriver Chang et al. (2012), Elmer et al. (2006), Hacihasanoglu et al. (2010), 

Mohammadi et al. (2006) och Obarzanek et al. (2007) att signifikanta sänkningar visades på 

både det systoliska och diastoliska blodtrycket i interventionsgrupperna.  

Liehr et al. (2006) jämförde effekter på blodtrycket bland personer som alla under ett halvår 

kom på sjuksköterskeledda informationsträffar där de fick råd om livsstilsförändringar. I 

samband med varje träff ingick också ett träningspass. Interventionsgruppen fick ytterligare 

individuellt stöd och undervisning för att förbättra integrationen av livsstilsförändringarna i 

det dagliga livet. Blodtrycket kontrollerades dygnet runt. En sänkning av både det systoliska 

och det diastoliska blodtrycket påvisades i båda grupperna. Men en signifikant sänkning 

visades i interventionsgruppen på det systoliska blodtrycket i vaket tillstånd.  

Målet med studien genomförd av Kaati et al. (2005) var att minska riskerna för stroke och 

hjärtinfarkt hos patienter med hypertoni. Undersökningen utfördes i slutenvård under fyra 

veckor. Personalen fick utbildning för att kunna skapa en trygg och positiv atmosfär för 

patienterna. Sjuksköterskorna fick vägleda gruppen för att åstadkomma förändringar hos 

den individuella patienten. Det var schemalagda dagar, där allt var obligatoriskt och målet 
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var att skapa sunda hälsovanor. Blodtrycket mättes innan studiens början, och sedan i slutet 

av studien. Det visade sig att det systoliska blodtrycket minskade från 147 mmHg till 

132 mmHg och det diastoliska blodtrycket minskade från 89 mmHg till 79 mmHg. 

Minskningen var störst den första veckan men fortsatte stadigt under hela perioden. 

Tonstad et al. (2006) beskriver att deltagarna randomiserades till en interventionsgrupp eller 

kontrollgrupp. Interventionsgruppen fick individuella råd om livsstilsförändringar från 

sjuksköterskan som de träffade en gång i månaden under ett halvår. Kontrollgruppen gick 

på sina ordinarie kontroller i primärvården. Inga skillnader på blodtrycket framkom mellan 

de två grupperna under studien (Tonstad et al. 2006).  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att begränsa litteraturöversikten användes inklusion- och exklusionskriterier. Deltagarna 

skulle vara över 18 år, då det innebär att deltagarna själva får fatta sitt beslut om deltagande i 

studien. Om det etiska resonemanget inte varit tydligt beskrivet i studierna har författarna 

granskat tidskriftens policy för publicering av vetenskapliga artiklar, för att säkerställa att 

studien är etiskt försvarbar. Många tidigare studier finns inom ämnet och sökningarna har 

avgränsats till de senaste tio åren, för att få det som är aktuellt inom området. 

Beställningsartiklar har exkluderats sedan läsning av titeln, då dessa inte ansågs tillföra 

ytterligare ny information än vad som inhämtats i tidigare träffar. Sökningarna har 

begränsats till engelskspråkiga artiklar, då det är det språk som författarna behärskar utöver 

det svenska språket. Det kan ses som en svaghet då engelska inte är författarnas modersmål. 

Men översättningen av artiklarna har utförts med noggrannhet för att inte misstolka 

innehållet. Dock har författarna inte sökt svenska artiklar och därmed kan någon artikel 

blivit förbisedd. Utifrån syftet har författarna valt sökord i olika kombinationer. Mesh-

termerna ”nursing”, ”life style” och ”hypertension” användes i PubMed i första sökningen. I 

nästa sökning lades mesh-termen ”education” till och ”behavior” användes istället för 

”life style”, då det använts i några av de artiklar som lästs från första sökningen. I Cinahl 

användes headings, ”hypertension” och ”life style changes” i den första sökningen och 

”patient education” lades till i den andra sökningen. Träffarna var hanterbara i storlek. För 



12 

 

de inkluderade artiklarna har en modifierad version av granskningsmallen 

”Bedömningsmall för studier med kvantitativ metod” av Carlsson och Eiman (2003) använts. 

Svagheter med studien är att det finns en snedfördelning med avseende på den geografiska 

spridningen där studierna är genomförda, då det endast är två svenska studier med, men 

flera från USA och Turkiet. En styrka i litteraturöversikten är att sökningarna är gjorda i två 

olika databaser, både i Cinahl och i PubMed.  Det är också en styrka att granskningen av 

artiklarna har genomförts på varsitt håll. De första artiklarna granskade författarna 

tillsammans för att säkerställa en likvärdig bedömning av de resterande artiklarna. Denna 

litteraturöversikt består av 15 kvantitativa artiklar där åtta av studierna är RCT (randomized 

controlled trial). Att ha med många RCT ger en hög grad av generaliserbarhet och stärker 

resultatet (Polit & Beck, 2012, s.203).   

Resultatdiskussion  

Litteraturöversiktens resultat visar att information och undervisning från sjuksköterskor om 

livsstilsförändringar, har betydelse för att ändra livsstil. Sjuksköterskor har en viktig uppgift 

genom att motivera och få patienterna att vilja genomföra livsstilsförändringar. 

Enligt Hellénius (2008, s.77) kan hypertoni kopplas till brist på fysisk aktivitet eller motion.  

Det framkommer i föreliggande resultat att sjuksköterskor utbildar och informerar om hur 

viktig motion och ökad fysisk aktivitet är för att sänka blodtrycket. Det visade sig att 

undervisningen om nyttan med motion ledde till ökad fysisk aktivitet i alla studier som 

analyserats. Personer som motionerar regelbundet i minst 30 minuter två gånger i veckan 

har en lägre förekomst av hypertoni, jämfört med en stillasittande person (Hellénius, 2008, 

s.70). Författarna anser att motion och fysisk aktivitet har flera positiva effekter på hälsan och 

att regelbunden motion kan leda till förbättrad livskvalitet.  

Alla studier som ingår i resultatet redovisar effekter i interventionsgrupperna på vikt, BMI, 

midjemått och blodfetter, efter information och undervisning från sjuksköterskorna, har 

resulterat i att patienterna visar på en förbättring av dessa värden. Detta kan jämföras med 

att det i kontrollgrupperna inte har blivit någon förbättring eller endast en liten förbättring. 

Dock ökade midjemåttet hos både interventionsgruppen och kontrollgruppen i en studie. 

Detta tror författarna beror på att det tar tid att förändra livsstilen. Effekterna var betydligt 

bättre i interventionsgruppen, där midjemåttet inte hade ökat lika mycket som i 
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kontrollgruppen. Men om studien pågått under längre tid hade kanske midjemåttet minskat 

i interventionsgruppen.  

De amerikanska invånarna födda i Korea följde råd från sjuksköterskorna om kost i betydligt 

större utsträckning än de koreaner som härstammar från Korea, trots att de förstnämnda fick 

färre råd. De amerikanska koreanerna hade en betydligt högre utbildningsnivå och det tror 

författarna kan påverka följsamheten till råden och gör att livsstilsförändringarna blir bättre.  

 

Interventionsgrupperna fick information av sjuksköterskor om riskerna med alkohol och 

rökning vid hypertoni. Blodtrycket ökar vid en överkonsumtion av alkohol. För att minska 

risken för hjärt- och kärlsjukdom bör patienten sluta röka och minska intaget av alkohol 

(SBU, 2004, s.30, 325). Det kan vara svårt att sluta röka trots att det är allmänt känt som en 

hälsorisk. Att avstå rökning och alkohol kräver att man har motivation och vilja, för att 

lyckas genomföra och sedan bibehålla en förändring. Sjuksköterskor har en viktig roll genom 

att stötta patienten till förändring.  

 

I resultatet framkommer det att desto mer information, undervisning, råd och stöttning 

deltagarna får, ju högre blir följsamheten till livsstilsförändringarna. Vikten minskade mest i 

den grupp som förutom information och stöttning dessutom fick följa DASH-dieten. Den 

gruppen var också den som sänkte sitt blodtryck mest. Flertalet artiklar visar att både det 

systoliska och diastoliska blodtrycket sänktes efter undervisning från sjuksköterskorna.  

Att få stöttning när patienten är medveten om vad som bör förändras, anses som en viktig 

faktor för att lyckas. Genom bekräftelse ökar patientens motivation och vilja till att förändra 

livsstilen.  Författarna av litteraturöversikten tror att sedan patienten fått information om 

vad som bör förändras har patientens vilja att genomföra livsstilsförändringar stor betydelse 

om de lyckas eller inte. Det är som sjuksköterska viktigt att ge information och undervisning. 

Men oavsett hur bra information sjuksköterskor ger, måste patienten vara öppen och villig 

till förändring för att få de önskade effekterna. I artikeln av Jallinoja et al. (2007) beskriver 

sjuksköterskor och läkare att om viljan till förändring hos patienten saknas är det nästan 

omöjligt att åstadkomma en förändring till en förbättrad livsstil.  Enligt Orems 

egenvårdsteori har individer den förmåga och motivation som krävs, för att främja sin egen 

hälsa och förebygga sjukdom. När kraven överstiger individens egen förmåga är det 
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omvårdnadens ansvar att kompensera förmågan att återvinna sin egenvårdskapacitet 

(Kirkevold, 2009, s.159). En studie redovisar att ingen förbättring syntes på blodtrycket efter 

rådgivning. Författarna tror att varför förbättringen uteblev, kan bero på att viljan till 

förändring saknades i interventionsgruppen.  

 

Enligt omvårdnadsprocessen är syftet att genom information underlätta för patienten att ta 

större ansvar för sin egen vård. Som sjuksköterska gäller det att ta in information om den 

enskilde patienten för att i dialog komma överrens om hur förändringarna ska kunna 

genomföras (Ehnfors, 2013, s.14-15). Författarna tror att om informationen om hypertoni och 

livsstilsförändringar anpassas efter den individuella patientens behov ökar följsamheten, 

motivationen och möjligheten att lyckas genomföra förändringarna.  

Hellénius (2008, s.75) påtalar vikten av ett personcentrerat förhållningssätt. Enligt 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005a) ska 

sjuksköterskan tillämpa omvårdnadsprocessen genom bedömning, planering, genomförande 

och utvärdering av patientens omvårdnad (Socialstyrelsen, 2005a). Författarna anser att som 

sjuksköterska är det viktigt att se varje individs unika behov och situation. Att kunna tala 

med patienten så att patienten förstår. Enligt omvårdnadsprocessen ska den enskilda 

patientens behov och värderingar styra hur sjuksköterskan ska individualisera 

omvårdnaden (Ehnfors, 2013, s.18). Sjuksköterskor ska samarbeta med patienten för att 

utveckla gemensamt definierade mål och medlen för att uppnå dem. Sjuksköterskor ses som 

klinisk expert för att hjälpa patienten uppnå sina hälsomål (Arnold & Underman Boggs, 

2003, s.18).  

 

SLUTSATS 

Sjuksköterskor har en viktig roll när det gäller att ge information och undervisning till 

patienten. Genom ökad kunskap hos patienten ökar följsamheten till livsstilsförändringarna 

och det bidrar till ett förbättrat blodtryck. Författarna anser att livsstilsförändringar bör vara 

ett förstahandsval i behandlingen mot hypertoni. Då kan användningen av läkemedel skjutas 

upp eller helt uteslutas, vilket leder till minskade kostnader inom vården. Desto mer 
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stöttning och individualiserad information som ges, ju bättre blir följsamheten och det leder 

till goda behandlingsresultat. Resultatet av litteraturöversikten visar att det som 

sjuksköterska är viktigt att ge god och patientcentrerad information och undervisning, för att 

öka kunskap och förståelse för livsstilsförändringar hos både personal och patienter. Mer 

forskning behövs för att visa långsiktiga utvärderingar av livsstilsförändringar och dess 

effekter.  
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Bilaga 1. Modifierad bedömningsmall för studier med 

kvantitativ metod 

  1 (1) 

     

Poängsättning  0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) Saknas 1 av 3  2 av 3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig  Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod  

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning (repeterbarhet 

möjlig) 

Ej angiven Knapphändig  Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

    

Patienter med hypertoni Ej undersökt Liten andel Hälften  Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för resultatet  Analys saknas / ja Nej   

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat   

Frågeställning besvarad  Nej Ja   

Resultatbeskrivning redovisning, 

tabeller etc 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Statistisk analys (beräkningar, 

metoder, signifikans) 

Saknas Mindre bra Bra  

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   

Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion  

Problemanknytning     

Diskussion av egenkritik och 

felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser  

Överensstämmelse med resultatet 

(resultatet huvudpunkter belyses) 

Saknas Låg Medel God 

    

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (max 47p) p p p p 

Grad 1 80 %   p  

Grad 2 70 %   %  

Grad 3 60 %   Grad  
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Författare, Årtal 

Land 

Studiens syfte Design/ 

ansats/ 

intervention/ 

instrument 

Deltagare/ 

Bortfall 

Metod, 

Datainsamling, 

Analys  

 

Huvudresultat Kvalitet 

Bosworth et al.  

(2007) 

USA 

Utvärdera om en 

skräddarsydd 

beteende 

förändrings- 

intervention 

påverkar 

blodtrycket.  

Kvantitativ, 

randomiserad 

kontrollerad 

design.  

 

1692 

deltagare 

Bortfall 38 %  

Intervention, 

Blodtrycksmätning, 

fysisk aktivitet, kost, 

vikt, BMI, följsamhet, 

stress, rökning, 

alkohol konsumtion, 

Beskrivande statistik.  

Interventionsgruppen 

ökade följsamhet när det 

gäller medicinering. 

Fysisk aktivitet ökade och 

vikten minskade.  

Grad 1 

Cakir et al.  

(2006) 

Turkiet 

Att undersöka 

effekterna av en 

livsstilsintervention, 

hur blodtrycket och 

andra 

kardiovaskulära 

riskfaktorer 

påverkas.  

Kvantitativ, 

randomiserad 

kontrollerad 

design. 

76 deltagare  

Bortfall 0,8 % 

Intervention, 

Blodtrycksmätning, 

vikt, BMI, kost, 

medicinering, fysisk 

aktivitet, kolesterol, 

rökning, midjemått, 

stress, Beskrivande 

statistik.  

Blodtrycket, BMI, 

blodfetter och vikt 

minskade i 

interventionsgruppen men 

inte i kontrollgruppen. 

Grad 1 

 

Chang et al. (2012) 

USA 

Att jämföra effekten 

av empowerment 

baserad intervention 

ledd av 

sjuksköterskor 

gentemot sedvanlig 

primärvård vid 

hypertoni.   

Kvantitativ, 

randomiserad 

kontrollerad 

design. 

57 deltagare 

Bortfall 8 % 

Intervention, 

Blodtrycksmätning, 

kost, fysisk aktivitet, 

rökning, alkohol, 

kolesterol, vikt, BMI, 

midjemått, 

Beskrivande statistik. 

Blodtrycket, midjemåttet 

och blodfetter minskade i 

interventionsgruppen. Det 

är mer effektivt med 

empowerment-

interventioner än 

sedvanlig primärvård vid 

hypertoni.  

Grad 1 
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del Pilar Rocha-

Goldberg et al. 

(2010) 

USA 

Att bedöma 

genomförbarheten av 

interventionen för att 

förbättra livsstilen hos 

latin-amerikaner med 

hypertoni och 

utvärdera effekterna 

av interventionen på 

livsstilsförändringar 

och hälsan.   

Kvantitativ 

pilotstudie, 

Före- efter 

design.    

17 deltagare 

Bortfall 26 %  

 

Intervention,  

Blodtrycksmätning, 

BMI, vikt, fysisk 

aktivitet, 

kostregistrering, 

Beskrivande 

statistik. 

Systoliskt blodtryck 

reducerades med ett 

medelvärde på 10 mmHg. 

De största livsstils-

förändringarna sågs i 

minskad vikt och ökad 

träning.  

Grad 1 

  

Drevenhorn et al. 

(2007) 

Sverige 

Att undersöka 

effekten av att 

använda ett 

interventionsprogram 

för de med hypertoni. 

Kvantitativ, 

före- efter 

design.  

100 deltagare  

Bortfall 17 %  

 

 

Intervention, 

Blodtrycksmätning, 

rökning, alkohol, 

vikt, BMI, kolesterol, 

Beskrivande 

statistik. 

Det systoliska blodtrycket 

minskade, och den fysiska 

aktiviteten ökade.  

Grad 1 

 

Dusek et al.  

(2008)  

USA 

Att jämföra 

avslappning kontra 

livsstilsförändringar 

för att reducera det 

systoliska trycket. 

Även att se om dessa 

effekter kan minska 

mängden användning 

av 

blodtryckssänkande 

mediciner.   

Kvantitativ 

dubbelblind 

randomiserad 

kontrollerad 

studie. 

122 

deltagare, 

Bortfall 32 % 

Intervention, 

Blodtrycksmätning, 

stress, medicinering, 

vikt, ålder, 

Beskrivande 

statistik.  

 

Avslappningsövning och 

livsstilsförändring 

resulterade i sänkt 

systoliskt blodtryck. Flera 

i avslappningsgruppen 

kunde eliminera 

behandling med 

läkemedel.  

Grad 1 
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Elmer et al.  

(2006)  

USA 

Att jämföra 

effekterna av 

livsstilsförändringar 

och blodtryck 

mellan 

interventions-

grupperna och 

kontrollgruppen 

efter 18 månader.    

Kvantitativ, 

randomiserad 

kontrollerad 

design.  

  

810 deltagare 

Bortfall 10 % 

Intervention, 

Blodtrycksmätning, 

BMI, vikt, fysisk 

aktivitet, urinprov, 

kost, Beskrivande 

statistik. 

Det visar att det är möjligt 

att genomföra och 

bibehålla 

livsstilsförändringar som 

sänker blodtrycket.   

Grad 1 

 

Fernandez et al. 

(2008) 

USA 

Att undersöka 

effekten om 

rådgivning kring 

livsstilsförändringar 

har påverkan på 

blodtrycket hos 

äldre.   

Kvantitativ 

pilotstudie, 

Före- efter 

design.    

56 deltagare 

Bortfall 16 % 

Intervention, 

Blodtrycksmätning, 

följsamhet till 

medicinering, kost, 

fysisk aktivitet, 

Beskrivande statistik.  

I interventionsgruppen 

reducerades blodtrycket 

med medelvärde 13 

mmHg ±21,1 genom ökad 

motion, bättre matvanor 

och bättre följsamhet till 

medicinering.  

Grad 1 

 

Hacihasanoglu 

et al. (2011) 

Turkiet   

Att undersöka 

effekten av 

patientcentrerad 

undervisning om 

sundlivsstil och 

följsamhet vid 

medicinering hos 

patienter med 

hypertoni.  

Kvantitativ, 

Före- efter 

design.  

130 deltagare 

Bortfall 8 % 

Intervention,  

Blodtrycksmätning,  

Vikt, BMI, följsamhet, 

alkohol konsumtion, 

livsstilsbeteende, 

rökning. Beskrivande 

statistik.   

Interventionsgrupperna 

förbättrade sitt blodtryck.  

Grad 1 
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Kaati et al.  

(2005) 

Sverige 

 

Att undersöka 

effektiviteten av en 

fyra veckors 

slutenvårds 

intervention genom 

livsstils-

förändringar hos 

patienter med 

hypertoni.  

Kvantitativ 

metod, 

Före- efter 

design.  

  

2468 

deltagare 

Bortfall 

redovisas ej. 

 

Intervention,  

Blodtrycksmätning, 

Vikt, BMI, blodfetter, 

fysiskaktivitet, 

Beskrivande statistik.  

Nästan alla deltagare 

sänkte sitt blodtryck till 

normal blodtrycksnivå, 

även vikten minskade.  

Grad 1 

Kim et al.  

(2010)  

USA 

Syftet med denna 

studie var att 

jämföra råd om 

livsstils-

förändringar från 

vårdgivare och dess 

genomförande 

mellan amerikaner 

med koreanskt 

ursprung och 

koreaner boende i 

Korea med högt 

blodtryck. 

Kvantitativ 

metod, 

Jämföra två 

olika grupper 

med högt 

blodtryck.  

199 deltagare 

Bortfall 0,5 % 

Intervention, 

Blodtrycksmätning, 

medicinering, vikt, 

rökning, alkohol, 

fysisk aktivitet, BMI, 

Beskrivande statistik. 

Koreanska amerikaner fick 

färre råd om en hälsosam 

livsstil än de infödda 

koreanerna. De koreanska 

amerikanerna följde de 

råd de fick i mycket större 

utsträckning än de 

infödda koreanerna.  

Grad 1 

 

Liehr et al. 

(2004) 

USA 

Undersöka om 

blodtrycket sänks 

mer effektivt vid 

personcentrerad 

rådgivning.   

Kvantitativ, 

randomiserad 

kontrollerad 

design.  

 

37 deltagare 

Bortfall 43 % 

Intervention, 

Blodtrycksmätning, 

Beskrivande statistik. 

De med personcentrerad 

rådgivning blev fri sitt 

höga blodtryck.  

Grad 1 
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Mohammadi et al. 

(2006) 

Iran 

Undersöka om en 

sjuksköterskeledd 

vårdmodell kan 

påverka blodtrycket 

hos landsbygds-

befolkningen.   

Kvantitativ,  

randomiserad 

kontrollerad 

design. 

150 deltagare 

Bortfall 

redovisas ej. 

Intervention,  

Blodtrycksmätning, 

frågeformulär, 

vikt, längd, EKG, 

BMI, blodfetter,     

Beskrivande statistik. 

Interventionen var effektiv 

för systoliskt och 

diastoliskt blodtryck. De 

minskade risken för hjärt- 

och kärlsjukdomar. De 

sänkte BMI och ökade 

livskvalitén och 

följsamheten.   

Grad 1 

Obarzanek et al.  

(2007) 

USA 

 

Undersöka om 

systoliskt blodtryck 

påverkas av 

individuella 

livsstilsförändringar 

som vikt, saltintag, 

fysisk aktivitet och 

bättre kostvanor. 

Kvantitativ, 

randomiserad 

kontrollerad 

design. 

810 deltagare 

Bortfall 3 % 

 

Intervention, 

Blodtrycksmätning, 

kost, kolesterol, 

dagbok, urinprov, 

vikt, fysisk aktivitet, 

Beskrivande statistik.  

Vikten minskade mer i 

interventionsgrupperna 

än i kontrollgruppen. 

DASH-dieten bidrog till 

att sänka blodtrycket.  

Grad 1 

 

Tonstad et al.  

(2006) 

Norge 

Att undersöka om 

livsstilsrådgivning 

från en 

sjuksköterska 

påverkar 

blodtrycket, 

blodfetter och 

midjemåttet.  

Kvantitativ, 

randomiserad 

kontrollerad 

studie. 

45 deltagare 

Bortfall 8 % 

Intervention, 

Blodrycksmätning, 

fysisk aktivitet, 

kostvanor, rökning, 

ålder, kön, kolesterol, 

midjemått, 

Beskrivande statistik. 

Sjuksköterskans 

rådgivning påverkar inte 

blodtrycket under loppet 

av 6 månader, men 

midjemått, vikt och 

blodfetter minskades i 

interventionsgruppen. 

Grad 1 

 

 



 

 

 


