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Sammanfattning Hypertoni är vanligt förekommande i dagens samhälle och anses 

därför ha blivit en folksjukdom. Uppskattningsvis har 1,8 miljoner 

av Sveriges vuxna befolkning hypertoni. Hypertoni står för cirka 

13 procent av den totala dödligheten i världen, och ses som en 

riskfaktor till ett stort antal hjärt- och kärlsjukdomar. Idag finns det 

internationella riktlinjer för vård av hypertoni i bland annat Eng-

land och USA. Dock saknas det specifika svenska riktlinjer för 

vård av hypertoni. Syftet med litteraturstudien var att belysa hur 

hälsofrämjande åtgärder kan påverka blodtrycket hos personer med 

hypertoni. Litteraturstudiens resultat bygger på en genomgång av 

16 vetenskapliga artiklar som söktes utifrån litteraturstudiens syfte 

och problemformulering. De hälsofrämjande åtgärder som kan på-

verka blodtrycket hos personer med hypertoni belyses i resultatet. 

Dessa åtgärder handlar om viktminskning, fysisk aktivitet, kost, 

alkohol, rökning, stress och stöd. Effekten av de hälsofrämjande 

åtgärderna har visat att en blodtryckssänkning kan ske vid livsstils-

förändringar. En bromsning i utvecklandet av hypertoni kan leda 

till hälsoekonomiska besparingar för samhället. Nationella riktlin-

jer samt vårdprogram för behandling av hypertoni bör utvecklas 

för att en bromsning av hypertoni ska kunna ske. 
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Abstract  Hypertension is common in today's society and is therefore consi-

dered to have become a national disease. An estimated 1.8 million 

of Sweden's adult population have hypertension. Hypertension ac-

counts for about 13 percent of the total mortality in the world, and 

is seen as a risk factor for numerous cardiovascular diseases. To-

day there are international guidelines for the treatment of hyper-

tension in, England and USA. However, there are no specific Swe-

dish guidelines for treatment of hypertension. The purpose of this 

study was to elucidate how health interventions can influence 

blood pressure in people with hypertension. The results of this lite-

rature study are based on a review of 16 scientific articles which 

was based on literature review and order problem. The health-

promoting interventions that can affect blood pressure in people 

with hypertension are highlighted in the results. Such interventions 

are weight loss, physical activity, diet, alcohol, smoking, stress and 

support. The effect of health promotion interventions has shown 

that lowering blood pressure can occur if lifestyle changes are im-

plemented and carried out. A braking in the development of hyper-

tension can lead to health-economic benefits to the community. 

National guidelines and care programs for the treatment of hyper-

tension should be developed to a braking of hypertension to hap-

pen. 
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Inledning 

Hypertoni ses som en av de främsta dödsorsakerna i världen. Enligt World Health Organiza-

tion [WH0] (2009a) står hypertoni för 13 procent av den globala dödligheten. Hypertoni ses 

därför som ett världsomfattande problem. Bland Sveriges vuxna befolkning är det uppskatt-

ningsvis 27 procent (1,8 miljoner) som har hypertoni (Statens beredning för medicinsk utvär-

dering [SBU], 2007).  

Internationellt uppmärksammas hypertoni som den största hälsorisken då det ger en ökad risk 

för hjärt- och kärlsjukdom (WHO/International Society of Hypertension [ISH], 2003). Willi-

ams (2006) belyser att det är viktigt med samordnade insatser för att stoppa den accelererande 

globala hälsorisken som hypertoni utgör. En förändrad livsstil utgör basen i arbetet med att 

förebygga och behandla hypertoni. 

Den globala hälsorisken har bidragit till att en del länder har utvecklat riktlinjer för behand-

ling av hypertoni (National Institute for Health and Clinical Excellance [NHS], 2006). 

Gemensamt för dessa riktlinjer är att den grundläggande behandlingen oftast inleds med icke-

farmakologisk behandling, vilket innebär livsstilsförändringar genom olika åtgärder (SBU, 

1994, 2007; Socialstyrelsen, 2008). Dessa åtgärder är viktreduktion vid övervikt, ökad fysisk 

aktivitet, rökavvänjning och minskad alkoholkonsumtion. När det gäller kosthållning så re-

kommenderas ett reducerat intag av fett samt ett minskat saltintag (SBU, 1994; SBU, 2007; 

Socialstyrelsen, 2008).  

Enligt Global Health Risks (WHO, 2009a) finns det åtta riskfaktorer som står för en stor del 

av dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar. Dessa är hypertoni, högt kolesterol, högt blodsock-

er, alkohol- och tobakskonsumtion, låg fysisk aktivitet samt ett lågt intag av frukt och grönsa-

ker (WHO, 2009a). Internationella riktlinjer fokuserar på ett antal riskfaktorer som påverkar 

hälsan, såsom kost, aktivitet, tobak, alkohol och stress (NHS, 2006). Det finns inga nationella 

riktlinjer i Sverige framtagna av Socialstyrelsen för behandling av just hypertoni. Några få 

landsting har valt att ta fram egna vårdprogram för hypertoni där de benämner åtgärderna som 

icke-farmakologisk behandling (Flodin, 2000). Dessa åtgärder är primärt framtagna för att 

sänka blodtryck, men även för att minimera övriga riskfaktorer (Landstinget Sörmland, 2006).  

Även om det inte finns specifika riktlinjer för behandling av hypertoni i Sverige så kan den 

enskilda sjuksköterskan påverka ovanstående nämnda riskfaktorer för att kunna främja patien-

ters hälsa. Denna möjlighet ges till sjuksköterskan genom det dagliga arbetet på avdelningen i 

mötet med patienten. Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjukskö-

terska (Socialstyrelsen, 2005) och ICN:s etiska koder (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 

2007) så är en del av sjuksköterskans ansvarsområde att främja hälsa, återställa hälsa, förhind-

ra sjukdom och lindra lidande.  

 

Bakgrund 

Blodtryck - Patofysiologi 

Blodtrycket regleras av den mängd blod som pumpas till och från hjärtat i dess olika arbetsfa-

ser. Trycket uppkommer av den resistens som blodet möter i kärlen. Blodtrycket mäts i över-

tryck (systoliskt) och undertryck (diastoliskt). Det systoliska trycket uppstår under hjärtats 
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arbetsfas, direkt efter hjärtats kontrahering. Det diastoliska trycket uppstår under vilofasen, då 

hjärtat relaxeras (Ericson & Ericson, 2008; Grefberg & Johansson, 2007; Lindskog, 2004a). 

Vid mätning av blodtryck så krävs det att mätinstrumentet har kontrollerats och kalibrerats 

kontinuerligt. Detta gäller all typ av utrustning som används för att mäta blodtryck, oavsett 

tillverkare eller modell (U.S Department of Health and Human Services, 2004). Blodtrycks-

mätningen ska utföras av en person som har genomgått utbildning och erhållit regelbunden 

uppdatering av rutiner för blodtrycksmätning och dess genomförande (NHS, 2006; U.S De-

partment of Health and Human Services, 2004). För att diagnosen hypertoni ska kunna fast-

ställas bör en mätning av blodtrycket genomföras vid två till tre tillfällen med någon veckas 

mellanrum. Blodtrycket ska mätas minst två gånger per tillfälle där medelvärdet av dessa 

mätningar sedan räknas ut (Kahan & Nyström, 2009; NHS, 2006; U.S Department of Health 

and Human Services, 2004). Ett observandum är att ett lätt förhöjt blodtryck kan bero på olika 

felkällor. Felaktig kroppsplacering, ansträngning, intag av koffein, nikotin eller oro innan 

mätningen kan vara sådana felkällor (U.S Department of Health and Human Services, 2004). 

 

Hypertoni delas in i primär- och sekundär hypertoni, beroende på om det finns en bakomlig-

gande orsak eller inte. Primär hypertoni ger ett högt blodtryck utan någon bakomliggande 

sjukdom som orsak. Den kommer stegvis och det tar lång tid innan symtom framträder (Ka-

han & Nyström, 2009; Thulin, 2005). Sekundär hypertoni ger ett förhöjt blodtryck sekundärt 

efter andra sjukdomar. Det förhöjda blodtrycket kan då bero på till exempel njursjukdom, 

hormonrubbningar eller vissa läkemedel (Thulin, 2005). Den primära hypertonin är dock van-

ligast av de två typerna och står för 95 procent av fallen. Det kan finnas ett flertal orsaker till 

den primära hypertonin (Kahan & Nyström, 2009; Thulin, 2005). Ärftlighet, ålder och kön har 

visat sig vara bidragande faktorer till utveckling av hypertoni. Ett observandum är att det sker 

en naturlig blodtrycksstegring av det systoliska trycket med stigande ålder (Kahan & Ny-

ström, 2009; SBU, 2007; Thulin, 2005). Om det systoliska trycket är >140 mmHg medan det 

diastoliska trycket är <90 mmHg kallas detta tillstånd isolerad systolisk hypertoni (Grefberg 

& Johansson, 2007). Ur klinisk synpunkt så anses det diastoliska värdet vara viktigast (Gref-

berg & Johansson, 2007; Sand, Sjaastad & Haug, 2004).  

I tabell 1 nedan finns en översikt av de olika nivåerna, som visar när ett normalt blodtryck 

övergår i hypertoni. 

Tabell 1. Blodtrycksnivåer 

Blodtrycksnivåer Systoliskt blodtryck mmHg Diastoliskt blodtryck mmHg 

Normalt 120-129 80-84 

Prehypertoni 130-139 85-89 

Mild hypertoni 140-159 90-99 

Måttlig hypertoni 160-179 100-109 

Svår hypertoni ≥180 ≥110 

Tabellen är omarbetad efter U.S Department of Health and Human Services, (2004), Kahan 

och Nyström, (2009) samt SBU (2007). 

 

Hypertoni uppstår då motståndet i kärlen ökar och ger en högre arbetsbelastning på hjärtat. 

Det ökade motståndet kan leda till en förtjockning av muskulaturen i vänster kammare vilket 

gör hjärtat känsligare för andra komplikationer. Hypertoni ses även som en bidragande faktor 

till aterosklerosutveckling, vilket i sin tur ger en ökad risk för insjuknande i hjärt-kärlsjukdom 

(Grefberg & Johansson, 2007; Lindskog, 2004b; Sand, Sjaastad & Haug, 2004).  
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I västvärlden har välfärden ökat och det har i sin tur påverkat levnadsvanorna, vilket har bi-

dragit till en utveckling av förhöjda blodtrycksnivåer (WHO, 2009a, 2003b). Det anses ha 

blivit en folkhälsosjukdom och ett samhällsproblem då andelen personer med hypertoni har 

blivit så stort. Behandlingen för hypertoni leder till höga kostnader för samhället genom en 

ökad användning av läkemedel och behandling av de följdsjukdomar som kan uppkomma till 

följd av förhöjt blodtryck (Grefberg, 2007; WHO, 2009).  

 

Livsstil 

 

En ohälsosam livsstil med dålig kosthållning och övervikt bidrar till ökad ateroskleros, som 

genom plackbildning ger stelare kärl vilket leder till förträngningar i kärlen. Aterosklerosen 

leder till ett ökat motstånd i drabbade kärl vilket gör att blodtrycket ökar (Norlén, Lindström 

& Gagnemo Persson, 2007).  

Enligt Livsmedelsverket bör en sund kosthållning eftersträvas för att nå bättre hälsa. De 

svenska näringsrekommendationerna bygger på rapporten Nordic Nutrition Recommendations 

2004 (NNR) som är framtagen av Nordiska Ministerrådet i Köpenhamn (Livsmedelsverket, 

2009). Intaget av frukt och grönsaker bör vara minst 500 gram per dag. Vid val av mejeri- och 

köttprodukter bör det magra alternativet väljas samt att fisk bör ätas minst 3 gånger per vecka 

(Livsmedelsverket, 2009). Saltintaget bör inte överstiga mer än 5-6 gram per dag och intaget 

av energirika drycker såsom alkohol och läsk, samt sötsaker bör minskas. Vid val av bröd och 

övriga spannmålsprodukter bör alternativet fullkorn väljas (Socialstyrelsen, 2009). 

Brist på fysisk aktivitet kan leda till förhöjda blodfetter vilket är en riskfaktor för utveckling 

av hypertoni (Socialstyrelsen, 2008). Ökad fysisk träning kan ha en positiv inverkan på för-

höjda blodfettsvärden samt övriga riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar. En förutsättning 

för detta är att den fysiska träningen utförs regelbundet (Socialstyrelsen, 2009; Socialstyrel-

sen, 2008; SBU, 2007). 

Rökning bidrar till en negativ utveckling av aterosklerosprocessen. Rökningen påverkar också 

blodets förmåga att ta upp syre vilket kroppen kompenserar genom kärlkontraktion i de peri-

fera kärlen. Aggregationsförmågan i blodet stiger vilket leder till ökad risk för proppbildning. 

Centrala nervsystemet (CNS) påverkas av substansen nikotin genom att ha en negativ blod-

tryckshöjande effekt (Ericson & Ericson, 2008; Socialstyrelsen, 2009).  

Intag av alkohol ger ett ökat intag av kalorier. Ett stort ökat intag kan leda till ökade blodfetter 

och viktökning som har en negativ effekt på blodtrycket. Alkohol påverkar även CNS negativt 

genom att stimulera en blodtryckshöjning (Ericson & Ericson, 2008; Socialstyrelsen, 2009). 

Stress påverkar både det systoliska och det diastoliska blodtrycket genom att det sympatiska 

nervsystemet stimuleras. Vid stimulering av det sympatiska nervsystemet påverkas kroppens 

blodtrycksreglerande system negativt (Rosmond, 2006; Socialstyrelsen, 2009). 

 

Riskfaktorer för följdsjukdomar  

 

Hypertoni ses som en enskild riskfaktor för ett flertal följdsjukdomar. De följdsjukdomar som 

förknippas med hypertoni är hjärtinfarkt, stroke, hjärtsvikt och skada på njurarna (Kahan & 

Nyström, 2009; SBU, 2007; U.S Department of Health and Human Services; Socialstyrelsen 
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2008). Syftet med behandling av hypertoni är att reducera risken för utveckling av de följd-

sjukdomar som har nämnts ovan (Kahan & Nyström, 2009). Beroende på antal riskfaktorer 

som förekommer vid en diagnostiserad hypertoni ökar eller minskar risken för följdsjukdo-

mar.  En sammanställning av antal riskfaktorer och riskökningen som de medför återfinns i 

tabell 2 nedan. 

             Tabell 2. Riskvärderingstabell 

 

Riskfaktorer 

och andra 

sjukdomar 

 

Normalt 

Systoliskt 

120-129 

mmHg 

eller 

diastoliskt 

80-84 

mmHg 

 

Prehypertoni 

Systoliskt 

130-139 

mmHg eller 

diastoliskt 

85-89 mmHg 

 

Mild 

hypertoni 

Systoliskt 

140-159 

mmHg 

eller 

diastoliskt 

90-99 

mmHg 

 

Måttlig 

hypertoni 

Systoliskt 

160-179 

mmHg 

eller 

diastoliskt 

100-109 

mmHg 

 

Svår 

hypertoni 

Systoliskt 

≥ 180 

mmHg 

eller dia-

stoliskt 

>110 

mmHg. 

Inga andra 

riskfaktorer 

Ordinär 

risk 

Ordinär risk Liten 

riskökning 

Måttlig 

riskökning 

Stor risk-

ökning 

1-2 riskfakto-

rer 

Liten 

riskökning 

Liten riskök-

ning 

Måttlig 

riskökning 

Måttlig 

riskökning 

Mycket 

stor risk-

ökning 

≥ 3 riskfakto-

rer, organpå-

verkan eller 

metabola 

syndromet 

Måttlig 

riskökning 

Måttlig/stor 

riskökning 

Stor risk-

ökning 

Stor risk-

ökning 

Mycket 

stor risk-

ökning 

Diabetes mel-

litus 

Måttlig 

riskökning 

Stor riskök-

ning 

Stor risk-

ökning 

Stor risk-

ökning 

Mycket 

stor risk-

ökning 

Etablerad 

hjärt-

kärlsjukdom 

eller njursjuk-

dom 

Stor risk-

ökning 

Mycket stor 

riskökning 

Mycket 

stor risk-

ökning 

Mycket 

stor risk-

ökning 

Mycket 

stor risk-

ökning 

             Tabellen är omarbetad efter Kahan och Nyström, (2009) samt SBU, (2007). 

 

Ingen åtgärd 

 

Livsstilsåtgärder 

 

Livsstilsåtgärder och eventuellt läkemedel 

 

Livsstilsåtgärder och läkemedelsbehandling 

 

Livsstilsåtgärder och läkemedelsbehandling snarast 
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Sjuksköterskans roll 

Omvårdnadsteoretikern Dorothea Orem betonar vikten av att utveckla en livsstil som främjar 

en god hälsa. Både samhället och den enskilda individen ansvarar för att detta ska kunna bli 

verklighet (Orem, 1995). Ett av delmålen i Orems teori är att ta hänsyn till människans egen-

vårdsbehov, det vill säga de bestämda handlingar människan utför för att främja sin hälsa 

(Orem, 1995; SBU, 1994). Egenvårdsbrist definieras i Orems teori som när en person saknar 

förmåga att tillgodose sina egenvårdsbehov. Sjuksköterskan kan då stödja och vägleda perso-

nen när dennes egenvårdsbehov överstiger egenvårdskapaciteten (Orem, 1995).  

För att kunna stödja och vägleda en person på bästa sätt genom en livsstilsförändring så finns 

det ett flertal redskap som sjuksköterskan kan använda sig av. Modellen Stages of Change 

(Kreuter & Lezin, 2002; Lyons & Chamberlain, 2006) är ett sådant redskap. Modellen an-

vänds för att kunna förstå den process som personen genomgår vid en livsstilsförändring. Den 

beskriver förändringsprocessen som ett cykliskt förlopp. Ett eventuellt misslyckande i föränd-

ringen av livsstil betyder inte att allt arbete har varit i onödan, utan det ses som något som kan 

tillgodogöras när ett nytt försök senare görs. Stages of Change innehåller fem steg. Det första 

steget heter pre-contemplation (före övervägande) som är när personen inte alls är beredd att 

göra en förändring av livsstilen. Contemplation (övervägande) benämns steget då personen 

överväger en förändring men har inga direkta planer på när detta skulle kunna ske. Det tredje 

steget benämns som preparation (förberedelse). Det innebär att personen är redo att göra en 

förändring och börjar planera för det. Det näst sista steget är action (handling) och i detta steg 

utför personen de förändringar av livsstilen som är planerade. Det sista steget i förändrings-

processen benämns maintenance (vidmakthållande), och detta inträffar då personen bibehåller 

de förändringar som gjorts samt försöker förhindra eventuella ”återfall”. Modellen ger en 

ökad kunskap om i vilket steg personen befinner sig i och fungerar som en trygghet för sjuk-

sköterskan i det hälsofrämjande vårdarbetet (Kreuter & Lezin, 2002; Lyons & Chamberlain, 

2006).  

 

Problemformulering  

 

Hypertoni har blivit en folksjukdom och även ett samhällsproblem med stora kostnader kopp-

lade till vården. Att lyfta fram hälsofrämjande åtgärder vid behandling av hypertoni och dess 

följdsjukdomar kan leda till en hälsoekonomisk vinning för samhället. Detta kan leda till en 

reducerad kostnad för samhället och en ökad hälsa hos befolkningen och personen. Sjukskö-

terskan möter dagligen personer med hypertoni och behöver därför ha evidensbaserad kun-

skap och redskap att arbeta med för att kunna ge en kvalitativt säker och god vård.  

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa hälsofrämjande faktorer som kan påverka blod-

trycket hos personer med hypertoni. 
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Metod 

Studien genomfördes som en litteraturstudie enligt Fribergs (2006) modell. Systematiska sök-

ningar genomfördes i databaser och i övrig litteratur för att finna kvantitativ och/eller kvalita-

tiv forskning inom det valda området. Detta för att göra en sammanställning över befintlig 

forskning och för att skapa en djupare förståelse inom ämnet.  

 

Datainsamling 

 

Till litteraturstudien har vetenskapliga artiklar sökts i Cinahl, Academic Search Elite, Sve-

Med+ och PubMed. Sökningar gjordes i dessa databaser då de är ämnesspecifika inom det 

vårdvetenskapliga området. Utifrån syftet i litteraturstudien valdes hypertoni till det primära 

sökordet. Under den inledande litteratursökningen gjordes ett tillägg av följande sökord: livs-

stilsförändringar, omvårdnad, förändring, intervention, icke-farmakologisk behandling och 

kardiovaskulära riskfaktorer. Detta för att utöka sökområdet inom det valda ämnet (se tabell 

3). 

Tabell 3. Sökordsöversikt 

Sökord Cinahl 

Subject hea-

ding list 

Academic 

Search Elite 

Subject terms 

SveMed+ 

Fritextsökning 

(enkel sök-

ning) 

PubMed 

Fritextsökning 

Hypertoni Hypertension Hypertension Hypertension  

Livsstils-

förändringar 

Lifestyle chang-

es 

Lifestyles Lifestyle inter-

vention 

Lifestyle 

Changes 

 

Icke-

farmakologisk 

behandling 

non-

pharmacological 

treatment 

(keyword) 

   

Omvårdnad   Nursing  

Kardiovaskulära 

riskfaktorer 

  Cardio-

vascular risk 

factors  

 

Förändring  Modification 

(fritextsökning) 

  

Intervention  Intervention 

(fritextsökning) 

  

Drevenhorn    Drevenhorn 

(fritextsökning) 

 

Vissa sökord har valts som Major Concept (MM), Explode (+) och keyword (se tabell 4, bila-

ga I). Major Concept innebär att sökningen blir begränsad inom det valda området. Den be-

gränsade sökningen ger ett mer precist urval av artiklarna. Explode har använts för att skapa 

ett större urvalsområde för artiklarna inom de valda sökorden. För att kombinera sökorden i 



7 
 

vissa av sökningarna användes de boolska termerna AND och OR (Willman & Stoltz, 2002). 

Detta för att få en mer exakt sökning inom det valda ämnesområdet.  

I databasen Cinahl genomfördes två sökningar. Den första sökningen gjordes med sökorden 

hypertension, lifestyle changes och non-pharmacological treatment. Den andra sökningen i 

Cinahl genomfördes med hypertension och lifestyle changes. Inklusionskriterierna i den andra 

sökningen var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, publicerade mellan 2005-2010 

samt att de skulle vara research artiklar. Inklusionskriterier för båda sökningarna var att artik-

larna skulle vara peer rewieved. En sökning genomfördes i databasen Academic Search Elite 

med subject headings hypertension, lifestyles och intervention (fritext) eller modification (fri-

text). Inklusionskriterier för sökningen var att de skulle vara publicerade under åren 2000-

2010  och att de skulle vara peer rewieved. Anledningen till att inklusionskriterierna gällande 

publiceringsår utökades till perioden 2000-2010 istället för 2005-2010 (vilket tidigare sök-

ningar har gjort) var för att finna specifika artiklar med relevans för arbetet som var publice-

rade i början av 2000-talet.  I databasen SveMed+ genomfördes tre fritextsökningar, den för-

sta med sökorden hypertension och nursing, den andra med sökorden cardiovascular riskfac-

tors och lifestyleintervention och den sista sökningen innehöll sökorden cardiovascular risk-

factors och lifestyle changes. Inklusionskriterier för alla tre sökningar var att artiklarna skulle 

vara peer rewieved.  

Under datainsamlingen till litteraturstudien återfanns författaren Drevenhorn i ett flertal artik-

lar. Därför genomfördes en manuell sökning på namnet Drevenhorn (fritext) i databasen 

PubMed där ytterligare ett antal artiklar återfanns. Efter genomgång av dessa artiklar valdes 

två som passade mot studiens syfte. Ytterligare tre sökningar genomfördes som manuella sök-

ningar i databasen PubMed. Manuella sökningar genomfördes på dessa artiklar då de hade 

förslagits i databasen Science Direct samt återfunnits i en artikels referenslista. Vid sökningar 

i Sience Direct gavs tips på ytterligare artiklar som är relaterade till det valda ämnesområdet 

då en sökning görs i databasen. Artiklarnas titel och abstrakt ansågs vara relevanta till syftet 

och inkluderades därför i urvalet. En sista manuell sökning genomfördes databasen PubMed 

efter en artikel som återfanns i en artikels referenslista och ansågs vara relevant till studiens 

syfte. Litteratursökningarna som genomfördes gav ett antal dubbletter av redan funna artiklar, 

dessa är dock inte redovisade i sökhistoriken.        

Av de artiklar som framkom så lästes 68 titlar och abstracts igenom, därefter valdes 21 av 

dessa artiklar ut till urval 1. Bland dessa 21 artiklar återfanns 16 artiklar som ansågs vara rele-

vanta till studiens syfte. Alla 16 artiklar var kvantitativa. Artiklarna bearbetades med hjälp av 

en kvalitetsgranskning av artiklarnas vetenskapliga grad enligt en granskningsmall av Carls-

son och Eiman (2003). Av de 16 artiklarna bedömdes 13 artiklar till evidensgrad I, vilket är 

den högsta graden av evidens. De resterande tre artiklarna bedömdes till evidensgrad II. Ingen 

artikel med evidensgrad III återfanns under kvalitetsgranskningen. Artiklarna som erhöll evi-

densgrad II inkluderades i sista urvalet då de ansågs relevanta till studiens syfte. 

 

 

Databearbetning  

 

För att få en klarare bild av artiklarnas innehåll genomfördes en artikelöversikt (tabell 5, bila-

ga II) där publiceringsår, land, databas, författare, syfte, titel, metod och studiens slutsats 

skrevs ner. Även artikelns vetenskapliga evidensgrad skrevs in i artikelöversikten därefter 

lästes alla 16 artiklar igenom ett flertal gånger för att finna likheter, skillnader, teman eller 
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kategorier. Allt material som svarade på litteraturstudies syfte märktes upp i olika grupper 

med en gemensam faktor för varje grupp. De faktorer som framkom var livsstilsförändringar 

och stöd. Faktorn livsstilsförändringar delades in i underkategorier; viktminskning, fysisk 

aktivitet, kost, alkohol och rökning samt stress. Faktorn stöd delades däremot inte upp med 

underkategorier i resultatet då flera olika typer av stöd kombinerades i studierna.  

 

Resultat 

 

I resultatets samtliga artiklar framkom att livsstilsförändringar och stöd är två viktiga faktorer 

som har hälsofrämjande och gynnsamma effekter på blodtrycket hos patienter med hypertoni. 

Ytterligare en företeelse som tagits upp är att kvinnor lättare kunnat genomföra livsstilsför-

ändringar än män (Petersson, Östgren, Brudin, Ovhed & Nilsson, 2008). Dock är det inte bara 

genus som påverkar graden av blodtryckssänkningen, det finns även andra faktorer. Dessa 

faktorer kan vara individuella ingångsvärden och tidigare sjukdomshistoria (Bavikati, et al., 

2008; Blomqvist, Berglund & Sonde, 2006; Drevenhorn, Kjellgren & Bengtsson, 2007; Matti-

la, Malmivaara, Kastarinen, Kivelä & Nissinen, 2003; Petersson, et al., 2008). Om blodtryck-

ets ingångsvärde var högt (≥160 och/eller ≥90 mmHg) så visade kvinnor ett bättre resultat än 

män gällande sänkning av blodtrycket. Dock hade män med tidigare hjärt- och kärlsjukdomar 

ett bättre resultat i blodtryckssänkning än kvinnor (Bavikati, et al., 2008; Petersson, et al., 

2008).  

 

Livsstilsförändringar 

 

Viktminskning 

 

En bidragande faktor som påverkar blodtrycket i positiv riktning har visat sig vara att genom-

föra en viktminskning genom ökad fysisk aktivitet och/eller förändrad kosthållning (Appell, et 

al., 2003; Bavikati, et al., 2008; Blomqvist, Berglund & Sonde, 2006; Mattila, et al., 2003). 

Drevenhorn, Bengtsson och Kjellgren (2009) visar att en viktminskning på 10 kilogram (kg) 

har samma effekt på blodtrycket som ett blodtryckssänkande läkemedel. Bavikati et al. (2008) 

visar att personer med ett BMI (Body Mass Index) ≥ 30 har svårare att få en gynnsam effekt 

på blodtrycket vid viktminskning än de med ett BMI < 30. Viktminskning är att rekommende-

ra för personer med ett BMI ≥ 25 för att kunna uppnå en reducering av blodtrycket, då över-

vikt är en riskfaktor för hypertoni samt utveckling av dess följdsjukdomar (Drevenhorn, et al., 

2009; Funk, et al., 2006). När det gäller resultaten vid viktminskning och dess påverkan på en 

blodtryckssänkning så förekommer vissa genusskillnader (Bavikati, et al., 2008; Blomqvist, et 

al., 2006; Drevenhorn, et al., 2007). I en studie som Bavikati et al. (2008) har genomfört så 

visar männen en större viktminskning, men kvinnorna lyckades emellertid sänka sitt blodtryck 

mer än männen.  
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Fysisk aktivitet 

Drevenhorn et al. (2007) definierar fysisk aktivitet som en pulshöjande aktivitet under 30 mi-

nuter, såsom cykling, snabba promenader eller simning. Appell et al. (2003) visar i studien 

PREMIER att fysisk aktivitet kan sänka blodtrycket. Detta har även framkommit i studier 

genomförda av Drevenhorn et al. (2007), Eriksson, Westborg och Eliasson (2006). Studierna 

påvisar signifikanta skillnader i blodtrycksnivån beroende av mängden fysisk aktivitet som 

utförts. Fysisk aktivitet kan även ha en positiv effekt på personens självkänsla och humör, 

vilket kan underlätta de övriga livsstilsförändringarna (Funk, et al., 2006). 

 

Kost 

 

I resultatet framkommer att en förändrad kosthållning har gynnsam effekt på blodtrycket (Ap-

pel, et al., 2003; Moore, Conlin, Ard & Svetkey., 2001). Kostmodellen Dietary Approaches to 

Stop Hypertension (DASH), rekommenderas till personer med hypertoni (Moore et al., 2001). 

Kostmodellen är en fett- och saltsnål diet med ett stort intag av frukt, grönsaker, magra meje-

riprodukter, fisk, fibrer och mineraler (Appel, et al., 2003; Burke, et al., 2007; Cakir & Pinar, 

2006; Elmer, et al., 2006; Funk, et al., 2008). En studie genomförd av Moore et al. (2001) 

visar att den specialanpassade kosten DASH sänker blodtrycket signifikant. DASH kan sänka 

blodtrycket i både vaket och sovande tillstånd. I vaket tillstånd sjönk det systoliska trycket 

med 9,1 - 11.8 mmHg, i sovande tillstånd sjönk det systoliska trycket med så mycket som 

10,5 – 14,5 mm Hg (Moore, et al., 2001). Av de personer som deltog i DASH-studien så vad 

det 78 procent som lyckades med att sänka sitt systoliska tryck till målvärdet < 140 mm Hg. 

Att använda DASH vid behandling av hypertoni kan ha samma effekt som ett blodtryckssän-

kande läkemedel (Moore, et al., 2001).  

 

Alkohol och rökning 

 

I resultatartiklarna framkommer det att alkohol i för stor mängd har en skadlig inverkan på 

blodtrycket (Cakir & Pinar, 2006; Drevenhorn, et al., 2009). De personer som har deltagit i 

studierna har fått information om alkoholens effekter på blodtrycket och vikten av att dra ned 

på konsumtionen för att minska risken för hypertoni (Cakir & Pinar, 2006; Funk, et al., 2008).  

Att sluta röka är enligt Cakir och Pinar (2006) en livsstilsförändring som kräver en stor insats 

av personen som skall genomföra den. Det krävs utbildning om varför och hur personen ska 

sluta röka samt att insatser i form av eventuella psykologiska och medicinska hjälpmedel mås-

te finnas lättillgängliga för personen i fråga. Personer som röker och får behandling för sin 

hypertoni får rådet att sluta, alternativt dra ner på sin rökning då detta kan leda till en blod-

tryckssänkning (Cakir & Pinar, 2006; Drevenhorn, et al., 2007; Petersson, et al., 2008).  

 

Stresshantering 

 

Bavikati et al. (2008), Cakir och Pinar (2006) , Dusek et al. (2008) har under senare år under-

sökt stress och dess inverkan på blodtrycket. Cakir och Pinar (2006) visar vikten av att identi-
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fiera de stressfaktorer som förekommer i personens vardagliga liv för att kunna hantera och 

undvika dem. Avkoppling, positivt tänkande och att ha realistiska mål är viktigt för att lyckas 

med en livsstilsförändring. I en studie genomförd av Dusek et al. (2008) undersöktes hur han-

tering av stress och avslappning kan påverka blodtrycket i jämförelse med livsstilsförändring-

ar. Resultatet påvisar gynnsamma effekter både på det systoliska och det diastoliska blod-

trycket (Dusek, et al., 2008). I studien sjönk det systoliska trycket med 9,4 - 10,2  mmHg me-

dan de diastoliska sjönk med 1,6 - 2,6 mmHg. En del personer i studien (n= 80) hade sänkt 

sitt blodtryck i så stor grad att de kunde sluta med minst ett blodtryckssänkande läkemedel. 

Av de personer som slutade med ett eller flera blodtryckssänkande läkemedel så var det 46 

procent som lyckades behålla ett systoliskt blodtryck på ≤ 140 mm Hg (Dusek, et al., 2008). 

Stresshantering och avslappning kan även ha en positiv inverkan (om än marginell) på vikt-

minskning (Dusek, et al., 2008).  

 

Stöd 

 

Stöd i olika former visar sig vara en viktig faktor för att genomföra och bibehålla livsstilsför-

ändringar (Blomqvist, et al., 2006; Bosworth, et al., 2008; Burke, et al., 2007; Dusek, et al., 

2008; Elmer, et al., 2006; Eriksson, et al., 2006; Funk, et al., 2008; Liehr, et al., 2006; Mattila, 

et al., 2003). Enligt Dusek et al. (2008) framkommer det att en sänkning av blodtrycket direkt 

kan bero på den mängd stöd som erbjudits personen. I detta fall fick alla personer individuellt 

stöd under en period av åtta veckor då de fick träffa en sjuksköterska, en gång i veckan under 

60 minuter, samt att personerna skulle lyssna på ett avslappningsband under 20 minuter varje 

dag under samma tidsperiod (Dusek, et al., 2008). Stöd kan bestå av möten, individuellt 

och/eller i grupp, telefonkontakt, information, utbildning, deltagande i program, återkoppling 

på dagböcker och/eller genom brev (Bosworth, et al., 2008; Burke, et al., 2007; Elmer, et al., 

2006). Dagboken är ett hjälpredskap som har använts i flera studier (Appel, et al., 2003; Bur-

ke, et al., 2007; Cakir & Pinar, 2006; Elmer, et al., 2006). Deltagande personer har fått fylla i 

individuella mål, gällande bland annat kost, fysisk träning och tobak/alkohol. Dagboken har 

sedan setts som ett levande redskap som används dagligen genom att personen skriver ned 

vad de har ätit, hur mycket de har tränat och om någon konsumtion av alkohol eller tobak har 

förekommit. Sedan har dagboken använts som underlag för uppföljning och återkoppling till 

personen vid nästa besök. Framgångar och eventuella bakslag kan lätt följas om en dagbok 

används i behandlingen vid hypertoni när målet är att genomföra livsstilsförändringar (Appel, 

et al., 2003; Cakir & Pinar, 2006; Drevenhorn, et al., 2009; Dusek, et al., 2008). Känner per-

sonen att den har lyckats med att nå sina individuella mål och att sänka sitt blodtryck så kan 

det vara en positiv faktor som kan påverka till ytterligare livsstilsförändringar (Cakir & Pinar, 

2006). Regelbunden uppföljning och motivation är en viktig del av stödet för att få personen 

att bibehålla sin livsstilsförändring (Funk, et al., 2008; Eriksson, et al., 2006). En personlig 

kontinuerlig kontakt med en sjuksköterska har uppfattats som positivt och bidragit till en för-

bättrad blodtryckskontroll samt en sänkning av blodtrycket (Blomqvist, et al., 2006; Bos-

worth, et al., 2008).  

Sjuksköterskan kan ses som en nyckelperson när det gäller att ge kontinuerligt stöd, informa-

tion och rådgivning till individer som genomför en livsstilsförändring (Blomqvist, et al., 

2006; Drevenhorn, et al., 2007). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Under artikelsökningen till litteraturstudien återfanns både kvantitativa och kvalitativa artik-

lar, dock uteslöts de kvalitativa artiklarna då de främst handlade om hur utbildningssituatio-

nen mellan sjuksköterska och patient såg ut och inte vilka faktorer som kan påverka blod-

trycket.  De kvantitativa artiklarna ger en vetenskaplig tyngd inom ämnet vilket kan ses som 

en styrka. Valet av endast kvantitativa artiklar kan dock även ses som en svaghet då studierna 

inte ger en djupare förståelse inom området. Större andelen av artiklarna var publicerade un-

der de senaste fem åren, dock utökades vissa sökningar med start från 2000. Detta gjordes för 

att inkludera tidigare genomförda och kända studier som hade genomförts inom området. Stu-

dierna återfanns i ett flertal av de övriga resultatartiklarnas studier och referenslistor. En viss 

kulturell skillnad återfanns bland de 16 studierna. I huvudsak kom artiklarna från USA (8) och 

Sverige (5), resterande kom från Australien, Finland och Turkiet. Antalet träffar i datasök-

ningarna ansågs vara tillräckligt stort för att genomföra en litteraturstudie inom det valda äm-

net. Trots detta genomfördes tre manuella sökningar efter artiklar då de ansågs vara relevanta 

till syftet i denna litteraturstudie. Sökorden som användes i artikelsökningarna ansågs vara 

relevanta till litteraturstudiens syfte. Det stora antalet sökord som användes i litteraturstudien 

kan ses som en styrka då de gav ett brett urval av resultatartiklar. Ännu en styrka är att ett 

flertal författare återfanns i flera olika resultatartiklar, dock kan det även ses som en svaghet 

då det finns risk för att resultatet kan bli begränsat. Ännu en styrka var att ett flertal av artik-

larna uppkom vid flera av artikelsökningarna i databaserna. Sex artiklar var från Norden vil-

ket ger en möjlighet till att generalisera resultatet på den svenska befolkningen. Genusper-

spektivet i resultatartiklarna anses homogeniserat då andelen män och kvinnor har varit jämt 

fördelat i alla studier vilket medför att resultatet därmed blir applicerbart på både män och 

kvinnor.  

Tidigare nämnda sökord som användes i fritextsökningarna valdes på grund av att de ansågs 

vara relevanta till syftet med litteraturstudien. Sökordet livsstilsförändringar, förändring och 

intervention översattes på olika sätt beroende på vilken databas sökningarna gjordes i. I Ci-

nahl användes lifestyle changes, i databasen Academic Search Elite användes lifestyles, modi-

fication och intervention. I SveMed+ så användes lifestyle intervention och lifestyle changes.  

Angående de artiklar som valdes bort mellan urval 1 och 2, så berodde detta på att ett flertal 

av dessa artiklars resultat återfanns i redan valda resultatartiklar. De bortvalda resultatartiklar-

na innefattade ett flertal artiklar skrivna av författaren Drevenhorn samt ytterligare artiklar 

gällande studien PREMIER. Beslutet att exkludera dessa artiklar i litteraturstudiens resultat 

baserades på att de artiklar som valdes bort av författaren Drevenhorn, behandlade snarlika 

resultat som redan hade presenterats i tidigare valda resultatartiklar av Drevenhorn. Gällande 

studien PREMIER så valdes artiklarna bort på grund av att de endast visade delresultat av 

studien som genomfördes under en längre period. De kvarvarande artiklarna visade slutresul-

tatet av studien PREMIER samt hur studien var designad och uppbyggd. Under den andra 

sökningen som genomfördes i databasen Cinahl återfanns ett flertal artiklar på andra språk än 

engelska. Dessa valdes bort, vilket kan ses som en svaghet då viktig forskning på andra språk 

kan ha missats. Alla resultatartiklar bearbetades ett flertal gånger samt att en artikelöversikt 

skapades för att ge en klarare bild av hur artiklarna var konstruerade. Under databearbetning-

en av de vetenskapliga resultatartiklarna återfanns ett flertal faktorer med relevans till littera-
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turstudiens syfte och problemformulering. De olika faktorerna som framkom delades sedan 

upp efter en eller flera gemensamma nämnare. De faktorer som framkom var livsstilsföränd-

ringar och stöd. Faktorn livsstilsförändringar fick även underkategorier; viktminskning, fysisk 

aktivitet, kost, alkohol, rökning och stress. I resultatdiskussionen presenteras ytterligare en 

styrka i studien, en ny avhandling som är relevant till litteraturstudiens syfte och problemfor-

mulering. 

  

Resultatdiskussion  

 

En vetenskaplig gradering av de 16 resultatartiklarna genomfördes med Carlsson och Eimans 

(2003) granskningsmall. Detta resulterade i 13 artiklar med evidensgrad I och tre med evi-

densgrad II. De artiklar som erhöll evidensgrad II hade ett stort eller ej angivet bortfall och 

saknade en bortfallsanalys. En av dessa tre artiklar saknade även etiska överväganden. Av de 

16 resultatartiklarna var 14 kvantitativa och två var både kvantitativa och kvalitativa. Både en 

kvantitativ och en kvalitativ bedömning genomfördes på dessa två artiklar, men det var den 

kvantitativa bedömningen som fick ligga till underlag för den vetenskapliga graderingen av 

artiklarna. Detta på grund av att det enbart var den kvantitativa delen av resultatartikeln som 

användes i litteraturstudien. Resultatartiklarna hade likartade syften, att utvärdera effekterna 

av livsstilsförändringar vid hypertoni. Resultatartiklarnas syfte, metod, urval och slutsats pre-

senteras i tabell 5 (bilaga II).  

Utifrån syftet har det har framkommit ett flertal hälsofrämjande faktorer som kan påverka 

blodtrycket hos personer med hypertoni. Appell et al. (2003), Bavikati et al. (2008), Blom-

qvist, Berglund och Sonde (2006), Mattila et al. (2003) visar att viktminskning kan uppnås 

genom en ökad fysisk aktivitet och/eller ändrad kosthållning. Även en relativt liten vikt-

minskning på 4,5 kg kan reducera högt blodtryck eller förebygga hypertoni (U.S Department 

of Health and Human Services, 2004). Enligt U.S Department of Health and Human Services 

(2004) så kan en viktminskning på 10 kg ge en reducering på 5-20 mmHg av blodtrycket samt 

att i en studie gjord av Drevenhorn et al. (2009) har det framkommit att en viktminskning på 

10 kg kan ha samma effekt som ett blodtryckssänkande läkemedel har på blodtrycket.  

Enligt U.S Department of Health and Human Services (2004) kan en pulshöjande aktivitet, 

som utförs under minst 30 minuter per dag, sänka det systoliska blodtrycket med 4-9 mmHg. 

Det krävs relativt lite för att genomföra en blodtryckssänkning med hjälp av fysisk aktivitet. 

Som ovanstående referens uttrycker det, så räcker 30 minuters pulshöjande aktivitet per dag, 

det kan vara allt från en snabb promenad till att gå i trappan. Drevenhorn et al. (2007) och 

Eriksson et al. (2006) visar att mängden fysisk aktivitet spelar en avgörande roll i hur mycket 

blodtrycksnivån kan sänkas. Funk et al. (2006) belyser att fysisk aktivitet hos en person kan 

påverka de övriga livsstilsförändringarna genom att ha en positiv effekt på personens själv-

känsla och humör. Enligt Carlsson (2009) ska ett högt blodtryck behandlas och prioriteras hos 

alla personer, även hos de utan ytterligare riskfaktorer. Det är viktigt att förebygga hypertoni 

genom en behandling som är individuellt anpassad och har som fokus att minska midjeom-

fånget med hjälp av fysisk träning. Midjemåttet hos män respektive kvinnor bör inte överstiga 

95 centimeter (cm)/88,5 cm (Carlsson, 2009), då ett stort midjeomfång är förknippat med 

ohälsa vilket är känt sedan tidigare.  

En förändrad kosthållning är en viktig del av en livsstilsförändring som kan leda till ett sänkt 

blodtryck (Appel, et al., 2003; Burke, et al., 2007; Cakir & Pinar, 2006; Elmer, et al., 2006; 

Funk, et al., 2008; Moore, et al., 2001). Att följa en sund kosthållning kan ge goda resultat när 
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det gäller påverkan på blodtrycket och en minskning av hjärt- och kärlsjukdomar. Det finns 

olika kostmodeller som kan användas som en guide till att genomföra en förändrad kosthåll-

ning. En framgångsrik kostmodell som har använts vid hypertonibehandling är DASH (Moo-

re, et al., 2001). Genom att använda denna modell kan blodtrycket sänkas avsevärt och effek-

ten kan likställas med en reducering av ett läkemedel (Moore, et al., 2001). En kostmodell 

som det undervisas om i grundskolan är kostcirkeln. Kostcirkeln (matcirkeln) innehåller sju 

olika grupper av livsmedel (Livsmedelsverket, 2010). Att äta ett eller flera livsmedel från alla 

de sju grupperna varje dag bör eftersträvas för att få i sig alla nödvändiga näringsämnen. Det 

handlar inte bara om vad intaget av livsmedel består av utan också om hur stort intaget är i 

förhållande till energibehovet. Tallriksmodellen, som består av tre delar, kan ses som en hjälp 

till hur förhållandet av livsmedel bör fördelas vid en måltid (Livsmedelsverket, 2010). Den 

första delen bör bestå kolhydrater såsom pasta, potatis eller ris. Den andra delen bör bestå av 

rotfrukter, grönsaker och frukt. Den tredje och minsta delen är tänkt att bestå av proteiner så-

som fisk, kött, ägg eller bönor. Vid övervikt rekommenderas att den andra delen av tallriks-

modellen kan utgöra hälften av tallriken. Denna modell är enkel att applicera i det dagliga 

livet och kan användas av alla. Livsmedelsverket rekommenderar även att saltintaget bör re-

duceras (Livsmedelsverket, 2007b). Ett för högt intag av salt kan leda till en blodtryckshöj-

ning (Socialstyrelsen, 2009; U.S. Department of Health and Human Services, 2006), vilket är 

en riskfaktor för hypertoni och övriga följdsjukdomar (Socialstyrelsen, 2009). I dagens stres-

siga samhälle är det många som väljer halvfabrikat och färdigprocessade livsmedel till sina 

måltider. Så mycket som 60-70 procent av det dagliga saltintaget kommer från färdiga livs-

medel som innehåller mycket salt (Livsmedelsverket, 2007b). Genom att göra medvetna val 

när det gäller kost så kan intaget av salt minska avsevärt. Ett minskat saltintag kan leda till en 

blodtryckssänkning med 2-8 mmHg (U.S Department of Health and Human Services, 2004).  

I resultatet framkom det att det är en utmaning att införa livsstilsförändringar som leder till 

bättre hälsa (Drevenhorn, et al., 2007; Liehr, et al., 2006; Funk, et al., 2008). För att klara den 

utmaning som en livsstilsförändring innebär så krävs det att personen får stöd i olika former, 

till exempel individuellt och/eller i grupp. En viktig del i stödet är att personen får utbildning i 

hälsofrämjande åtgärder gällande kost, fysisk aktivitet, viktminskning (om behovet finns), 

tobak och alkohol samt stress. Stödet kan till exempel ges genom möten, samtal, e-mail och 

brev. För att kunna vägleda och stödja en person till en livsstilsförändring så bör sjuksköters-

kan ha kunskap i hur modellen Stages of Change fungerar. Med hjälp av den kan sjuksköters-

kan se vilket steg i förändringsprocessen som personen befinner sig i (Kreuter & Lezin, 2002; 

Lyons & Chamberlein, 2006). Detta för att lättare kunna identifiera de aktuella behoven hos 

personen och för att kunna anpassa stödet därefter. För att genomföra en livsstilsförändring är 

det viktigt att personen själv är redo och motiverad för detta. Ett viktigt verktyg som kan an-

vändas i ett stödjande syfte vid livsstilsförändringar är en individuell dagbok. Dagboken kan 

användas på flera olika sätt. Den kan användas till att motivera och för att sätta upp individu-

ella mål för personen. Sjuksköterskan kan sedan följa upp, återkoppla och utvärdera föränd-

ringen tillsammans med personen med hjälp av dagboken. Det är viktigt att dagboken inte 

används på ett sätt som kan skada personens framgång med livsstilsförändringen. Sjukskö-

terskan får inte nervärdera personen om målsättningen inte har uppnåtts. Här är det viktigt att 

sjuksköterskan är väl förtrogen med modellen SOC som har nämnts ovan. I modellen SOC 

anses inte ett eventuellt misslyckande som ett nederlag utan något som kan användas vid ett 

nytt eller fortsatt försök till en livsstilsförändring (Kreuter & Lezin, 2002; Lyons & Chamber-

lain, 2006). Det är också viktigt att personen som genomför förändringen får en personlig 

kontinuerlig kontakt med en och samma sjuksköterska under processen (Blomqvist, et al., 

2006; Bosworth, et al., 2008). En personlig kontinuerlig kontakt skapar kontinuitet och trygg-

het för personen. Blomqvist et al. (2006) och Bosworth et al. (2008) har visat att en kontinuer-
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lig kontakt med en sjuksköterska har lett till en blodtryckssänkning hos personer med hyper-

toni.  

Svensk Sjuksköterskeförening har bidragit till det hälsofrämjande synsättet med att samman-

ställa en strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete (Svensk sjuksköterskeförening 

[SSF], 2008). Strategin tydliggör hur hälsofrämjande kunskap kan användas i vårdverksamhe-

ten. Människan ses som unik inom det humanistiska synsättet som omvårdnaden grundar sig 

på och ska bemötas individuellt efter sina egna förutsättningar. Strategin från Svensk Sjukskö-

terskeförening beskriver Dorothea Orems omvårdnadsteori som användbar i sjuksköterskans 

kliniska arbete. Orems egenvårdsteori används för att främja den individuella personens för-

måga att ta hand om sin hälsa. Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete kan vara att stödja och 

vägleda personen till hälsa och välbefinnande (SSF, 2008). I strategin omnämns även föränd-

ringsmodellen Stages of Change (SOC) som kan ge sjuksköterskan en förståelse för olika per-

soners process till förändring. Modellen består av fem stadier och beroende på var personen 

befinner sig så kan olika metoder användas. Motiverande samtal (MI) är en samtalstyp som 

kan användas av sjuksköterskan för att gynna förändringsprocessen för personen. Med hjälp 

av bland annat öppna frågor och ett reflekterande lyssnande kan sjuksköterskan hjälpa perso-

nen att klargöra de motiv som kan ligga till grund för en förändring av en ohälsosam livsstil 

(SSF, 2008). 

Socialstyrelsen håller på att ta fram nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 

som behandlar alkohol, fysisk aktivitet, matvanor och tobak. Dessa riktlinjer är tänkta att för-

bättra folkhälsan genom att stödja personen till en förändring av levnadsvanor. Preliminära 

riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder beräknas vara klara i augusti 2010.  

Hypertoni är ett av de första tecknen på att kroppen har och håller på att ta skada. Om det sker 

en bromsning i utvecklandet av hypertoni kan det ge vinster för den enskilda personen och 

samhället i form av hälsoekonomiska besparingar.  

 

Konklusion 

 

Syftet med litteraturstudien var att belysa hälsofrämjande faktorer som kan påverka blod-

trycket hos personer med hypertoni. De hälsofrämjande faktorer som har framkommit är 

viktminskning, fysiskt aktivitet, kost, alkohol och rökning samt stresshantering. Ovan nämnda 

faktorer har påverkats av olika åtgärder som har visat sig ha en positiv inverkan på blodtryck-

et. En livsstilsförändring leder till en sänkning av både det systoliska och diastoliska trycket 

hos personer med hypertoni. För att genomföra och lyckas med en livsstilsförändring så är 

stöd en viktig faktor och en förutsättning som måste finnas med. 

 

 

Implikation 
 

Den ökning som sker av antalet personer med hypertoni behöver uppmärksammas och tas på 

största allvar. Det är viktigt att identifiera de personer som ligger i riskzonen för att drabbas 

av hypertoni och de som redan har diagnostiserats. Något som saknas i Sverige är specifika 

enskilda riktlinjer för hypertoni. Som det ser ut nu så ingår vård av hypertoni som en relativt 

liten del i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård. Hypertoni anses ha blivit en 
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folksjukdom och ses som en riskfaktor till ett stort antal hjärt- och kärlsjukdomar. Ytterligare 

forskning kring genusskillnader vid hypertoni rekommenderas då skillnader har framkommit i 

denna litteraturstudie. Hypertoni bör uppmärksammas i ett större och enskilt sammanhang 

inom vården. Detta kan göras genom att införa nationella riktlinjer för hypertonibehandling 

som kan användas som en guide för att ta fram enskilda vårdprogram inom de olika landsting-

en. Detta är ett arbete som den enskilda sjuksköterskan kan genomföra självständigt eller i 

samarbete med övriga professioner inom den egna avdelningen. Det bör kontinuerligt erbju-

das kompetensutveckling i hälsofrämjande omvårdnad för att sjuksköterskan ska kunna vara 

uppdaterad i sitt hälsofrämjande arbete. En rekommendation är att fokusera mer på det hälso-

främjande arbetet redan i grundutbildningen till sjuksköterska. Att införa vårdprogram för 

personer med hypertoni bör prioriteras då detta skulle kunna leda till en minskning av hyper-

toni och de följdsjukdomar som ses som kostnadskrävande för sjukvården. Även med hjälp av 

strategin som Svensk Sjuksköterskeförening har utarbetat och de kommande nationella sjuk-

domsförebyggande riktlinjerna från Socialstyrelsen så kan en minskning av folksjukdomen 

hypertoni ske och det hälsofrämjande arbetet kan komma i fokus. Sjuksköterskan har en bety-

delsefull och avgörande roll när det gäller motivation, uppföljning, återkoppling och utvärde-

ring i vården av personer med hypertoni. Detta gäller all vård, oavsett om den är icke-

farmakologisk eller farmakologisk.  
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Tabell 4. Sökhistorik     Bilaga I:1 

Databas Datum Sökord/Limits Antal 

träffar 

Lästa abstract Urval 1 Urval 2 

Cinahl 2010-04-07 (MM “Hyperten-

sion+”) AND (MM 

“Life style 

changes”) AND 

“non-

pharmacological 

treatment” 

4 4 3 1 

 

Cinahl 

2010-04-07 (MM “Hyperten-

sion+”) AND (MM 

“Life style 

changes”),  

limits: english, 

20050101-

20101231, research 

article 

16 

 

16 8 6 

 

PubMed 2010-04-15 Drevenhorn 

Limits: author 

6 5 2 1 

SveMed+ 2010-04-13 Hypertension, nurs-

ing  

Limits: peer re-

viewed 

7 7 1 1 

SveMed+ 2010-04-20 Cardiovascular risk 

factors, Lifestyle 

intervention 

Limits: peer re-

viewed 

5 5 1 1 

SveMed+ 2010-04-20 Cardiovascular risk 

factors, Lifestyle 

changes 

Limits: peer re-

viewed 

6 6 1 1 

Academic 

Search 

Elite 

2010-04-26 “Hypertension” 

(explode) AND 

“Lifestyles” (ex-

plode) AND inter-

vention OR mod-

ification 

 Limiters: 

20000101-

20101231; Scholar-

ly (Peer Reviewed) 

Journals 

22 22 2 2 

 

 

 



 
 

Bilaga I:2 

Databas Datum Sökord/Limits Antal 

träffar 

Lästa abstract Urval 1 Urval 2 

Manuell 

sökning 

PubMed 

2010-04-26 A lifestyle program 

for treated hyper-

tensives improved 

health-related be-

haviors and cardi-

ovascular risk fac-

tors, a randomized 

controlled trial. 

1 1 1 1 

 

Manuell 

sökning 

PubMed 

2010-04-26 Effect of compre-

hensive therapeutic 

lifestyle changes on 

prehypertension. 

1 1 1 1 

Manuell 

sökning 

PubMed 

2010-05-12 

 

DASH (Dietary 

Approaches to Stop 

Hypertension) Diet 

is Effective Treat-

ment for Stage 1 

Isolated Systolic 

Hypertension  

1 1 1 1 



 
 

Tabell 5. Artikelöversikt        Bilaga II:1 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2003 

USA 

Academic Se-

arch Elite 

Appel, L.J., 

Champagne, 

C,M., Harsha, 

D.W., Cooper, 

L.S., Obarzanek, 

E.,  Elmer, P,J., et 

al. 

 

Effects of comprehen-

sive lifestyle modifica-

tion on blood pressure 

control – Main results 

of the PREMIER clini-

cal trial. 

Att fastställa 

effekterna på 

blodtrycket efter 

två eller flera 

livsstilsföränd-

ringar.  

 

 

En kvantitativ randomiserad studie som pågick 

under 18 månader. 

Antalet deltagare: n=810 (n=500 kvinnor). Delta-

garna delades slumpmässigt in i tre grupper.  

Den första gruppen bestod av 273 deltagare, 

(n=172 kvinnor) och fick endast rådgivning. Den 

andra gruppen bestod av 268 deltagare (n=174 

kvinnor) och skulle genomföra livsstilsförändring-

ar enligt generella rekommendationer. Den tredje 

gruppen bestod av 269 deltagare (n=154 kvinnor) 

och skulle genomföra samma beteendeförändring-

ar som grupp 2 med tillägg av DASH (Dietary 

Approaches to Stop Hypertension). Blodtrycket 

skulle mätas vid tre tillfällen under studiens gång. 

87 procent av deltagarna utförde alla tre mätning-

arna. 

Dessa värden jämfördes sedan för att utvärdera 

effekterna av interventionerna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIER-försöket visar att 

patienter med förhöjt blodtryck 

har påverkat blodtrycket genom 

livsstilsförändringar. Alla grup-

per genomförde livsstilsföränd-

ringar vilket visade sig i vikt-

minskning, lägre saltintag och 

ökad fysisk aktivitet.  

Den tredje gruppen genomförde 

även förändringar gällande sitt 

kostintag vilket innebar ett ökat 

intag av frukter, grönsaker, fisk 

och lätta mejeriprodukter enligt 

DASH.   
I alla 3 grupperna kunde man se 

positiva förändringar gällande 

blodtrycket. Grupp ett visade 

den minsta förändringen gäl-

lande blodtryckssänkning. Även 

grupp två visade en blodtrycks-

sänkning, 66% i gruppen som 

visade ett  blodtrycksvärde på 

mindre än 140/90. Grupp tre 

visade den största förändringen 

gällande blodtryckssänkning, 

77% av deltagarna i gruppen  

visade ett blodtrycksvärde på 

mindre än  140/90.   

 

 

Grad I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Bilaga II:2  

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2008 

USA 

PubMed 

Bavikati, V.V., 

Sperling, L.S., 

Salmon, R.D., 

Faircloth, T.L., 

Barry, G., Frank-

lin, A., et al. 

Effect of comprehen-

sive therapeutic life-

style changes on pre-

hypertension. 

Att utvärdera de 

kliniska effekter-

na av terapeutiska 

livsstilsföränd-

ringar för att 

normalisera blod-

trycket utan infö-

rande av läkeme-

del. 

En kvantitativ studie. Deltagarna hade anmält sig 

frivilligt eller blivit remitterade av sin läkare. De 

deltog i ett program med fokus på levnadsvanor 

och livsstil. Mätning av blodtryck, vikt, längd, 

BMI, blodsocker, serumlipider och lipoproteiner 

genomfördes innan och efter programmet för att 

utvärdera effekten av interventionen. I program-

met ingick fysisk aktivitet, kostråd, viktkontroll, 

stresshantering och rökavvänjning. Rådgivningen 

genomfördes individuellt – personligen, via tele-

fon eller internet. En utvärdering av deltagarnas 

levnadsvanor gjordes före och efter programmet.  

Utbildningsprogrammet varade i sex månader.  

Antalet deltagare: n=2478 (n=666 män, n=1812 

kvinnor) 

Ålder: 48 ± 10 år.  

Bortfall: ej angivet 

 

Studien visar att terapeutiska 

livsstilsförändringar har en 

blodtryckssänkande effekt hos 

patienter med prehypertoni, 

utan införande av läkemedels-

behandling. 

Grad II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Bilaga II:3 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2006 

Sverige 

SveMed+ 

Blomqvist, M., 

Berglund, B., & 

Sonde, L. 

Nurse-led blood pres-

sure treatment in pri-

mary health care: an 

intervention study 

comparing two regi-

mens. 

Att beskriva och 

utvärdera ett häl-

soprogram för att 

förbättra behand-

lingen av hyper-

toni, lett av sjuk-

sköterskor. 

En kvantitativ studie med en interventionsgrupp 

och en kontrollgrupp.  Studien pågick under peri-

oden september 2002 och december 2003 och 

deltagandet i studien var frivilligt 

Deltagarna kom från primärvården i en kommun 

söder om Stockholm. Deltagarna fick ett erbju-

dande om att delta i studien om de var över 50 år 

och hade ett förhöjt blodtryck. Via ett register 

rekryterades 101 deltagare med redan känd hyper-

toni. Resterande 99 deltagare tillfrågades vid ett 

besök på vårdcentralen. Mätning av blodtryck, 

pulstryck, läkemedelsanvändning, BMI, midjemått 

och tobaksanvändning genomfördes innan och 

efter interventionen. Deltagarna delades in i två 

grupper baserat på deras födelsedata. Interven-

tionsgruppen fick, förutom den vanliga sjukvår-

den, bokade återbesök med en sammanställning av 

eventuella riskfaktorer, individuell information 

samt stöd av en sjuksköterska. Interventionsgrup-

pen fick även en tid för uppföljning av blodtryck-

et, vilket kontrollgruppen enbart blev föreslagna.  

Antal deltagare: n=200  

Bortfall: n=19 (5 i interventionsgruppen och 14 i 

kontrollgruppen). Två deltagare flyttade, 3 bad om 

att få sluta, 13 uteblev från sitt läkarbesök och en 

avled. 

 

 

 

Studien visar att hälsopro-

grammet under en sjuksköters-

kas ledning ger positiva resultat 

gällande lägre blodtryck, vikt-

nedgång och minskat midjeom-

fång. Resultaten visade också 

att det är viktigt med kontinuer-

lig uppföljning och att sjukskö-

terskan är en viktig del i detta. 

 

  

Grad II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga II:4 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2007 

USA 

Cinahl 

Bosworth, H.B., 

Olsen, M.K., 

Neary, A., Orr, 

M., Grubber, J., 

Svetkey, L., 

Adams, M., et al.  

Take control of Your 

Blood  pressure 

(TCYB) study: A mul-

tifactorial tailored 

behavioral and educa-

tional intervention for 

achieving blood pres-

sure control 

Att utvärdera ett 

randominiserat 

kontrollerat för-

sök med en indi-

vidpassad beteen-

de intervention 

för att förbättra 

blodtrycket. 

En kvantitativ randomiserad studie som pågick 

under två år. Urvalet gjordes från en databas där 

patienter med hypertoni identifierades och kontak-

tades via brev och kontaktades senare via telefon 

av en forskningsassistent för information av studi-

en.  

Antal deltagare: n=636 (n=319 interventionsgrup-

pen, n=317 i kontrollgruppen).  

Deltagarna delades slumpmässigt in i fyra olika 

grupper. Grupp 1 blev en kontrollgrupp med en-

dast vanlig sjukvård. Grupp 2 fick genomgå en 

individanpassad beteende- och utbildningsinter-

vention. Grupp 3 skulle genomgå egna blod-

trycksmätningar i hemmet. Grupp 4 skulle ge-

nomgå en kombination av individanpassad bete-

ende- och utbildningsintervention samt utföra 

blodtrycksmätning i hemmet.  

Grupperna delades sedan in i två större grupper 

där grupp ett och tre (kontrollgrupp)blev en 

gemensam grupp och grupp två och fyra (interven-

tionsgrupp) blev en grupp för att man skulle kunna 

titta på beteendeinterventionen som genomfördes. 

Interventionsgruppen fick information och erhöll 

kontinuerlig uppföljning av sjuksköterskan gäl-

lande kost, fysisk aktivitet, läkemedelsanvänd-

ning, riskuppfattning, vikt, stress, rökning och 

alkohol. Deltagarna i interventionsgruppen var 

delaktiga i sin egen behandling. Deltagarna i kon-

trollgruppen erhöll vanlig sjukvård och uppfölj-

ning skedde endast var sjätte månad. Blodtrycket 

mättes var sjätte månad i båda grupperna för att 

jämföra effekten av interventionen. 

Bortfall: n≈45 

Studien visar att det är lätt att 

genomföra en individanpassad 

beteendeförändring vid hyper-

toni som leder till en bättre 

följsamhet hos patienterna. 

Interventionsgruppen visade ett 

bättre resultat än vad kontroll-

gruppen gjorde när det gällde 

läkemedelsföljsamhet.  

 

Grad II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga II:5 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2007 

Australien 

PubMed 

Burke, V., Beilin, 

L.J., Cutt, H.E., 

Mansour, J., Wil-

liams, A., & Mori, 

T.A. 

A lifestyle program for 

treated hypertensives 

improved health-

related behaviors and 

cardiovascular risk 

factors, a randomized 

trial. 

Att utvärdera 

effekterna av ett 

program baserat 

på kunskap gäl-

lande hälsobete-

enden och risk-

faktorerna vid 

hjärt- och kärl-

sjukdomar hos 

överviktiga hyper-

tonipatienter med 

läkemedelsbe-

handling för hy-

pertoni  

En kvantitativ randomiserad studie.  

Frivilliga deltagare rekryterades via en annons av 

ett kliniskt forskningscenter. Antalet som anmälde 

sig till studien var 2252. Efter ett första urval 

kvarstod 399 som blev kallade till kliniken för att 

genomgå en undersökning. Av de 399 föll 158 

deltagare bort på grund av felaktiga svar under 

telefonurvalet. Deltagarna delades slumpmässigt 

in i två grupper.  En interventionsgrupp som be-

stod av 123 deltagare erbjöds stöd genom indivi-

duell och/eller grupprådgivning där även närstå-

ende fick närvara. Rådgivning gavs om vikt-

minskning, vikten av ett lågt saltintag, ökat intag 

av frukt, grönsaker och fisk och ökad fysisk akti-

vitet. Deltagarna i interventionsgruppen fick en 

kalender som skulle fyllas i med kostintag och 

graden av fysisk aktivitet under hela programperi-

oden, samt för ytterligare tolv månader då en 

uppföljning gjordes. Bortfallet i interventions-

gruppen vid programmets slut (4 månader) var 20 

deltagare, vid uppföljningen 12 månader senare 

var bortfallet ytterligare 8 deltagare. 

Kontrollgruppen som bestod av 118 deltagare fick 

endast broschyrer från hjärtfonden och hälsomyn-

digheten i Australien. Ingen övrig rådgivning gavs 

eller erbjöds till kontrollgruppen. Bortfallet i kon-

trollgruppen vid programmets slut (4 månader) var 

17 deltagare, vid uppföljningen 12 månader senare 

var bortfallet ytterligare 4 deltagare. 

Utvärdering av kost, fysisk aktivitet, vikt, blodfet-

ter, blodsocker och insulin genomfördes före och 

efter interventionen samt vid fyra och 16 månader. 

Studien visar att interventions-

gruppen som fick följa det 

specifika kunskapsprogrammet 

med information om hälsobete-

enden och riskfaktorer vid 

hjärt- och kärlsjukdom har en 

positiv effekt på kost, fysisk 

aktivitet hos patienter med 

hypertoni som får läkemedels-

behandling. 

 

 

 

  

Grad I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga II:6 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2006 

Turkiet 

Cinahl 

Cakir, H., & Pi-

nar, R. 

Randomized controlled 

trial on lifestyle mod-

ifications in hyperten-

sive patients. 

Att ta reda på 

effekterna av 

omfattande livs-

stilsförändringar 

hos patienter med 

hypertoni och 

tillhörande risk-

faktorer. 

En kvantitativ randomiserad studie som pågick 

under sex månader. 

320 deltagare valdes ut från en grupp patienter 

som hade besökt en hypertoniklinik under perio-

den november 2000 – till september 2001 på ett 

universitetssjukhus i Istanbul. Av dessa 320 var de 

endast 76 som uppfyllde kriterierna för deltagande 

i studien. Av dessa 76 deltagare var det 6 som inte 

ville delta i studien.  

Antal deltagare: n=70. 

Interventionsgruppen bestod av 32 deltagare, men 

fullföljde studien gjorde endast 30. De fick delta i 

flera olika utbildningar, individuellt och i grupp, 

med information om kost, motion, riskfaktorer för 

hjärt- och kärlsjukdomar och stresshantering. 

Denna information gavs av en sjuksköterska. 

Uppföljning gjordes kontinuerligt under studiens 

gång. Deltagarna förde dagbok över allt intag av 

kost, fysisk aktivitet, vikt, alkoholkonsumtion, 

rökning och stresshantering. Kontrollgruppen 

bestod av38 deltagare, men endast 30 fullföljde 

studien. Deltagarna i kontrollgruppen erbjöds 

endast vanlig sjukvård och ombads att bibehålla 

sin nuvarande livsföring till det att uppföljningen 

skedde sex månader senare. Mätning av blodtryck, 

vikt, BMI, midjemått, blodfetter, alkohol, rökning 

och stress genomfördes före och efter interventio-

nen för att jämföra effekterna på blodtrycket. 

 

Studien visar att effekterna av 

en lyckad livsstilsförändring ger 

en blodtrycksänkning och även 

gynnsamma effekter på övriga 

riskfaktorer vid hypertoni. 

 

Grad I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Bilaga II:7 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2009 

Sverige 

PubMed 

Drevenhorn, E., 

Bengtson, A., & 

Kjellgren, K.I. 

Evaluation of consulta-

tion training in hyper-

tension care. 

Att utvärdera 

innehållet i råd-

givningen innan 

och efter konsul-

tationsutbildning 

som ges av sjuk-

sköterskor, till 

patienter med 

hypertoni 

En kvantitativ randomiserad studie. Deltagarna 

var sjuksköterskor med en medelålder på 47 år. De 

valdes ut från 228 blodtrycksmottagningar i Sve-

rige. Antalet arbetade år som sjuksköterska var 4-

36 år, där medelvärdet var 20 år. De hade arbetat 

på en blodtrycksmottagning mellan 1-16 år. Av 

deltagarna hade 13 specialistutbildning inom häl-

sa. Deltagarna fick utbildning i patientcentrerad 

rådgivning och i modellen Stages of Change, 

riktlinjer för hjärtsjukvård, livsstilsfaktorer och 

farmakologisk behandling. Sjuksköterskorna er-

höll en manual för hur rådgivningen med patien-

terna skulle gå till. Inspelning av rådgivningssam-

talen med patienterna genomfördes före och efter 

sjuksköterskornas utbildning. 

Antal deltagare: 19 kvinnor 

Bortfall: 0 

Studien visar att sjuksköters-

korna efter konsultationsutbild-

ningen lyckades bättre med att 

betona och lyfta vikten av att 

göra livsstilsförändringar som 

kan påverka riskfaktorerna vid 

hypertoni. 

Grad II  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Bilaga II:8 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2005 

Sverige 

Cinahl 

 

 

 

 

 

 

Drevenhorn, E., 

Kjellgren, K.I., & 

Bengtson, A. 

Outcomes following a 

programme for lifestyle 

changes with people 

with hypertension 

Att undersöka 

effekterna av ett 

strukturerat pro-

gram för livsstils-

förändringar vid 

behandling av 

hypertoni. 

En kvantitativ studie. Deltagarna valdes ut från 

primärvården i södra Sverige. Rådgivning gavs 

gällande hypertoni, riskfaktorer vid hjärt-

kärlsjukdom och icke-farmakologisk behandling. 

Uppföljning skedde var tredje månad under 15 

månader. 

Antal deltagare: 177 

Bortfall: 77 

 

Studien visar att effekterna av 

ett strukturerat program för 

livsstilsförändringar har en 

blodtryckssänkande funktion 

vid behandling av hypertoni 

Grad I 

 

 

 

 

 

 

2008 

USA 

Cinahl 

 

 

 

 

 

 

 

Dusek, J.A., 

Hibberd, P.L., 

Buczynski, B., 

Chang, B-H., 

Dusek, C.K., 

Johnston, J.M., et 

al. 

Stress Management 

Versus Lifestyle Mod-

ification on Systolic 

Hypertension and Me-

dication Elimination: A 

Randomized Trial 

Att jämföra om 

avslappning eller 

livsstilsföränd-

ringar kan förbätt-

ra det systoliska 

blodtrycket och 

ge effekt på läke-

medelsbehand-

lingen hos äldre 

patienter med 

isolerad systolisk 

hypertoni. 

  

En kvantitativ randomiserad studie som pågick 

under 20 veckor.  

Antal deltagare: 122.  

Deltagarna var 55 år och äldre och hade isolerad 

systolisk hypertoni. En interventionsgrupp (n=61) 

som erhöll handledd avslappning och en kontroll-

grupp (n=61) som endast erhöll information angå-

ende stresshantering.   

Bortfall: 42 deltagare 

Deltagarnas ingångsvärden jämfördes med ut-

gångsvärdena efter interventionen och resultatet 

presenteras i tabeller med analytisk statistik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studien visar att både avslapp-

ning och livsstilsförändringar 

förbättrar det systoliska blod-

trycket hos patienter med isole-

rad systolisk hypertoni. Studien 

visar även att de patienter som 

fick avslappningsövningar  kan 

i större utsträckning minska sin 

blodtryckssänkande behandling 

med minst ett läkemedel. 

 

Grad I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga II:9 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2006 

USA 

Cinahl 

Elmer, P.J., Obar-

zanek, E., Voll-

mer, W.M., Si-

mons-Morton, D., 

Stevens, V.J., 

Rohm Young, D., 

et al. 

Effects of Comprehen-

sive Lifestyle Modifi-

cation on Diet, Weight, 

Physical Fitness, and 

Blood Ppressure Con-

trol: 18-Month Results 

of a Randomized Trial 

Att bedöma effek-

terna på föränd-

ring av livsstil, 

prehypertoni- och 

hypertoniutveck-

ling efter två 

beteende-

interventioner 

som pågick under 

en period av 18 

månader jämfört 

med endast råd-

givning gällande 

hypertoni och 

livsstilsföränd-

ringar  under 

samma period 

En kvantitativ randomiserad studie som pågick 

under 18 månader. 

Antalet deltagare: n=810 (n=500 kvinnor). Delta-

garna delades slumpmässigt in i tre grupper.  

Den första gruppen bestod av 273 deltagare, 

(n=172 kvinnor) och fick endast rådgivning. Den 

andra gruppen bestod av 268 deltagare (n=174 

kvinnor) och skulle genomföra livsstilsförändring-

ar enligt generella rekommendationer. Den tredje 

gruppen bestod av 269 deltagare (n=154 kvinnor) 

och skulle genomföra samma beteendeförändring-

ar som grupp 2 med tillägg av DASH (Dietary 

Approaches to Stop Hypertension). Blodtrycket 

skulle mätas vid tre tillfällen under studiens gång. 

87 procent av deltagarna utförde alla tre mätning-

arna. 

Dessa värden jämfördes sedan för att utvärdera 

effekterna av interventionerna. Resultatet presen-

teras med deskriptiv och analytisk statistik. 

 

Efter studiens slut visade alla 

tre grupper positiva förändring-

ar när det gällde livsstil. Interna 

gruppskillnader gällande livs-

stilsförändringar förekom, 

grupp ett visade minst föränd-

ring, sedan kom grupp två och 

störst förändring skedde grupp 

tre. Alla tre grupper visade 

också en blodtryckssänkning 

(prehypertoni) under den period 

som studien pågick. Förekoms-

ten av högt blodtryck i respek-

tive grupp vid studiens slut var, 

grupp ett: 32%, grupp två: 24% 

och i grupp3: 22%. Även bland 

de deltagare som redan vid 

studiens start hade en utvecklad 

hypertoni så sjönk antalet avse-

värt under studiens gång. Vid 

slutet av studien hade före-

komsten av hypertoni sjunkit 

till följande, grupp 1: 63%, 

grupp två 40% och i grupp tre 

till 38%. 
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Bilaga II:10 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2006 

Sverige 

SveMed+ 

Eriksson, K.M., 

Westborg, C-J., & 

Eliasson, M.C.E. 

A randomized trial of 

lifestyle intervention in 

primary healthcare for 

the modification of 

cardiovascular risk 

factors The Björknäs 

study 

Att analysera 

effekterna av ett 

interventionspro-

gram inom pri-

märvården som 

innehåller livs-

stilsförändringar 

riktat till patienter 

med hjärt-, kärl-

sjukdomar och 

dess riskfaktorer, 

fysisk aktivitet 

och livsstil. 

En kvantitativ randomiserad studie med en inter-

ventionsgrupp och en kontrollgrupp. Deltagarna 

valdes ut från en vårdcentral i norra Sverige och 

pågick under ett år. Urvalet gjordes via patient-

journaler på vårdcentralen. Potentiella deltagare 

(n=340) tillfrågades via brev. Av dessa gav 52 

procent skriftligt medtycke.  

Antal deltagare: 151 män/kvinnor 

Interventionsgrupp: n=75 

Kontrollgrupp: n=76 

Alla deltagare fick genomgå en hälsokontroll där 

ingångsvärden för vikt, BMI, midje- och höftkvot, 

blodtryck och syresättning dokumenterades. Tidi-

gare sjukdomshistoria och läkemedelsanvändning 

skrevs även ned.  

Interventionsgruppen erhöll hjälp med fysisk 

träning, kostrådgivning och uppföljningsmöten.  

Kontrollgruppen erhöll endast vanlig sjukvård 

samt ett informationsmöte gällande livsstil och 

hälsa.  

Bortfall vid uppföljning ett år senare: n=28 

Studien visar att effekten av att 

genomföra ett interventionspro-

gram med livsstilsförändringar 

för patienter med hypertoni har 

en positiv inverkan på hjärt- 

och kärlsjukdomar samt dess 

riskfaktorer. Jämfört med kon-

trollgruppen så visade interven-

tionsgruppen tydliga förbätt-

ringar vad gäller sänkning av 

blodtrycket. Studien visar också 

att det är viktigt med en kombi-

nation av kontinuerlig rådgiv-

ning och uppföljning. 
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Bilaga II:11 

Publikations-

år 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2008 

USA 

Cinahl 

 

Funk, K.L., El-

mer, P.J., Stevens, 

V.J., Harsha, 

D.W., Graddick, 

S.R., Lin, P.H., et 

al. 

PREMIER – A Trial of 

Lifestyle Interventions 

for Blood Pressure 

Control: Intevention 

Design and Rationale 

Att undersöka hur 

personer som har 

eller ligger i risk-

zonen för att 

utveckla hyperto-

ni införde, utveck-

lade och hantera-

de livsstilsföränd-

ringar med målet 

att sänka blod-

trycket.  

 

 

 

 

 

En kvantitativ randomiserad studie.  

Antal deltagare: n=810 (n=500 kvinnor).  

Deltagarna delades slumpmässigt in i tre grupper. 

Den första gruppen bestod av 273 deltagare, 

(n=172 kvinnor) och fick endast rådgivning. Den 

andra gruppen bestod av 268 deltagare (n=174 

kvinnor) och skulle genomföra livsstilsförändring-

ar enligt generella rekommendationer. Den tredje 

gruppen bestod av 269 deltagare (n=154 kvinnor) 

och skulle genomföra samma beteendeförändring-

ar som grupp 2 med tillägg av DASH (Dietary 

Approaches to Stop Hypertension). Blodtrycket 

skulle mätas vid tre tillfällen under studiens gång. 

87 procent av deltagarna utförde alla tre mätning-

arna. 

Dessa värden jämfördes sedan för att utvärdera 

effekterna av interventionerna.  

 

Studien visar att införandet av 

flera olika livsstilsförändringar 

kan utföras samtidigt samt att 

effekten av livsstilsförändring-

en gav en blodtryckssänkning, 

en riskreducering av övriga 

kroniska sjukdomar samt att 

deltagarna i snitt gick ner 4% i 

vikt. 
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Bilaga II:12 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2006 

USA 

Cinahl 

Liehr, P., 

Meininger, J.C., 

Vogler, R., Chan,. 

W., Fraizer, L., 

Smalling, S., et al. 

Adding story-centered 

care to standard life-

style intervention for 

people with Stage 1 

hypertension 

Att undersöka 

vilken blodtrycks-

sänkande effekt 

man kan få genom 

att lägga till indi-

viduell vård till 

den redan påbör-

jade livsstilsför-

ändringen hos 

patienter med 

mild hypertoni 

En kvantitativ randomiserad studie. Deltagarna 

rekryterades bland anställda vid universitet och 

sjukhus. 270 personer screenades och 83 av dessa 

inbjöds till ytterligare en screening för studien. 

Efter den andra screeningen erbjöds 37 deltagare 

att vara med i studien. Mätning av blodtrycket, 

både i vaket och sovande tillstånd, utfördes före 

och efter att interventionerna var gjorda. Studien 

var uppdelad i tre 8-veckorsperioder (preinterven-

tion, intervention och postintervention). Den för-

sta gruppen erhöll individuell kostrådgivning och 

fysisk träning. Den andra gruppen fick ytterligare 

stöd och undervisning av två sjuksköterskor på 

hälsocentret där de även utförde den fysiska trä-

ningen. Blodtrycket mättes var femte minut under 

föreläsningarna för att notera det högsta och lägsta 

värdet hos deltagarna. Under föreläsningarna för 

den individuellt centrerade vården fokuserades det 

på de svårigheter som finns med att införa en 

hälsosam livsstilsförändring och hur man kan 

hantera dessa. Resultaten för de två grupperna 

redovisas deskriptivt i tabeller i studien. 

Antal deltagare: 37 

Bortfall: 16 

Studien visar tydligt att den 

grupp som erhöll stöd från 

sjuksköterskor nådde de blod-

trycksmål som var uppsatta. Att 

införa individuellt centrerad 

vård i kombination med livs-

stilsförändringar är bra då det 

belyser svårigheterna med att 

genomföra en livsstilsföränd-

ring 
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Bilaga II:13 

Publikations-

år 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2003 

Finland 

Academic Se-

arch Elite 

Mattila, R., Mal-

mivaara, A., Ki-

velä, S-L., & 

Nissinen, A. 

Effectiveness of multi-

disciplinary lifestyle 

intervention for hyper-

tension: a randomized 

controlled trial. 

Att utvärdera hur 

en intervention 

genom livsstils-

förändring och 

rådgivning kan 

påverka blod-

trycket hos perso-

ner med hyperto-

ni.  

En kvantitativ studie. Deltagarna rekryterades från 

arbetsplatser via deras vårdcentraler. De informe-

rades om studien och 731 frivilliga personer med 

hypertoni inbjöds till studien. 

Mätning av blodtryck, vikt, midjeomfång samt 

blodprov genomfördes. Deltagarna fick även fylla 

i ett frågeformulär angående deras livsstilsvanor. 

De delades sedan in en interventionsgrupp och en 

kontrollgrupp. Interventionsgruppen erhöll grupp-

rådgivning i ett team bestående av en läkare, die-

tist, psykoterapeut och psykolog. 

Antal deltagare: 731 (356 män, 375 kvinnor) 

Bortfall: 28  

Deltagarnas ingångsvärden jämfördes med slutre-

sultaten efter interventionen och redovisas i tabel-

ler.  

 

Studien visar att livsstilsföränd-

ringar och rådgivning har en 

blodtryckssänkande effekt hos 

personer med hypertoni. Det 

kan också ha positiva effekter 

på övriga risker för hjärt- och 

kärl sjukdomar. Studien visar 

också att det är viktigt med 

rådgivning från ett team bestå-

ende av flera olika yrkesgrup-

per inom vården. 
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Bilaga II:14 

 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2001 

USA 

PubMed 

Moore, T.J., Con-

lin, P.R., Ard, J., 

&  Svetkey, L.P. 

DASH (Dietary Ap-

proaches to Stop 

Hypertension) diet is a 

effective treatment for 

stage 1 isolated systolic 

hypertension.  

Att undersöka om 

införandet av 

kostmodellen 

DASH är en ef-

fektiv behandling 

av mild isolerad 

hypertoni. 

En kvantitativ randomiserad kontrollerad studie.  

Totalt antal deltagare: n=459  

Studien fokuserar på de 72 deltagare som hade 

mild isolerad hypertoni. 

Deltagarna delades in i tre olika kostgrupper. 

Grupp ett (n=25) höll en typisk amerikansk kost. 

Grupp två (n=24) höll en kost som var rik på frukt 

och grönsaker och den tredje gruppen (n=23) höll 

en kost enligt DASH som är rik på frukt, grönsa-

ker och har ett lågt intag av fett och salt. Studien 

pågick under 11 veckor och blodtrycket mättes 

före och efter interventionen för att utvärdera 

effekten. Studien använder sig av både deskriptiv 

och analytisk statistik i sin redovisning av resulta-

tet.  

Studien visar att DASH har en 

god effekt på hypertoni. I grupp 

tre det systoliska blodtrycket 

sänktes med 11,2 mmHg. 
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Bilaga II:15 

 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2008 

Sverige 

SveMed+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petersson, U., 

Östgren, C.J., 

Brudin, L., 

Ovhed, I., & Nils-

son, P.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predictors of success-

ful, self-reported life-

style changes in a de-

fined middle-aged 

population: The 

Söderåkra cardiovascu-

lar risk factor study, 

Sweden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att undersöka 

vilka förutsätt-

ningar som be-

hövs för att lyckas 

genomföra indivi-

duella livsstilsför-

ändringar. 

. 

 

 

En kvantitativ studie. Under perioden 1989-1990 

tillfrågades invånare i orten Söderåkra födda mel-

lan åren 1931-1950 om deltagande i en screening 

för att undersöka riskfaktorer för hjärt-

kärlsjukdomar.  

Antal tillfrågade var 782 och 77 av dessa valde att 

inte delta i studien. 

Deltagarna genomgick en hälsokontroll och blod-

prover togs. De fick även fylla i en enkät angåen-

de livsstils- och hälsohistoria som skulle tas med 

vid nästa möte.   

Antal deltagare: n=705 (n=361 män, n=344 kvin-

nor)  

En uppföljning skedde tio år senare via telefonin-

tervjuer.  Telefonfrågorna fokuserade på om nå-

gon förändring av livsstilen hade skett jämfört 

med tio år tidigare. Vid positiva förändringar 

gällande övervikt, rökning, fettintag, fysisk aktivi-

tet, alkoholvanor poängsattes dessa mellan 0 till 5. 

Bortfall efter 10 år: n=76 (n=48 saknades, n=28 

var avlidna). 

 

 

Söderåkrastudien visar att en 

viktig förutsättning för att 

genomföra och lyckas med en 

livsstilsförändring var att vara 

kvinna. Övriga faktorer som 

positivt påverkar förutsättning-

arna till att lättare genomföra 

och lyckas med en livsstilsför-

ändring var om individen tidi-

gare hade haft någon typ av 

hjärt- och kärlsjukdom eller 

diabetes.  
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