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Sammanfattning Idag finns vetenskaplig evidens för att livsstilsförändringar 
kan sänka blodtrycket hos patienter med hypertoni. 
Rekommendationer vid behandling av hypertoni är i första 
hand hälsosamma livsstilsförändringar. Syftet var att 
belysa faktorer som påverkade patienters följsamhet till 
livsstilsförändringar vid hypertoni. Metoden som användes 
var en litteraturstudie. Databearbetning gjordes utifrån 15 
vetenskapliga artiklar. Artiklarnas vetenskapliga kvalitet 
granskades. Därefter analyserades artiklarnas resultatdel 
och bearbetades för att finna faktorer som kunde påverka 
patientens följsamhet till livsstilsråd. Fyra kategorier 
framkom; patientens kunskap och inställning till sin 
hypertoni, behandlingsprogram och uppföljning, 
vårdpersonalens kunskap och bemötande samt 
sociodemografiska och kliniska faktorer. Resultatet visade 
vikten av att ge råd om livsstilsförändringar till varje 
patient utifrån den enskildes situation. Vid information är 
det viktigt att personalen har aktuell kunskap och kan 
delge den på ett motiverande sätt. För att minska antalet 
individer med hypertoni bör hälso- och sjukvården i större 
utsträckning prioritera hälsopromotivt arbete. Utbildning 
och stöd till personalen krävs för att kunna följa de senaste 
rekommendationerna som finns för hälsosamma 
livsstilsval. Studien visar hur betydelsefullt det är för 
patienter att få utbildning och stöd för att göra positiva 
livsstilsförändringar.  
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Abstract Today there is evidence based science which shows that 

lifestyle changes can reduce blood pressure in patients 
with hypertension. Recommendations for treatment of 
hypertension are healthy lifestyle changes. The aim was to 
examine factors that affect patient’s adherence to lifestyle 
changes when they got hypertension. The method was a 
literature study.  Data processing was made of 15 science 
journals. The science qualities of the journals were 
examined. After that the results in the journals were 
analyzed to find factors which could affect patient’s 
adherence to lifestyle changes. Four categories became 
clear; patient’s knowledge and adjustment to their 
hypertension, treatment program and follow-up, healthcare 
personnel’s knowledge and attitude and socio-
demographic and clinical factors. The result showed that it 
is important that right information about lifestyle changes 
is given from the patient’s own situation. When 
information is given it is important that personnel have the 
latest knowledge and can give it in a motivated way. To 
decrease the number of individuals with hypertension and 
following diseases, healthcare services should prioritize 
health promotion. The personnel should receive education 
and support to be able to follow the latest 
recommendations there are for healthy lifestyle choices. 
Education and support is important for patients in their 
choice of making positive lifestyle changes. 
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Inledning  

Hypertoni är en av de främsta orsakerna för ett insjuknande i kardiovaskulär sjukdom 
(Deaton, et al., 2011; Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2007) och det 
beräknas att en tredjedel av all världens dödfall orsakas av kardiovaskulär sjukdom (Deaton, 
et al., 2011). I Sverige lever 1.8 miljoner människor med diagnosen hypertoni och det 
motsvarar 27 procent av befolkningen. Hypertoni är lika vanligt hos kvinnor som hos män och 
risken att drabbas ökar med stigande ålder (SBU, 2007).  

Det finns riskfaktorer i vårt sätt att leva som leder till hypertoni. Under de senaste decennierna 
har vår livsstil förändrats med minskad fysisk aktivitet, rökning, nikotinbruk och ökad 
alkoholkonsumtion. Även stress, övervikt och ökat saltintag i kosten har gjort att fler och fler 
människor utvecklar hypertoni med ökad risk för dödlighet i kardiovaskulära sjukdomar 
(Deaton, et al., 2011; Hjärt-lungfonden, 2009; King, Mainous, Carnemolla, & Everett, 2009; 
SBU, 2007). Desto fler ohälsosamma vanor en individ har desto mer tilltar risken för 
utveckling av hypertoni (SBU, 2007; Socialstyrelsen, 2011).  

Hypertoni kan behandlas både farmakologisk samt icke farmakologisk i form av hälsosamma 
livsstilsförändringar och grunden till all hypertonibehandling är livsstilsförändringar (Thulin, 
2009; SBU, 2007). Goda icke-farmakologiska resultat för att sänka blodtrycket uppnås om 
höga saltintag och hög alkoholkonsumtion minskas, stress samt övervikt behandlas och att 
fysisk aktivitet tillämpas regelbundet (Hjärt-lungfonden, 2009; Thulin, 2009; SBU, 2007). En 
positiv livsstilsförändring kan leda till ett minskat behov av läkemedel eller att ingen 
farmakologisk behandling behövs samt minskad risk för utveckling av ytterligare 
kardiovaskulär sjukdom (Hjärt-lungfonden, 2009; Nilsson, 2008; SBU, 2004). 

Det hälsofrämjande arbetet är en självklar del i hälso- och sjukvården men har inte en given 
plats i yrkesutövningen bland vårdpersonalen (Socialstyrelsen, 2011). En fjärdedel av alla 
patienter med hypertoni erhåller inte frågor om livsstil eller erbjuds ingen information om 
betydelsen av livsstilsförändringar vid läkarbesök (Bell & Kravitz, 2008). Däremot efterfrågas 
följsamheten till medicinintag i högre grad (ibid.). Socialstyrelsen (2008) prioriterar på högsta 
nivå att sjuksköterskor eller vårdpersonal tar upp livsstilsfrågor vid patientmötet. 
Sjuksköterskor ska dokumentera i journalen samt ge råd och vägledning vid patientmötet som 
en del av icke farmakologisk behandling (ibid.). För att få goda behandlingsresultat vid 
hypertoni är det av stor vikt att sjuksköterskor utforskar patienters följsamhet till både 
farmakologisk samt icke-farmakologisk behandling (SBU, 2007).  

Det finns fortfarande för få studier och kunskap i vad som påverkar patientens följsamhet till 
livsstilsförändring (SBU, 2007). Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 
(2011) beskriver det vetenskapliga underlaget som otillräckligt. Fler studier efterlyses hur 
livsstilsrådgivning ur ett evidensbaserat perspektiv ska utföras avseende patienter med 
hypertoni (ibid.). Därför är det av betydelse att undersöka och belysa faktorer som påverkar 
följsamheten till livsstilsförändringar hos patienter med hypertoni.  
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Bakgrund 

Hypertoni  
Hypertoni delas in i två diagnosgrupper, primär och sekundär hypertoni (Hjärt-lungfonden, 
2009; Thulin, 2009). Orsaken till primär hypertoni är inte helt klarlagd men ärftlighet är en 
faktor. Yttre faktorer som övervikt, stress, osunda matvanor, högt saltintag och hög 
alkoholkonsumtion är andra viktiga faktorer. Primär hypertoni är den vanligast 
förekommande hypertonidiagnosen och 90-95 procent av patienter med hypertoni har den 
diagnosen (ibid.). Många är omedvetna om sin diagnos då primär hypertoni sällan ger symtom 
i tidigt skede och upptäcks därför ofta i samband med hälsokontroll (Hjärt-lungfonden, 2009). 
Sekundär hypertoni orsakas av annan sjukdom som exempelvis hormonrubbningar eller 
njursjukdom. Graviditet kan också vara en orsak och även läkemedel som cortison och p-
piller kan ge sekundär hypertoni. Cirka fem procent med diagnos hypertoni har sekundär 
hypertoni (ibid.). Prehypertoni är förstadiet till hypertoni där gränsvärdet är 120-139/80-89 
mmHg (Thulin, 2009; SBU, 2007). Patienter med prehypertoni och fler riskfaktorer som 
rökning, bukfetma eller hereditet för kardiovaskulär sjukdom löper större risk för dödlighet i 
kardiovaskulära sjukdomar (ibid.).  

För att ställa diagnosen hypertoni skall upprepade blodtrycksmätningar utföras (Berglund, 
2002; Nyström & Engfeldt, 2011-2012; Nilsson, 2008; Thulin, 2009). Mätningarna bör 
upprepas fyra till sex gånger under en period av två till sex månader. Om blodtrycket 
överstiger gränsvärdet 140/90 mmHg kan diagnosen hypertoni ställas. Patienter med diabetes 
eller njursjukdom är gränsvärdet 130/80 mmHg (ibid.). Rätt anpassad blodtrycksmanschett 
skall användas för att förhindra felvärden och blodtrycket bör mätas i sittande ställning efter 
minst fem minuters vila. Blodtrycket kan även mätas liggande. Det är viktigt att mätningarna 
utförs likadant varje gång med början i båda armarna och därefter i den arm med högst värde 
(Berglund, 2002; Nilsson, 2008; Thulin, 2009).  

 

Livsstilsfaktorers påverkan på hypertoni 

Kunskap om livsstilsfaktorers påverkan på blodtrycket är viktig i omvårdnadsarbetet för 
sjuksköterskor (SBU, 2007; Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2008). Därigenom kan 
sjuksköterskan stötta patienten att bli mer delaktig i de beslut som rör livsstilsförändringar 
(ibid.).  

Grunden i all hypertonibehandling är rökstopp (Hjärt-lungfonden, 2009; Nilsson, 2009; SBU, 
2007; Socialstyrelsen, 2009) då nikotin har en negativ påverkan på hjärta och kärl. Genom att 
blodkärlen drar ihop sig, blodtrycket ökar och syresättningen minskar får hjärtat svårare att 
arbeta. Arterioskleros i kärlen påskyndas och tromboser bildas lättare (Hjärt-lungfonden, 
2009; Socialstyrelsen, 2009). Studier visar att de som inte röker och har en obehandlad 
hypertoni har en lägre sjuklighet och är friskare än de som röker och har en välbehandlad 
hypertoni (SBU, 2007). Snusning är inget alternativ till rökning då snuset ger en högre nivå av 
nikotin än vad rökning ger (Cnattingus, et al., 2005; Socialstyrelsen, 2009). Ett rökstopp 
innebär att puls och blodtryck normaliseras inom 20 minuter, kolmonoxidnivån blir normal 
efter 12 timmar, lungfunktion och cirkulationen förbättras inom några veckor (Statens 
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folkhälsoinstitut, 2010). Skador i blodkärlen repareras efterhand som tiden går (Hjärt-
lungfonden, 2009). 

Det är väl dokumenterat att en hög alkoholkonsumtion höjer blodtrycket och då framförallt 
det diastoliska trycket. Riskerna ökar med stigande ålder och ingen skillnad kan ses mellan 
män och kvinnor (SBU, 2004; Tillonen, 2001). Uppskattningsvis är alkoholrelaterad 
hypertoni orsak till 10-20 procent av den primära hypertonin. Hög alkoholkonsumtion skadar 
hjärtmuskeln och kan ge rytmstörningar vilket uppstår genom att alkoholen stör 
retledningssystemet vilket ökar risken för arytmi och hjärtinfarkt (Tillonen, 2001). Genom att 
begränsa intag av alkohol kan det systoliska blodtrycket sänkas med 2-44 mmHg (Hjärt-
lungfonden, 2009) och den blodtryckssänkande effekten ses inom ett par veckor (Tillonen, 
2001).  

När det gäller stress är det en egen riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom likvärdig med 
hypertoni och bukfetma. Har patienten gjort livsstilsförändringar som rökstopp, 
viktminskning och kontrollerar sitt blodtryck regelbundet finns trots det en signifikant ökning 
av risken att utveckla kardiovaskulär sjukdom vid psykosomatisk stress (Jonasson, 2008). 
Psykosomatisk stress som till exempel känsla av utanförskap, hopplöshet och ilska ökar 
risken för kardiovaskulär sjukdom, speciellt utvecklas arterioskleros. Att mäta blodtrycket vid 
psykisk stress är ett sätt att mäta individens stresskänslighet. Om återhämtningen tar längre tid 
efter en psykiskt stressad situation ökar risken för arterioskleros även om utvecklingen är 
väldigt individuell (ibid.). Psykologisk stress har visat sig påverka det autonoma nervsystemet 
och hormonbalansen genom att orsaka inflammation, metabolisk- och endotelindysfunktion 
(Tang, Harms, Speck, Vezeau, & Jesurum., 2009). Endotelin är ett kärlsammandragande 
protein som bildas i kärlendotel och är ofta förhöjt vid hjärt- kärl- njur- och lungsjukdom 
(Medicinsk ordbok, u.å). Det har blivit vanligare att vid livsstilsrådgivning inte bara ta upp 
rökning, kost och fysisk aktivitet utan även råd om att arbeta med stressreducering som till 
exempel kognitiv beteendeinriktad behandling (Jonasson, 2008). 

Kosthållningen hos människor har förändrats under årtusenden (Lindberg, 2004). Urtida 
kosthållning bestod framförallt av viltkött, fisk, rötter, frukt och bär. Idag får vi den mesta 
energin från mejeriprodukter, matfett, socker och ceralier. Hur det påverkat vår hälsa har 
undersökts och resultaten har visat ett samband mellan kost och blodtryck (ibid.). I en studie 
av Appel, et al. (1997) påvisas kostens inverkan på blodtrycket. Med Dietary approaches to 
Stop Hypertension [DASH], kostråd som rekommenderar ökad mängd frukt och grönsaker, 
fibrer, mejeriprodukter med låg fetthalt och mineraler minskade det systoliska blodtrycket 
med 5.5 mmHg hos alla deltagare. Effekten av DASH-dieten var högre hos de med hypertoni. 
Där sågs en sänkning på 11.4 mmHg av det systoliska blodtrycket. Minskat saltintag sänkte 
blodtrycket ytterligare. I DASH studien studerades blodtrycket vid tre olika mängder av 
saltintag per dygn och lägre saltintag gav lägre blodtryck (ibid.). Enligt de nordiska 
näringsrekommendationerna från 2004 (Livsmedelsverket, 2011) rekommenderas saltintag till 
6 gram per dygn för kvinnor och 7 gram per dygn för män. Ytterligare minskning av 
saltkonsumtionen är ett långsiktigt mål då studier visat samband mellan högt saltintag och 
hypertoni (ibid.). Genom att minska saltintaget till 6 gram per dygn kan det systoliska 
blodtrycket sjunka 2-8 mmHg (Hjärt-lungfonden, 2009). Ett högt proteinintag från framförallt 
kött och fisk har visat att desto högre proteinintag desto lägre blodtryck (Lindberg, 2004). 
Enzymers påverkan på blodtrycket undersöktes i studien av Woolf & Bisognano (2011) och 
personer som tog coenzyme Q10 hade ett lägre systoliskt blodtryck. Enbart intag av vitaminer 
och mineraler visade ingen signifikant påverkan på blodtrycket (ibid.).  
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Ett stillasittande liv ökar kraftigt risken för utvecklandet av hypertoni och andra 
kardiovaskulära sjukdomar (Hellénius, 2008). Fysisk aktivitet och motion är det som i 
hälsofrämjande syfte har mest betydelse för individen (Faskunger & Hemmingsson, 2005). 
Med fysisk aktivitet menas att individen rör på sig allt ifrån att stå upp till promenader. 
Motion däremot innebär att individen byter om till träningskläder, blir svettig och får en 
kraftigare pulsökning än vid promenader. (ibid.). Evidens finns för promenaders effekt på 
blodtrycket (Lee, Watson, Mulvaney Tsai & Lo., 2010) och vid studier där deltagarna hade 
högre blodtryck initialt och promenerade med något högre intensitet skedde den största 
förändringen på blodtrycket. Promenader ses som en aktivitet vilket kräver ett minimum av 
förberedelser och utrustning. Flertalet interventioner med fysisk aktivitet handlade om dagliga 
promenader med en måttlig ansträngning under en period av 20-60 minuter (ibid.). Vid fysisk 
aktivitet bildas nya kollaterala blodkärl vilket leder till ökad syresättning till muskulaturen 
(Wikland, 2007). Den ökade syrenivån påverkar mitokondrierna som står för 
ämnesomsättningen vilket stärker muskulaturen och även hjärtats muskulatur vilket leder till 
minskat blodtryck (ibid.). 

 

Sjuksköterskans betydelse för patientens följsamhet 

Sjuksköterskor ska arbeta hälsofrämjande där hälsa ses ur ett salutogent perspektiv (SSF, 
2007; 2008; Eriksson & Nilsson, 2008). Sjuksköterskan främjar patientens hälsa genom att 
förstå patientens livsvärld för att kunna stärka patientens tilltro till sig själv, stödja patientens 
egna resurser och förmåga (ibid.).  

Följsamhet översätts till engelskans compliance eller adherence. Skillnaden på orden är att 
patient compliance innebär ett mer auktoritärt förhållningssätt där patienten följer givna 
ordinationer medan patient adherence mer syftar till en dialog mellan vårdare och patient 
(Christensen, 2004). Compliance betyder enligt Medicinsk ordbok, (u.å.) patientens förmåga 
att följa ordination medan adherence eller concordance inte finns med. Det finns idag många 
medicinska interventioner som har bevisad god effekt ändå är det bedömningen av patientens 
förmåga till följsamhet som är den största utmaning för hälso- och sjukvårdspersonalen 
(Stalmeier., 2011). Ett sätt att hjälpa patienterna i sina val är att undervisa dem så de kan göra 
medvetna val utifrån sin sjukdom och sina framtidstankar. Det finns tre delar vilka har visats 
sig vara nyckelfaktorer till patientens följsamhet och det är patientundervisning, patientens 
delaktighet och kommunikationen mellan patient och vårdpersonal. Följsamhet till livsstilsråd 
är ett beteende som hälso- och sjukvården eftersträvar och har patienten inte följsamhet är det 
något som bör åtgärdas. Från patientens sida så handlar det om två ställningstaganden vilka är 
att följa de givna råden eller att inte följa råden (ibid.).  

Varje möte med patienten ska präglas av ett etiskt förhållningssätt där patienten är fullt 
delaktig i sin vård (Eriksson & Nilsson, 2008; Socialstyrelsen, 2011; SSF, 2007; 2008). Ett 
etiskt dilemma kan tyckas uppstå för sjuksköterskan då det kan upplevas integritetskränkande 
att ta upp patientens egna livsstilsvanor och ovanor, men studier visar att 90 procent av 
befolkningen vill att sjukvårdspersonalen ställer dessa frågor (Fossum, 2007). Även 
Socialstyrelsen (2011) påpekar att det är varje människas enskilda rätt att få information i hur 
livsstil påverkar hälsan och det är varje enskild människas rätt till beslut om de vill diskutera 
livsstilsfrågor eller inte. Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 
(Socialstyrelsen, 2011) framhåller tre olika sätt att samtala med patienter om livsstilsfrågor, 
enkla råd, rådgivande samtal och kvalificerat rådgivande samtal. Socialstyrelsen (2011) har 
sett skillnader i hur hälso- och sjukvårdspersonalen tillämpar det hälsofrämjande 
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livsstilsarbetet beroende på region eller arbetsplats. Därför har Socialstyrelsen (2011) 
utvecklat gemensamma riktlinjer på vilket sätt det hälsofrämjande arbetet ska tillämpas i 
Sverige. Rekommendationer ges för vilken grad av rådgivning som bör ges utifrån den livsstil 
som avses förändras (ibid.). Forskning visar att sjuksköterskor som fått utbildning i 
hälsosamtal ökade betoningen och fokus på livsstilsfrågor i samtalen med hypertonipatienter 
(Drevenhorn, Bengtsson, & Kjellgren., 2009). Sjuksköterskorna ägnade i sina samtal mer 
uppmärksamhet på patientens delaktighet och ansvar för sin livsstilsförändring till skillnad för 
hur samtalen var innan utbildningen. Sjuksköterskorna var mer fokuserade på vilket stadium 
patienten var för att vilja göra en livsstilsförändring och gav råd utifrån patientens 
förutsättning (ibid.). Sjuksköterskans pedagogiska och professionella kompetens att uttrycka 
sig var viktiga faktorer i hälsorådgivning (Eriksson & Nilsson, 2008).  

En utmaning för hälso- och sjukvården med den medicinska utveckling som sker idag är 
patientens vilja till att göra livsstilsförändringar vilket har en stor betydelse för hur 
följsamheten och resultatet av behandlingen blir (Christensen, 2004). Vilket betyder att om 
läkaren ordinerar ett läkemedel är detta inte tillräckligt, patienten bör göra individuella 
livsstilsförändringar också. Beroende på vilken behandlingsregim som ordinerats skiljer sig 
följsamheten åt. Individer som drabbats av akuta sjukdomar visar en följsamheten till 
livsstilsförändringar på 60-80 procent, vid kroniska sjukdomar är följsamheten 40-70 procent 
och vid förebyggande åtgärder är följsamheten 20-50 procent. Besök hos öppenvården för 
förebyggande kontroller uteblir 50-60 procent av patienterna. De som får fysisk aktivitet som 
ordination visar en följsamhet till given ordination i cirka sex månader (ibid.). 

 

Problemformulering 

Hypertoni ökar betydligt i vårt samhälle och en bidragande orsak är ohälsosamma 
levnadsvanor. Genom att förändra sin livsstil till hälsosammare beteende skulle personer med 
prehypertoni kunna klara sig utan farmakologisk behandling. Personer med farmakologisk 
hypertonibehandling skulle troligen kunna minska sin medicinering genom en förändring av 
sina levnadsvanor och framförallt minska risken för ytterligare kardiovaskulär sjukdom. En 
utmaning för hälso- och sjukvårdens personal är att utforska hur patienter kan motiveras till 
livsstilsförändringar och vilka faktorer som påverkar följsamheten. 

 

Syfte  

Syftet var att belysa faktorer som påverkar följsamheten till livsstilsförändringar hos patienter 
med hypertoni. 
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Metod 

Studien är gjord enligt modell av Friberg (2006) och är en litteraturstudie i syfte att ge en 
fördjupad kunskap för sjuksköterskor i omvårdnadsarbetet riktat till patienter med hypertoni 
och deras följsamhet till livsstilsförändringar. 

Datainsamling 

Databaser som använts i sökandet efter vetenskapliga artiklar var i huvudsak Cinahl, PubMed, 
PsycInfo och Swemed. Dessa databaser är inriktade mot hälso- och sjukvårdens 
vetenskapsområden. Sökord som valdes utgick från syftet och visas i tabell 1, 
sökordsöversikt.  

Tabell 1. Sökordsöversikt 

 
Sökord 

 
PubMed 

  MeSH-term 

 
Cinahl 
Subject heading  list 

 
PsycInfo 
Thesaurus 

Hypertoni 
 

Hypertension Hypertension Hypertension 

Livsstil 
 

Lifestyle 
 

Lifestyle 
 

Lifestyle 
 

Patientens följsamhet Patient compliance    

Följsamhet 
 

 Adherence  

Motivation Motivation   

Beteende terapi   Behavior 
therapy 

 

Sökord som concordance, counseling, decision aids, guideline adherence, high 
bloodpressure, non pharmacological treatment, nursing och treatment användes också i 
databaserna men genererade inga resultatartiklar relevanta för syftet så dessa redovisas inte i 
sökhistorik eller sökordsöversikten. Vid samtliga sökningar lästes alla titlarna i träfflistorna 
och om titeln verkade relevant för syftet lästes abstractet. Inklutionskriterier var att artiklarna 
skulle handla om vuxna patienters följsamhet till livsstilsförändringar vid hypertoni och 
belysa faktorer som påverkade följsamheten. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska, 
abstract och fulltext skulle vara tillgängligt. Artiklarna skulle vara publicerade de senaste fem 
åren men utökades till sju år i vissa databaser för att generera mer relevanta artiklar. Artiklar 
exkluderades om de handlade om en specifik etnisk grupp, gravida, barn, om artikeln enbart 
fokuserade på den medicinska följsamheten eller om det visade sig att artikeln var en review 
artikel. Flertal gånger vid de olika sökningarna kom artiklar upp som redan hade hittats och 
lästs tidigare, dessa redovisas inte mer än i den första träffen. Sökning i databas som inte 
resulterade i några nya resultatartiklar redovisas inte i sökordsöversikten. Sökningar vilka inte 
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resulterade i några resultatartiklar redovisas inte i sökhistoriken. Sökhistoriken visas i bilaga 
A.  

I PubMed användes ett flertal kombinationer med sökorden hypertension, lifestyle och patient 
compliance där de var MeSH-termer och major topics. Sökning med MeSH-term patient 
adherence i PubMed fanns inte i databasens termbank därför användes det av databasen 
förslagna ord patient compliance. En sökning på sökorden hypertension, lifestyle och 
motivation gjordes utan begränsning av publiceringsdatum på artiklarna. Sökningen 
resulterade i ytterligare en relevant artikel. Sökningar på hypertension och adherence 
genererade inga nya resultatartiklar. I sökningarna i Cinahl användes sökorden hypertension, 
adherence och lifestyle i olika kombinationer. I flertalet sökningar utökades 
åldersbegränsningen av artiklarna till sju år samt att fulltexten skulle vara tillgänglig. 
Sökningar gjordes även på sökorden lifestylechanges, patient compliance och patient 
adherence i flertal kombinationer utan att generera nya resultatartiklar. I Psycinfo användes 
en kombination av sökorden hypertension, lifestyle och behavior therapy. Sökningen gjordes 
utan begränsningar som resulterade i att relevant artikel påträffades. Sökning på övriga sökord 
patient compliance, patient adherence, adherence, motivation och lifestylechanges i flertal 
kombinationer genererade inga nya artiklar. Sökningar på SweMed med sökorden 
hypertension, lifestyle och compliance i olika sökkombinationer genererade inga nya 
resultatartiklar. En manuell sökning gjordes via Högskolan Halmstads bibliotek/databas i 
tidskriften Vård i Norden. Frisökning med sökordet följsamhet där artiklarna skulle vara 
publicerade de senaste 12 åren genererade i 27 träffar. Inga av dessa artiklar svarade mot 
syftet. 

Till urval I valdes 30 artiklar utifrån syftet vilka lästes i sin helhet. Efter noggrann 
genomläsning och bearbetning av artiklarna framkom att några inte svarade mot syftet. 
Artikelöversikt gjordes på 17 artiklar som svarade mot syftet. Artiklarna granskades utifrån 
Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2011) granskningsprotokoll för kvalitativa samt kvantitativa 
artiklar. Det resulterade i att två artiklar togs bort då artiklarna inte var av tillräckligt god 
vetenskaplig kvalitet efter kvalitetsgranskning. Av alla artiklar som lästes blev slutligen 15 
artiklar godkända till urval II för bearbetning till resultatdelen. Dessa artiklar finns redovisade 
i artikelöversikt för kvalitativ respektive kvantitativ metod, se bilaga B och C1-7. 

 

Databearbetning 

Data bearbetades genom att de 15 resultatartiklarna lästes enskilt ett flertal gånger i sin helhet 
i förhållande till syftet. Därefter granskades artiklarnas resultat enskilt utifrån sökorden och 
med hjälp av överstrykningspennor blev delar med likvärdigt innehåll synligt. Första delen 
var att gruppera orsaker till följsamhet respektive icke följsamhet.  Detta sammanfattades i ett 
gemensamt arbetsdokument som fanns tillgängligt via internet. De separata granskningarna 
diskuterades och sattes ihop till gemensamma delar med likvärdigt innehåll i jämförelse med 
de olika artiklarnas resultat. Faktorer kunde urskiljas till följsamheten respektive icke 
följsamhet och dessa kategoriserades. Genom att bearbeta artiklarna på detta sätt särskiljdes 
fyra relevanta områden som bildade kategorier och dessa redovisas i resultatdelen.  
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Resultat 

I resultatet framkom fyra kategorier som påverkade patientens följsamhet till 
livsstilsförändringar vid hypertoni: patientens kunskap och inställning till sin hypertoni, 
behandlingsprogram och uppföljning, vårdpersonalens kunskap och bemötande samt 
sociodemografiska och kliniska faktorer. 

 

Patientens kunskap och inställning till sin hypertoni 

Patienter som genom rådgivning av hälso- och sjukvårdspersonal fick kunskap om hypertoni 
och hur han/hon själv kunde påverka blodtrycket i positiv riktning visade sig ge ökad 
följsamhet till livsstilsförändring och bra blodtryckskontroll (Eriksson, Westborg, & 
Eliasson., 2006; Hacihasanoglu & Gözum., 2011; Heymann, Gross, Tabenkin, Porter, & 
Porath., 2011; Lahdenperä & Kyngäs., 2001; Lawson, et al., 2011; Ohta, Tsuchihasi, Onaka, 
& Miyata., 2010; Ribeiro, et al., 2011; Wai Chiu & Kan Yuet Wong., 2010). Vid varje besök 
gavs information och besöken innebar möjlighet till utvärdering av kunskapen och hur 
följsamheten fungerade (Eriksson, et al., 2006; Hacihasanoglu & Gözum., 2011; Ribeiro, et 
al., 2011; Wai Chiu & Kan Yuet Wong., 2010). Om patienten hade mindre kunskap ledde det 
till mindre tilltro till behandlingen och sämre följsamhet (Heymann, et al., 2011; Lawson, et 
al., 2011).  
 
I resultatet framkom att de patienter som fick kunskap genom träffar/workshops i grupp och 
genom hembesök med personlig rådgivning gjorde fler livsstilsförändringar med bättre 
resultat än de patienter som enbart fick delta i träffar/workshops (Ribeiro, et al., 2011). Vid 
hembesöken fördes en gemensam dialog i patientens egen miljö för att öka kunskapsnivån och 
tillsammans hitta verktyg till en god varaktig kosthållning i just den specifika familjen (ibid.). 
I en svensk studie (Eriksson, et al., 2006) framkom att patienter som fick ökad kunskapsnivå 
genom deltagande i ledarledd träning, kostinformation och träffar under studietiden inriktade 
på beteendeförändring påvisade ökad följsamhet i jämförelse med den grupp som enbart fick 
en informationsträff i början av studien. Den fysiska aktiviteten ökade, psykiskt välbefinnande 
skattades högre, midjemåttet minskade och en tydlig sänkning av blodtrycket konstaterades 
(ibid.).  I studien av Ohta, et al. (2010) ökade patienterna sin kunskapsnivå genom att kostråd 
och viktminskningsinformation erbjöds och där behov fanns erbjöds även dietistkontakt. 
Goda resultat uppnåddes då deltagarna minskade sitt dagliga intag av salt och blodtrycket 
sjönk (ibid.). I en studie (Wai Chiu & Kan Yuet Wong., 2010) ökade patienten sin 
kunskapsnivå genom att livsstilsråd gavs vid ett längre konsultationsbesök på en 
sjuksköterskeledd mottagning. Patienten fick undervisning i hur blodtrycket skulle mätas 
hemma samt att mål för livsstilsförändringar sattes upp tillsammans med sjuksköterskan. 
Uppföljningsbesök bokades. Den grupp patienter som under studietiden även fick 
regelbundna telefonkontakter för att öka sin kunskap, tilltro till sin egen förmåga och sina 
egna resurser hade ännu högre följsamhet i sina livsstilsförändringar än de som inte erbjöds 
telefonkontakt (ibid.). Patienter som fick utbildning av sjuksköterska i hälsosamt 
livsstilsbeteende och läkemedelsföljsamhet (Hacihasanoglu & Gözum., 2011) fick en ökad 
kunskap och uppvisade hälsosammare livsstil med ökad följsamhet och bättre kontrollerad 
hypertoni än den grupp som enbart fick patientorienterad utbildning kring 
läkemedelsbehandling. Kontrollgruppen som inte fick något av detta hade inte alls samma 
höga följsamhet (ibid.).  
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Endast information och kunskap om livsstilsförändringars positiva inverkan på blodtrycket 
påverkade inte följsamheten (Dosse, Cesarino, Martin, & Castedo., 2009; Lahdenperä & 
Kyngäs., 2001; Lawson, et al., 2011; Ribeiro, et al., 2011). Utan patientens medvetenhet och 
inställning till sin hypertoni hade betydelse för följsamheten (Lahdenperä & Kyngäs., 2001; 
Lawson, et al., 2011; Ribeiro, et al., 2011). I en studie uppgav patienterna känslomässiga skäl 
till att de inte var följsamma medan övriga inte kunde svara på varför (Dosse, et al., 2009). En 
annan studie (Heymann, et al., 2011) visade att patienter under 60 år som hade en låg tilltro 
till livsstils- och medicinsk behandling mot hypertoni hade lägre följsamhet till 
livsstilsåtgärder. När patienten var aktiv och hade en positiv attityd till livsstilsförändring och 
såg att följsamheten till råden påverkade deras framtid kunde en livsstilsförändring ske 
(Lahdenperä & Kyngäs., 2001; Lawson, et al., 2011). Hade patienten inte några symtom eller 
förträngde sin hypertonidiagnos blev följsamheten låg och patienten kände inget ansvar för att 
behandla sin hypertoni (Lahdenperä & Kyngäs., 2001). En studie visade att patienterna efter 
en tid omvandlade livsstilsråden hälso- och sjukvårdspersonalen hade gett dem till något 
enklare varianter som skulle passa deras sociala liv bättre (Reiners & Nogueira., 2009). Då 
kände patienterna att de i alla fall till viss del följde livsstilsråden (ibid.). 
 

Behandlingsprogram och uppföljning  

 

Resultatet visade att det fanns olika behandlingsprogram som ökade patienters följsamhet till 
livsstilsförändringar (Elmer, et al., 2006; Eriksson, et al., 2006; Hacihasanoglu & Gözum., 
2011; Ribeiro, et al., 2011; Wai Chiu & Kan Yuet Wong., 2010). Följsamheten ökade då 
patienter deltog i ett behandlingsprogram med personliga besök på sjuksköterskemottagning, 
fick uppföljningar och blev uppringda (Wai Chiu & Kan Yuet Wong, 2010). Med personliga 
hembesök och regelbundna gruppträffar ökade följsamheten (Ribeiro, et al., 2011). 
Behandlingsprogrammen innebar möjligheter till utvärdering av följsamhet och hur 
förändringarna påverkade blodtrycket (Elmer, et al., 2006; Eriksson, et al., 2006; 
Hacihasanoglu & Gözum., 2011; Ribeiro, et al., 2011; Wai Chiu & Kan Yuet Wong., 2010). 
Genom ett kombinerat program där livsstilsrådgivning och läkemedelsinformation användes 
för att sänka blodtrycket gav bättre effekt till skillnad från att endast ha ett läkemedelsinriktat 
program (Hacihasanoglu & Gözum., 2011). Kontrollgruppen som inte deltog i något 
behandlingsprogram visade sämst följsamhet till livsstilsförändringar (ibid.). Detta gällde 
även för de som inte gick på regelbundna hälsokontroller eller behandlades med läkemedel 
mot hypertoni visade dålig följsamhet (Fan, Mallawaarachchi, Li, & Mokdad., 2010).  I 
studien av Wai Chiu & Kan Yuet Wong (2010) sågs klara olikheter i följsamhet mellan de 
som fick råd och uppföljning genom telefonsamtal av vårdpersonal gentemot de som endast 
fick råd vid ett besök hos sjuksköterska. Blodtrycket sjönk betydligt mer hos de som fick 
uppföljning vid fler tillfällen mot de som endast fick råd vi ett tillfälle. Följsamheten var till 
det bättre när det gällde kost, fysisk aktivitet och hemblodtrycksmätning. Patienterna var 
också mer nöjda med vården (ibid.). I en svensk studie (Eriksson, et al., 2006) sågs skillnader 
mellan de som fick delta i gruppträningar och fick uppföljning efter sex och tolv månader och 
de som endast fick information om livsstilsförändringar vid ett inledande möte och följdes 
upp först efter tolv månader. Studiegruppen minskade midjemåttet och det diastoliska 
blodtrycket mer än kontrollgruppen. Det var endast i studiegruppen som några slutade röka. 
Båda grupperna i studien ökade sin följsamhet avseende fysisk aktivitet, Body Mass Index 
[BMI] förbättrades, blodtrycket förbättrades och det psykiska välbefinnandet ökade (ibid). 
Trots att studiernas längd varierade från åtta veckor upp till fem år var inte tiden det 
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avgörande till följsamhet. Positiva resultat till följsamhet kunde ses i samtliga dessa studier 
(Elmer, et al. 2006; Eriksson, et al. 2006; Hacihasanoglu & Gözum; Ohta, et al. 2010; 
Ribiero, et al. 2011; Wai Chiu & Kan Yuet Wong., 2010). Endast i en av studierna (Elmer et 
al., 2006) påvisades en liten tendens till minskad följsamhet med blodtryckskontroller, 
minskat fettintag och ökat vegetariskt intag arton månader efter studiens start. 
 

Vårdpersonalens kunskap och bemötande 

 
Sjuksköterskors och läkares sätt att utföra rådgivning hade betydelse för patienten (Heymann, 
et al., 2011; Jallinoja, et al., 2007; Lawson, et al., 2011; Reiners & Nogueira., 2009). 
Sjuksköterskor och läkare ansåg att patientens ovilja att ta egenansvar var den största orsaken 
till att patienten inte ändrade sin livsstil (Jallinoja, et al., 2007; Reiners & Nogueira., 2009). 
Hälften av sjuksköterskorna och läkarna ansåg att patientens ovilja till förändring var en 
nyckelfråga till hur följsamheten blev till livsstilsråd (Jallinoja, et al., 2007). Däremot 
upplevde knappt hälften av sjuksköterskorna en osäkerhet hur rådgivande samtal skulle 
utföras på bästa möjliga sätt. Sjuksköterskor som trots att de inte hade många års 
yrkeserfarenhet upplevde att de hade tillräckligt med kunskap i livsstilsrådgivning (ibid.). 
Även i studien av Reiners & Nogueira, (2009) upplevdes brister i kunskap hur 
livsstilsrådgivning skulle utföras. I studien gav sjuksköterskor livsstilsråd på ett biomedicinskt 
sätt vilket minskade patientens delaktighet. Det var en trolig anledning till minskad följsamhet 
hos patienterna (ibid.). Sjuksköterskor upplevde det svårare än läkare att ha rådgivande samtal 
med patienter som rökte eller var överviktiga (Jallinoja, et al., 2007.). Sjuksköterskorna 
upplevde att de inkräktade på patientens integritet (ibid.). Sjuksköterskors och läkares 
bristande tid för att utforska patientens livssituation för att kunna vägleda dem på ett bättre 
sätt var också en trolig orsak till bristande följsamhet hos patienter (Jallinoja, et al., 2007; 
Reiners & Nogueira., 2009). I en studie påbörjade tre fjärdedelar av alla patienter medicinsk 
behandling inom två år efter att de fått sin diagnos hypertoni (Neutel & Cambell, 2008). En 
trolig förklaring var att patienterna i början hade fått för lite stöd från hälso- och sjukvården 
till livsstilsförändringar (ibid.). 
 
Vissa patienter uppfattade inte att de fått rådgivning hos läkare eller så fick de inte rådgivning 
vid besöket (Heymann, et al., 2011; Lawson, et al., 2011) Enbart hälften av rökarna hade 
erbjudits rådgivning vid läkarbesöket angående sin rökning, drygt hälften av patienterna hade 
erbjudits rådgivning om kost och en tredjedel om fysisk aktivitet (Heymann, et al., 2011). En 
av tio patienter visste inte att de fått information om sin diagnos och vad målblodtrycksvärdet 
skulle vara (Lawson, et al., 2011).  
 

Sociodemografiska och kliniska faktorer 

 
Sociodemografiska faktorer påverkade patientens följsamhet (Fan, et al., 2010; Uzun, et al., 
2009). I en amerikansk studie konstaterades att det var yngre patienter, patienter med annan 
etnicitet eller en lägre utbildningsnivå som hade sämre följsamhet till livsstilsförändringar 
(Fan et al., 2010). Att vara ogift ledde också till sämre följsamhet (ibid.). En studie (Uzun, et 
al., 2009) visade att ju högre utbildningsnivå patienten hade ökade följsamheten till fysisk 
aktivitet, följsamhet av hemblodtrycksmätning och följsamheten till fler livsstilsförändringar. 
Patienter som behandlades med läkemedel mot hypertoni var mer benägna att göra 
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livsstilsförändringar (Fan et al., 2010; Neutel & Campbell., 2008; Uzun, et al., 2009). Dessa 
patienter gick oftare på regelbundna hälsokontroller och gjorde fler livsstilsförändringar än de 
patienter som inte hade någon medicinsk behandling mot sin hypertoni (Fan, et al., 2010). Att 
få diagnosen hypertoni mynnade sällan ut i livsstilsförändringar. Det som skedde var att en av 
fem slutade röka samt ökade motionen ytterst lite. Inte förrän patienten fått farmakologisk 
behandling för sin hypertoni skedde större förändringar i patientens livsstil (Neutel & 
Campbell., 2008). Patienter som redan före sin hypertoni hade kronisk sjukdom var mer 
följsamma än de som enbart hade hypertoni (Uzun, et al., 2009). Ju äldre patienten var desto 
större följsamhet hade han/hon till att sluta röka (ibid.). 
 
Även faktorer relaterat till vården påverkade huruvida följsamheten blev god eller inte (Dosse, 
et al., 2009). Då sjuksköterskorna inte fick kontakt med 55 av deltagarna på grund av att fel 
kontaktinformation var dokumenterad i patientjournalen. Det visade på brister i 
sjukvårdssystemet som inverkade negativt på studien (ibid.). 
 
Riktlinjer som utfärdats av till exempel livsmedelsverket eller motsvarande påverkade 
människors kost och levnadsvanor (Ohata, et al., 2010). Vilket en studie i Japan visade där 
konsumtionen av salt i kosten studerades, noterades också en sänkning av saltintaget bland 
övriga invånare. Det antas bero på en trend till minskat saltintag bland den japanska 
befolkningen (ibid.).  
 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Sökningar efter vetenskapliga artiklar genomfördes i databaserna Cinahl, PubMed, PsycInfo 
och SweMed då deras ämnesområden var relevanta i förhållande till problemområdet och 
studiens syfte. Att använda sig av flera databaser kan anses som en styrka för studien då 
riskerna minskar att relevanta artiklar förbises.  
 
PubMed användes då det är den största databasen inom hälso- och sjukvårdens 
vetenskapsområden. Åldern på artiklarna begränsades till fem år för att fånga upp aktuell 
forskning. Sökningarna genererade inte några svenska eller skandinaviska artiklar.  För att 
identifiera artiklar med svensk eller skandinavisk anknytning gjordes en sökning i PubMed 
utan åldersbegränsning. Den sökningen genererade en skandinavisk artikel. En del artiklar 
utgick från läkares perspektiv på patienters följsamhet därför gjordes ytterligare sökning som 
inkluderade ordet nursing för att identifiera fler artiklar med sjuksköterskans 
omvårdnadsperspektiv. Den sökningen genererade dock inga nya artiklar. Cinahl valdes för 
där fanns det största utbudet av artiklar ur ett omvårdnadsperspektiv för sjuksköterskor. 
Sökningarna utökades från fem år till sju år för att identifiera fler relevanta artiklar. Här 
krävdes även i de utökade sökningarna att artiklarna skulle vara i fulltext vilket möjligen var 
en begränsning i utbudet av träffar på artiklar. PsycInfo valdes då den databasen är mer 
inriktat mot psykologi och beteendevetenskap. Då faktorer som berör patienters följsamhet till 
livsstilsförändring handlar om att ändra ett beteende. Ingen åldersbegränsning valdes att göra 
för att generera fler relevanta artiklar. Sökning gjordes i den skandinaviska databasen 
SweMed för att identifiera artiklar med svensk eller skandinavisk anknytning. Artiklarnas 
åldersbegränsning var sju år. Den sökningen genererade inte några nya resultatartiklar. En 
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frisökning gjordes även i nordiska tidskriften Vård i Norden vilket inte genererade några nya 
resultatartiklar.  
 
Sökorden som användes var relevanta till syftet. Genom sökningarna i de olika databaserna 
påträffades liknande resultat och resultatartiklar vilket kan betraktas som en styrka att rätt 
sökord har använts. Möjligen hade ett mer omfattande resultat framkommit om sökord som 
handlat om livsstilsfaktorerna fysisk aktivitet, kost, stress, rökning och alkohol hade 
inkluderats. Riskerna hade då varit att studien enbart handlat om den specifika livsstilsfaktorn 
och inte följsamheten till livsstilsråd vid hypertoni. Denna studie innefattar enbart två 
kvalitativa artiklar vilket kan anses vara en brist i studien då det var patienters följsamhet som 
studerades. Följsamhet handlar om ett beteende hos patienten och kvalitativa artiklar kan 
synliggöra patientens beteende till följsamhet respektive icke följsamhet. Samtidigt är 
kvalitativa studier inriktade enbart på ett fåtal personer och deras verklighet och vid en 
litteraturstudie skulle det krävas flera kvalitativa artiklar för att kunna överföra det till en 
större populations verklighet. Artiklarna innefattade flera olika världsdelar och länder som 
Japan, Hong Kong, USA, Kanada, Brasilien, Turkiet, Finland och Sverige. Att inkludera 
artiklar från fler världsdelar kan ses som en styrka. Det kunde synliggöra likheter och 
eventuella skillnader mellan de olika världsdelarna då hypertoni är ett växande globalt 
problem.  
 
Några artiklar beskrev relationen mellan läkare och patient. Det kan ses som en svaghet i 
studien att inte alla artiklar utgick från sjuksköterske- och patientrelationen. Det går ändå inte 
att bortse från läkarnas ansvar vid hypertonibehandling. Samarbete mellan läkare och 
sjuksköterska ingår i hälso- och sjukvårdens ansvar. Deras samarbete är en viktig faktor för 
patienter med hypertoni avseende följsamhet respektive icke följsamhet i livsstilsförändringar 
blir. En styrka i litteraturstudien var att alla artiklarna utom en hade jämn fördelning av kön 
och bred åldersstruktur detta ökar möjligheter för generalisering. En styrka i studien var att tre 
oberoende granskningar gjordes av samtliga artiklar för att sedan diskuteras och granskas i 
grupp. Detta möjliggjorde att relevanta artiklar inte exkluderades och feltolkningar av 
resultatet reduceras. De utvalda artiklarna sammanfattades därefter i en artikelöversikt för att 
lättare synliggöra resultatet. Att dela in resultatet i fyra olika kategorier avgjordes under 
databearbetningen då dessa utkristalliserades.  

 
 

Resultatdiskussion 

Alla artiklar granskades utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2011) granskningsprotokoll 
och tolv uppfyllde kriterierna högsta vetenskapliga kvalitet, två hade medelgod kvalitet och en 
hade låg kvalitet. Det kan ses som en styrka i resultatet att tolv artiklar uppfyllde högsta 
vetenskapliga kvalitet och två artiklar var av medelgod kvalitet. Orsaken till att artikel av låg 
kvalitet behölls var att den hade ett viktigt budskap att förmedla. Två artiklar graderades lägre 
då ett antal referenser i referenslistan var skrivna på ett annat språk än engelska. 
Huvudspråket engelska är en kvalitetsstämpel i vetenskapliga artiklar där möjlighet finns att 
granska referenserna (Segesten, 2006; Willman, et alt., 2011). Randomiserad kontrollerad 
studie anses vara av hög forskningskvalitet (Willman, et alt., 2011) och fem artiklar hade 
denna metod vilket gav en ökad trovärdighet till resultatet. En styrka i studien var att en del 
artiklar var observationsstudier med större populationer vilket ledde till att resultatet i 
artiklarna blev tillförlitligare.  
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Urvalsförfarande i resultatartiklarna bedöms vara tydligt skrivet i flertalet artiklar. Alla 
artiklar har med beskrivning av urvalet. Bortfallsbeskrivning fanns i flertalet artiklar. Flertalet 
av artiklarna har med både män och kvinnor, vilket stärker studiens vetenskapliga 
tillförlitlighet. Av de 15 artiklarna var två kvalitativa och 13 kvantitativa. Antalet artiklar som 
bedömdes ha en hög vetenskaplig kvalitet var 12 artiklar. Flertalet av artiklarna har med etiskt 
godkännande. I en kvalitativ studie beskrevs genus i ena intervjugruppen som representerade 
patienter men inte i den andra intervjugruppen som representerade hälso- och 
sjukvårdspersonal från olika yrkeskategorier. Vid granskning kunde vi inte se några specifika 
kulturskillnader. Möjligen att primärvården utanför Skandinavien har en annan struktur där 
läkare är första instansen för behandling och rådgivning vid hypertoni. Inga klara skillnader 
till följsamhet sågs mellan kvinnor och män i studierna. 
 
För att patienterna skall få en god möjlighet att följa givna råd om livsstilsförändringar 
behöver de kunskap om sin sjukdom (Heymann, et al. 2011). Patienterna som hade bristande 
kunskap om sin sjukdom hade också lägre tilltro till behandlingen och följsamheten blev lägre 
(ibid.). Kunskap om sin sjukdom och hur patienten själv kan medverka i behandlingen och 
påverka sitt blodtryck i positiv riktning har hälso- och sjukvården ett ansvar för. Flera av 
studierna visar att följsamheten till livsstilsförändringar då blir god (Eriksson, et al, 2006; 
Hacihasanoglu & Gözum., 2011; Heymann, et al., 2011; Lahdenperä & Kyngäs., 2001; 
Lawson, et al., 2011; Ohta et al., 2010; Ribeiro, et al., 2011; Wai Chiu & Kan Yuet Wong., 
2010). Kunskap kan delges på olika sätt. I studien av Eriksson, et al. (2006) fick deltagarna 
ökad kunskap i form av kostinformation och de fick delta i ledarledd träning. I några av 
studierna fick deltagarna ökad kunskap i form av rådgivning om en hälsosam livsstil vid 
upprepade tillfällen (Hacihasanoglu & Gözum., 2011; Ohta et al., 2010; Wai Chiu & Kan 
Yuet Wong., 2010). Samtliga visade på god följsamhet till givna råd. Tydliga skillnader vad 
gäller följsamhet ses i studierna mellan behandlingsgrupper och kontrollgrupper. 
Kontrollgrupperna som endast fick kunskap var inte lika följsamma som 
behandlingsgrupperna som fick både kunskap och stöd av hälso- och sjukvårdspersonal (Wai 
Chiu & Kan Yuet Wong., 2010). Det är inte ovanligt att hypertoni upptäcks i samband med 
hälsokontroll (Hjärt-lungfonden, 2009) eftersom hypertoni i tidigt skede inte ger några 
symtom. I en studie av Lahdenperä & Kyngäs (2001) framkom att patienter som var 
omedvetna om sin sjukdom och inte hade några symtom hade lägre följsamhet till givna råd. 
Trots att de fått kunskap om hur hypertoni påverkar kroppen negativt och ger ökad risk för 
ytterligare sjukdom påverkade det inte följsamheten. Det visar vikten av att erbjuda 
hälsokontroller och ökad kunskap till individerna i samhället. Socialstyrelsen, (2011) anser att 
hälsofrämjande samtal kan öka individens möjlighet att förbättra sin egen hälsa. Enligt Svensk 
sjuksköterskeförening (SSF, 2008) skall sjuksköterskor arbeta hälsofrämjande, stödja 
patientens egna resurser och förmåga att påverka sin behandling. Det handlar om att patienten 
ska kunna använda den kunskap som getts för att i praktiken kunna göra förändringar. Ett sätt 
för sjuksköterskan att öka patientens kunskap om hypertoni och livsstilsförändringars 
påverkan på blodtrycket är att vid varje blodtryckskontroll också ha ett kortare samtal med 
patienten i syfte att öka individens kunskap. Som vården är utformad idag är fokuseringen på 
sjukvårdande behandling stor. Tid avsatt till förebyggande behandling och rådgivning verkar 
inte vara lika högt prioriterat. När patienten känner trygghet blir de också mer nöjda med 
vården och följsamheten ökar. 

Vilken inställning patienterna har till sin hypertoni visade sig också påverka följsamheten till 
livsstilsförändringar (Lahdenperä & Kyngäs., 2001; Lawson, et al., 2011; Ribeiro, et al., 
2011). De patienter som var aktiva och hade en positiv inställning till förändring av sin livsstil 
visade god följsamhet. Med kunskap om att förändringar kunde påverka deras framtid på 
längre sikt kunde deras inställning ändras vilket gav ytterligare kraft till ökad följsamhet 
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(Lahdenperä & Kyngäs., 2001; Lawson, et al., 2011). Det är av stor vikt att förklara att en 
fysisk aktivitet som påverkar blodtrycket i positiv inriktning är promenader med måttlig 
ansträngning under 20-60 minuter (Lee, et al., 2010). I en av studierna (Reiners & Nogueira., 
2009) förändrade patienterna de råd om livsstilsförändringar de fått för att de skulle passa in i 
deras liv och livsstil. På så sätt kunde de känna tillfredställelse med sin egen insats i 
behandlingen (ibid.). I de nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder som 
socialstyrelsen (2011) gett ut är grunden i riktlinjerna någon form av rådgivning eller samtal 
som skall stödja individen till hälsosamma levnadsvanor. Det stämmer väl överens med 
resultatet i de studerade artiklarna vilket styrker vikten av att ge individuellt anpassade råd till 
varje patient. Efter att patienten fått information om livsstilens påverkan på blodrycket 
behöver han/hon få möjlighet att fundera på hur han/hon kan förändra något i sitt liv för att 
minska blodtrycket och må bättre. Då kunskap om sin egen möjlighet att påverka blodtrycket 
sågs som en viktig orsak till följsamhet är det viktigt att samtal om detta förs vid upprepade 
tillfällen.  

Patienter som ingick i ett behandlingsprogram hade ökad följsamhet till livsstilsförändringar 
(Elmer, et al., 2006; Eriksson, et al., 2006; Hacihasanoglu & Gözum., 2011; Ribeiro, et al., 
2011; Wai Chiu & Kan Yuet Wong., 2010). Behandlingsprogram innebär en strukturerad 
uppföljning och handledning av hälso- och sjukvårdspersonal. Strukturerad patientutbildning 
av sjuksköterska gav ökad följsamhet (Hacihasanoglu & Gözum., 2011; Ribeiro, et al., 2011; 
Wai Chiu & Kan Yuet Wong., 2010). Resultatet påvisar sjuksköterskans framträdande roll i 
patientutbildning samt uppbyggandet av det hälsofrämjande arbetet i hälso- och sjukvården. 
Erikson, et al. (2006) hade sin utgångspunkt på en vårdcentral där flertal olika 
personalkategorier var delaktiga med goda resultat. Att använda sig av multidisciplinära team 
för patienter med hypertoni kan möjliggöra en ökad följsamhet till livsstilsförändringar. 
Sjukgymnast kan med sin kompetens ge patienten verktyg för fysisk aktivitet, ibland även 
stress och smärthantering. Dietist kan ge kostråd (Elmer, et al., 2006) med ökad följsamheten 
till förbättrade matvanor och viktnedgång. Läkare för hälsokontroll och om eventuell 
medicinering skulle behövas.  Psykosocial resurs kan med kognitiv beteendeterapi erbjuda 
verktyg för att motverka stress (Jonasson, 2008) och undersöka andra bakomliggande faktorer 
som gör att patienten lever ohälsosamt. Det finns livsstilsmottagningar och hjärtmottagningar 
på en del vårdcentraler i Sverige som sjuksköterskorna ansvarar för. I Västerbotten har en 
modell utarbetats för att stödja mer hälsosamma vanor hos befolkningen (Norberg, Wall, 
Boman & Weinehall., 2010). Individer från olika åldersgrupper kallas till hälsokontroll där 
resultatet utmynnar i en personlig hälsoprofil efter ett hälsosamtal med distriktssköterskan. 
Detta har visat goda resultat och medellivslängden hos befolkningen har ökat (ibid.). Hur 
arbetet utförs är olika och det vore intressant om dessa kunde utvärderas och jämföras för att 
se vilken modell som ger bäst följsamhet. Några specifika riktlinjer i hur dessa ska eller bör 
utformas har inte hittats. 

Resultatet i studien av Neutel & Campbell (2008) påvisade ytterst få livsstilsförändringar när 
patienten fick diagnosen hypertoni. Ett flertal patienterna slutade röka och några ökade sin 
fysiska aktivitet. I studien av King, et al. (2009) som jämförde livsstil och 
livsstilsförändringar under en period av 18 år påvisade ingen ökad följsamhet hos patienter 
med hypertoni. Dessa studier var dock inte inriktade på något behandlingsprogram för 
patienter med hypertoni. Det vore av stort intresse att hitta vetenskapliga studier som kan 
belysa teorin att ingå i ett behandlingsprogram under lång tid ökar följsamheten ytterligare. 
Enligt Socialstyrelsen (2011) så prioriteras inte livsstilsfrågorna i hälso- och sjukvården 
tillräckligt högt. Ohälsosamma levnadsvanor ökar drastisk och är en tickande bomb för ökad 
sjuklighet och för tidig död hos patienter med hypertoni. Det är av stor betydelse att följa 
patienter med hypertoni under lång tid och med regelbundna återbesök. Detta för att kunna 
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stärka patientens egna resurser och för att bevara följsamheten till goda levnadsvanor. För att 
få en livslång följsamhet till sina livsstilsförändringar krävs uppföljning regelbundet.  

Vårdpersonalens kunskap och bemötande hade stor betydelse för patienternas följsamhet till 
livsstilsförändring (Heymann, et al., 2011; Jallinoja, et al., 2007; Lawson, et al., 2011; Reiners 
& Nogueira., 2009). Sjuksköterskan har ett personligt ansvar att fortlöpande utbilda sig för att 
behålla sin yrkeskompetens. Sjuksköterskan har även ett personligt ansvar för sin 
kunskapsutveckling för att främja patienters hälsa enligt Svensk sjuksköterskeförening (SSF 
2007; 2008). Med det menas inte ett personligt ansvar för att den enskilda patienten gör och är 
följsam i sina livsstilsförändringar utan om att ha kunskapen till att hjälpa eller ge patienter 
verktyg för att kunna göra dessa förändringar.  

Reiners & Nogueira (2009) beskrev att ett biomedicinsk agerande hos vårdpersonalen 
fortfarande fanns kvar. Brist på kunskap i hur livsstilsrådgivning skulle utföras (Jallinoja, et 
al., 2007; Reiners & Nogueira., 2009) kan var en möjlig orsak till varför viss vårdpersonal 
fortfarande hade ett biomedicinskt agerande i patientmötet. I studien av Jallinoja, et al. (2007) 
visade det sig att de sjuksköterskor som hade kortast arbetslivserfarenhet var de som upplevde 
sig ha bäst förutsättningar och kunskap i hur livsstilsrådgivning skulle bedrivas. Dessa resultat 
kan även tolkas som att livsstilsfrågor har integrerats mer i sjuksköterskors utbildning på 
senare år. Det är viktigt att alla får ta del av denna kunskap oavsett hur lång 
arbetslivserfarenhet sjuksköterskan har. Krav ställs på sjuksköterskor att vid de flesta 
patientmöten skall livsstil efterfrågas, hälsorisker identifieras, patientens resurs och förmåga 
bedömas för att därefter motivera och stödja patienten i sin livsstilsförändring. För att klara 
detta krävs kontinuerlig utbildning och erfarenhet. Utbildning i hälsosamtal (Drevenhorn, et 
al., 2009) leder till bättre förutsättningar att föra goda hälsosamtal. Förutsättningarna för ett 
bra hälsosamtal vid livsstilsrådgivning hos patienter med hypertoni krävs enligt Eriksson & 
Nilsson (2008) en pedagogisk, professionell kunskap samt medvetenhet i hur sjuksköterskan 
formulerar och uttrycker sig.  

Ytterligare en faktor som påverkade patientens följsamhet negativt var bristfälligt information 
(Heymann, et al., 2011; Lawson, et al. 2011) samt att patienterna inte blev tillfrågade om sina 
levnadsvanor. Patientinformation baseras på en kommunikation mellan patient och 
vårdpersonal (Eriksson & Nilsson, 2008; Socialstyrelsen, 2011; Stalmeier, 2011; SSF, 2007; 
2008) och patientens delaktighet är en viktig faktor som påverkar patientens följsamhet. 
Nästan en av tio patienter upplevde eller kände inte till deras blodtrycksvärde och 
målblodtryck trots att de hade varit hos läkare (Lawson, et al. 2011) vilket inte är 
tillfredsställande. Detta resultat synliggör att vårdpersonalens icke kommunikation förhindrar 
patientens delaktighet. En förklaring till varför sjuksköterskor och läkare inte hade samtal om 
livsstilsrådgivning var på grund av tidsbrist, även en tidsbrist i att utforska patienternas hela 
livssituation (Jallinoja, et al., 2007; Reiners & Nogueira., 2009).  

Det faktum att sjuksköterskor upplevde det som svårt och integritetskränkande (Jallinoja, et 
al., 2007) att informera patienten om rökstopp kan bero på sjuksköterskans egen rädsla att 
såra patienten. Varje möte ska präglas av ett etiskt förhållningssätt (Eriksson & Nilsson, 2008; 
Socialstyrelsen, 2011; SSF, 2007) och en möjlig orsak till att sjuksköterskan inte samtalade 
om rökning kan vara känslan hos sjuksköterskan att inte respektera patientens vanor även om 
det i detta fall är en ovana. Rökstopp vid hypertoni har prioritet ett i hälso- och sjukvården 
eftersom alla studier visar en ökning av kardiovaskulär sjukdom med ökad dödlighet som 
följd (Hjärt-lungfonden, 2009; Nilsson, 2009; SBU, 2007; Socialstyrelsen, 2009; 2011). Ur 
detta hänseende är det oetiskt att inte samtala om patientens rökning och dess negativa 
effekter. Sjuksköterskor är skyldiga att ta upp livsstilsfrågor och de flesta patienterna vill bli 
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tillfrågade. Socialstyrelsen (2011) gör tydlig att det är patientens rättighet att få information 
och att själv få besluta om delaktighet i samtal. Attityder hos sjuksköterskor som menade att 
allt berodde på patientens egen ovilja att göra livsstilsförändring (Jallinoja, et al. 2007) är inte 
godtagbara. Vid ett patientmöte finns ingen förutspådd vetskap i vilket stadium patienten är 
för att vilja göra livsstilsförändringar. Det beskriver Drevenhorn, et al. (2009) på ett bra sätt i 
sin studie där sjuksköterskor efterforskar patientens stadium för att kunna ta egenansvar för 
sin livsstilsförändring. Detta skall göras vid varje patientmöte.  

Det märks en tydlig utvecklingsriktning i hälso- och sjukvården idag där det fokuseras mer på 
livsstil och hälsa. Det är viktigt att samhällen globalt, nationellt, regionalt och ända ner till 
individnivå satsar på utbildning och stöd till sjuksköterskor för att kunna påverka patienter till 
att vilja göra livsstilsförändringar som består (Deaton, et al., 2011). Ett steg i rätt riktning är 
de nya nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder som Socialstyrelsen (2011) 
nyligen har gett ut. Riktlinjerna ska implementeras i vården framöver (Bergqvist, 2012). 
Dessa ska vara ett redskap i hur arbetet ska organiseras och hur resurser fördelas. Det är även 
en handbok för hälso- och sjukvårdspersonal som vill utveckla det hälsoförebyggande arbetet 
i praktiken (ibid.).  

Konklusion 

I resultatet av litteraturstudien har flera gemensamma faktorer kunnat urskiljas som påverkar 
patienters följsamhet till givna råd från olika yrkesgrupper i vården. Det var framförallt två 
faktorer som var genomgående lika i artiklarna. Den ena var kunskapens påverkan till 
följsamhet och den andra handlade om uppföljning. Patienter som inte hade god kunskap om 
sin hypertoni var mindre benägna att förändra sin livsstil än patienter med god kunskap. Brist 
på kunskap hos vårdpersonalen var en orsak till att patienter inte fick tillgång till råd och 
information. Det visade sig att desto mer riktad rådgivning deltagarna fick och oftare hade 
kontakt med den ansvariga vårdgivaren gjorde att följsamheten ökade. Det som inte framkom 
i studierna var hur ofta och under hur lång tid patienterna kan behöva uppföljning av vården 
för att följsamheten till livsstilsförändringarna skall bestå. Resultatet i denna litteraturstudie 
kan ge ytterligare kunskap och insikt för sjuksköterskor i omvårdnadsarbetet.  

Implikation 

Resultatet av denna studie visar på betydelsen av god kunskap och pedagogiska förmågor hos 
hälso- och sjukvårdspersonal för att på bästa sätt främja patienten till god följsamhet vid 
livsstilsförändringar. Hälsofrämjande omvårdnad är integrerad i sjuksköterskans utbildning. 
Däremot saknas ofta tid och rutiner i den kliniska verksamheten för möjlighet att använda 
kunskapen. Resultatet visar att det finns evidensbaserad forskning om livsstilens påverkan hos 
individer med hypertoni. Det finns nationella riktlinjer framtagna för att implementera 
hälsofrämjande arbete i hälso- och sjukvården. Införandet av de nya riktlinjerna blir en 
kostnad för samhället initialt. Kostnaden kan vara ett hinder för ett snabbt införande av dessa. 
Det är angeläget att implementeringen sker skyndsamt för att minska patienters risk för 
hypertoni eller annan livsstilssjukdom. Det är viktigt att både patienter och sjuksköterskor får 
en ökad kunskap för att patienter med hypertoni skall känna trygghet och förtroende till givna 
behandlingsråd. En del i det kan vara utbildning för sjuksköterskor i samtalsmetodik. 
Framtida forskning vore att studera hur lång tid av uppföljning och vilken form av 
behandlingsprogram som har störst effekt på följsamheten till livsstilsråd. 
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Tabell 3. Artikelöversikt med kvalitativ metod      Bilaga B 
Publiceringsår 
Land 
Data- 
bas 

Författare Titel Syfte Metod, urval och bortfall Slutsats Vet. 
Kval 

2001 
Finland 
PubMed  

Lahdenperä
, T.,& 
Kyngäs, H. 

Levels of 
compliance 
shown by 
hypertensive 
patients and 
their attitude 
toward their 
illness. 

Syftet med studien var 
att beskriva patientens 
följsamhet genom att 
titta mer på vad 
följsamhet, intention, 
aktivitet, 
ansvarsfullhet och 
medverkan i 
behandlingen av 
hypertoni patienter. 
Även att studera 
patientens attityd till 
sin sjukdom. 

Kvalitativ metod. Intervjustudie. Analyserad 
med innehållsanalys. Patienterna intervjuades 
en gång under cirka 45-60 minuter. 
Inklutionskriterierna var patienter i 
primärvården som haft en hypertonidiagnos i 
maximalt 1 år, med eller utan farmakologisk 
behandling för sin hypertoni. 21 patienter, 9 
män, 12 kvinnor. Medelålder 46 år (32-63 år). 
Etisk frågeställning nämns.!

Författarna beskriver hur viktigt det är att 
patienterna möts där de är och med den attityd 
de har till sin sjukdom. Hur viktigt det är att 
vårdpersonal kan känna hos patienten var de 
står för att kunna ge rätt information som 
förbättrar patientens hälsa. 

Hög 

2009 
Brasilien 
PubMed  
 
 

Reiners, 
A.A., & 
Nogueira, 
M.S. 

Raising 
hypertensive 
patients' 
consciousness 
about 
treatment 
compliance. 

Syftet var att förstå 
vad 
interaktionen/samverk
an gör mellan 
vårdpersonal och 
patient. Hur 
samverkan/interaktion
en dem emellan 
medverkar i hur 
patienten inte har 
följsamhet i 
behandlingen. 

Kvalitativ metod. Deskriptiv studie. Symbolisk 
interaktionism. Grounded theory.15 hälso- och 
sjukvårdspersonal intervjuades, 6 läkare, 6 
sjuksköterskor, 2 ”assistent” sköterskor, 
1”nursingtechnican” i åldrar mellan 29-54 år, 
arbetslivserfarenhet med hypertonipatienter 
var 6 månader till 24 år. Kön beskrivs inte i 
denna grupp. 10 patienter med hypertoni 
intervjuades också som haft kontakt med 
sjukvården i minst 1 år, de hade haft diagnosen 
hypertoni i 1-20 år, åldrar 42-72 år, 4 män och 
6 kvinnor. Etisk frågeställning nämns. 

Visar att hälso- och sjukvårdspersonalen 
fortfarande har ett biomedicinskt tänk. Vill 
göra patienten medveten om och undervisa 
dem om varför de ska följa livsstilsråden och 
medicinsk behandling.  Patienten ges ej 
möjlighet till delaktighet i mötet med 
vårdpersonalen. Patienterna börjar med att 
följa livsstilsråden men efter ett tag faller de 
tillbaks och följer enbart råden till viss del som 
passar deras sociala liv.!

Låg 
 

!

 



Tabell 4. Artikelöversikt med kvantitativ metod      Bilaga C1 
Publicerings
år 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod, urval och bortfall Slutsats Vet. 
Kvalitet 

2009 
Brasilien 
PubMed 
 

Dosse C., 
Cesarino, C-
B., Marin, J-
F., & Castedo, 
M-C. 

Factors associated 
to patients` 
noncompliance 
with hypertension 
treatment. 

Syftet var att undersöka 
patienter med hypertoni 
och deras följsamhet till 
bokade återbesök, 
läkemedelsbehandling 
samt icke farmakologisk 
behandling (diet, fysisk 
aktivitet, rökning och 
alkohol) samt att 
identifiera orsaker till 
bristande följsamhet. 

Kvantitativ metod. Deskriptiv beskrivande studie. 
Telefonintervju, frågor om följsamhet, livsstilsvanor 
samt Morisky-Green test för läkemedel. Urval 123 
patienter i öppenvården som hade okontrollerad 
hypertoni. Bortfall var 55 personer av de 123 utvalda 
som de inte fick kontakt med på grund av ofullständig 
information i journalerna. Kvarstod 68 patienter, 
64,71 % var kvinnor, medelåldern var 63,9 år. 
Medelåldern för män, 55,7 år. Etisk frågeställning 
nämns.!

61,76% av deltagarna kom frekvent på 
bokade återbesök. 86,76% var enligt 
Morisky-Green skalan inte följsamma till 
den medicinska behandlingen. 85,29% hade 
minst en ohälsosam vana och räknades då 
inte ha total följsamhet till icke 
farmakologisk behandling. Orsaker till låg 
följsamhet var emotionellt (69,1 %), kunde 
inte säga varför (10,3 %) och matvanor 
(8,8 %). 

Medel 

2006 
USA 
Cinahl 
 

Elmer, 
Obarzanek, 
Vollmer, 
Simons-
Morton, 
Stevens, 
Young, Lin, 
Champagne, 
Harsha, 
Svetkey, Ard, 
Brantley, 
Proschan, 
Erlinger & 
Appel. 

Effects of 
comprehensive 
lifestyle 
modificationon 
Diet, Weight, 
Physical Fitness 
and blood Pressure 
Controll: 18-month 
Result of a 
Randomized trial. 

Syftet var att jämföra 
tvåkomponent 
beteendeförändringsprog
ram mot att bara ge råd 
om patientens hypertoni, 
livsstilsförändring och 
blodtryck. 

Kvantitativ metod. Randomiserad studie gjord mellan 
januari 2000 och november 2002. Deltagarna var i 
övrigt friska personer över 25 år med prehypertoni 
stadie I. Inklutionskriterierna var att inte stå på 
farmakologisk hypertonibehandling. Patienter med 
prehypertoni fick delta med anledning av risken att 
utveckla kardiovaskulär 
sjukdom .Exklutionskriterierna var BMI under 18,5 
eller över 45, risk för diabetes, 
viktminskningsläkemedel, nyligen haft 
kardiovaskulära problem, cancer eller alkoholintag på 
mer än 21 standardglas per vecka. 810 deltagarna 
blev randomiserade till tre olika grupper. En grupp 
fick sedvanliga råd vid hypertoni, en grupp fick följa 
de etablerade livsstilsråden medan den tredje gruppen 
fick livsstilsråd och kostråd utefter DASH-dieten. 
Lite övervägande del kvinnor, medelålder cirka 50 år 
i alla tre grupper. Bortfall och etisk frågeställning 
hänvisades till originalstudien. 

Studien visar att personer har svårt att 
spontant på egen hand göra flera 
livsstilsförändringar. Framgången för 
patienterna i denna studie är det stöd 
patienterna får med hjälp av 
självskattningsformulär, återkoppling från 
medicinsk personal och stöd i den sociala 
situationen, även motivationsstöd. Med 
anledning av nyligen gjorda data så ökar 
hypertonin i hela världen och det är nu 
kritiskt för primärvården i att ta fram och 
stärka de program som finns inom 
sjukvården för att ge individer med risk eller 
som redan utvecklat hypertoni en möjlighet 
att göra hälsosamma livsstilsförändringar. 

Hög 

 
 



Tabell 4. Artikelöversikt kvantitativ metod      Bilaga C2 
Publiceringsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syftet Metod, urval och bortfall Slutsats Vet. 
Kvalitet 

2006 
Sverige 
Cinahl 
 

Eriksson, M., 
Westerborg, C-J., 
& Eliasson, M. 

A randomized 
trial of lifestyle 
intervention in 
primary 
healthcare for the 
modification of 
cardiovascular 
risk factors. The 
Björknäs study. 

Syftet var att se om ett aktivt 
behandlingsprogram hade 
effekt på 
livsstilsförändringar och 
blodtryck. 

Kvantitativ metod. Randomiserad kontrollerad 
studie med ett års uppföljning. 151 medelålders 
patienter med höga blodfetter, hypertoni, 
diabetes typ två och fetma inkluderades i 
studien. Delades in i två grupper. Liten 
övervägande del kvinnor. Studiegruppen fick 
aktiv stöd i inledningen under en 
tremånadersperiod. Tre träningar i grupp med 
sjukgymnast, ett möte med dietist därefter 
uppföljningsträffar en gång per månad, 
sammanlagt sex träffar med beteendemässig 
inriktning. Kontrollgruppen fick inte detta stöd. 
123 personer (82 %) fullföljde.!
Urval, bortfall och etiskfrågeställning finns 
tydligt beskrivet.!

Studiegruppen fick ett bättre resultat av 
minskat midjemått och bättre blodtryck än 
kontrollgruppen. Enbart i studiegruppen 
slutade patienter att röka. Vikten 
minskade, fysisk aktivitet ökade och deras 
livskvalitet skattades högre än före start. 
En hypotes är att ännu bättre resultat hade 
nåtts om patienteran hade följts upp bättre 
när det gällde fysisk aktivitet efter de tre 
första månaderna.  

Hög 

2010 
USA 
Cinahl 
 

Fan, A.Z., 
Mallawaarachchi, 
D., Gilbertz, D., 
Li, Y., & 
Mokdad, A. 

Lifestyle 
behaviors and 
receipt of 
preventive health 
care services 
among 
hypertensive 
Americans aged 
45 years or older 
in 2007. 

Syftet var att undersöka 
möjligheterna för att få en 
mer effektiv behandling av 
livsstilsförändringar hos 
patienter med hypertoni i 
USA. 

Kvantitativ metod. Observationsstudie. Baserad 
på tidigare telefonintervjuer och datainsamling 
av ”Behavioral Risk Factor Surveillance 
System” från 2007 i USA. Hämtade 
information från undersökning om patienter i 
ålder 45 år och uppåt och om deras livsstil. 
218 228 personer blev 198 642 personer då de 
gett utförliga svar om hypertoni och 
medicinering. Delades in i tre grupper. Ingen 
hypertoni, hypertoni utan medicinsk behandling 
och hypertoni med medicinsk behandling. 
Urval och bortfall finns väl beskrivet medan 
etisk frågeställning hänvisades till original 
studien. 

43 % hade hypertoni och 88 % av dem 
hade medicinsk behandling. Patienter med 
hypertoni var oftare äldre, hade lägre 
utbildning, var oftare icke vita och hade 
tidigare varit gifta eller aldrig varit gift. 
Hypertonipatienter var mindre fysiskt 
aktiva, mer överviktiga och åt mindre 
frukt och grönsaker än de som inte hade 
hypertoni. Hypertonipatienter som åt 
medicin var mer benägna än 
hypertonipatienter utan medicinsk 
behandling till livsstilsförändring och 
hälsokontroller men var mer överviktiga. 

Hög 

 

 



Tabell 4. Artikelöversikt med kvantitativ metod      Bilaga C3 
Publiceringsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod, urval och bortfall Slutsats Vet. 
Kvalitet 

2011 
Turkiet 
PsycInfo 
 

Hacihasanoglu, 
R., & Gözüm, S. 

The effect of 
patient education 
and home-
monitoring on 
medication 
compliance, 
hypertension 
management, 
healthy lifestyle 
behaviors and 
BMI in a primary 
health care 
setting. 

Syftet var att utvärdera 
effekten av patientorienterad 
utbildning och mätning i 
hemmet för följsamhet till 
läkemedel och hantering av 
hypertoni i primärvården, 
genom utbildning i hälsosamt 
livsstilsbeteende och 
följsamhet till läkemedel. 

Kvantitativ studie. Randomiserad kontrollerad 
studie. Pre- posttest studie. Patienter med 
nyligen diagnostiserad hypertoni, 
okontrollerad hypertoni och som medicinerats 
sen ett år tillbaks inkluderades. 120 patienter 
indelades i tre grupper, 40 personer i varje 
grupp. Grupp A fick utbildning i medicinsk 
följsamhet. Grupp B fick utbildning i 
medicinsk följsamhet samt livsstil. Grupp C 
kontrollgrupp. Det var sex träffar sammanlagt 
under en sex månaders period. Urval beskrivet 
däremot inte bortfall. Etisk frågeställning 
nämns 

Studien visar hur viktigt det är med utbildning 
i primärvården i bra metoder för å sin tur 
utbilda patienter i livsstilsfrågor och 
medicinska frågor. Patientorienterad 
utbildning gör nytta och sjuksköterskan spelar 
en viktig roll i detta. Grupp B hade större 
minskning av sitt blodtryck än både A och C. 
A var bättre än C. B hade en hälsosammare 
livstils än A och C. A och B hade större 
följsamhet än C att ta sina mediciner. Bäst 
nytta är om patienten får utbildning i både 
livsstilförändring och medicin. 

Hög 

2011 
Israel 
PubMed 
 

Heyman, A.D., 
Gross, R., 
Tabenkin, H., 
Porter, B., & 
Porath, A. 

Factors associated 
with hypertensive 
patients´ 
compliance with 
recommended 
lifestyle 
behaviors. 

Syftet var att utforska faktorer 
som gör att patienter med 
hypertoni följer livsstilsråden 
angående fysisk aktivitet, 
rökstopp och en bra kost. 

Kvantitativ metod. Observationsstudie. 
Sekundär dataanalys från 2002-2003. 
Slutligen 1125 patienter med hypertoni som 
intervjuades i telefon om hälsa och livsstil. 
50 % var män, 78 % var 68 år eller äldre. 
23 % bortfall i studien. Urval och bortfall väl 
beskrivet. Etisk frågeställning nämns. 

Hälften av patienterna och hälften av rökarna 
har fått livsstilsråd av läkare angående diet 
och rökning, 1/3 om motion, ! hade fått 
information om självmätning av blodtryck 
och vad de ska tänka på. Hälften motionerade 
regelbundet och försökte hålla en diet men 
följsamheten till livsstilsråd var ändå inte hög. 
41 % hade övervikt. 24 % hade fetma. 13 % 
röker fortfarande. 95 % tar medicin för sitt 
blodtryck. De som inte fått så mycket 
information hade sämre tilltro till 
behandlingen och sämre kunskap hade sämre 
följsamhet. 

Hög 

 

 

 



Tabell 4. Artikelöversikt med kvantitativ metod      Bilaga C4 
Publiceringsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod, Urval och Bortfall Slutsats Vet. 
Kvalitet 

2008 
Kanada 
PubMed 
 

Ineke-Neutel, 
C., & Campbell, 
N. 

Changes in 
lifestyle after 
hypertension 
diagnosis in 
Canada. 

Syftet var att avgöra i vilken 
utsträckning som kanadensare 
med nyligen diagnostiserad 
hypertoni ändrar sin livsstil 
samt undersöka om 
livsstilsförändringar påverkas 
av medicinsk behandling. 

Kvantitativ metod. 9538 personer intervjuades 
i fem omgångar (vartannat år) mellan år 1994-
2002. Första intervjun utfördes genom 
personligt möte resterande intervjuer gjordes 
via telefon. 6,3 % dog eller hamnade på 
institution under tidsperioden. 21,4% utgick 
ur studien då de av någon anledning inte 
svarade. Urval och bortfall väl beskrivet 
däremot nämns inte etisk frågeställning. 

Patienterna ändrade inte mycket i sin 
livsstilbeteende med undantag av rökning 
där en av fem slutade röka. Yngre 
motionerade lite mer. De som hade 
medicinsk behandling för sitt blodtryck var 
lite mer benägna till livsstilsförändringar. 
Under studietiden sågs en viktökning hos de 
som nyligen fått diagnosen hypertoni och 
trots diagnos ökade vikten ytterligare. Inom 
en två års period från hypertonidebut fick tre 
av fyra patienter insatt farmakologisk 
behandling för sin hypertoni. 

Hög 

2007 
Finland 
Cinahl 

Jallinoja, P., 
Absetz, P., 
Kuronen, R., 
Nissinen, A., 
Talja, M., 
Uutela, A., & 
Patja, K. 

The dilemma of 
patient 
responsibility for 
lifestyle changes: 
Perceptions 
among primary 
care physicians 
and nurses. 

Syftet var att undersöka 
sjuksköterskors och läkares 
synsätt och uppfattning av 
arbetet med livsstilsrelaterade 
sjukdomar, riskfaktorer och 
patientens ansvar. 

Kvantitativ metod. Frågeformulär där det togs 
upp attityder personalen hade till kliniska 
riktlinjer, utövandet och attityder till 
livsstilsrådgivning med tyngdpunkt på 
patienter med fetma, rökning, hypertoni, höga 
blodfetter och/eller diabetes typ II. 
Sjuksköterskor och läkare i primärvården som 
möter dessa patienter tillfrågades. 220 
personer svarade. 53 % av läkarna svarade 
och 62 % av sjuksköterskorna. Bortfall 41 %. 
Urval och bortfall väl beskrivet och etisk 
frågeställning nämns 

Vårdpersonalens upplevelse var att patienter 
inte alltid följde livsstilsråden då de har en 
ovilja att förändra sina riskbeteenden. 
Patienten har ett egenansvar för att själv 
göra livsstilsförändringar. Personalen 
upplevde att livsstilsrådgivning ska ges samt 
motivera patienten att göra förändringar 
men att brist på tid att utforska patientens 
livssituation var ett dilemma. Det fanns även 
en viss brist på kompetens vid 
livsstilsrådgivning hos vårdpersonalen. 
Sjuksköterskor med mindre 
arbetslivserfarenhet upplevde att de hade 
bättre kunskap och förmåga till 
livsstilsrådgivning än de med fler år i 
arbetslivet. 

Hög 

 

 



Tabell 4. Artikelöversikt med kvantitativ metod      Bilaga C5 
Publiceringsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod, Urval och Bortfall Slutsats Vet. 
Kvalitet 

2011 
Kanada 
Cinahl 

Lawson, B., 
Van Aarsen, K., 
Latter, C., 
Putnnam, W., 
Natarajan, N., & 
Burge, F. 

Self-Reported 
Health Beliefs, 
Lifestyle and 
Health Behaviors 
in Community-
Based Patients 
with Diabetes and 
Hypertension. 

Syftet var att undersöka 
om patientens kunskap 
och tro om sin 
hälsa/diagnos och 
riskfaktorer ledde till 
livsstilsförändringar. 

Kvantitativ metod. En del i en tvärsnittstudie, 
observationsstudie där patienter fått svara på 
frågor via en enkät om beteendeförändringar i 
livsstilsfrågor, tro och kunskap om sin diagnos 
och riskfaktorer. Tillfrågades av läkare vid 
vanligt läkarbesök. Inklutionskriterierna var att 
patienten skulle ha hypertoni och diabetes typ 2. 
588 personer fullföljde, 89.6 %. 52.2 % var män. 
Ålder 32-94 år. Urval och bortfall välbeskrivet 
och etisk frågeställning nämns. 

Patienter som hade kunskap om sin sjukdom 
och riskfaktorers påverkan och trodde på dem 
gjorde livsstilsförändringar i högre grad än de 
som inte hade denna kunskap. Patienter 
upplevde att de ej alltid fick information av 
läkare. 

Hög 

2010 
Japan 
PubMed 
 

Ohta, Y., 
Tsuchihashi, T., 
Onaka, U., & 
Miyata, E. 

Long-term 
compliance of salt 
restriction and 
blood pressure 
control status in 
hypertensive 
outpatients. 

Syftet var att undersöka 
följsamhet av reducerat 
saltintag hos 
hypertonipatienter i 
primärvården och dess 
effekt på blodtrycket. 

Kvantitativ metod. Patienter med hypertoni 
rekryterades i primärvården. Studien höll på i 8,6 
år. Mer än 10 mätningar under fem år. Patienterna 
fick information om kost, rekommendation av 
saltintag samt viktnedgång hos överviktiga, 
dietist konsulterades vid behov. Sammanlagt 103 
patienter varav 59 kvinnor och 44 män ingick i 
studien. Inget bortfall under perioden. Urval och 
bortfall välbeskrivet, etisk frågeställning med att 
patienterna fick ge skriftligt samtycke nämns, 
däremot  ej etisk tillstånd. 

Patienterna minskade sitt saltintag, vikten 
minskade och blodtrycket sjönk. Den stora 
orsaken till att blodtrycket sjönk var 
viktnedgång samt ökat intag av 
blodtrycksmedicin. Upprepade möten med 
konsultation tros ligga bakom framgången. 

Medel 

 

 

 

 

 



Tabell 4. Artikelöversikt med kvantitativ metod      Bilaga C6 
Publicationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod, Urval och Bortfall Slutsats Vet. 
Kvalitet 

2011 
Brasilien 
PubMed 
 

Riberio, A., 
Riberio, S., 
Dias, C., 
Riberio, A., 
Castro, F., 
Suárez-Varela, 
M., & Cotta, R. 

Non-
pharmacological 
treatment of 
hypertension in 
primary health 
care: a 
comparative 
clinical trial of 
two education 
strategies in 
health and 
nutrition. 

Syftet var att jämföra hur två 
olika behandlingsregimer 
påverkade resultatet av 
följsamhet till att ändra sina 
kostvanor hos kvinnliga 
patienter med hypertoni. 

Kvantitativ metod. Randomiserad 
kontrollerad studie. 28 kvinnor delades in i 
två lika stora grupper. Grupp ett, fick fem 
workshops i gruppinformation om hypertoni, 
mat och fysisk aktivitet osv. Grupp två fick 
fem workshops samt hembesök med 
individuell familjeorienterad information i 
patientens egna hem. Studietiden var fem 
månader. Inklutionskriterierna var att de 
skulle vara kvinnor med hypertoni, ålder 
mellan 45-60 år samt kunna delta i 
gruppaktiviteterna. Inget bortfall. Urval och 
bortfall välbeskrivet. Etisk frågeställning 
nämns. 

Båda grupperna förändrade sina kostvanor till 
det bättre men resultaten var bättre i grupp två 
som hade mer familjeorienterad information. 
Blodtrycket sjönk i båda grupperna men mest 
i grupp två. Fysisk aktivitet ökade men mest i 
grupp två. Familjeorienterad behandling är ett 
bättre alternativ till att få ökad följsamhet av 
livsstilsvanor.  

Hög 

2009 
Turkiet 
Cinahl 

Uzun, S., Kara, 
B., Yokusoglu, 
M., Arslan, F., 
Ylimaz, M.B., 
& Karaeren, H. 

The assessment of 
adherence of 
hypertensive 
individuals to 
treatment and 
lifestyle change 
recommendations. 

Syftet var att påvisa att varje 
del eller orsak till patientens 
låga följsamhet till 
livsstilsrekommendation ska 
bedömas och mätas var för 
sig. 

Kvantitativ metod. Observationsstudie. 
Deskriptiv beskrivande tvärsnittstudie. 
Frågeformulär där patienten själv besvarade 
44 frågor om följsamhet i livsstilsförändring 
när det gäller läkemedel, kost, motion, 
rökning och hemblodtrycksmätning. En 
sjuksköterska var närvarande för att hjälpa 
till om de skulle behövas samt att 
sjuksköterskan intervjuade patienten om de 
socio-demografiska frågorna. Patienter ålder 
över 20 år med hypertoni som skulle följas 
upp i primärvården tillfrågades under ett års 
tid. 150 accepterade och deltog varav 63 % 
var kvinnor. Står inget om hur många som 
nekade. Urval finns beskrivet däremot står 
inget om bortfall inte heller om etisk 
frågeställning. 

Varje patient hade följsamhet till åtminstone 
en förändring men bara 14 % till alla. Alla har 
gjort en förändring av något slag men 
följsamheten var låg och orsakerna till låg 
följsamhet skilde sig åt. Följsamheten var 
högre till fler livsstilsförändringar om 
patienten hade någon annan kronisk sjukdom 
samt om patienten hade en högre inkomstnivå. 
Följsamheten var lägst när det gällde fysisk 
aktivitet därefter följt av blodtycksmätning, 
diet, medicin och bäst när det gällde rökning. 
För att öka följsamheten ska de olika 
rekommendationerna utvärderas var för sig 
för att nå goda resultat hos patienter med 
hypertoni. 

Hög 

 



Tabell 4. Artikelöversikt med kvantitativ metod      Bilaga C7 
Publikations
år 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod, Urval och Bortfall Slutsats Vet 
kvalitet 

2010 
Hong Kong 
Cinahl 
 

Wai Chiu, 
C.,& Kam Yet 
Wong, F. 

Effects of 8 weeks 
sustained follow-
up after nurse 
consultation on 
hypertension: A 
randomized trial. 

Syftet var att se om det 
fanns ett samband av 
förbättrat blodtryck och 
ökad följsamhet i 
livsstilsförändring hos 
patienter om 
sjuksköterskan följer 
upp patienten via 
telefon efter 
mottagningsbesök. 

Kvantitativ metod. Randomiserad kontrollerad studie. 
Patienter med dåligt kontrollerad hypertoni eller 
nyligen diagnostiserad hypertoni tillfrågades på 
mottagningen vid kontroll. Slumpmässigt urval gjordes 
till vilken kontrollgrupp de hamnade i. I båda 
grupperna fick alla patienter att mottagningsbesök med 
enskild konsultation hos sjuksköterska i 45 minuter hur 
hypertoni ska kontrolleras, blodtrycksmätning utföras, 
medicinanvändning, kost, träning, alkoholkonsumtion, 
rökning, viktkontroll och stresshantering. Enbart 
gruppen som skulle studeras fick två efterföljande 
telefonsamtal av sjuksköterska för uppföljning och 
vidare konsultation i sin livsstilsförändring. 64 
personer deltog, varav ett bortfall. Urval och bortfall 
väl beskrivet. Etisk frågeställning nämns. 

Patienter som fick uppföljning via telefon 
visade ett mer förbättrat resultat när det gällde 
att sänka blodtrycket än de i kontrollgruppen. 
Patienterna kände sig mer nöjda, förbättrade 
sina motionsvanor mer än kontrollgruppen samt 
att de förbättrade sina kostvanor. 

Hög 
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