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Sammanfattning:             

Hypertoni finns bland uppskattningsvis 1,8 miljoner svenskar och 
basen i behandlingen bör utgöras av livsstilsförändringar. 
Riskfaktorer vid hypertoni är tobak, alkohol, övervikt, brist på 
fysisk aktivitet samt stress. Sjuksköterskans uppgift är att 
motivera till levnadsvanor i positiv riktning genom hälsosamma 
val. Undervisning är en planerad aktivitet med avsiktligt mål till 
förändring hos en individ. Sjuksköterskan ska få patienten att 
känna empowerment och bli följsam till behandlingen. Syftet var 
att beskriva hur sjuksköterskan genom undervisning kan hjälpa en 
patient till livsstilsförändringar vid hypertoni.  Studien 
genomfördes som en litteraturstudie. Resultatet delades upp i 
kategorierna patientcentrerade samtal, strukturerade 
rådgivningsmodeller och information. Resultatet visade att vid 
samtal med patienten bör sjuksköterskan ta reda på vilken 
kunskapsnivå patienten befinner sig på och starta undervisningen 
på patientens nivå. Rådgivning bör innehålla båda skriftlig och 
muntlig information och kan vara både generell och individuell. 
Sjuksköterskan och patienten bör tillsammans sätta upp mål och 
göra regelbunden uppföljning. Samtal och rådgivning bör vara 
patientcentrerade, individuella och innehålla tid för reflektion för 
att bäst hjälpa patienten till livsstilsförändringar. 
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Abstract:                    The aim of the study was to describe how the nurse through education,        

can help a patient to make lifestyle changes to manage the 
hypertension. Hypertension afflicts by approximately 1,8 million 

                                    people in Sweden and the basic treatment is lifestyle changes. Risk 
factors for hypertension are tobacco, alcoholic use, overweight, lack of 
physical activity and stress. The nurse’s task is to give the patient the 
motivation to change their life in a positive direction and to make 
health promotion choices. Education is a planned activity with the 
intentional goal of making a change in a person’s life. The nurse is 
supposed to help the patient experience empowerment and to be 
compliant with the treatment. The study was conducted as a literature 
review. The results of the study were categorized into patient-centered 
dialogue, structured counselling and information. In their 
communication nurses needs to find out the patients readiness to 
change and start the education at the same level as the patients. 
Counselling should contain both written and verbal information and can 
be both general and specific. The nurse and the patient should construct 
goals together and make regular follow-up appointments. Dialogue and 
counselling should be patient-centered, on an individual basis and 
include time for reflection to help the patient in the best way possible to 
make lifestyle changes.  
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Inledning 
 
Det finns uppskattningsvis 1,8 miljoner svenskar med hypertoni och det är lika vanligt hos 
män som hos kvinnor. Behandlingsmål vid hypertoni är ett värde under 140/90 mm Hg vilket 
inte uppnås till mer än 20-30 % av dem som ordinerats blodtryckssänkande läkemedel. 
Samtliga hypertoniriktlinjer framhåller vikten av livsstilsförändringar. Basen för 
hypertonibehandling bör vara livsstilsförändringar då dessa kan sänka blodtrycket och minska 
behovet av läkemedelsbehandling (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 
2007). Livsstilsförändringar är direkt avgörande för blodtrycket men hur de ska uppnås är en 
utmaning för sjuksköterskan vars uppgift är att uppmuntra till hälsofrämjande livsstil. 
Sjuksköterskan behöver de rätta verktygen för att kunna bedriva patientundervisning på ett 
professionellt sätt gällande livsstilsförändringar som rökning, alkohol, vikt, kost, fysisk 
aktivitet och stresshantering. Det finns idag inte mycket forskning kring hur den icke-
farmakologiska behandlingen inom hypertoni ska bedrivas för bäst resultat. Den forskning 
som dokumenterats är framför allt att undersöka vad interaktionen och samtalet mellan patient 
och sjuksköterska har för betydelse för att få patienten att känna empowerment och bli 
följsam. Den mesta forskningen visar att sjuksköterskan bör vara ansvarig för att få patienten 
att uppnå livsstilsförändringar och därmed sänka blodtrycket och minska risken för 
följdsjukdomar (Drevenhorn, 2006). Sjuksköterskan behöver kunskap, tid och riktlinjer för 
hur hon ska undervisa patienten till livsstilsförändringar. 
 
  

Bakgrund 
 

Hypertoni 
 
Blodtrycksregleringen är en komplicerad process som sker via reflexer i kroppen. Den sker 
utan att det märks och påverkas bland annat av den psykosociala hälsan. Artärer transporterar 
blod till kroppens organ och utbyte av näringsämnen, gaser och avfallsprodukter sker i 
cirkulationssystemet. Blodtrycket bestäms av två faktorer, blodvolymen och det perifera 
kärlmotståndet. Blodvolymen har stor betydelse för blodtrycket. Vid ett ökat saltintag ökar 
mängden natriumjoner i kroppen, och detta gör att blodvolymen blir större och blodtrycket 
stiger. Vid hypertoni förtjockas kärlväggen i de små arteriolerna och en kronisk inflammation 
uppstår, vilken tillsammans med bland annat förhöjda blodlipider bidrar till att 
aterosklerosprocessen sätts igång i kärlväggen. Det perifera kärlmotståndet ökar. Risken för 
att hjärt- och kärlsjukdomar, till exempel hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke, utvecklas är stor. 
Primär hypertoni även kallad essentiell  hypertoni omfattar över 95 % av all hypertoni. 
Faktorer som kan leda till primär hypertoni kan vara ärftlighet, ålder, stress, bruk av alkohol 
och tobak, för högt saltintag samt övervikt. Sekundär hypertoni uppstår på grund av andra 
bakomliggande sjukdomar (Agard & Hedner, 1993). Det systoliska trycket, som även kallas 
övertrycket, uppkommer när hjärtats kamrar kontraheras. Då är blodtrycket som högst. När 
kamrarna slappnar av och vilar mellan sammandragningarna sjunker blodtrycket till det så 
kallade diastoliska trycket, undertrycket. Det arteriella blodtrycket mäts med 
blodtrycksmanschett på överarmen och armen placeras i hjärtnivå. Ett stetoskop placeras i 
armvecket och trycket avläses med manometer. Luft pumpas upp i manschetten tills artären är 
helt sammanpressad och inget ljud kan höras. Manschettrycket sänks sakta och efter ett tag 
kan pulsslag höras. Då mäts det systoliska trycket. När sedan ljudet avtar igen mäts det 
diastoliska trycket (Haug, Sand & Sjaastad, 2002). 
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Tabell 1. Hypertoni – högt blodtryck indelat i tre olika nivåer: 
Mild grad 1 Systoliskt 140 – 159 mm Hg diastoliskt 90 – 99 mm Hg 
Måttlig grad 2 Systoliskt 160 – 179 mm Hg diastoliskt 100 – 109 mm Hg 
Svår grad 3 Systoliskt > 180 mm Hg diastoliskt > 110 mm Hg 
                                                                                                                                (Almås, 2001) 
 

Riskfaktorer i samband med livsstilsförändring 
 
Idag talar man om riskfaktorer som leder till livsstilssjukdomar, det vill säga sjukdomar som 
påverkas av våra levnadsvanor. Enligt Folkhälsoenheten i Landstinget Halland (2006) är ca 70 
% av hälso- och sjukvårdens kostnader på något sätt relaterade till våra dagliga levnadsvanor 
(Folkhälsoenheten, Landstinget Halland, 2006) Vårdpersonal kan genom det vardagliga mötet 
med individen stödja och motivera till en förändring av levnadsvanor i positiv riktning genom 
hälsosamma val. Riskfaktorer relaterat till livsstilssjukdomar är tobak, alkohol, övervikt, brist 
på fysisk aktivitet samt stress (Larborn, Herrström & Mårtensson, 2006). 
 
Tobak har effekt på alla organsystem och kan framkalla och förvärra sjukdomstillstånd. 
Rökning är vår tids största hälsorisk och kan leda till för tidig död. Effekten av rökstopp är 
alltid positiv och kroppen börjar återhämta sig omedelbart (Ericsson, Norrhall, Kruners & 
Larsson, 2006). 
 
Alkohol i för stor dos är en beroendeframkallande substans som kan ge sjukdomstillstånd, 
försämrad hälsa och kan leda till för tidig död. Förutom kroppsliga skador kan alkohol ge 
stora psykosociala problem som mentala och känslomässiga skador. Alkoholkonsumtionen 
ökar kraftigt framför allt bland äldre ungdomar och unga vuxna (Karlsson, Thors, Wistrand, 
Levander & Overgaard, 2006). 
 
Hälften av männen i Sverige och en tredjedel av kvinnorna i åldrarna 16-74 år lider av 
övervikt eller fetma. Om övervikten är koncentrerad kring midjan, så kallad bukfetma, ökar 
risken för högt blodtryck, hjärt-kärl sjukdomar och typ2-diabetes. Högt socker- och saltintag, 
ett lågt fiberintag och olämplig fettsammansättning är några orsaker till övervikt och ohälsa. 
Body Mass Index, BMI visar förhållandet mellan kroppsvikt och längd. BMI är en mätmetod 
för klassifikation av övervikt och fetma. En annan metod är mätning av midjemåttet då mäts 
fettet kring buken. Viktreducerande kost som är energifattig och rik på vätska och fibrer bör 
rekommenderas till patienter av vårdpersonal (Boström & Eliasson, 2005).Vi bör enligt 
Folkhälsoenheten, Landstinget Halland (2006) äta minst 500 gram frukt och grönt om dagen, 
6-8 skivor bröd helst fullkorn, fisk 3 gånger i veckan, flytande fett som margarin och olja och 
mer nyckelhålsmärkt mat. Vi bör inta mindre av läsk, kakor, godis och alkohol. Vi bör äta 3 
huvudmål samt 1-3 mellanmål om dagen och lägga upp vår mat enligt tallriksmodellen 
(Skarfors, Inerup & Harrysson, 2006). Det finns en speciell kost som kallas Diet Approaches 
to Stop Hypertension, DASH som vetenskapligt bevisat sänker blodtrycket. Dieten är rik på 
frukt, grönsaker och magra mjölkprodukter som har effekt på blodtrycket. DASH-dieten ger 
ett högt intag av mineraler, kalcium, kalium och magnesium. Lågt intag av fett och högt intag 
av fibrer resulterar i en sänkning av blodtrycket. Sänkningen kan ses efter endast 2 veckors 
användande av kosten. Patienter som är följsamma till DASH-dieten behöver inte minska i 
vikt för att se positiva resultat på blodtrycket (Mjölkfrämjandet, 2007). 
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Fysisk aktivitet har positiv inverkan på hälsan och en stillasittande livsstil är förenat med 
ohälsa och sjukdom. All typ av rörelse som innebär ökad energiomsättning är fysisk aktivitet. 
Det kan till exempel vara hushålls- och trädgårdsarbete eller promenader i skogen. I Sverige 
rekommenderas 30 minuters fysisk aktivitet om dagen. FAR (Fysisk Aktivitet på Recept) är 
något som används i Sverige och det innebär att ett recept skrivs ut till patienten vilket kan 
innehålla både egen-och gruppaktiviteter till exempel stavgång, simning och vattengymnastik. 
FYSS (Fysisk Aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling) är en bok som 
handlar om fysisk träning vid sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling den innehåller 
livsstilsråd och terapirekommendationer för personal inom hälso- och sjukvården (Larborn, 
Herström & Mårtensson, 2007).   
 
Stress är kroppens reaktion på all fysisk och psykisk påfrestning och används som både 
negativ och positiv term (Lindskog, Andrén-Sandberg, Berg, Hambräus, Herlofson & 
Lindskog et al., 2004). Långvarig stress har många negativa effekter. Vid en hög stressnivå 
kopplar kroppen på det autonoma nervsystemets sympatiska del vilket innebär att kroppens 
aktivitet ökar och kroppen intar en känsla av att vilja fly. Hjärtat slår snabbare och blodtrycket 
stiger, att befinna sig i ett tillstånd då kroppen ofta kopplar på det sympatiska nervsystemet är 
inte bra eftersom det kan leda till att blodtrycket stiger och komplikationer kan uppstå som 
hjärt- och kärlsjukdomar (Perski, 2007). Det har visat sig att miljön på arbetsplatsen är 
väsentlig för utveckling av stressymtom. Stress är ett växande problem som kan leda till 
psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2003).  
  
                                                                                                                                              
Undervisning och undervisningsmetoder inom vården 
 
Undervisning kan enligt Pilhammar Andersson, Bergh, Friberg, Gedda och Häggström (2003) 
beskrivas som en planerad aktivitet med ett aktivt innehåll där det finns ett avsiktligt mål till 
förändring hos en individ. Undervisning är ett medvetet val av innehåll och metod som skall 
förmedlas. Det förväntas att någon skall lära sig något och hur det går till beror på vilken 
människosyn, kunskapssyn och samhällssyn som den lärande och den som undervisar har. 
Sjuksköterskans roll i undervisningen bör präglas av en medvetenhet om sin maktposition. 
Sjuksköterskan får aldrig sätta sig över patienten utan skall använda sin makt till att påverka 
patienten till hälsofrämjande beslut. Hon bör tänka på hur hon väljer sina ord och tala på ett 
sätt som patienten förstår. Andra pedagogiska strategier som sjuksköterskan bör tänka på är 
att etablera kontakt och skapa relation vid första mötet. Hon bör starta undervisningen på den 
kunskapsnivå där patienten befinner sig och kontinuerligt stämma av med patienten. En bra 
undervisningsmetod är att lämna ut både muntlig och skriftlig information som tillsammans 
med patienten bearbetas. När sjuksköterskan enbart lämnar ut information är det en 
envägskommunikation, till skillnad från rådgivning som innefattar muntlig uppföljning av 
informationen (Pilhammar Andersson et al., 2003). Undervisning ingår som en 
omvårdnadsåtgärd i VIPS- modellen (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2005). 
 
Ytterligare en metod som används för att få patienten att vilja förändra sin livsstil är 
motiverande samtal. Barth och Näsholm (2006) visar hur patienten får hjälp att utveckla sin 
inneboende kraft till förändring genom motiverande samtal. Metoden bygger på samarbete 
med autonomt ställningstagande och anpassas efter patientens vilja, förmåga och 
prioriteringar som förändras över tid. Vid ett motiverande samtal eftersträvas ett reflekterande 
klimat där patienten och sjuksköterskan diskuterar om en förändring ska ske och i så fall 
varför. 
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Patienten ska reflektera över sina känslor och upplevelser och sjuksköterskan som leder 
samtalet ska lyssna och eventuellt försöka styra samtalet till viktiga delar men det är 
patientens tankar och uppfattningar som styr.  Sjuksköterskan ska försöka hitta patientens inre 
motivation att vilja förändras och ta beslut som främjar välbefinnandet. För den som 
genomför ett motiverande samtal är det viktigt att vara en god lyssnare och göra patienten 
medveten om att han blir lyssnad på, vilket kan ske genom ögonkontakt, nickning och 
följdfrågor. Frågor är en annan viktig del i motiverande samtal, det ska vara öppna frågor 
eftersom patientens perspektiv och uppfattning efterfrågas. En öppen fråga leder gärna till 
reflektion där sjuksköterskan sedan ska sammanfatta det som sagts så det blir en helhet och en 
gemensam förståelse för det som framkommit. När patienten behöver information om något 
kan det med fördel göras med hjälp av något som kallas informationsutbyte. Sjuksköterskan 
ger informationen muntligt eller skriftligt och växlar mellan att utforska patientens kunskap 
och att ge ny information. Då vet sjuksköterskan att patienten tar till sig kunskapen och är 
redo att lära sig mer (Barth & Näsholm, 2006). 
 
 I motiverande samtal kan man ta hjälp av Stage of Change Model (SOC-modellen) för att 
finna ut vilken kunskapsnivå patienten befinner sig i. SOC-modellen är en 
undervisningsmetod som används till hjälp för att fatta hälsosamma beslut. Den innefattar fem 
olika steg som visar vilka beteendeförändringar patienten kan genomgå. 

• Före-begrundan - det finns inget intresse för att ändra sitt riskbeteende. 
• Begrundan - en övervägan att ändra riskbeteende. 
• Beslut - känna sig redo för en förändring. 
• Handling - genomföra förändringen. 
• Upprätthållande - håller fast vid förändringen ( Eweles & Simenet, 2005). 

Att nå de olika stegen kan ta allt från några månader upp till flera år. Under processens gång 
kan patienten växla flera gånger mellan de olika stegen. Användandet av SOC- modellen gör 
att kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten förbättras och patienten känner 
större delaktighet i samtalet. Sjuksköterskan får en bättre strukturerad undervisningsmetod 
och undervisningen blir mer individualiserad (Jonsson, 2007). 
 
 
Empowerment 
 
Enligt Klang (2001) kan empowerment översättas med bemyndigande, möjliggörande och 
maktmobilisering. Med begreppet menas att patienten tillsammans med vårdpersonalen ska ha 
kontroll över sin vård och sina hälsoresurser. Empowerment handlar om ett dagligt samarbete 
mellan patient och sjuksköterska i en tillåtande miljö och ska stärka patienten och underlätta 
undervisningen. Sjuksköterskan ska få patienten att reflektera över det dagliga livet och 
hälsofrämjande beteenden. Patienten ska vara delaktig i vårdteamet och ha ett gemensamt 
ansvar för problem som kan uppstå vid egenvård. Med detta kan avståndet mellan patient och 
vårdpersonal minskas. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) betonar att helhetssynen på 
människan som en riktlinje är viktig för att kunna ge rätt omvårdnad. Vårdpersonalen bör 
tillhandahålla de redskap som patienten behöver för att kunna fatta riktiga beslut gällande sin 
egenvård. Om patienten känner sig delaktig i beslut är det lättare att få följsamhet i 
behandlingen (Klang, 2001). 
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Compliance 
 
Compliance är ett vanligt uttryck inom vården och översätts bland annat till följsamhet. 
För att få en patient följsam mot ordinationer krävs det att patienten förstår innebörden av 
behandlingen. Sjuksköterskans uppgift är att vägleda patienterna till att bli kompetenta och 
själva vilja ta ansvar för sin livssituation och följa anvisade behandlingar. När det gäller 
följsamhet har sjuksköterskan en avgörande roll att bedriva undervisning så det leder till 
empowerment (Norlén, Gagnemo, Persson & Lindström, 2004). 
 
 

Syfte 
  
Syftet var att beskriva hur sjuksköterskan genom undervisning kan hjälpa en patient till 
livsstilsförändring vid hypertoni. 
 
 

Metod 
 
Studien genomfördes som en litteraturstudie. 
 
 

Datainsamling 
 
Flemmings struktur för problemformulering användes och genom den togs sökorden fram. 
(Willman & Stoltz, 2002) 
 
 
Tabell 2. Struktur för problemformulering 
Population Intervention Outcome 
Vuxna med hypertoni Undervisning Följsamhet som leder till 

livsstilsförändringar 
(Willman & Stoltz, 2002) 

 
Resultatartiklarna söktes i databaserna Cinahl och PubMed. Problemformuleringen tog fram 
sökorden som omvandlades till Cinahl heading list och MeSH- termer. De sökord som 
användes var: hypertension, nursing, health education, patient education, lifestyle 
changes, compliance, health behavior, och cardiovascular diseases. 
 
Inklusionskriterier: Artiklarna skulle innehålla vuxna med hypertoni, livsstilsförändringar 
samt undervisning. Fokus valdes på västerländska patienter. Artiklarna skulle vara skrivna på 
engelska, publicerade de senaste sju åren och vara vetenskapligt granskade vid sökningar i 
Cinahl. Vid sökningar på PubMed användes följande limits, de senaste fem åren, medföljande 
abstrakt och engelskspråkiga. 

 
Exklusionskriterier: Vid sökningar kom många artiklar som fokuserade på diabetespatienter 
och gravida kvinnor dessa valdes bort då grupperna kräver speciella omvårdnadsåtgärder och 
undervisningsmetoder. Reviewartiklar valdes bort. Vid sökningar på compliance handlade 
flertalet artiklar om farmakologisk följsamhet och de motsvarade inte vårt syfte. 
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Många av de artiklar vi fick fram fokuserade på vikten av att mäta blodtrycket regelbundet 
men innehöll inga åtgärder för hur sjuksköterskan skulle kunna påverka patienten till 
livsstilsförändring. En del av artiklarna fokuserade på interaktionen mellan läkare och patient 
och dessa valdes bort. Artiklar som valdes till litteraturstudien kom från Finland, Skottland, 
Sverige, Turkiet och USA. Samma artiklar fanns med vid olika sökkombinationer och en del 
av de artiklar som valdes från Cinahl fanns sedan också i PubMed. Resultatet av den slutliga 
sökningen redovisas i tabell 3 som presenteras i bilaga 1. Artikeltitlar lästes och valdes ut om 
de passade syftet. Abstrakten lästes igenom och de artiklar som inte var relevanta valdes bort. 
Flertalet av de artiklar som inte hade abstrakt valdes bort. Artiklarna söktes i elektroniska 
databaser och skrevs ut i fulltext om möjligt, övriga beställdes via biblioteket på Campus 
Varberg. Alla artiklar lästes igenom av samtliga författare och vissa valdes bort omgående 
andra diskuterades gemensamt för att inkluderas eller exkluderas i studien. En 
bedömningsmall för kvalitativa och kvantitativa studier användes för att värdera artiklarnas 
vetenskapliga kvalitet (Carlsson & Eiman, 2003). Artiklarna bedömdes vara av kvalitetsgrad I 
och II och de flesta var kvantitativa. En artikel söktes manuellt via referenslistan till en 
avhandling passande till litteraturstudiens syfte. 14 artiklar lades till resultatet, se tabell 4 
artikelöversikt, bilaga 2. 
 
 
Databearbetning 
 
Artiklarna lästes flertalet gånger av samtliga författare. Artiklarnas resultatdelar översattes till 
svenska för att lättare kunna bearbetas. Därefter delades artiklarna upp mellan författarna för 
att få en fördjupad kunskap av resultatdelarna. Samtliga resultatdelar i artiklarna diskuterades 
gemensamt och innehållet som svarade till syftet valdes ut. Vidare identifierades likheter och 
olikheter vilka sedan delades in i områden som omformades till tre huvudkategorier:   
 

• Patientcentrerade samtal 
• Strukturerade rådgivningsmodeller 
• Information 

 
Resultatdelarna färgkodades utifrån kategorierna och sammanställdes till löpande text.  
 
 

Resultat 
 

Patientcentrerade samtal 
 
Tre artiklar fokuserade på patientcentrerade samtal (Aminoff & Kjellgren, 2001; Drevenhorn, 
Bengtson, Alleb, Säljö & Kjellgren, 2007a; Liehr, Meininger, Vogler, Chan, Fraizer och 
Smalling et al., 2006). 
”Story centered care” (SCC) är ett förhållningssätt som kan användas vid samtalsrådgivning 
och bygger på patientcentrerade samtal mellan sjuksköterska och patient. Sjuksköterskan ska 
göra patienten medveten om de riskfaktorer i livsstilen som påverkar hälsan och de 
utmaningar som han står inför. Liehr et al. (2006) gjorde en studie där deltagarna erbjöds 
rådgivning angående kost och fysisk aktivitet. Deltagarna delades in i två grupper där de i 
interventionsgruppen fick rådgivning med inriktning mot SCC de träffade sjuksköterskan 
under fyra tillfällen där de delade med sig av sina upplevelser i det dagliga livet.  
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Sjuksköterskornas uppgift var att lyssna på deltagarna och ställa följdfrågor som ledde till att 
svårigheter i livssituationen identifierades och sjuksköterskan kunde hjälpa dem att övervinna 
hinder för förändring. De deltagare som ingick i SCC- gruppen hade systoliskt och diastoliskt 
tryck inom normala gränser vid studiens slut. En bra hjälp vid patientcentrerade samtal är 
Stage of Change Model (SOC-modellen).  I en svensk studie utbildades sjuksköterskor i att 
använda sig av riktlinjer för hjärt- och kärl prevention, livsstilsförändringar, arbeta 
patientcentrerat och använda sig av SOC-modellen. Modellen ger positivt resultat eftersom 
sjuksköterskan genom samtal kan identifiera var patienten befinner sig kunskapsmässigt. 
Därmed kan undervisningen starta på patientens nivå. Det första sjuksköterskan gjorde var att 
identifiera ett riskbeteende och ta reda på patientens känslor kring problemet och patientens 
kunskapsnivå kring ämnet. Om patienten befann sig i stadiet före- begrundan avvaktade 
sjuksköterskan och lät patienten bearbeta den informationen som sjuksköterskan gav honom. 
Om patienten befann sig i begrundande- stadiet gav sjuksköterskan patienten uppmuntran och 
förslag till att förändra beteendet. När patienten nådde besluts- stadiet kände sig patienten 
redo för en förändring. Sjuksköterskan gav nödvändig information till patienten för att kunna 
genomföra förändring och tid gavs för reflektion. När patienten var redo för handlande tog 
sjuksköterskan reda på om patienten hade den rätta kunskapen och de rätta förutsättningarna 
för att förändra och behålla ett livslångt beteende. För att stanna kvar i det upprätthållande 
stadiet gav sjuksköterskan patienten motivation och kunskap för att hålla fast vid 
beteendeförändringen. Sjuksköterskans förmåga att uppmärksamma patientens färdigheter 
och kunskapsnivå förbättrades. Det visade sig att specialutbildning av sjuksköterskor gav 
ökad samtalstid och sjuksköterskan pratade mer om hälsorisker än innan utbildningen 
(Drevenhorn et al., 2007a).  
 
Sjuksköterskans samtal med hypertonipatienter har undersökts för att förtydliga 
sjuksköterskans roll i den icke-farmakologiska behandlingen. En studie som gjordes med 20 
deltagare i Sverige där uppföljningssamtal videoinspelades visade att vid samtalsrådgivning 
med sjuksköterska var det oftast en trivsam miljö och ett behagligt klimat som gjorde att 
patienten spontant samtalade om livsstilsförändringar, familj och arbetsförhållanden. Vid 
jämförelse med uppföljningssamtal hos läkare visade det sig att samtalen oftast handlade om 
läkemedel och läkemedelsbiverkningar och inte så mycket om livsstil. Sjuksköterskans samtal 
i tid var längre än läkarens. Strukturen på sjuksköterskans samtal såg olika ut, de kortare 
samtalen var mer inriktade på hälsa, riskfaktorer och medicinering. De längre samtalen var 
mer inriktade på personliga förhållanden. De flesta patienterna i studien var medvetna om att 
de hade en ohälsosam livsstil och de hade viljan till förändring. Många upplevde svårigheter 
att förändras och brist på motivation. Sjuksköterskan fick spendera stor del av samtalstiden till 
att lokalisera patientens svårigheter att ändra livsstil och göra hälsosammare val (Aminoff & 
Kjellgren, 2001).  
 
 
Strukturerade rådgivningsmodeller 
 
De flesta studier som är gjorda på icke- farmakologisk behandling går ut på att jämföra olika 
strukturerade rådgivningsmodeller för att främja livsstilsförändringar och där med sänka 
blodtrycket (Cakir & Pinar, 2006; Dennison, Post, Kim, Bone, Cohen & Blumenthal et al., 
2007; Drevenhorn, Kjellgren & Bengtson, 2007b; Elmer, Obarzanek, Vollmer, Simons-
Morton, Stevens & Rohm Young et al., 2006; Kastarinen, Puska, Korhonen, Mustonen, 
Salomaa och Sundvall et al., 2002). 
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I en stor studie från USA kallad PREMIER delades deltagarna in i tre grupper med olika 
interventioner. En grupp fick fastställda rekommendationer gällande hypertonibehandling. 
Den andra gruppen fick samma rekommendationer plus information om DASH-dieten. Dessa 
två grupper medverkade i både gruppsessioner och individuella samtal. Deltagarna satte upp 
mål för behandling och förde dagbok över kost- och motionsvanor. Den tredje gruppen fick 
endast råd att följa angående livsstilsförändringar vid två tillfällen under 18 månader. De båda 
grupperna som fick fastställda rekommendationer visade minskad vikt och ett minskat salt- 
och fettintag jämfört med den grupp som endast fick rådgivning. Studiens resultat visade 
reducerat blodtryck i alla tre grupperna, deltagare i rekommendationsgrupperna visade bättre 
resultat. De patienter som fick extra undervisning angående DASH visade högre intag av frukt 
och grönsaker samt minskat saltintag. De ökade sitt intag av kalcium, magnesium, folat och 
fibrer. De åt mindre mängd fett och minskade sitt kolesterol- och energiintag (Elmer et al.,  
2006). En liknande studie från Turkiet visade att de som fick individuell strukturerad 
rådgivning tog större ansvar för sin hälsa än de som fick vanlig traditionell rådgivning. 
Sjuksköterskan erbjöd interventionsgruppen individuell rådgivning och grupprådgivning. 
Rådgivningen var bland annat baserad på kostvanor, DASH-dieten och fysisk aktivitet. 
Sjuksköterskan och patienterna satte gemensamt upp mål. Patienterna uppmanades att föra 
dagbok över kost, vikt, fysisk aktivitet, alkoholkonsumtion, rökning och copingstrategier vid 
stress. Dagböckerna lästes av sjuksköterskan och därefter fick patienterna individuell 
feedback. Genom att öka sin fysiska aktivitet, följa den rekommenderade dieten, ha en 
effektiv stresshantering och följsamhet vid farmakologisk behandling sänktes blodtrycket. 
Patienterna visade signifikant viktminskning, minskning av BMI och minskat bukfettmått. 
Det visade sig att de som fick mer information om DASH i högre utsträckning började 
använda sina läkemedel mer regelbundet och dessutom slutade fler att röka (Cakir & Pinar, 
2006). 
 
I Sverige gjordes en stor undersökning för att påvisa vad sjuksköterskans rådgivning hade för 
betydelse gällande livsstilsförändringar. Det som användes var ett strukturerat 
rådgivningsprogram som utvecklades på ett hälsocenter i södra Sverige. Sjuksköterskan och 
patienten gick tillsammans igenom en broschyr som handlade om hypertoni och riskfaktorer 
kring hjärt- och kärl sjukdomar. Broschyren innehöll råd om livsstilsförändringar som 
diskuterades mellan sjuksköterska och patient. Olika sorters mätningar genomfördes som 
blodtryck, vikt, BMI och blodlipider. Anteckningar fördes över fysisk aktivitet, rökning och 
alkoholkonsumtion. Uppföljningssamtal skedde var tredje månad där sjuksköterskan och 
patienten gick igenom patientens individuella riskprofil. Det visade sig i ett före- test av 
rådgivningen att 6 av 100 deltagare visste vad referensvärdena var för ett normalt blodtryck. 
68 % hade lite eller ingen kunskap om icke- farmakologisk behandling. Vid studiens slut 
visades minskning av det systoliska och diastoliska trycket. Kvinnorna i studien minskade 
signifikant i vikt och minskade även sitt bukfetma- mått. Även männen uppvisade minskad 
vikt och minskat bukmått men dock ej signifikant. Deltagarna i studien visade ökning av 
fysisk aktivitet och 2 av 14 deltagare slutade röka (Drevenhorn et al., 2007b). En annan studie 
som gjorts på afroamerikanska män med hypertoni under en 5-års period ville påvisa 
rådgivningens betydelse. 309 deltagare delades upp i två grupper och syftet var att jämföra 
olika nivåer av intensitet i rådgivningen. Båda grupperna tilldelas ett informationsblad om 
fördelar med att kontrollera sitt blodtryck. Den grupp som fick mindre undervisning i form av 
information hänvisades till den kommunala hälso-och sjukvården. Den grupp som fick mer 
intensiv rådgivning fick undervisning i fördelar med att kontrollera sitt blodtryck, de träffade 
regelbundet sjuksköterska och de erbjöds hembesök. Deltagarna var anslutna till ett team med 
läkare, psykolog och sjuksköterska där sjuksköterskan gav regelbunden rådgivning i hur 
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patienterna skulle bli mer följsamma till rekommenderad behandling. I gruppen med mer 
intensiv rådgivning minskade blodtrycket signifikant och följsamheten till 
läkemedelsbehandling ökade markant. Patienterna insåg vikten av att komma regelbundet på 
kontroller och 89 % av deltagarna från start genomförde hela studien. De införde 
saltreduktion i kosten och en del av de rökande deltagarna slutade att röka (Dennison et al., 
2007). Vidare ville Kastarinen et al. (2002) från Finland undersöka om livsstilsrådgivning ger 
sänkning på det systoliska och diastoliska trycket. Läkare och dietist specialutbildade en 
sjuksköterska i patientundervisning vid livsstilsförändringar. Under studiens gång erbjöds 
patienterna individuell rådgivning och gruppsamtal. Sjuksköterskan gav systematiska 
instruktioner i hur livsstilsförändringar ska appliceras i det dagliga livet beroende på 
patientens individuella status. Studien pågick i två år och redan efter ett år kunde positiva 
förändringar i blodtrycket upptäckas i interventionsgruppen, sänkningen höll i sig även under 
det andra året. Kontrollgruppen i studien fick traditionell hypertonibehandling. Rådgivningen 
som gavs av sjuksköterskan till interventionsgruppen ledde till att patienterna minskade i vikt 
och fick ett minskat höft- och midjemått och genom att de ökade sin fysiska aktivitet sjönk 
även blodfetterna. Kastarinen et al. (2002) gjorde en sidoanalys där de visade att ett kilos 
viktminskning under 2 år bland icke-farmakologiskt behandlade patienter gav en reducering i 
det systoliska trycket med 0,55 mm Hg och minskning av det diastoliska med 0,50 mm Hg. 
 
Undersökningar har gjorts där det förekommit uppföljning via telefonrådgivning och utskick 
via post (Bosworth, Olsen, Gentry, Orr, Dudley & McCant et al., 2005; Jacobs, Ammerman, 
Ennett, Cambell, Tawney & Aytur et al., 2004). År 2005 publicerades en artikel om en 
pågående studie i USA där sjuksköterskan ger telefonrådgivning i form av generella och 
skräddarsydda råd till patienterna angående hypertonibehandling. Sjuksköterskan och 
patienterna har telefonkontakt varannan månad, studien ska pågå i 24 månader. Vid varje 
samtal ger sjuksköterskan generell och skräddarsydd information, hon undervisar efter en 
mall innehållande nio moduler. När patienterna hade fått 25 % av rådgivningsåtgärderna 
påvisades större motivation av att vilja följa behandlingsråden. Patienternas empowerment 
förbättrades genom att de i samband med telefonrådgivningen kunde ställa frågor till 
sjuksköterskan om sitt blodtryck, vilket de ofta glömde av vid uppföljningsmöten. Av 
studiens deltagare hade 78 % av patienterna brist på grundkunskaper om hypertoni och 
sjuksköterskan ägnade mycket tid att undervisa om vinster av att ha kontroll på blodtrycket 
(Bosworth et al., 2005).  Deltagare i Jacobs et al. (2004) studie hade tidigare medverkat i ett 
beteendeförändringsprogram under ett års tid kallat WISEWOMAN. Författarna rekryterade 
deltagare från WISEWOMAN till sin uppföljningsstudie. Deltagarna delades upp i två 
grupper där kontrollgruppen fick traditionell hypertonibehandling och interventionsgruppen 
fick sex brev med hälsofrämjande råd och två telefonrådgivningssamtal. Nästan alla deltagare, 
97 %, i interventionsgruppen var positiva till den telefon- och brevkontakt de fick. De kände 
att de fick råd och stöd för att kunna genomföra och behålla beteendeförändringar. När 
studien började befann sig de flesta i det upprätthållande stadiet i SOC-modellen, på grund av 
tidigare deltagande i WISEWOMAN, och efter ett år befann de sig fortfarande på samma 
nivå. De visade hög motivation, empowerment och bra kost- och motionsvanor. 
 
Scisney-Matlock, Glazewki, McClerking och Kachorek (2006) mätte kognitiv förändring för 
att se om det blev förbättrad följsamhet i behandling. Deltagare i studien delades in i fyra 
grupper varav två var interventionsgrupper och två var kontrollgrupper. 
Interventionsgrupperna fick rådgivning av sjuksköterska angående DASH-dieten och 
antecknade kost- och motionsvanor. Den ena interventionsgruppen fick dessutom 18 
färdigkonstruerade mål för att nå bäst följsamhet. Med målen följde skräddarsydda  
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meddelanden som verktyg för att applicera kostråden i det dagliga livet. Interventions -
grupperna visade statistisk signifikans vid 60 och 90 dagar i kognitiv förändring gällande 
kunskapsnivå, attityder kring sjukdom och skicklighet i att bli följsamma. Individuella 
skräddarsydda mål kring DASH-dieten kunde med fördel ges av sjuksköterskan för att få 
bättre följsamhet och långsiktigt resultat enligt studien. 
 
Information 
 
Undervisning i form av att endast tilldela patienten information har gjorts i ett flertal studier 
(Hunt, Siemienczuk, Touchette & Payen, 2004; McKinstry, Hanely, Heaney, McCloughan, 
Elton & Webb, 2006; Roumie, Elasy, Greevy, Griffin, Liu & Stone, 2006). 
En undersökning gjordes i USA för att utreda effekterna av att skicka undervisningsmaterial 
via posten. Deltagarna i studien delades upp i två grupper. Första brevet till 
interventionsgruppen innehöll undervisningsmaterial som ville belysa vikten av 
blodtryckskontroller. I brevet ingick ett häfte innehållande baskunskaper om hypertoni och 
livsstilsförändringar. Nästa utskick av undervisningsmaterial kom tre månader senare och 
innehöll ett häfte om följsamhet gällande läkemedelsbehandling och blodtrycksmätningar i 
hemmet. Båda utskicken innehöll brev med information från patientens primärvårdsklinik. 
Kontrollgruppen fick sedvanlig hypertonibehandling. Kunskapsnivån och förståelse för 
egenvård ökade med hjälp av brev via post. Patienterna fick en högre förståelse för vikten av 
blodtrycksmätningar och mätte blodtrycket och förde anteckningar över resultaten i högre 
utsträckning än de i kontrollgruppen. Överlag var de som fick brev nöjdare med 
vårdpersonalen och de kände att de råd de fick angående livsstilförändringar var extremt 
användbara för att kunna genomföra förändringar i beteendet (Hunt et al., 2004). Även 
McKinstry et al. (2006) skickade information på posten till deltagarna. De deltagare som ville 
delta i studien, 294 patienter, delades in i två grupper där den första gruppen fick ett häfte från 
British Hypertension Society. Den andra gruppen fick samma häfte och dessutom riktlinjer 
och dokumenterade anvisningar angående blodtryck. Denna grupp fick också information 
innehållande riktlinjer för hur hypertoni ska behandlas av sjukvårdspersonalen. Om inte 
personalen följde riktlinjerna uppmanades patienterna att ifrågasätta behandlingen. Resultatet 
från studien delades bland annat upp i kategorierna systoliskt tryck, diastoliskt tryck, oro, 
depression och kolesterol. Vid slutet av studien fanns inga statistiska skillnader i mätningar 
mellan grupperna på något område. Författarna skickade ut ett frågeformulär till deltagarna 
för att ta reda på om de haft hjälp av informationen för att förbättra behandlingen av 
hypertoni. Inte heller där fanns skillnader i hur deltagarna uppfattat att litteraturen hjälp dem 
att förbättra hälsan.  
Det finns olika sätt att nå ut till patienterna i hemmet Roumie et al. (2006) vill visa effekten av 
e-postutskick till patienter med essentiell hypertoni. Deltagarna i studien delades in i tre 
interventionsgrupper där alla tre grupperna fick information via e-post om studiens innehåll 
och en webblänk till riktlinjer vid hypertonibehandling. Den ena gruppen fick dessutom e-post 
med upplysningar från farmaceuten med utdrag ur patientjournalen, påminnelse om 
gränsvärdena för högt blodtryck och information om läkemedel. Den sista gruppen fick den 
tidigare nämnda informationen plus ett personligt brev med rekommendationer om strategier 
för beteendeförändringar som följsamhet vid läkemedelsbehandling, minskat saltintag, ökad 
fysisk aktivitet och vikten av blodtryckskontroller. Denna grupp fick dessutom fler 
webblänkar med information om hypertoni. Vid uppföljning efter sex månader visade alla tre 
grupper sänkning av det systoliska trycket. Den grupp som fick mest information visade den 
största sänkningen. 
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 
Flemmings struktur användes till problemformuleringen för att lättare finna sökord som var 
relevanta till syftet, se Datainsamling. Sökord som användes med bra resultat var 
hypertension, lifestyle changes och patient education. Mindre bra sökord var patient 
compliance då dessa artiklar oftast fokuserade på följsamhet vid läkemedelsbehandling. 
Flemmings struktur är ett bra hjälpmedel för att finna rätt sökord (Willman & Stoltz, 2002). 
Syftet var att beskriva hur sjuksköterskan genom undervisning kan hjälpa patienten till 
livsstilsförändring vid hypertoni. Vetenskapliga artiklar som specifikt inriktade sig mot 
litteraturstudiens syfte var svåra att hitta. När artiklarna granskats visade det sig att flertalet 
var reviewartiklar och en del var inte vetenskapliga. En artikel var kvalitativ, 11 var 
kvantitativa och 2 använde både kvalitativ och kvantitativ metod av de artiklar som valdes.  
Då samtliga författare läste alla valda artiklar upplevdes svårighet att få djupare förståelse för 
artiklarna. Detta resulterade i att artiklarna delades upp mellan författarna och resultaten 
presenterades för varandra. Genom detta upptäcktes ytterligare artiklar som inte var relevanta 
till syftet. Artiklarna som valdes bort i urval 2 förmedlade viktig kunskap men innehöll ingen 
undervisningsmetod för sjuksköterskan. Resultatartiklarna innehöll olika 
undervisningsmetoder och mätmetoder vilket ledde till svårigheter att väva samman 
resultaten, detta kan ses som en svaghet i litteraturstudien. Fokus valdes på västerlänningar då 
jämförelse kunde göras till svenska samhällsförhållanden och svensk sjukvård. En styrka i 
studien var att artiklarna är från 2000 och framåt, samt att en nyutkommen avhandling 
användes i bakgrund och diskussion. Ytterligare en styrka var att flera av våra artiklar 
uppkom vid flera sökkombinationer.   
 

 
Resultatdiskussion 
 
I de valda artiklarna redovisades mestadels resultaten med olika mätmetoder som vikt, BMI, 
blodtryck och blodfetter. De kvantitativa artiklarna presenterade resultat av olika mätningar. 
De kvalitativa kunde beskriva mer hur sjuksköterskan och patienten hanterade 
undervisningen. När det gäller riskfaktorer i samband med livsstilsförändringar kan de 
kvantitativa artiklarna inte behandla alla livsstilsförändringar på grund av att allt inte är 
mätbart. De kvalitativa kan mer beskriva till exempel copingstrategier vid stress och hur 
patientens alkoholintag och kostvanor förändrats av undervisningsåtgärder. På grund av att 
resultaten av mätningarna inte svarade på syftet användes företrädesvis artiklarnas 
interventionsdel då den beskrev hur sjuksköterskan undervisade patienterna. 
Interventionsdelarna vävs sedan samman med resultatdelarna för att få helhet i hur 
sjuksköterskan undervisade patienten och vad resultatet blev. Förvånansvärt få artiklar 
hittades om hur sjuksköterskan undervisade patienten till livsstilsförändring. Enligt Donald, 
Nicolson, Dickson och Maison (2004) är studier som handlar om livsstilsförändringar inte lika 
vanligt förekommande som de studier som jämför olika läkemedelsbehandlingar. Detta kan 
bero på att de studier som innehåller farmakologiska åtgärder oftast är sponsrade av stora 
läkemedelsbolag.  
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För att sjuksköterskan ska kunna ge rätt undervisning är det avgörande att hon har de 
kunskaper som krävs inom ämnet. Drevenhorn et al. (2007a) visade i sin studie att 
specialutbildning av sjuksköterska i användande av riktlinjer för hjärt- och kärl prevention, 
livsstilsförändringar och användande av SOC-modellen gav positivt resultat för patientens 
förmåga till livsstilsförändring. Sjuksköterskan hade en betydande roll att påverka patienter 
med hypertoni till hälsofrämjande beteendeförändringar. För sjuksköterskan var det viktigt att 
veta var i förändringsprocessen patienten befann sig för att kunna starta samtalet på patientens 
nivå. Drevenhorn (2006) diskuterar vidare i sin avhandling att SOC-modellen kan användas 
som ett underlag för motiverande samtal. Ett patientcentrerat samtal ger utrymme för 
patienten att berätta om sina egna erfarenheter och upplevelser, det skapar god 
kommunikation mellan patient och sjuksköterska och kan underlätta livsstilsförändring. 
Motiverande samtal kan jämföras med SCC, som bygger på en hälsofrämjande dialog mellan 
patient och sjuksköterska. SCC gick ut på att identifiera riskfaktorer i livsstilen och att göra 
patienten medveten om vilka livsstilsförändringar som borde appliceras i det dagliga livet för 
att främja hälsa. Samtalstekniken lade fokus på att lyssna på patientens berättelse och patient 
och sjuksköterska reflekterade tillsammans över innehåll i samtalet (Liehr et al., 2006). För att 
få en bra dialog är motiverande samtal en vedertagen metod att hjälpa patienten till 
förändring. Det centrala syftet för motiverande samtal är att identifiera riskfaktorer i beteendet 
och uppmuntra och hjälpa patienten till att förändra livsstilen. Alla typer av undervisning 
gällande beteendeförändring bör vara patientcentrerade för bäst resultat. Lange och Baldwin 
(2005) anser att praktisera motiverande samtal i vården inte är någon svår uppgift för 
sjuksköterskan. Det gäller att hon tar till sig förhållningssättet och förstår fördelarna med att 
använda sig av metoden. Oftast räcker det med en kort introduktion sedan kan sjuksköterskan 
själv läsa sig till de mest grundläggande delarna i samtalsmetoden (Lange & Baldwin, 2005).  
Interaktionen mellan sjuksköterska och patient har stor betydelse vid patientcentrerade samtal 
i undervisningssituation. Begrepp som påverkar samtalet mellan patient och sjuksköterska kan 
vara patientens personlighet, behov av självbestämmande och patientens egna attityder och 
värderingar kring sjukdom (Drevenhorn, 2006). 
 
I Aminoff och Kjellgrens (2001) studie undersöktes strukturen och kontinuiteten i samtalet 
mellan sjuksköterska och patient vid uppföljningssamtal. Resultatet visade att sjuksköterskan 
hade en betydande roll för patienten gällande icke-farmakologisk behandling. Sjuksköterskans 
uppgift i team för hypertonibehandling skulle kunna vara den icke-farmakologiska 
behandlingen där det erbjuds patientcentrerad vård som sjuksköterskan har huvudansvaret för. 
De flesta patienter upptäcker att de har hypertoni vid allmän hälsoundersökning eller då de 
söker sjukvård av annan anledning. Regelbundna hälsokontroller har visat sig vara bra vid 
högt blodtryck då hypertoni inte alltid ger symtom och patienten kan ha haft högt blodtryck 
länge utan att veta om det. Sjuksköterskan har en viktig omvårdnadsåtgärd i 
blodtrycksmätning för att identifiera det höga blodtrycket (Clark, Curran & Noji, 2000).  

 
Information är en undervisningsmetod men frågan är om metoden är tillräcklig för att leda till 
livsstilsförändring. McKinstry et al. (2006) skickade ut information till deltagarna i sin studie 
via post. Resultatet visade inga signifikanta skillnader på mätningar mellan 
interventionsgruppen och kontrollgruppen. Detta kan bero på att ingen uppföljning av det 
utskickade materialet skedde och ingen visste hur deltagarna tolkat informationen. Detta kan 
jämföras med den studie där Hunt et al. (2004) skickade ut två omgångar med information 
angående hypertoni. Inte heller här gjordes uppföljning av det utskickade materialet. 
Resultatet i studien visade att deltagarna ansåg att informationen angående 
livsstilsförändringar var extremt användbar.  
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Hunt et al. (2004) och McKinstry et al.(2006) lyckades inte visa hur patienterna omvandlat 
informationen till kunskap som kunde appliceras i det dagliga livet. Idag används ordet 
undervisning i högre grad än information inom hälso-och sjukvården. Detta kan ses som 
positivt då information är en envägskommunikation. När det gäller information ger 
sjuksköterskan patienten pedagogisk text eller meddelanden via till exempel broschyr, brev 
eller e-post och det är upp till patienten att tolka innehållet. För att kunna göra en riktig 
tolkning krävs det oftast att patienten har kunskaper i ämnet annars är det stor risk för 
feltolkningar (Pilhammar Andersson et al., 2003). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 
1982:763) har patienten rätt till den information som krävs för att patienten ska kunna fatta 
självständiga beslut gällande sin behandling. För att kunna nå fram till patienten med 
information är det viktigt att ge både muntlig och skriftlig information till patienten och att se 
till att patienten erhåller all den kunskap som behövs för att kunna följa behandlingsråden. 
Enbart generell information visar i de flesta studier negativa följder då patienterna befinner 
sig på olika stadier i sjukdomstillstånd och har oförmåga till att förändra ett beteende (US 
department of health and Human service, 2004). Detta påvisas också i en kvalitativ studie från 
Finland där hypertonipatienter intervjuades och Kyngäs och Lahdenperä (2001) fann att 
patienterna kunde befinna sig på 4 olika nivåer av följsamhet till behandling: 
 – I den undermedvetna nivån hade patienten inga mål för behandling. Patienten upplevde 
inga symtom och hypertonin hittades oftast i annan hälsoundersökning, det gjorde att 
patienten hade svårt att få sjukdomsinsikt och kände inget egenansvar för att göra en 
livsstilsförändring.  
– I den kognitiva nivån hade patienten mål men inga metoder för att kunna applicera målen i 
det dagliga livet. 
– I aktion nivån fanns viljan till bättre livskvalitet. Patienten hade mål för behandling men var 
beroende av sjuksköterskans kompetens för att följa hälsofrämjande mål. De hade viljan att 
sänka blodtrycket och såg behandlingen som en del av deras framtid. 
– I attityd nivån kände patienten egenansvar över behandlingen och hade kontroll över 
sjukdomen. Den nya livsstilen var en del av patientens dagliga liv. 

 
Vikten av samtalets betydelse mellan sjuksköterska och patient har presenterats tidigare i 
diskussionen. Vidare har generell information visat sig vara en otillräcklig 
undervisningsmetod vid livsstilsförändring. Det har gjorts ett flertal studier för att klargöra 
rådgivningens betydelse i hypertonibehandling. De flesta studier går ut på att patienten ska 
ändra på ett beteende som innebär risk för hälsan. I studien som kallas PREMIER jämfördes 
tre olika metoder av strukturerad rådgivning och den som innehöll mest åtgärder gav bäst 
resultat (Elmer et al., 2006). Patienterna som fick både individuella samtal, gruppsessioner 
och satte upp mål för behandling visade att de kunde genomföra livsstilsförändring enklare än 
tidigare. Patienterna förde dagbok över kost- och motionsvanor som lästes av sjuksköterskan 
som sedan reflekterade över innehållet med patienterna. ( Cakir & Pinar, 2006; Elmer et al., 
2006).  Detta överensstämmer med amerikanska riktlinjer för hypertonibehandling som säger 
att det finns flera sätt att undervisa patienter. För att få patienten följsam till behandling är 
delaktighet viktigt. För att få patienten delaktig är det bra att sätta upp mål för behandling 
tillsammans med patienten och dokumentera målen noga. Det är viktigt att ge både muntlig 
och skriftlig information till patienten och att se till att patienten erhåller all kunskap som 
behövs för att kunna följa behandlingsråd (US department of health and Human service, 
2004). Drevenhorn et al. (2007b) har genomfört en studie där effekterna av ett strukturerat 
rådgivningsprogram visade positiv utgång. Patienterna visade knapphändiga kunskaper vid 
studiens början och efter uppföljningssamtal var tredje månad med sjuksköterskan visade 
patienterna att de tagit till sig informationen och omvandlat den till positiva 
livsstilsförändringar med sjuksköterskans hjälp. 
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 Pilhammar Andersson et al. (2003) säger att rådgivning kan sammanfattas som ett samspel 
mellan patient och sjuksköterska där sjuksköterskan ger information som patienten reflekterar 
över. Tidigare kunskaper kan med sjuksköterskans hjälp knytas an till ny kunskap och leder 
förhoppningsvis till förändrat förhållningssätt för patienten. Drevenhorn et al. (2007b) visar 
att strukturerad rådgivning med muntlig uppföljning av skriftlig information leder till att 
patienten får ett förändrat förhållningssätt. 

 
Två pågående studier hittades i databaserna vilka båda vill påvisa att telefonrådgivning har 
betydelse vid uppföljning av högt blodtryck (Bosworth, Olsen, McCant, Harrelson, Gentry, 
Rose et al. 2007; Bosworth et al., 2005). Telefonkontakt sparar tid jämfört med om 
sjuksköterskan ska ha personliga möten med samma antal patienter. Postutskick kombinerat 
med telefonrådgivning ger sjuksköterskan större möjlighet att nå ut till fler patienter med 
information. Patienterna kan i lugn och ro bearbeta textinnehållet och det följs sedan upp med 
telefonsamtal där sjuksköterskan och patienten gemensamt diskuterar informationens innehåll 
och eventuella frågetecken kan redas ut.  
 
En studie undersökte patientens kognitiva förmåga genom att ge skräddarsydda budskap ihop 
med färdigkonstruerade mål för att kunna följa DASH-dieten. Detta visade sig förenkla för 
patienten när det gällde att ta till sig dieten och använda sig av råden i den dagliga kosten. 
(Scisney-Matlock et al., 2006). DASH-dieten är bevisat bra vid reducering av blodtrycket men 
ändå har det visat sig att få hypertonipatienter följer dieten. Av 4386 deltagare i en studie från 
USA med hypertoni var det endast 22 % som var följsamma till dieten. En orsak kan vara 
brister i sjuksköterskans sätt att undervisa patienterna till att förändra livsstilen och 
sjuksköterskans brist på den kunskap som krävs (Mitka, 2007). Sjuksköterskan kan inte vara 
expert i alla områden utan får mest kunskaper inom det område där hon är mest verksam. 
Sjuksköterskeutbildningen beskriver tre olika former av kunskap som sjuksköterskan ska 
behärska. Det är teoretiska kunskaper, färdighetskunskap och förhållningssätt (Kristoffersen, 
Nortved & Skaug, 2005).  Enligt kompetensbeskrivningen ska legitimerad sjuksköterska ha 
förmåga att kommunicera, kunna föra dialog, informera och undervisa patienter och 
närstående individuellt och i grupp. Det är sjuksköterskans uppgift att främja följsamhet i 
behandling. Sjuksköterskan ska aktivt förebygga hälsorisker och om behov finns även 
motivera till att förändra livssituationen (Socialstyrelsen, SOSFS 1995:15). 
Information och undervisning är sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder och ingår i VIPS. 
Patienter med hypertoni finns bland hela den vuxna befolkningen och sjuksköterskans 
undervisningsmetoder kan vara avgörande för livsstilsförändring för att främja hälsan.  
 
Konklusion 
 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur sjuksköterskan genom undervisning kan 
hjälpa en patient till livsstilsförändring vid hypertoni. De viktigaste delarna i hur 
sjuksköterskan bör undervisa patienter till livsstilsförändringar är via patientcentrerade 
samtal, strukturerad rådgivning och information. Samtalet och rådgivningen bör vara 
individuell och innehålla tid för reflektion. Sjuksköterskan bör ta reda på vilken nivå patienten 
befinner sig på i sin attityd till att förändra livsstilen innan sjuksköterskan och patienten 
tillsammans sätter upp mål för behandling mot livsstilsförändringar. Rådgivningen skall helst 
innehålla skriftlig och muntlig information som är individuellt anpassad. Uppföljning bör ske 
regelbundet och under en längre period för att uppnå bestående livsstilsförändringar.  
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Implikation 
 
Sjuksköterskan behöver få utbildning och träning i att genomföra patientcentrerade samtal och 
ge strukturerad rådgivning. Fortsatt forskning inom området undervisning vid 
livsstilsförändring behövs för att kunna fastställa riktlinjer för hur sjuksköterskan ska 
undervisa patienter med hypertoni. Ny forskning inriktar sig till stor del på information och 
rådgivning via telefon, postutskick och e-post. I dagens stressiga samhälle kan denna kontakt 
vara till stor hjälp för både sjuksköterskan och patienten att lättare utbyta information. 
Påpekas bör att rådgivning är ett samspel mellan patient och sjuksköterska och den personliga 
kontakten får inte försvinna från undervisning. 
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Tabell 4. Artikelöversikt                                                                                                                                                                                                                                                 Bilaga 2:1 
Publikations 
år/land 

Författare Titel Syfte Metod/urval Slutsats Vetenskaplig 
Kvalité 

-     2001 
-     Sverige 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aminoff, U.B & 
Kjellgren, K.I. 

The nurse – a 
resource in 
hypertension care 

Syftet med studien var att 
utforska strukturen och 
kontinuiteten i samtalet 
mellan patient och 
sjuksköterska vid 
uppföljningssamtal 
gällande hypertoni. 

En kvalitativ studie med 20 
videoinspelade konsultationer med 4 
olika sjuksköterskor. Studien 
analyserades med kvalitativ och 
kvantitativ metod. 13 kvinnor och 7 män 
med hypertoni ingick i studien. I 
resultatet gjordes en jämförelse med en 
liknande studie där interaktionen mellan 
patient och läkare undersöktes. 
 
 

Samtalet med sjuksköterskan blev i 
genomsnitt 4 minuter längre och de 
pratade mer om livsstilsförändringar 
än vid läkarsamtalen. Patienterna 
behövde bli mer delaktiga i vården 
för att bli följsamma. Det skulle vara 
värdefullt att kunna erbjuda en mer 
patientcentrerad vård. 
Sjuksköterskan skulle kunna ha 
huvudansvaret för den vården. 
 
 

Grad: II 

 -     2005 
 -     USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bosworth, H.B, 
Olsen, M.K, 
Gentry, P, 
Orr, M, 
Dudley, T & 
McCant, F. 
et.al 

Nurse 
administered 
telephone 
intervention for 
blood pressure 
control: a patient-
tailored 
multifactorial 
intervention 

Syftet med studien var att 
undersöka effekterna av 
patientundervisning via 
telefon för att främja 
beteendeförändring.  

En kvantitativ studie med 588 patienter 
som blev slumpmässigt indelade i 2 
grupper. Rådgivning via telefon ges 
varannan månad i 24 månader till 
interventionsgruppen. 
Kontrollgruppen får traditionell 
hypertonibehandling. 
 
 

Studien ska pågå under 2 år och 
sjuksköterskan ger rådgivning som 
omfattar skräddarsydd och generell 
information till patienten gällande 
hypertoni. Studien är pågående och 
resultatet visar hittills att patienterna 
känner större självkänsla i att 
hantera sjukdomen. 
 
 

Grad: II 
 

-      2006 
-     Turkiet 
 
 
 
 
 
 

Cakir, H & 
Pinar, R. 

Randomized 
controlled trial on 
lifestyle 
modification in 
hypertensive 
patients 

Syftet med studien var att 
utreda effekten av en 
omfattande 
livsstilsförändring för 
patienter med hypertoni 
och andra hjärt- och kärl 
sjukdomar. 

En kvantitativ studie med 70 deltagare 
mellan 18-65 år. Deltagarna delades 
slumpmässigt in i 2 grupper. Den ena 
gruppen fick sedvanlig 
hypertonibehandling den andra gruppen 
fick dessutom information om DASH. De 
fick individuella samtal och gruppsamtal, 
där gruppen satte upp mål för behandling 
och patienterna skulle föra dagbok som 
sedan analyserades tillsammans.  
 
 
 
 

Omfattande livsstilsförändringar gav 
positiv effekt på blodtrycket och 
hälsan. Studien påvisade att 
livsstilsförändringar gav 
gynnsamma effekter på blodtrycket 
och hjärt- och kärlsjukdomar. Den 
grupp som fick extra rådgivning 
visade signifikant lägre blodtryck. 
Författarna menar att deras studie 
kan användas för att skapa 
vetenskapliga riktlinjer till att främja 
livsstilsförändringar. 

Grad: II 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                             



                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Bilaga 2:2 
Publikations 
År/land 

Författare Titel Syfte Metod/urval Slutsats Vetenskaplig 
Kvalité 

 -     2007 
 -     USA 
 
 
 
 

Dennison, C.R, 
Post, W.S, 
Kim, M.T, 
Bone, L.R, 
Cohen, D & 
Blumenthal, 
R.S. 
et.al. 

Underserved 
urban African 
amerikan men: 
Hypertension 
trial outcomes 
and mortality 
during 5 years. 

Syftet med studien 
var att utreda effekten 
av en mer intensiv 
undervisning i 
beteende förändringar 
och 
läkemedelsbehandling 
hos afroamerikanska 
män. 

Kvantitativ studie med 309 män i 
åldrarna 21-54 år med diagnosen 
hypertoni. Studien pågick i 5 år. 
De delades slumpmässigt in i 2 
grupper. Den ena gruppen fick 
mindre intensiv undervisning i 
form av information och den 
andra gruppen fick mer intensiv 
rådgivning av sjuksköterska. 

Det visade sig att blodtrycket sänktes under 5 års 
perioden. Genom välplanerad, kontrollerad och 
kulturellt anpassad undervisning kan blodtrycket 
förbättras för afroamerikanska män. 
 
 
 
 
 
 
 

Grad: II 

-     2007 
-     Sverige 
 
 
 
 
 

Drevenhorn, E, 
Kjellgren, K.I &  
Bengtsson, A. 

Outcomes 
following a 
programme for 
lifestyle changes 
with people with 
hypertension. 

Syftet med studien 
var att undersöka 
effekten av att 
använda ett 
strukturerat 
rådgivningsprogram  
till patienter med högt 
blodtryck. 
 
 
 

Analyserad med kvantitativ och 
kvalitativ metod. Studien är gjord 
som ett före- och efter test på 177 
patienter med hypertoni. 
Patienterna blev erbjudna att 
träffa en sjuksköterska för 
rådgivning om hypertoni, 
riskfaktorer och icke-
farmakologisk behandling. 
Uppföljning gjordes efter 15 
månader. 
 
 
 
 

Studien visade att efter rådgivning blev resultatet ökad 
fysisk aktivitet, minskning av det systoliska trycket och 
minskad vikt hos kvinnor. Författarna vill ha mer 
forskning inom strukturerade omvårdnadsåtgärder och 
kring uppföljning. 
 
 
 
 
 
 
 

Grad: II 

-      2007 
-      Sverige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drevenhorn, E, 
Bengtsson, A, 
Allen, J.K, 
Säljö, R & 
Kjellgren, L.I. 

Counselling on 
lifestyle factors 
in hypertension 
care after 
training on the 
stage of change 
model. 

Syftet var att 
analysera effekten av 
sjuksköterskans 
förmåga till 
rådgivning vid 
användandet av SOC-
modellen till patienter 
med hypertoni för att 
främja 
livsstilsförändringar. 

En kvalitativ studie där 19 
sjuksköterskor specialutbildades i 
att använda Stage of change 
model (SOC-modellen). Samtal 
med sjuksköterskor 
videoinspelades. 
Inspelning gjordes med 2 
patienter före och 2 patienter efter 
utbildning. De använde sig av 
riktlinjer för hjärt- och 
kärlprevention, livsstilfaktorer, 
och läkemedelsbehandling i 
uppföljningssamtal. 
 

Effekten av utbildningen blev att samtalen  
strukturerades och individanpassades. Metoden är 
tidskrävande och kan ta allt från några månader upp till 
flera år. Att följa hur blodtrycket förändrades över tid 
motiverade patienterna till följsamhet i behandling. 
Sjuksköterskorna blev bättre på att ta reda på var 
patienterna befann sig och gav mer individuell 
rådgivning efter utbildningen. 

Grad: I 



                                                                                                                                                                                                                                                                                              Bilaga 2:3 
Publikations 
år/land 

Författare Titel Syfte Metod/urval Slutsats Vetenskaplig 
kvalité 

-      2006 
-      USA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elmer, P.J, 
Obarzanek, E,  
Vollmer, W.M, 
Simons- 
Morton, D, 
Stevens,V.J,  
& Rohm Yong, 
D. 
et.al. 

Effects of 
comprehensive 
lifestyle 
modification on 
diet, weight, 
physical fitness 
and blood 
pressure control: 
18-mounth 
results of a 
randomized 
trial. 

Syftet var att jämföra 
2 modeller 
innehållande 
beteendeförändring 
mot en vanlig 
rådgivningsmodell. 

En kvantitativ studie som jämför olika modeller 
för att förbättra blodtrycksstatus och främja 
livsstilsförändringar. Premier är en18 månader 
lång studie där 
810 personer slumpmässigt delades in i 3 
grupper. En ren rådgivningsgrupp, en 
beteendeförändringsgrupp och en 
beteendeförändringsgrupp med extra information 
om DASH. 
Urvalet var personer med systoliskt tryck 120-
159 mm Hg och ett diastoliskt tryck 80-95 mm 
Hg.  

Alla grupper visade att med 
livsstilsförändringar kan man sänka 
blodtrycket. De 2 grupper som ingick i 
beteendeförändringsgruppen visar lägre 
tryck men ingen signifikant skillnad. De 
visade dock signifikant skillnad gällande 
viktminskning, minskat fett och saltintag 
Den grupp som fick extra information om 
DASH visade högre intag av frukt, 
grönsaker, fibrer och mineraler. 
 
 
 
 
 

Grad: I                     

-     2004 
-     USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jacobs, A.D, 
Ammermann, 
A.S, 
Ennett,. S.T, 
Campbell, M.K, 
Tawneik, W & 
Aytur, S.A. 
et.al. 

Effects of a 
tailored follow-
up intervention 
on health 
behaviors, 
beliefs and 
attitudes. 

Syftet var att utreda 
effekten av att ge 
individualiserad 
hälsoinformation till 
medelålders 
låginkomsttagande 
kvinnor.   

Kvantitativ studie där 511 kvinnor ingick i ett 
ett-årigt uppföljningsprogram. Kvinnorna som 
blev tillfrågade hämtades ur en annan studie 
kallad WISEWOMAN.  Data samlas in i ett före- 
och eftertest via telefon De delades 
slumpmässigt in i kontrollgrupp och 
interventionsgrupp. Under året fick 
interventionsgruppen 6 hälsofrämjande brev och 
2 skräddarsydda telefonrådgivningssamtal. Det 
som mättes var förbättringar i kost- och 
motionsvanor och attityder kring behandling. 
Kontrollgruppen fick traditionell 
hypertonibehandling. 

Skräddarsydda brev och 
telefonrådgivning visade bättre resultat 
än vanlig uppföljning. Interventionen  
behöver utvecklas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grad: I 

-     2004 
-     USA  
 
 
 
   

Hunt, J.S, 
Siemienczuk, J, 
Touchette, D &  
Payne, N. 
 
 
 
 
 
 
 

Impact of 
education 
mailing on the 
Blood Pressure 
of Primary Care 
Patients with 
Mild 
Hypertension 
 
 
 

Syftet var att utforska 
effektiviteten av att 
skicka information 
angående hypertoni 
via post. 

En kvantitativ studie där 312 patienter med mild 
hypertoni ingick. De blev slumpmässigt indelade 
i två grupper. Interventionsgruppen fick två brev 
med undervisnings material med tre månaders 
mellanrum. Kontrollgruppen fick sedvanlig 
hypertonibehandling. 

Interventionsgruppen visade ingen 
signifikant minskning i blodtrycket men 
patienternas kunskaper hade förbättrats. 
De kände mer tillfredsställelse med 
vården och utförde fler 
blodtrycksmätningar än kontrollgruppen. 

Grad: II 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                              Bilaga 2:4 
Publikations 
år/land 

Författare Titel Syfte Metod/urval Slutsats Vetenskaplig 
kvalité 

-     2002 
-     Finland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kastarinen, M.J, 
Puska, P.M, 
Korhonen, M.H, 
Juha,, N. 
Mustonen, J.N, 
Salomaa, V.V & 
Sundvall, J.E. 
et.al. 
 

Non-
pharmacological 
Treatment of 
hypertension in 
primary health 
care: a 2–year 
open 
randomized 
controlled trial 
of lifestyle 
intervention 
against 
hypertension in 
eastern Finland 

Syftet var att 
undersöka om 
livsstilsrådgivning är 
effektivt till 
farmakologiskt icke-
behandlade patienter. 

Kvantitativ studie med 715 patienter mellan 25 – 
74 år med hypertoni. Deltagarna delades 
slumpmässigt in i 2 grupper. 
Systematisk och evidensbaserad rådgivning från 
en lokal sjuksköterska med specialutbildning 
gavs till interventionsgruppen under två år. 
Kontrollgruppen fick traditionell hypertoni 
rådgivning. 

En strukturerad undervisning kan bland 
farmakologiskt obehandlade 
hypertonipatienter sänka blodtrycket. 

Grad: II 

-      2006 
-      USA 

 
 
 
 
 

Liehr, P, 
Meininger, J.C,  
Voagler, R,  
Chan, W,   
Fraizer, L & 
Smalling, S. 
et.al. 
 
 

Adding story – 
centered care to 
standard 
lifestyle 
intervention for 
people with 
stage 1 
hypertension 

Syftet var att utreda 
effekten på 
blodtrycket genom att 
tillföra Story 
Centered Care (SCC) 
i rådgivning gällande 
livsstilsförändringar. 

En kvantitativ studie utförd på 24 patienter. De 
delades slumpmässigt in i 2 grupper som båda 
fick rådgivning den ena gruppen med inriktning 
på SCC. 

De som fick SCC visade lägre blodtryck. 
Författarna har en förhoppning om att 
SCC skall användas i framtiden för att 
främja hälsan. Det behövs mer forskning 
inom området gällande 
livsstilsförändringar för patienter med 
hypertoni 

Grad: II 

-     2006 
-    Skottland 
 
 
 

McKinstry, B, 
Hanley, J, 
Heaney, D, 
McCloughan, L, 
Elton, R & 
Webb, D.J. 

Impact on 
hypertension 
control of a 
patient-held 
guideline 

Syftet med denna 
studie var att 
uppmuntra 
patienterna till att 
hantera sin hypertoni 
genom att ge ut 
information med 
klara kliniska 
riktlinjer om 
hypertonibehandling. 
 
 
 
 
 

Kvantitativ studie med 294 deltagare. De delades 
slumpmässigt in i två grupper. Den ena gruppen 
fick standardinformation om hypertoni, den 
andra gruppen fick standardinformation och 
riktlinjer om hypertoni. 

Det var inga signifikanta skillnader inom 
några områden som mättes på varken 
kontrollgruppen och 
interventionsgruppen vid studiens slut.  

Grad: II 



                                                                                                                                                                                                                                                                                            Bilaga 2:5 
Publikations 
år/land 

Författare Titel Syfte Metod/urval Slutsats Vetenskaplig 
kvalité 

-     2006 
-     USA 
 
 
 
 
 
 

Roumie, C.L,  
Elasy, T.A, 
Greevy, R, 
Griffin, M.R,  
Liu, X &  
Stone, W.J. 
et:al. 

Improving blood 
pressure control 
through provider 
education, 
provider alerts 
and patient 
education. 

Syftet var att utreda 
effekterna av att dela 
ut information till 
patienterna via e-
post. 

En kvantitativ studie där 1341 patienter med 
hypertoni och 182 personal inom vård ingick. 
Patienterna delades slumpmässigt in i 3 grupper 
som fick olika mycket information via e-post. 

Den grupp som fick patientcentrerade e-
post visade bättre blodtryck än de som 
fick enbart generella meddelanden 
angående hypertoni via e-post. 
 
 
 
  

Grad: I 

-      2006 
-       USA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scisney-
Matlock, M, 
Glazewki, L, Mc 
Clerking,  C & 
Kachorek, L. 

Development 
and evaluation 
of DASH diet 
tailored message 
for hypertension 
treatment 

Syftet var att 
utvärdera effekten av 
att förbättra 
följsamheten till 
DASH-dieten genom 
att ge skräddarsydda 
meddelanden till 
patienten. 

Kvantitativ studie med 53 kvinnor med högt 
blodtryck.  De delades slumpmässigt in i 4 
grupper: 
-Endast DASH-diet 
-DASH-diet och skräddarsydda mål samt 
-2 stycken kontrollgrupper som fick olika 
mycket information tilldelat sig. 

Det var signifikant skillnad på grupperna. 
De som fick skräddarsydda mål visade 
långsiktig följsamhet till DASH-dieten. 
Studien visade att kognitiva metoder 
behöver användas mer inom sjukvården 
och vid hälsorådgivning.  
 
 
 
 
 

Grad: II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


