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SAMMANFATTNING 

 

I Sverige har cirka 2 miljoner människor diagnosen hypertoni och det är den folksjukdom som 

ligger bakom cirka 30 000 fall av stroke och lika många hjärtinfarkter varje år.  

En ökning av personer med sjukdomen hypertoni ses i världen vilket beror på att världens 

befolkning och den åldrande befolkningen ökar. Hypertoni beror på funktionella 

kärlförändringar i artärväggen som leder till en stelhet. Denna stelhet är resultatet av flera 

faktorer såsom förhöjda blodfetter, rökning, diabetes, åldern, alkoholvanor och övrig livsstil.  

Vid hypertoni är risken stor för att utveckla kardiovaskulär sjukdom som stroke, hjärtsvikt, 

kranskärls- och njursjukdom. Hypertoni är även den enskilt största behandlingsbara 

riskfaktorn för kardiovaskulär sjukdom. Förändring av livsstil är grunden i behandlingen, men 

flertalet individer behöver också behandlas med läkemedel. För att uppnå detta krävs 

hälsokompetens hos patienten och ett personcentrerat arbetssätt hos vårdpersonal  

 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka patientens hälsokompetens kring risken att 

utveckla kardiovaskulär sjukdom vid ohälsosam livsstil och primär hypertoni. En 

frågeställning skapades för att se om det fanns skillnader mellan könen.  

 

Metod: Metoden var en empirisk deskriptiv icke experimentell tvärsnittsstudie med 

kvantitativ ansats. Författarna valde att göra en enkätstudie på 50 stycken patienter som fått 

diagnosen primär hypertoni mellan åren 2014-2017 på en vårdcentral i södra Sverige.  

 

Resultat: Det framkommer att en viss del av deltagarna får information om 

livsstilsförändringar gällande kostvanor, rökning, alkoholvanor och fysisk aktivitet och dess 

betydelse vid diagnosen hypertoni. Det framkommer även att de gjort förändringar utifrån 

detta. Dock är det långt ifrån alla som får information och gör ändringar och skillnader mellan 

män och kvinnor kan ses.  

 

Slutsats: Ett medvetandegörande om patientens hälsokompetens och ett personcentrerat 

förhållningssätt hos vårdpersonal i det primärpreventiva arbetet med livsstilsförändringar 

anser författarna är av största vikt. Detta för att hjälpa patienten till egenvård av sin primära 

hypertoni, vilket på sikt minskar risken för kardiovaskulär sjukdom, främjar hälsa och 

samhällets ekonomi.  

   

 

 

  

Nyckelord: Primär hypertoni, kardiovaskulär sjukdom, livsstil, patientens 

hälsokompetens och personcentrerad vård. 
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ABSTRACT 
 

Approximately 2 million people in Sweden are diagnosed with hypertension, which is a 

public health disease that is estimated to cause 30, 000 cases of stroke and myocardial 

infarction every year. An overall growing and aging population in the world is the cause of 

the increase in the numbers of people diagnosed with hypertension in the world. Hypertension 

is caused by functional changes in the arterial wall which causes a stiffness in the vessel. This 

stiffness is a result of factors such as dyslipidemia, smoking, diabetes, age, consumption of 

alcohol and other lifestyle factors. People with hypertension have an increased risk of 

developing cardiovascular diseases such as stroke, heart failure, coronary arterial disease and 

kidney disease. Hypertension is also the greatest treatable risk factor for cardiovascular 

disease. Lifestyle changes is the cornerstone in the treatment of hypertension, however many 

individuals may also need drug therapy. For the individual to achieve lifestyle changes, the 

patient needs a high level of health literacy and a person centred approach from health care 

professionals are needed 

 

Aim: The aim of this study was to investigate the patient’s health literacy relating to the risk 

of developing cardiovascular disease with an unhealthy lifestyle in combination with essential 

hypertension. A question formulation was constructed as a compliment to the aim of the study 

with the purpose of identifying possible differences between the sexes. 

 

Method: The method was an empirical descriptive non experimental cross-sectional study 

with a quantitative approach. The authors choose to conduct the study by handing out 50 

questionnaires to patients diagnosed with essential hypertension between the years 2014-2017 

at a public health office in southern part of Sweden.  

 

Result: Participants received information regarding lifestyle changes such as eating habits, 

smoking, alcohol consumption and physical activity and their importance when diagnosed 

with hypertension. The results also showed that the participants made changes regarding this. 

However not all participants got information or made changes and a differences between men 

and women could be seen.  

                                                   

Conclusion: Making health care professionals conscious of the patient’s health literacy while 

maintaining a person centred approach in the primary preventive care, which is focusing on 

lifestyle changes, is of utmost importance. It is essential to enable the patient’s self care 

regarding their essential hypertension, which further reduces the risk to develop 

cardiovascular disease, promotes health and benefits the economy of the society. 

  

 

 

 

Keywords: Essential hypertension, cardiovascular disease, lifestyle changes, health 

literacy and person-centered care   
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BAKGRUND 

Hypertoni 
 

Hypertoni definieras som ett systoliskt blodtryck ≥ 140 mmHg och/eller diastoliskt blodtryck 

≥ 90 mm Hg (Bengtsson Boström & Manhem, 2016; Mancia et al., 2013). En ökning av 

personer med sjukdomen hypertoni ses i världen vilket beror på att världens befolkning och 

den åldrande befolkningen ökar. Den största ökningen av personer med hypertoni kan ses i 

låginkomstländer. Sjukdomen har därför genomgått ett skifte, från att tidigare främst drabba 

personer i höginkomstländer till att idag drabba fler personer i låginkomstländer (Zhou et al., 

2017). I Europa har cirka 30-45 procent av befolkningen hypertoni och prevalensen ökar med 

åldern (Mancia et al., 2013). I Sverige har cirka 2 miljoner diagnosen hypertoni och är en 

folksjukdom som ligger bakom cirka 30 000 fall av stroke och lika många hjärtinfarkter varje 

år. Hypertoni är därför en riskfaktor för att utveckla kardiovaskulära sjukdomar som stroke, 

hjärtsvikt, kranskärls- och njursjukdom. Hypertoni är även den enskilt största behandlingsbara 

riskfaktorn för kardiovaskulär sjukdom. Förändring av livsstil är grunden i behandlingen, men 

flertalet individer behöver också behandlas med läkemedel (Bengtsson Boström & Manhem, 

2016). Helt obehandlad kan hypertoni bidra till både generell åderförkalkning och till tryck- 

och hormonrelaterad påverkan på hjärt-kärlsystemet (Nyström, 2010). 

 

Etiologi 

Hypertoni med höga diastoliska blodtryck finner man framförallt hos unga patienter i tidigt 

skede. Detta beror på funktionella kärlförändringar i artärväggen (Folkow, 1995). Hos äldre 

med hypertoni är det oftast en systolisk hypertoni. Detta för att det skett en kompensatorisk 

kärlhypertrofi som ger kärlstelhet vilken utvecklas med åldern och leder till ökat systoliskt 

tryck (Franklin et al., 1997). Denna stelhet är resultatet av flera faktorer såsom förhöjda 

blodfetter, rökning, diabetes, åldern, alkoholvanor, kostvanor  och motionsvanor (Bengtsson 

Boström & Manhem, 2016). 

 

Patofysiologi 

Hypertoni kan delas in i två olika former, primär och sekundär hypertoni. Hos det stora 

flertalet patienter, omkring 95 procent, som lider av förhöjt blodtryck finns ingen enskild 

orsak. Denna typ kallas primär (essentiell) hypertoni och ger vanligen inga symtom förrän 

efter en tid (Tapio Neuwirth, 2016). Primär hypertoni beror på ökat motstånd (resistens) mot 

blodflödet (total perifer resistens) vilket leder till ett högre tryck. Detta trots fortsatt normal 

hjärtminutvolym (Conway, 1994). 
 

Kardiovaskulär riskbedömning 
 

Kardiovaskulär sjukdom är den vanligaste dödsorsaken i världen. Prevalensen av 

kranskärlssjukdom har minskats med mer än hälften i flertalet länder i Europa tack vare 

preventiva åtgärder. Dock kan skillnader mellan länderna i Europa fortfarande ses och även 

en ökning av riskfaktorer som fetma och diabetes. Kardiovaskulär prevention syftar till att 

minska eller eliminera kardiovaskulära sjukdomar. European Society of Cardiology (ESC) har 

tagit fram rekommendationer för att förhindra kardiovaskulär sjukdom. Rekommendationerna 

bör användas av hälso- och sjukvårdspersonal i arbetet tillsammans med patienten. Detta för 

att minimera eller eliminera deras kardiovaskulära risk men även vid uppmuntran av 

livsstilsförändringar. Det är viktigt att den totala risken att drabbas av kardiovaskulär sjukdom 

beräknas då ateroskleros uppkommer på grund av flera riskfaktorer (Piepoli et al.2016).  
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Enligt Nyström (2010) måste kontroll och behandling av de samtidigt förekommande 

riskfaktorerna ske för att minska risken att drabbas av kardiovaskulär sjukdom. Bedömning av 

riskfaktorer bör enligt Mancia et al. (2013) ske minst vartannat år. Den totala kardiovaskulära 

risken bör beräknas inför behandling av hypertoni (Nyström, 2008; Piepoli et al., 2016). Detta 

är viktigt då ett högt blodtryck och andra kardiovaskulära riskfaktorer tillsammans kan ge en 

högre total kardiovaskulär risk än summan av alla individuella komponenter (Mancia et al., 

2013). 

 

För att mäta den kardiovaskulära risken utifrån blodtrycksnivåer, riskfaktorer och sjukdomar 

har en riskbedömningsmatris tagits fram (Nyström, 2008, 2010). Modellen som tagits fram 

och används för klassificering kallas Systemic Coronary Risk Estimation (SCORE). SCORE 

är en modell där man utifrån ålder, kön, rökning, kolesterol och systoliskt blodtryck bedömer 

risken att dö av en kardiovaskulär sjukdom inom tio år (ESC, 2016; Mancia et al., 2013). 

SCORE modellen kan kalibreras individuellt i länder där den används. Kalibreringen utgår 

från befolkningens hälsovanor, nivån på riskfaktorer och förutsättningarna i det medicinska 

omhändertagandet i det aktuella landet. I Sverige togs det år 2015 fram en SCORE version 

baserat på aktuella svenska data gällande risken att avlida inom 10 år i en kardiovaskulär 

sjukdom, SCORE 2015 och det är den som används nu i Sverige (Eliasson et al. 2017). 

Utöver detta finns även en elektronisk version, Heart Score. Modellen är ett bra hjälpmedel 

för riskbedömning samt omhändertagande av patienter med hypertoni men bör användas 

tillsammans med läkarens kunskap och erfarenhet (Mancia et al., 2013).  

 

Enligt Voruganti, O’Brien, Straus, McLaughlin, & Grunfeld (2015) kan risk vara svårt att 

diskutera och förmedla till patienter så de förstår vad risken har eller kan ha för betydelse för 

dem och på så sätt få en mening för den enskilda individen. Svårigheten kan även bero på 

patientens olika nivå av hälsokompetens. Det har dock visat sig i en studie av Weaver, 

Murtagh & Thomson (2006) att patienter med diagnosen hypertoni har kunskap om vilka 

risker sjukdomen medför. Dessa patienter har även kunskap om vad de kan göra för att 

motverka riskerna. Dock framkommer det att de tar till sig, reagerar samt agerar olika vid risk 

och tre olika grupper identifierades. En grupp som accepterar att risk finns, en som förnekar 

att risk finns och en som både förnekar och accepterar att risk finns. Ingen skillnad mellan 

dessa grupper kunde ses gällande deras kunskap om sin sjukdom hypertoni samt vad de själva 

kan göra för att motverka riskerna som sjukdomen kan medföra. Att förmedla och diskutera 

hälsorelaterad information med patienter som förnekar sin risk kan dock vara svårare för 

vårdpersonal. Detta då dessa patienter inte vill kännas vid sin risk. Enligt Voruganti et al. 

(2015) är det positivt att använda sig av riskbedömningsmodeller inom primärvården. Att 

använda dessa tillsammans med patienter skapar diskussion om och engagerar patienterna att 

diskutera riskfaktorer och hur livsstilsförändringar kan påverka deras risk för sjukdom. Detta 

underlättar förmedlingen av risk till patienten så att de förstår vad risk innebär för dem samt 

vad de kan göra för att påverka detta. 

 

Ett europeiskt “telefonnummer” för hjärthälsan togs fram år 2007 som ett enkelt pedagogiskt 

hjälpmedel för hälsosam livsstil innehållandes målvärden för riskfaktorer. “Telefonnumret” är 

0 3 5 140 5 3 0. Siffrorna betyder 0 tobak, 3 km promenad dagligen eller 30 minuters 

ansträngande fysisk aktivitet, 5 portioner frukt/grönsaker dagligen, 140 mmHg max i 

systoliskt blodtryck, 5 mmol/l i total kolesterol, 3 mmol/l i low density lipoprotein (LDL) 

kolesterol och 0 övervikt/bukfetma eller diabetes (Nilsson, Perk & Ryden 2008).  
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Primärprevention 
 

Hälso- och sjukvården arbetar för att främja och bevara hälsa samt förhindra uppkomst av 

sjukdom. Primärvården har första ansvaret för det sjukdomsförebyggande-primärpreventiva 

arbetet (Holm Ivarsson, 2014; Socialstyrelsen, 2017a). Prevention ska ges till hela 

populationen genom hälsopromotion av hälsosamma levnadsvanor och till individer med 

moderat eller hög risk att utveckla kardiovaskulära sjukdomar. Detta genom 

livsstilsförändringar och optimering av riskfaktorer som dessa individer har (ESC, 2016). 

Primär preventionen utförs i form av att ge patienten kunskap, verktyg (till exempel 

hälsofrämjande gruppmöten, hälsokalkylator med mera) och stöd. Preventionen består av 

rådgivning om tobak, riskfyllda alkoholvanor, otillräcklig fysisk aktivitet, ohälsosamma 

matvanor, övervikt/fetma, diabetes, högt kolesterol och sjukdomen hypertoni. Rådgivningen 

ges till patienten utifrån dennes egen motivation och syn på sin situation (Holm Ivarsson, 

2014). Diabetes, förhöjda blodfetter och speciellt bukfetma är ofta associerat med hypertoni. 

Vid diagnos primär hypertoni måste livsstilsförändringar innefattas (Bengtsson Boström & 

Manhem, 2016). Enligt Aminoff & Kjellgren (2001) pratar sjuksköterskor oftare om livsstil 

med patienter jämfört med läkare. Det framkommer även att patienterna är mer involverade i 

interaktionen med sjuksköterskan. Därför bör detta vara en central roll för sjuksköterskan vid 

hypertonibehandling. Genom regelbunden blodtryckskontroll och hälsosamma 

livsstilsförändringar kan medicinering minskas eller till och med avbrytas (Mancia et al., 

2013). Kardiovaskulär sjukdomsprevention syftar till att minimera eller eliminera 

kardiovaskulära sjukdomar och är effektivt. Genom att eliminera ohälsosamma 

livsstilsbeteenden skulle 80 procent av alla fall av kardiovaskulära sjukdomar kunna 

förhindras. Det är inte bara riskfaktorerna i sig som utgör ett problem utan även dålig 

implementation av preventivt arbete (Piepoli et al., 2016). I studier gjorda med syftet att 

kontrollera om blodtrycket sänks genom enbart livsstilsförändringar ses en positiv effekt, 

genom sänkning av blodtrycket (Kastarien et al., 2002; Cakir & Pinar, 2006; Drevenhorn, 

Kjellgren & Bengtson, 2007; Tonstad, Alm & Sandvik, 2007; Scala et al., 2008). 

 

Inom primärvården anser 90 procent av personalen att rådgivning om levnadsvanor är viktigt. 

Fyra av fem personer i befolkningen uppger att de är positivt inställda till att diskutera 

levnadsvanor med vårdpersonal inom hälso- och sjukvården (Holm Ivarsson, 2014). Trots 

detta är det enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) inom den specialiserade 

slutenvården som flest patienter uppger att de diskuterar levnadsvanor (motion-, mat-, tobaks- 

och alkoholvanor) med vårdpersonal. Detta framkommer i Nationell Patientenkät, vilket är en 

undersökning som omfattade 19 landsting och 19 regioner och som inkluderade nära 80 000 

personer 15 år och äldre som varit på läkarbesök på hälso- eller vårdcentral 2017 (SKL, 

2016). Ett undantag är motionsvanor som diskuteras mer inom primärvården jämfört med den 

psykiatriska och somatiska slutenvården (Holm Ivarsson, 2014). 

 

Livsstilrådgivning 

Enligt Svenska livsmedelsverket (SLV, 2017a) kan följande bidra till att blodtrycket blir för 

högt att dricka mycket alkohol, röka, äta mycket salt mat, röra på sig för lite och att vara 

överviktig. Enligt ESC:s (2016) guidelines bör Body Mass Index (BMI) ligga mellan 20-25 

kg/m2 för både män och kvinnor. Midjeomfånget för män bör vara 94 centimeter eller under, 

och för kvinnor 80 centimeter eller under.  

 

Patienter med hypertoni har bristfälliga kunskaper om sambandet mellan hypertoni och 

livsstilsförändringar (Wartak et al., 2011). Patienternas ovilja att förändra sin livsstil är också 

ett hinder för att uppnå viljan till egenvård och förändra sitt beteende. Detta är en utmaning 
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för sjuksköterskan och ställer krav på kunskap för att ge livsstilsrådgivning (Jallinoja., 2007). 

Sjuksköterskan ska även ges möjlighet för att skapa relationer som stödjer patientens 

autonomi, egenvårdsförmåga och delaktighet i vården (Cakir & Pinar, 2006). Många studier 

har visat på bra resultat när sjuksköterskan informerar, motiverar och stödjer till 

livsstilsförändringar. Studierna som har involverat personcentrerad vård har även visat på 

goda resultat i form av sänkt blodtryck efter att livsstilsförändringar gjorts (Drevenhorn, 

Kjellgren & Bengtson, 2007). I en observationsstudie av sjuksköterskor på 22 vårdcentraler 

där de observerade vilken typ av livsstilsrådgivning som gavs framkom det att råd om kost 

och fysisk aktivitet gavs i huvudsak. Utöver detta var informationen och råden som gavs av 

medicinsk karaktär eftersom patienterna frågade mycket om medicinering (Drevenhorn, 

Håkansson & Petersson, 2001). I en undersökning där 292 patienter med hypertoni ingick 

användes ett motiverande förhållningssätt till livsstilsförändring baserat på personcentrerad 

vård där diskussioner mellan patient och sjuksköterska skedde. Detta visade på positiva 

effekter på blodtrycket jämfört med en kontrollgrupp som endast fick muntlig information om 

livsstilsfaktorer (Scala et al., 2008). Dålig kontroll av blodtrycket kan bero på bland annat 

dålig följsamhet till livsstilsförändringar vilket är mycket vanligt och svårt att påverka. Detta 

kan motverkas genom information och motivationsstrategier, gruppinformation, 

blodtrycksmätningar i hemmet, egenvård med hjälp av patientinformation och eventuellt 

större insatser. Teamarbete vid omhändertagande av patienter med hypertoni har visat sig vara 

effektivt och leder till sänkning av blodtrycket med flera mmHg. Teamarbetet bygger på att 

patienten inte bara träffar läkare utan sjuksköterska och andra specialiteter som till exempel 

dietist som kan hjälpa patienten (Mancia et al., 2013). 

    

Kost 

World Health Organization (WHO) anser att dåliga matvanor är det största hotet mot 

folkhälsan (SLV, 2016). SLV:s (2017a) fem viktigaste kostråd är att äta mycket frukt och 

grönt, fullkornsprodukter, nyckelhålsmärkta livsmedel, äta fisk ofta och använda flytande 

margarin eller olja i matlagningen. Tre huvudmål och eventuellt ett till tre mellanmål 

regelbundet rekommenderas också. Rekommendationen kring mängden frukt och grönt är 

helst 500 gram om dagen. Det motsvarar cirka två rejäla nävar grönsaker eller tre frukter. Vid 

konsumtion av bröd, flingor, gryn, pasta och ris ska fullkorn i första hand väljas. Fisk ska 

helst ätas tre gånger i veckan och fisk som pålägg räknas också in här. Nyckelhålsmärkta 

livsmedel bör även väljas. Nyckelhålsmärkningen ger mycket bra vägledning till kost som 

innehåller mindre socker, salt och fett och mer fiber. Sista rådet av de fem är att använda 

flytande margarin eller olja i matlagningen. Dessa tillhör gruppen fleromättat fett och de kan 

bidra till att minska risken för kardiovaskulär sjukdom till skillnad från mättat fett. Vatten till 

maten är den bästa törstsläckaren (Hälsofrämjande hälso-och sjukvård [HFS], 2014).   

 

Salt innehåller natrium vilket är viktigt för syra-basbalansen och salt-vatten balansen i 

kroppen, men för mycket natrium kan höja blodtrycket (SLV, 2018a). Enligt nordiska 

näringsrekommendationer (NNR) är det rekommenderade intaget 6 gram (1 tesked) salt/dag 

vilket motsvarar 2,3 gram natrium (Nordiska Ministerrådet, 2012). Denna rekommendation är 

en samlad bedömning av studier där man undersökt saltintagets effekter på blodtrycket (SLV, 

2018a). Dock äts det enligt SLV (2017b) i genomsnitt 11 gram salt per dag, vilket är nästan 

dubbelt så mycket som rekommendationerna. En minskning av saltintag till ungefär fem gram 

salt per dag kan enligt Mancia et al. (2013) leda till en minskning av blodtrycket med fyra till 

fem mmHg hos patienter med hypertoni. Enligt Mancia et al. (2013) kan det dock vara svårt 

att minska saltintaget själv då 80 procent av det salt som konsumeras är dolt. Största delen av 

saltet får man i sig via färdiga livsmedel såsom bröd, matfett, ost, charkprodukter och 

färdigmat. (SLV, 2018a).  
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I en studie som gjordes på över 4000 sextioåriga stockholmare framkom det att höga halter av 

fleromättat fett i blodet är kopplat till ökad livslängd och minskad risk att insjukna i hjärt-

kärlsjukdom. I många studier som gjorts fick deltagarna själva fylla i vad de ätit, vilket blir 

missvisande. I studien med de över 4000 deltagarna mättes halter av fleromättade fetter i 

blodet. Detta har visat sig vara en bra markör för att se om intag av dessa fetter som det finns 

rikligt av i fisk, grönsaker och frukt skett. Resultat från studien visar att höga halter av 

fleromättade fetter i blodet minskar risken för dödlighet i kardiovaskulär sjukdom hos både 

män och kvinnor. Hänsyn togs även till andra livsstilsfaktorer som rökning, alkohol och 

motionsvanor (Marklund et al., 2015). 

 

Konsumtionen av rött kött och charkprodukter bör inte överstiga 500 gram per vecka. Av 

dessa 500 gram bör endast en mindre del vara chark. Med rött kött menas nöt, gris, lamm, ren 

och vilt. Med chark produkter menas produkter som rökts, behandlats med nitrit eller 

konserverats på annat sätt. Exempel på charkprodukter är korv, bacon, leverpastej, 

blodpudding, salami och rökt skinka. Rekommendationerna gällande rött kött och chark är 

relaterat till risk för tjock- och ändtarmscancer. Relationen till kardiovaskulär sjukdom gäller 

chark produkter. Detta på grund av att chark ofta innehåller mycket salt och mättat fett (SL 

V, 2018b). I en studie av Renata, Wallace och Mozaffarian, (2010) kunde ingen större risk för 

koronarkärlssjukdom ses i relation till intag av rött kött men en 42 procent större risk vid intag 

av charkprodukter.  

 

Mättat fett används som energi i kroppen och finns bland annat i animaliska livsmedel som 

fett kött, chark, smör, grädde och i några vegetabiliska oljor som kokosfett och palmolja. För 

stor konsumtion av mättat fett är inte bra för hälsan (SLV, 2017c). Detta är relaterat till att en 

hög konsumtion av mättat fett leder till en ökning av LDL, det onda kolesterolet. LDL spelar 

en stor roll i den aterosklerotiska processen som kan leda till kardiovaskulär sjukdom (SLV, 

2017d). Rekommendationerna för mättat fett är högst en tredjedel av allt fett som konsumeras 

eller tio procent av all energi per dag. Detta motsvarar cirka 20 gram för kvinnor och 30 gram 

för män. Då de mättade fettsyror som behövs i kroppen kan bildas från andra fettsyror i maten 

är konsumtion av mättat fett inte nödvändigt (SLV, 2017c). Genom att äta mindre mättat fett 

och byta ut mättat till omättade fetter (enkel- och fleromättat fett) kan risken för 

kardiovaskulära sjukdomar sänkas. Att byta ut mättat fett till kolhydrater har dock inte visat 

sig ha samma effekt (Hooper, Martin, Abdelhamid & Smith, 2015; SLV, 2017d). Ingen 

minskad kardiovaskulär dödlighet kan ses vid minskat intag och byte från mättat fett till 

omättade fett. Däremot kan en minskning av kardiovaskulära händelser som till exempel 

hjärtinfarkt, angina pectoris, stroke, hjärtsvikt och förmaksflimmer ses (Hooper, Martin, 

Abdelhamid och Smith, 2015).     

     

Rökning 

Rökning är enligt Mancia et al. (2013) en riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom. All 

tobaksanvändning är därför enligt HFS (2014) oavsett konsumtion riskabel för hälsan, varför 

totalt tobaksstopp är bland det viktigaste för hälsan. Detta gäller för både rökning och 

användning av snus (HFS, 2014). Enligt Mancia et al. (2013) visar det sig att rökare har högre 

blodtryck jämfört med ickerökare, oavsett om de har hypertoni eller inte. Dock kan ingen 

sänkning av blodtrycket ses då patienten slutar röka. Mancia et al. tar även upp att rökning 

kan leda till direkt blodtrycksstegring som håller i sig upp till 15 minuter. Denna systoliska 

blodtrycksstegring kan enligt Moser och Setaro (2006) variera mellan 5-20 mmHg, vilket 

Moser och Setaro uppger kan påverka blodtrycksmätningar. Vidare tar Moser och Setaro även 

upp att rökning kan interagera med vissa läkemedel. Rökstatus bör enligt Mancia et al. (2013) 

kontrolleras vid varje besök, rökare med hypertoni bör erbjudas hjälp att sluta och om 
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nödvändigt ska rökavvänjningspreparat erbjudas eller förskrivas. Dock är 

rökavvänjningspreparat enligt Mancia et al. kostsamma och behandling med dessa preparat 

kan vara kontraindicerat. Mancia et al. tar även upp att rökavvänjningsprogram endast lyckas 

hos 20-30 procent av de patienter som är motiverade att sluta. 

 

Alkohol 

Överkonsumtion av alkohol höjer blodtrycket och även alkoholabstinens ger förhöjt blodtryck 

(Bengtsson Boström & Manhem, 2016). Rekommendationen är att uppmärksamma den totala 

veckokonsumtionen men även mängden alkohol per tillfälle. Gränsvärdena för riskbruk är för 

män 14 standardglas per vecka eller mer än fem glas per tillfälle och för kvinnor 9 

standardglas per vecka eller mer än fyra glas per tillfälle. Ett standardglas är detsamma som 

15 cl vin, 33 cl starköl, 8 cl dessertvin eller knappt 4 cl sprit (HFS, 2014). 

 

Fysisk aktivitet 

Ökad fysisk aktivitet leder enligt Mancia et al. (2013) till goda effekter på blodtrycket och 

god kondition är enligt Semlitsch et al. (2013) även associerat med lägre grad av dödlighet 

hos personer med hypertoni. Detta framkommer även i en metaanalys av Rossi, Dikareva, 

Bacon och Daskalopoulou (2012) där sex observationsstudier med > 90 000 individer med 

hypertoni visade 20–60 procent lägre dödlighet vid högre fysisk aktivitetsnivå. Då motion 

enligt Mancia et al. (2013) kan sänka det systoliska och diastoliska viloblodtrycket med 6,9 

respektive 4,9 mmHg, är motion bra för såväl prevention som behandling av hypertoni. 

Rekommendationen är vardagsmotion, minst 150 minuter per vecka, med fysisk aktivitet där 

både puls och andning ökar, och/eller 75 minuter fysisk träning som innebär aktivitet med 

högt tempo där det blir en markant ökning av puls och andning (HFS, 2014). Mancia et al. 

(2013) rekommenderar även styrketräning två till tre gånger per vecka. 

 

Patientens hälsokompetens 
 

Kommunikation är grundläggande för bra sjukvård och kan kopplas till patientens förståelse 

gällande hälsa, medicinska problem och råd (Nielsen-Bohlman, Panzer & Kindig, 2004). 

Kommunikation och information är även en förutsättning för en effektiv och funktionell 

patientrelation (Mårtensson & Hensing, 2011). Bra kommunikation är en dialog som bygger 

på att lyssna, prata, komma överens och agera (Kocken, 2013). Kommunikationen mellan 

vårdpersonal och patienten kan påverkas av deras kön. Utifrån sättet som män och kvinnor 

kommunicerar sina symtom får genus därför en betydelse för hur och vad som behandlas. 

Detta är viktigt att tänka på som vårdgivare i kommunikationen med patienten (Robertson, 

2013). Patientens förmåga att hantera sin hälso- och sjukvård kan förbättras. Förbättring kan 

ske genom bättre kommunikation mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal och genom 

att patienten blir mer involverad i beslut gällande deras egen behandling (Nielsen-Bohlman et 

al., 2004). Brister i bemötandet mellan patient och hälso-och sjukvårdspersonal kan leda till 

brister i kommunikation och information, vilket i sin tur kan leda till att patienten inte följer 

ordinationer och behandlingsrekommendationer (Socialstyrelsen, u.å.).  

Tid och pengar används idag för att förbättra sättet som information kommuniceras eller 

rapporteras på. Dels mellan hälso- och sjukvårdspersonal och mellan vårdpersonal och 

patienter. Detta för att kommunikation av information ska bli snabbare och säkrare så mindre 

fel begås. Det fokuseras dock lite på att förbättra patientens förståelse av sitt hälsotillstånd och 

behandling. Detta resulterar i låg hälsokompetens, som riskerar att patienten utifrån sin 

förståelse agerar på ett sätt som inte främjar dem (Nielsen-Bohlman et al., 2004). 

Hälsokompetens är ett relativt nytt begrepp som vuxit fram ur arbetet med hälsoupplysning 

och hälsokommunikation. Begreppet rör alla som arbetar inom hälso- och sjukvården 
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(Nielsen-Bohlman et al., 2004). Hälsokompetens (health literacy) definieras enligt WHO 

(n.d.) som “the cognitive and social skills which determine the motivation and ability of 

individuals to gain access to, understand and use information in ways which promote and 

maintain good health.” (de kognitiva och sociala färdigheter som bestämmer motivationen 

och förmågan hos individer att ta del av, förstå och använda information på ett sådant sätt som 

bibehåller och leder till god hälsa) [författarnas översättning]. Mårtensson & Hensing (2011) 

har direkt översatt health literacy till hälsolitteracitet. Trots att denna översättning fått stöd av 

olika språkkunniga professorer och språkrådet i Sverige framkommer det inte att denna term 

är en vedertagen. Karolinska Institutet (u.å) har översatt health literacy i Svensk MeSH till 

hälsokompetens. I arbetet har författarna valt att använda sig av denna översättning. 

Hälsokompetens är ett relativt okänt begrepp i Sverige (Mårtensson & Hensing, 2011; 

Wångdahl, Lau, Nordström, Samulowitz & Karlsson, 2017). Idag finns tre olika instrument 

översatta till svenska för att kunna mäta hälsokompetens hos individer (Wångdahl et al., 

2017). Dock finns inga enkla sätt att mäta samband mellan låg hälsokompetens och olika 

former av negativa konsekvenser för personer och samhälle i Sverige (Mårtensson & Hensing, 

2011). Dessutom har inga nationella studier av befolkningens hälsokompetens utförts i 

Sverige. Befolkningens hälsokompetens antas dock ligga på samma nivå som övriga 

europeiska länder. Detta betyder att varannan person har en begränsad hälsokompetens. Det 

har dock bedömts att cirka 60 procent av alla nyanlända flyktingar har begränsad 

hälsokompetens (Wångdahl et al., 2017).       

Hälsokompetens är mer än att bara ge ut information och ge hälsoupplysningar som gör att 

individer kan läsa medicinska foldrar och själv söka sig till sjukvården då detta behövs. 

Hälsokompetens bygger på ett aktivt deltagande hos individen och vårdpersonalen för att 

individen ska få kunskapen, färdigheterna och förmågan att kunna agera utifrån den tilldelade 

kunskapen för att uppnå god hälsa (WHO, n.d.). Detta är ett problem då hälso- och 

sjukvårdspersonal ofta förväntar sig att patienter vid såväl kronisk sjukdom som återhämtning 

efter akut sjukdom ska ge exakt och korrekt information gällande deras symtom och 

hälsohistoria. Dessutom ska patienten lyssna, förstå, ta till sig och följa de rekommendationer 

som ges. Det finns även ett antagande hos vårdpersonal om patientens kunskap och förmåga 

gällande detta. Stora krav ställs också på den enskilda individen vad det gäller sökande av 

information och hälsosamma livsstilsval relaterat till det ökade egenvårdskravet (Nielsen-

Bohlman et al., 2004). Detta är ett problem då det finns stora mängder varierande och ibland 

dålig hälsoinformation tillgänglig för patienter och dålig information om hur 

hälsoinformationen bör användas.  

 

Det har även visat sig att många vuxna har svårt att läsa och ta till sig hälsorelaterat material 

och att det ofta är skrivet på ett för komplicerat språk (Mårtensson & Hensing, 2011; Nielsen-

Bohlman et al., 2004). Personer som har svårt att förstå skriftligt material skäms ofta och 

försöker ofta dölja detta genom att till exempel undvika att ställa frågor (Nielsen-Bohlman et 

al., 2004; Wångdahl et al., 2017). Ofta använder vårdpersonal även yrkesspråk och en jargong 

som ytterligare försvårar förståelsen för patienten. Genom att hälso- och sjukvårdspersonal tar 

sig tid och ber patienterna att förklara vad de kan eller förstår om sin sjukdom, medicin, 

instruktioner och så vidare skulle mycket kunskapsbrist och missförstånd kunna upptäckas 

och undvikas (Nielsen-Bohlman et al., 2004). Genom att förbättra och göra hälsoinformation 

lättare för personer att ta del av och använda stärks personens förmåga till egenvård (WHO, 

n.d.). Egenvård och hälsokompetens är av största vikt för sjukdomsförebyggande samt 

kvalitetsvård (Nielsen-Bohlman et al., 2004). 

Låg hälsokompetens kan vara orsaken till att kommunikationen inte fungerar mellan patienten 

och hälso- och sjukvårdspersonal. Detta då patienten inte förstår varför rekommendationer bör 

följas eller varför läkemedel bör tas (Mårtensson & Hensing, 2011).  
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Låg hälsokompetens hos patienter med kroniska sjukdomar visar även att de har sämre 

kunskap om sin sjukdom (Nielsen-Bohlman et al., 2004). Låg hälsokompetens kan även leda 

till fler sjukhusinläggningar och ökat behov av akutsjukvård. Det leder till ökade kostnader 

samt sämre kunskap om sjukdomskontroll, hälsofrämjande beteende och hälsostatus 

(Mårtensson & Hensing, 2011; Nielsen-Bohlman et al., 2004). Patienter med lägre 

hälsokompetens använder även förebyggande hälsovård mer sällan. Patientens 

hälsokompetens och egenvård är därför av största vikt för att förebygga sjukdom (Nielsen-

Bohlman et al., 2004). 

 

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 
 

Enligt WHO (2006) har hälso- och sjukvårdspersonal ett ansvarsområde som huvudsakligen 

består av att förstå behov och förväntningar hos patienterna, för att kunna leverera vård av 

god kvalitet, och enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod (2012) för 

sjuksköterskor så har all omvårdnad en etisk dimension och varje sjuksköterska har ett 

moraliskt ansvar för sina bedömningar och beslut. Sjuksköterskan har även ett ansvar att 

aktivt förebygga hälsorisker och motivera patienter till livsstilsförändringar och bör erbjuda 

kvalificerade rådgivande samtal till vuxna med särskild risk för ohälsosam livsstil 

(Socialstyrelsen, 2017 b).  

 

Ohälsosam livsstil och hypertoni bidrar till en ökad kostnad för samhället eftersom det är en 

ökad risk att utveckla kardiovaskulär sjukdom (Socialstyrelsen, 2017). Att ge rådgivning 

kring livsstilsförändringar är därför det mest kostnadseffektiva för samhället (Saha et al, 

2013). I en randomiserad studie av Campbell et al., (1998) jämfördes patienter som fick 

strukturerad uppföljning och rådgivning av sjuksköterskor med patienter som inte fick 

strukturerad uppföljning. Där framkom det att sjuksköterskeledda mottagningar i 

primärvården ledde till ökad sekundärprevention vid kardiovaskulär sjukdom. De flesta 

patienter anammade minst en preventiv åtgärd till exempel kost, fysisk aktivitet och sänkta 

blodfetter. 

 

Enligt Dorotea Orems omvårdnadsteori är omvårdnadens mål att främja normal funktion, 

hälsa, utveckling samt välbefinnande. Egenvård är de handlingar som en människa själv utför 

för att bevara hälsa, välbefinnande och liv. Egenvårdsbehov relaterade till hälsoproblem 

återfinns hos personer som har sin hälsa hotad till exempel vid diagnosen hypertoni. Det är 

när egenvårdsbehovet överstiger personens hälsokompetens som en egenvårdsbrist uppträder 

och individen behöver omvårdnad (Kristoffersen, 2000).  

 

Sjuksköterskans kärnkompetenser 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (SSF) är den legitimerade sjuksköterskans specifika 

kompetens omvårdnad med utgångspunkt från de sex kärnkompetenserna. Socialstyrelsen 

hade tidigare ett myndighetsansvar att tillhandahålla kompetensbeskrivning som stöd för 

legitimerad sjuksköterska. Svensk sjuksköterskeförening tog över detta ansvar från och med 

maj månad år 2017. Sjuksköterskans sex kärnkompetenser är personcentrerad vård, 

teamsamverkan, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård och informatik (SSF, 

2017). Av dessa har författarna valt ut nedanstående tre kärnkompetenser. Dessa tre valdes ut 

för att patientföljsamhet är ett stort problem när det gäller hälsosamma levnadsvanor och 

vikten av personcentrerad vård är därmed stor. Teamet runt patienten i det primärpreventiva 

arbetet blir därför väldigt viktigt för att man ska lyckas. Tekniken i dagens samhälle går 

snabbt framåt och informatiken är en del utav denna med olika e-hälsoverktyg i form utav 

t.ex. appar i smartphones (Perk, Agewall & Kiessling, 2016).  
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Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård (PCV) ska utgå från patient och närstående som ska bli sedda som unika 

individer. De ska bli sedda och förstådda som personer med individuella behov, resurser, 

förväntningar och värderingar. Utifrån patientberättelsen ska sjuksköterskan identifiera vad 

hälsa betyder för patienten och därmed skapa förutsättningar för att hälsa främjas (SSF, 2017). 

PCV ska vara ett standardiserat tillvägagångssätt då det leder till att patienter känner sig 

säkrare i att hantera sin sjukdom, vilket framkom i  en studie om PCV på patienter med 

kronisk hjärtsvikt (Dudas et al., 2013).  

 

Samverkan i team 

Samverka i team betyder att komplettera varandras kompetenser och säkerställa information 

inom teamet. Dialogen i teamet är viktig för att uppnå en god och säker hälso- och sjukvård 

för patienten. Sjuksköterskan ska säkerställa informationsöverföringen mellan teamet och 

patienten utifrån patientens behov och resurser (SSF, 2017). 

  

Informatik 

Informatik innebär bland annat att dokumentera på ett sätt som utgår från den unika patienten 

och stödjer patientens situation, behov och mål. Information ska ges utifrån patientens 

kunskap och behov och bidra till att stärka patientens egenvård och inflytande i vården av sin 

sjukdom. Sjuksköterskan ska genomföra säker kommunikation och information genom hela 

vårdprocessen. Framförallt genom att underlätta tillgängligheten kring information både 

muntligt, skriftligt och genom eventuella e-hälsoverktyg och e-hälsotjänster (SSF, 2017). 

 

Problemformulering 
 

Kardiovaskulära sjukdomar kan till stor del förhindras genom att eliminera ohälsosamma 

livsstilsbeteenden. Primär hypertoni är den enskilt största behandlingsbara riskfaktorn för 

kardiovaskulär sjukdom. Obehandlad kan primär hypertoni leda till komplikationer som 

stroke, hjärtsvikt, kranskärls- och njursjukdom. Förändring av livsstil är grunden i 

behandlingen, men flera patienter behöver också läkemedel. Att förhindra uppkomst av 

sjukdom genom primärprevention föredras och primärvården har i första hand ansvaret för det 

sjukdomsförebyggande arbetet. Arbetet utförs genom rådgivning om hälsosam livsstil. 

Kommunikation mellan vårdpersonal och patient kan påverkas av deras kön och har betydelse 

för hur och vad som behandlas vilket är viktigt att tänka på i kommunikationen med patienten. 

Genom personcentrerad vård, informatik och samverkan i team stärks patientens egenvård 

och inflytande i vården av sin egen sjukdom samt god och säker hälso- och sjukvård uppnås. 

Hälso- och sjukvården satsar mycket tid och pengar för att förbättra sättet som information 

framförs på men det fokuseras lite på att förbättra patientens förståelse av sitt hälsotillstånd 

och behandling. Detta resulterar i låg hälsokompetens. Genom förbättrad hälsokompetens 

förbättras patientens förmåga att ta del av, förstå och använda hälsoinformation på ett sådant 

sätt som bibehåller och leder till god hälsa samt minskade kostnader för akutsjukvård och 

sjukhusinläggningar.  

SYFTE 
 

Syftet var att undersöka patientens hälsokompetens kring risken att utveckla kardiovaskulär 

sjukdom vid ohälsosam livsstil och primär hypertoni. 
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Frågeställning 

- Finns skillnader mellan könen i hälsokompetens och livsstil ? 

METOD 

Ansats och design 
 

En empirisk deskriptiv icke experimentell tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats valdes av 

författarna, där data samlades in med hjälp av enkäter. Enligt Eliasson (2013) lämpar sig 

kvantitativ metod bra för undersökning av större grupper, när det är viktigt att kunna sätta 

siffror på undersökningsmaterialet och för att mäta hur utbrett olika fenomen är inom gruppen 

som undersöks. Enligt Polit & Beck (2017) observeras, beskrivs och dokumenteras naturliga 

situationer med deskriptiva studier vilka ibland utgör starten för hypotesbildning och/eller 

utveckling av teorier. Att ge en rättvisande bild av omständigheter och/eller hur ofta vissa 

fenomen uppträder är även huvudsyftet med deskriptiv forskning. Enligt Jakobsson (2011) 

innehåller även deskriptiva studier ingen randomisering, intervention eller tester av relationer 

mellan olika variabler vilket stärkte  författarnas val av metod. Författarna valde även att göra 

en tvärsnittsstudie vilken enligt Denscombe (2014) syftar till att mäta ett visst fenomen vid ett 

tillfälle för att få svar på hur läget ser ut under en viss tidpunkt. Denna typ av studie lämpar 

sig även enligt Denscombe vid empiriska studier då information i form av bland annat 

bakgrund och erfarenheter inhämtas från den grupp som ska undersökas. Denscombe menar 

även att tvärsnittsstudier ger även en heltäckande och detaljrik bild av fenomenet.  

 

Enkäter valdes som datainsamlingsmetod av författarna. Enkäter är ett bra sätt att samla in 

data på när större populationer undersöks och lämpar sig bra för att samla in information om 

demografiska data samt specifika fenomen, intressen och attityder (Notter & Rose Hott, 

1996). Frågorna i enkäten formulerades utav författarna och svarsalternativen på frågorna fick 

formen av nominalvariabler, ordinalvariabler och intervallvariabler. 

 

Urval  
 

Då författarna valde att inkludera patienter på en vårdcentral där en av författarna arbetar blev 

valet av vårdcentral ett bekvämlighetsurval, vilket enligt Polit och Beck (2017) är fallet då 

lättillgängliga personer väljs till en studie. Urvalsmetoden för val av patienter blev ett icke 

slumpmässigt konsekutivt urval. Att använda ett konsekutivt urval minimerar enligt Polit och 

Beck risken för urvalsbias och är även det bästa valet vid kontinuerlig inkludering då alla 

patienter som passar in utifrån inklusionskriterierna inkluderas under den tänkta 

insamlingsperioden eller tills urvalsmängden uppnåtts. Inklusionskriterier var alla kvinnor och 

män över 18 år med diagnosen primär hypertoni, detta för att få en så stor urvalsmängd som 

möjligt. Patienterna som inkluderades skulle ha fått diagnosen inom primärvården under 

perioden från första januari 2014 till och med första december 2017. Startdatum valdes för att 

rekommendationer och riktlinjer inte skulle vara inaktuella. Slutdatum valdes för att 

nydiagnostiserade patienter inte skulle inkluderas efter att information om studien givits till 

vårdpersonalen, då det fanns en risk att vårdpersonalen kunde påverkas av studien. Detta hade 

kunnat leda till att vårdpersonalen gav utförligare information om hypertoni och eventuella 

livsstilsförändringar till patienterna. Det hade då kunnat leda till att svaren i enkäten inte hade 

blivit rättvisande. För att minimera risken för bias sattes därför det valda slutdatumet som 

inklusionskriterie. Exklusionskriterier var patienter under 18 år då dessa inte diagnostiseras 

inom primärvården och de patienter som utvecklat en kardiovaskulär sjukdom efter sin 
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diagnos primär hypertoni. Exklusion av patienter med utvecklad kardiovaskulär sjukdom 

berodde på att dessa inte längre hade enbart primär hypertoni utan en kardiovaskulär händelse 

redan har skett. Även patienter som inte talar eller förstår det svenska språket exkluderades.    
 

Datainsamling 
 

Patienter på en vårdcentral i en storstadsregion i södra Sverige tillfrågades om att delta i 

studien efter skriftligt godkännande av verksamhetschef (bilaga 

1). I samband med frågan om att delta i studien har också skriftligt samtycke inhämtats av 

patienterna (bilaga 2). En strukturerad enkät utformades utifrån syftet med studien (bilaga 3).  

 

Enligt Ejlertsson (2014) finns det regler att följa när man konstruerar en enkät. Några av de 

viktigaste reglerna som Ejlertsson nämner och som författarna följde är användning av ett 

språk som är begripligt, precisering av tids- och rumsangivelser och entydiga frågor som inte 

kan misstolkas. Enligt Ejlertsson (2014) ska en fråga åt gången ställas och inga omotiverat 

långa och/eller ledande frågor användas. Detta var författarna försiktiga med. Författarna var 

även försiktiga med användandet av kunskapsfrågor samt undvek känsliga frågor och 

negationer i frågan detta också enligt Ejlertsson (2014). Frågorna i enkäten formulerade 

författarna utifrån HSF och ESC rekommendationer gällande livsstilsförändringar för 

personer med hypertoni som fokuserar på kost, alkohol, rökning och fysisk aktivitet (HSF, 

2014; Piepoli et al., 2016). Författarna utförde en pilotstudie av enkäten på fyra patienter, två 

kvinnor och två män som uppfyllde inklusions – samt exklusionskriterierna för studien. Syftet 

med pilotstudien är enligt Ejlertsson (2014) att få reda på om frågorna tolkades såsom 

författarna tänkt vid konstruktionen. Inga ändringar utav frågorna i enkäten behövde göras 

efter pilotstudien, och de fyra enkäterna från pilotstudien inkluderades inte i studien.  

 

Enkäten numrerades och delades sedan ut till 50 patienter i samband med läkar- eller 

sjuksköterskebesök på vårdcentralen. Distribution av enkäter och information kring studien 

till sjuksköterskor och läkare gavs av verksamhetschef på vårdcentralen. Tillfrågning om 

deltagande i studien och inhämtat informerat samtycke skedde på vårdcentral av sjuksköterska 

i samband med nybesök eller återbesök på blodtrycksmottagningen eller av läkare vid den 

medicinska uppföljningen. Efter skriftligt informerat samtycke av patienten gavs den kodade 

enkäten ut i ett förslutet kuvert av samma personal som givit informationen och inhämtat 

samtycket. Patienten ombads fylla i enkäten efter besöket och lämna kuvertet innehållandes 

enkät och skriftligt informerat samtycke till receptionist som förvarade samtliga kuvert tills de 

hämtades in av författarna efter avslutad inkludering. Enligt Sophiahemmet Högskola (2016) 

bör minsta urvalsmängd vara 50 enkäter med en svarsfrekvens på minst 70 procent, alltså 35 

stycken besvarade enkäter. Om författarna efter att ha inkluderat 50 patienter inte hade 

uppnått minsta svarsfrekvens kom inkludering att fortsätta tills 35 stycken besvarade enkäter 

insamlats.     

  

Dataanalys 

 

Resultatet redovisas som deskriptiv statistik vilket enligt Billhult (2017) kan ge en överblick 

av insamlad data genom att grunddata komprimeras och sammanfattas. Alla svaren, utom 

demografisk bakgrund i enkäten bröts ner av författarna och betecknades med olika siffror. 

Enligt Eliasson (2013) krävs detta för att kunna koda svaren från insamlad data. Då olika 

variabler enligt Billhult (2017) skiljer sig åt när det gäller hur de rangordnas och hur noga de 
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kan mätas, togs detta med i beräkningen av författarna vid rangordning och mätning av 

variablerna. 

 

Ja och nej frågor användes till viss del av författarna i enkäten. Dessa svarsalternativ är enligt 

Eliasson (2013) dikotoma variabler, vilka formellt sett är nominalvariabler som ändå kan 

behandlas som ordinalvariabler. Svarsalternativ i form av ordinalvariabler användes också av 

författarna, vilka enligt Eliasson (2013) kan skapas genom att dela upp kvotvariabler i mindre 

antal grupper vilket författarna gjorde. Även kvotvariabler i form av ålder längd, vikt och 

BMI användes, vilka enligt Eliasson (2013) alltid mäts med siffror.   

 

För att kunna beräkna relativ frekvens bör insamlad data sammanställas i frekvenstabeller 

(Borg & Westerlund, 2012). Detta utfördes av författarna i Microsoft Office 2003 

programmet Excel, version 11.8404.8405. Därefter räknades centralmått och spridningsmått 

ut utifrån frekvenstabellerna, detta för att enligt Billhult (2017) se hur mycket variablerna 

skiljer sig från det vanligaste i materialet. Vid beräkning av de insamlade ordinalvariablernas 

centralmått och spridningsmått användes median och variationsbredd. Detta då medianen 

enligt Billhult (2017) är det centralmått som bör användas för ordinalvariabler. Vidare tar 

Billhult upp att det spridningsmått som är mest lämpligt för medianen är interkvartilavstånd 

eller variationsbredd. Då medelvärdet enligt Polit och Beck (2017) bör användas för att 

beskriva kvotvariabler valde författarna detta centralmått. Författarna valde därefter 

standardavvikelsen (SD=standard deviation) som spridningsmått för medelvärdet då detta 

enligt Borg och Westerlund (2012) är det mest lämpliga spridningsmåttet för medelvärdet.  

 

Vid omfattande statistiskt material är det lämpligt att presentera materialet i tabeller och/eller 

diagram (Borg & Westerlund, 2012). Resultatet presenterades därför i tabeller och/eller 

cirkeldiagram uppdelat för alla deltagare samt könsfördelat, kvinnor och män under 

rubrikerna demografisk sammanställning, bakgrund, kostvanor, alkoholvanor, rökvanor och 

fysisk aktivitet. Dessa rubriker skapades utifrån enkätens rubriker och frågor. Demografisk 

sammanställning och sjukdomsbakgrund presenterades i tabeller och kostvanor, alkoholvanor, 

rökvanor och fysisk aktivitet presenterades i cirkeldiagram.    

 

Bortfall innebär att det saknas svar från respondenter som från början inkluderades i studien. 

Internt bortfall kan innebära att vissa frågor i ett frågeformulär inte besvarats, medan externt 

bortfall innebär att enkäten inte besvarats alls (Jakobsson, 2011). Med hjälp av en 

bortfallsanalys ser man hur bortfallsgruppen skiljer sig från de som inkluderades och 

fullföljde studien. Med hjälp av den informationen kan sedan en bedömning av resultatets 

giltighet och studiens generaliserbarhet göras (Jakobsson, 2011). Under analysen av data 

noterades därför bortfall fortlöpande, för en eventuell bortfallsanalys. Detta för att urskilja om 

det var någon fråga som oftare lämnades utan svar. I fall där deltagaren inte alls fyllt i enkäten 

eller valt att avsluta sitt deltagande i studien exkluderades enkäten som fanns tillgänglig. 

 

Forskningsetiska övervägande 
 

Skriftlig och muntlig information om studien gavs till verksamhetschef på vårdcentralen och 

studien påbörjades efter att skriftligt godkännande inhämtats. Alla patienter kom att 

informeras muntligt men även skriftlig information gavs om studien. Deltagandet var frivilligt 

och patienten kunde när som helst avbryta sitt deltagande i studien. Vidare informerades 

patienten om att enkäten och det informerade samtycket kom att behandlas konfidentiellt och 

låstes in så att inga obehöriga kommer åt materialet. Enkäten kunde inte kopplas till den 
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enskilde patienten då den numrerats. Information gavs även till patienten om att 

ställningstagande till medverkan i studien inte på något sätt kom att påverka deras vård. Detta 

i enlighet med de etiska principer kring medicinsk forskning som omfattar människor 

(Helsingforsdeklarationen, u.å.). Information som gavs till verksamhetschef och deltagare 

kommer enligt 16 § i SFS 2003:460 inkludera forskningens plan, syfte, eventuella risker och 

följder, metoder som ska användas, vem som är forskningshuvudman samt att deltagandet var 

frivilligt och att personen kunde avbryta medverkan när som helst togs upp för att ett skriftligt 

samtycke skulle kunna inhämtas. Utöver informationskravet, samtyckeskravet och 

konfidentialitetskravet kom även nyttjandekravet att uppnås genom att den insamlade datan 

som inhämtats i samband med studien enbart kom att användas för det som studien avsåg att 

studera (Vetenskapsrådet, 2002). Att enkäten fylldes i utanför undersökningsrummet och 

lämnades till receptionist på vårdcentral var för att minimera risken att vårdpersonal hjälpte 

patienten att fylla i enkäten vilket eventuellt skulle kunnat ge missvisande resultat. Ett annat 

etiskt observandum är att en av författarna arbetar på den vårdcentral där studien utfördes. 

Detta skulle kunna påverkat vårdpersonalen som eventuellt kunde känna sig granskade eller 

utpekade i sin arbetsroll då det är kollegor till författaren som informerade och inkluderade 

patienten i studien. För att minimera denna risk gavs en genomgång av studiens syfte av 

verksamhetschef på vårdcentralen under ett möte med personalen. Genom att kollegor till en 

av författarna informerade och inkluderade patienten minimerades även risken för bias då 

ingen av författarna kom att arbeta med patienterna. Denna studie lämnades in till den etiska 

nämnden på Sophiahemmets Högskola i enlighet med högskolans riktlinjer (Sophiahemmet 

Högskola, 2016).   
 

RESULTAT 

 

Resultatet presenteras i tabeller och i cirkeldiagram under rubrikerna demografisk data, 

bakgrund, kostvanor, alkoholvanor, rökvanor samt fysisk aktivitet. Tabeller och cirkeldiagram 

skapades för alla deltagare samt könsfördelat, kvinnor och män. De frågor som inte 

besvarades i enkäten räknas som bortfall och presenteras i tabellerna och cirkeldiagrammen. 
 

Demografisk sammanställning 
 

Den demografiska datan innefattar kön, ålder, längd, vikt och BMI. BMI är också fördelat i 

kategorierna undervikt, normalvikt, övervikt samt fetma.  
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Tabell 1 Demografisk data  

 Kvinna 
N=26 

Man 
N=24 

Totalt 
N=50 

Könsfördelning 26(52) 24(48) 50 (100) 

Ålder 64 ±14 62 ±12 63 ±13 

Längd 165 ±7 177 ±10 170 ±10 

Vikt 73 ±16 95 ±23 84 ±22 

BMI 27 ±6 30 ±6 29 ±6 

Könsfördelningen redovisas i antal och procent inom parentes.  
Ålder, längd, vikt och BMI är könsfördelat och redovisas i medelvärde och standarddeviation. 
 

I undersökningen deltog fler kvinnor än män och skillnad i SD ses för ålder, vikt och BMI. 

Skillnader i SD kan även ses för båda könen för respektive variabel. Dock större skillnad i SD 

hos männen gällande vikt. Båda könen har ett högt medelvärde för BMI, 27 respektive 30. 

Övre gränsen för normalvikt är BMI 25. Alltså är övervägande utav deltagarna överviktiga 

enligt BMI.       
 

Tabell 2 Deltagare i respektive BMI undergrupp 

Gränsvärden BMI Kvinna 
N=26 

Man 
N=24 

Totalt 
N=50 

Normalvikt 
18,5-24,9 

12 (46) 5 (21) 17 (34) 

Övervikt 
25-29,9 

9 (35) 7 (29) 16 (32) 

Fetma 
>30  

5 (19) 12 (50) 17 (34) 

Antalet deltagare i respektive BMI grupp redovisas könsfördelat i antal och procent inom  
parentes. 
 

En jämn fördelning av alla deltagarna kan ses i BMI grupperna normalvikt, övervikt och 

fetma. Inga deltagare var underviktiga som i detta fallet innebar ett BMI under 18,5. Däremot 

ses skillnad i fördelningen i BMI grupperna mellan könen då nästan hälften av kvinnor är 

normalviktiga och färre lider av övervikt och fetma. Detta jämfört med männen där hälften 

lider av fetma och färre är överviktiga respektive normalviktiga. 
 

Bakgrund   
 

Bakgrunden innefattar det årtal deltagarna fick diagnosen hypertoni, om de fått information 

om vad sjukdomen hypertoni innebar och om de fått information att hypertoni kan leda till att 

de utvecklar kardiovaskulär sjukdom. Vidare innefattades om de fick hälsoråd vid 

diagnostisering, om de åt medicin för hypertoni, om de fick medicin i samband med 

diagnostisering eller om de fick andra hälsoråd. Sista frågan i enkäten handlade om de hade 

andra diagnostiserade risksjukdomar, som diabetes, förhöjda blodfetter, övervikt och/eller 
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stresssyndrom. De ombads ringa in alla sjukdomar som eventuellt var aktuella och även det 

resultatet redovisas under denna rubrik.    
 

Majoriteten av deltagarna diagnostiserades med primär hypertoni år 2014 och år 2017. Något 

fler män diagnostiserades år 2017 men ingen större skillnad mellan könen kan ses de andra 

åren. 
 

Tabell 3 Fick du hälsoråd i samband med diagnos hypertoni? 

Kön Ja Nej 

Kvinna 
N=26 

13(50) 13(50) 

Man 
N=24 

14(58) 10(42) 

Totalt 
N=50 

27(54) 23(46) 

Könsfördelningen redovisas i antal och procent inom parentes.  
 

Endast hälften av deltagarna fick information om vad sjukdomen hypertoni är och av dessa 

något fler kvinnor än män. Resultatet kring informationen att hypertoni kan leda till 

kardiovaskulär sjukdom visar att övervägande antal deltagare (32 procent) svarat ja på den 

frågan. I tabell 3 visar resultatet på frågan angående hälsoråd i samband med diagnosen 

hypertoni att lite över hälften av deltagarna svarat att det givits och något fler män än kvinnor. 
 

Tabell 4 a Fick du medicin insatt direkt i samband med diagnosen hypertoni? 

Kön Ja Nej 

Kvinna 
N=21 

16 (62) 5 (19) 

Man 
N=17 

9 (38) 8 (33) 

Totalt 
N=38 

25(50) 13(26) 

Könsfördelningen redovisas i antal och procent inom parentes. 
 

I tabell 4 a framkommer det att en större del av deltagarna medicinerar för hypertoni och av 

dessa är något fler kvinnor än män. Vidare framkom det att av de som medicinerar blev fler 

deltagare insatta på medicinering vid diagnostisering och kvinnor oftare än män. 
 
 
 
 
 
 
 



                      BILAGA I 

 

 

16 

Tabell 4 b Fick du hälsoråd istället för insättning av medicin vid diagnos hypertoni?  

Kön Ja Nej Minns inte Bortfall 

Kvinna 
N=5 

0(0) 5 (100) 0(0) 0(0) 

Man 
N=7 

3 (43) 1 (14) 2 (29) 1 (14) 

Totalt 
N=12 

3(25) 6(50) 2(17) 1(8) 

Könsfördelningen samt totalt  redovisas i antal samt procent inom parentes. 
 

I tabell 4 b ser man att endast en mindre del av alla deltagare som medicinerar för hypertoni 

fick hälsoråd istället för medicin insatt i samband med diagnos. Inga kvinnor som inte 

medicinerar för hypertoni fick hälsoråd istället för medicin, jämfört med nästan hälften av 

männen och endast ett bortfall noterades. 
 

Tabell 5 Har du någon/några av dessa risksjukdomar?  

Kön Diabetes Förhöjda 

blodfetter 
Övervikt Stressyndrom Kombination av 2-4 

diagnoser 
Ingen/inga 

utav  
diagnoserna 

Kvinna 
N=26 

1(4) 1(4) 7(27) 3(12) 3(12) 11(42) 

Man 
N=24 

3(13) 0(0) 6(25) 1(4) 6(25) 8(33) 

Totalt 
N=50 

4(8) 1(2) 13(26) 4(8) 9(18) 19(38) 

Könsfördelningen redovisas i antal och procent inom parentes. 
 

I tabell 5 framkommer det att lite mer än hälften av deltagarna hade andra risksjukdomar 

utöver hypertoni. Den mest förekommande risksjukdomen hos deltagarna var övervikt men 

många deltagare hade även en kombination av flera risksjukdomar. För både män och kvinnor 

var övervikt och en kombination av flera risksjukdomar vanligast. Dock sågs en skillnad 

gällande förhöjda blodfetter och stressyndrom som var vanligare hos kvinnor och diabetes 

som var vanligast hos män. Vidare framkom det att lite mer än hälften fick hälsoråd i 

samband med andra risksjukdomar och nästan lika många män som kvinnor fick hälsoråd. 
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Kostvanor 

 

Hur ofta äter du grönsaker och/eller rotfrukter? Färgerna visar intaget för antal dagar/vecka. 

2%

18%

18%

54%

8%
0

1

2-3

4-5

6-7

 

Resultat för antal dagar/vecka redovisas i procent för totalt antal deltagare                                                                                        

En större del av deltagarna äter grönsaker och/eller rotfrukter oftare än tre gånger i veckan 

varav lite mer än hälften av alla deltagare äter grönsaker och/eller rotfrukter sex till sju gånger 

i veckan. Majoriteten av kvinnorna äter grönsaker oftare än än tre gånger i veckan, vilket är 

fler än männen. En större del av kvinnorna äter grönsaker sex till sju gånger i veckan jämfört 

med männen. 

 

Hur ofta äter du frukt och/eller bär? Färgerna visar intaget för antal dagar/vecka.  

2%14%

28%

10%

42%

4%
0

1
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4-5

6-7

Bortfall

            

Resultat för antal dagar/vecka redovisas i procent för totalt antal deltagare                                                                                        

Stor spridning av deltagarnas konsumtion av frukt och/eller bär i veckan ses men flest 

deltagare äter frukt och/eller bär sex till sju gånger i veckan. Dock äter endast lite över hälften 

av deltagarna frukt och/eller bär oftare än tre gånger i veckan. Bortfall noterades även då två 

deltagare inte svarade på denna fråga. Nästan lika många kvinnor som män äter frukt och/eller 

bär sex till sju gånger i veckan. Dock äter fler kvinnor frukt och/eller bär oftare än tre gånger i 

veckan.    
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Hur ofta äter du  fisk eller skaldjur? Färgerna visar intaget för antal dagar/vecka 
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36%
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Resultat för antal dagar/vecka redovisas i procent för totalt antal deltagare                                                                                        

Endast en mindre del av kvinnorna och männen äter fisk och/eller skaldjur två till tre gånger i 

veckan. Dock äter männen fisk och/eller skaldjur något oftare än kvinnorna. Bortfall 

noterades även då tre deltagare inte svarade på denna fråga. 

 

Hur ofta får du i dig mer än en tesked salt/dag? Färgerna visar intaget för antal dagar/vecka 
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Bortfall

          
Resultat för antal dagar/vecka redovisas i procent för totalt antal deltagare                                                                                        

 

Majoriteten av deltagarna äter mer än en tesked salt per dag och betydligt fler kvinnor äter 

mer salt än män. Bortfall noterades även då tre deltagare inte svarade på denna fråga. 
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Hur ofta äter du rött kött? Färgerna visar intaget för antal dagar/vecka. 

44%
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Resultat för antal dagar/vecka redovisas i procent för totalt antal deltagare                                                                                        
 

Män äter rött kött betydligt oftare jämfört med kvinnor. Både män och kvinnor äter sällan rött 

kött oftare än tre gånger per vecka. Män äter dock rött kött oftare än tre gånger per vecka än 

kvinnorna. Bortfall noterades även då två deltagare inte svarade på denna fråga.     

 

 

Hur ofta äter du kaffebröd, choklad, godis, chips, läsk och/eller saft? Färgerna visar intaget 

för antal dagar/vecka 
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Resultat för antal dagar/vecka redovisas i procent för totalt antal deltagare                                                                                        
                                              

Majoriteten av både kvinnor och män äter kaffebröd, choklad, godis, chips, läsk och/eller saft 

någon gång i vecka. Vanligast för båda könen är att de äter detta två till tre gånger i veckan. 

Dock äter fler män detta fyra till fem gånger i veckan medan kvinnor oftare äter detta endast 

en gång i veckan. Bortfall noterades även då två deltagare inte svarade på denna fråga. 
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Har du fått information om kostens betydelse vid högt blodtryck? Färgerna visar svaren ja,nej 

och bortfall. 

48%
48%

4%

Ja

Nej

Bortfall

 

Resultat i procent för totalt antal deltagare.  

Lika många deltagare fick information om kostens betydelse vid hypertoni som de som inte 

fick information och det var en jämn fördelning mellan könen. Bortfall noterades även då två 

deltagare inte svarade på denna fråga. 

  

 

Har du gjort någon förändring i kosthållning efter diagnos hypertoni? Färgerna visar svaren ja 

och nej 

 

42%

58%

Ja

Nej

 

Resultat i procent för totalt antal deltagare.  

Endast hälften av männen har förändrat sina kostvanor efter diagnostisering dock är det 

betydligt fler män jämfört med kvinnor som förändrat sina kostvanor efter diagnostisering. 

Bortfall noterades även då två deltagare inte svarade på denna fråga. 
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Alkoholvanor 

 

Dricker du alkohol?  

Mer än hälften av deltagarna dricker alkohol och det var en jämn fördelning mellan könen. 

Bortfall noterades även då två deltagare inte svarade på denna fråga.  

Hur många standardglas/vecka dricker du? Färgerna visar intaget för antal standardglas/vecka 
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Resultat för antal dagar/vecka redovisas i procent                                           Resultat för antal dagar/vecka redovisas i procent 

för kvinnor                                                                                                        för män 

 

Majoriteten av både män och kvinnor dricker mellan ett till fyra standardglas. Inga kvinnor 

dricker mer än detta medan en mindre del av männen dricker mer än fyra standardglas. 

Bortfall noterades även då två deltagare inte svarade på denna fråga. 

 

Fick du information om gränsen för riskbruk av alkohol? Färgerna visar svaren ja,nej och 

bortfall. 

28%

68%

4%

Ja

Nej

Bortfall

 
Resultat i procent för totalt antal deltagare.  

 

Endast en liten del av deltagarna får information om gränsen för riskbruk av alkohol vid 

diagnostisering och det var en jämn fördelning mellan könen. Bortfall noterades även då två 

deltagare inte svarade på denna fråga. 
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Har du gjort någon förändring i alkoholkonsumtion efter diagnos hypertoni? Färgerna visar 

svaren ja och nej 

13%

87%

Ja

Nej

 
 
Resultat i procent för totalt antal deltagare.  

 

En liten del av männen har gjort förändring i alkoholkonsumtion efter diagnostisering jämfört 

med kvinnorna som inte gjort någon förändring alls. Bortfall noterades även då två deltagare 

inte svarade på denna fråga. 

 

Rökvanor 
 

Antal rökare. Färgerna visar svaren ja,nej och nej har slutat 

10%

68%

22%
Ja

Nej

Nej, har slutat

  

Resultat i procent för totalt antal deltagare. 

Minst andel deltagare röker, en liten andel har slutat och majoriteten röker inte alls. Detta var 

jämnt fördelat mellan könen. 

 

Har du försökt sluta röka efter diagnos hypertoni? 

Endast hälften av männen har försökt sluta efter att de fått diagnosen hypertoni. Detta är dock 

fler än den mindre andelen kvinnor som försökt sluta efter att de fått diagnosen hypertoni.  
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Har du försökt sluta röka med hjälp av rökavänjningspreparat? 

Hälften av männen har försökt sluta röka med hjälp av rökavvänjningspreparat. Vilket är fler 

än den mindre andelen kvinnor som försökt sluta röka med hjälp av rökavvänjningspreparat. 

 

Har du blivit erbjuden rökavänjningshjälp på vårdcentralen? Färgerna visar svaren ja och nej 

80%

20%

Ja

Nej

 
Resultat i procent för totalt antal deltagare.  
 

En liten del av kvinnorna blev erbjudna hjälp med rökavvänjning på vårdcentral jämfört med 

männen som inte blev erbjudna hjälp.  

 

Har du fått information om risken med rökning vid hypertoni? Färgerna visar svaren ja och 

nej 

60%

40% Ja

Nej

 
Resultat i procent för totalt antal deltagare.  
 

Något fler än hälften av kvinnorna fick information om risken med rökning vid hypertoni 

jämfört med hälften av männen. 

 

Har du gjort någon förändring i rökvanor efter diagnos hypertoni?  

Fler kvinnor har gjort förändring i sina rökvanor efter diagnostisering än män då alla kvinnor 

gjort men endast hälften av männen gjort förändringar.  
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Fysisk aktivitet 
 

Hur ofta styrketränar du?   

Majoriteten av all deltagare styrketränar inte alls och endast en liten del styrketränar två till tre 

dagar i veckan. Denna fördelning var jämn mellan könen.  
 

Hur ofta konditionstränar du minst 30 minuter /vecka? Färgerna visar för antal dagar/vecka 

8%
15%

42%

27%

8%
0

1

2-3

4-5

6-7

                  

41%

21%

17%

13%
8%

0

1

2-3

4-5

6-7

                     
Resultat för antal dagar/vecka redovisas i procent                         Resultat för antal dagar/vecka redovisas i procent 

för kvinnor                                                                                      för män 

 

En jämn fördelning gällande hur ofta alla deltagarna konditionstränar kan ses. Dock 

framkommer det att nästan alla kvinnor konditionstränar någon gång i veckan jämfört med 

männen där endast lite mer än hälften konditionstränar någon gång i veckan. Trots detta 

konditionstränar kvinnor och män lika ofta sex till sju gånger i veckan.   

 

Information om den fysiska aktivitetens betydelse. Färgerna visar svaren ja och nej 

60%

40% Ja

Nej

 
Resultat i procent för totalt antal deltagare 

 

Endast lite mer än hälften av alla deltagare får information om motionens betydelse vid 

hypertoni och detta var jämnt fördelat mellan könen. 
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Förändring av fysisk aktivitet efter diagnos hypertoni 

Lite mindre än hälften av männen har förändrat sin fysiska aktivitet efter diagnostisering. 

Vilket är något fler än kvinnorna. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
 

Valet av en deskriptiv studie med kvantitativ ansats och design ämnade sig väl för att ge svar 

på syftet och frågeställningarna i enkäten. Detta då deskriptiva studier enligt Polit & Beck 

(2017) observerar, beskriver och dokumenterar naturliga situationer och ger en rättvisande 

bild av omständigheter och/eller hur ofta vissa fenomen uppträder. Deskriptiva studier 

innehåller enligt Jakobsson (2011) ingen randomisering, intervention eller tester av relationer 

mellan olika variabler vilket ytterligare stärkte författarnas val av metod då inget av detta 

ämnades utföras.  

 

Valet av en tvärsnittsstudie ämnade sig väl för att mäta de fenomen som författarna ville 

undersöka. Detta då tvärsnittsstudier enligt Denscombe (2014) och Polit och Beck (2017) 

mäter fenomen som förekommer vid ett specifikt tillfälle för en population. Enligt Denscombe 

(2014) ger tvärsnittsstudier även en heltäckande och detaljrik bild, vilket önskades av 

författarna.  

 

Författarna anser att valet av kvantitativ metod lämpade sig bra för denna undersökning då en 

större grupp undersöktes och undersökningsmaterialet kodades. Vilket enligt Eliasson (2013) 

kvantitativa metoder lämpar sig bra för. Författarnas undersökning täckte även in flera 

områden då frågor om olika livsstilsfaktorer ställdes. Enligt Eliasson (2013) lämpar sig 

kvantitativa metoder även vid denna typ av företeelse. En nackdel med denna metod menar 

Eliasson är att den saknar möjlighet att undersöka den valda frågeställningen på djupet vilket 

en kvalitativ metod hade kunnat gjort. Författarna ser dock inte detta som ett problem då syfte 

med denna studie var att undersöka patientens hälsokompetens kring risken att utveckla 

kardiovaskulär sjukdom vid ohälsosam livsstil och primär hypertoni. Inte förklara varför 

patienternas hälsokompetens kring risken att utveckla kardiovaskulär sjukdom vid ohälsosam 

livsstil och primär hypertoni är låg, hög och så vidare. Eventuellt skulle undersökningen 

kunnat utförts som en blandning av kvantitativ metod i form av enkäter och kvalitativ metod i 

form av intervjuer. Detta för att enligt Eliasson (2013) kunna följa upp intressanta fynd i den 

kvantitativa undersökningen med intervjuer. Dock anser författarna att detta inte hade varit 

möjligt med tanke på den tidsram som författarna hade till förfogande.   

 

Urval 

Bekvämlighetsurvalet av vårdcentral där patienter inkluderades fungerade väl enligt 

författarna. Enligt Polit & Beck (2017) är detta att välja lättillgängliga personer till en studie.  

Troligtvis hade generaliserbarheten stärkts om urvalet hade utökats till fler vårdcentraler. 

Dock anser författarna att tidsramen för denna studie inte gav utrymme för detta. Det 

konsekutiva urvalet av patienter fungerade väl enligt författarna. Att använda ett konsekutivt 

urval är enligt Polit & Beck (2017) det bästa valet vid kontinuerlig inkludering. Då inga 

problem noterades under inkluderingen av patienter ansågs denna urvalsmetod som positiv av 

författarna. Inklusions-och exklusionskriterier var enligt författarna rätt då population som 

önskade undersökas blev undersökt. Även åren som patienterna skulle ha fått sin diagnos 

mellan anser författarna var rätt val, då riktlinjerna kring behandling vid primär hypertoni 

enligt Mancia et al. (2013) uppdaterades år 2013. Extern validitet har uppnåtts enligt 
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författarna då ett urval har gjorts som kan representera populationen. Enligt Polit och Beck 

(2017) krävs detta för att en studie ska vara generaliserbar.  

  

Datainsamling 

Enkätstudier är enligt Notter & Rose Hott (1996) ett bra sätt att samla in data när större 

populationer undersöks. Användning av enkäter som insamlingsmetod lämpade sig i 

författarnas undersökning där demografisk data samt specifika fenomen, intressen och 

attityder samlades in. Enkäterna gav en bild av omständigheterna och visade fenomen vilket 

är huvudsyftet med deskriptiv forskning (Polit & Beck, 2017).  

 

Utformningen av frågorna i enkäten gjordes av författarna enligt riktlinjer från Ejlertsson 

(2014), kring hur man utformar en enkät. Frågorna formulerades av författarna utifrån ESC:s 

samt HSF:s rekommendationer gällande livsstilsförändringar. Frågorna av typen ja och nej 

och de frågor av ordinalskalstyp som användes i enkäten gick att använda och gav ett rikt 

material. Dock hade det underlättat om det funnits en färdig enkät att använda sig av för 

denna undersökning, då skapandet av en egen enkät var tidskrävande och komplicerat. 

Dessutom hade en färdig enkät möjligtvis kunnat resultera i mindre bortfall vilket hade kunnat 

stärka studiens validitet. Undersökningens validitet och reliabilitet kan ha påverkats av detta 

då rätt mätinstrumentet ska användas för att mäta det som är tänk att mätas och göra det 

noggrant (Polit & Beck, 2017). Dock utförde författarna en pilotstudie på fyra patienter där 

enkäten testades, i vilken det framkom att inga frågor behövde ändras. Enkäterna som testades 

i pilotstudien inkluderades inte. Genom att författarna utförde en pilotstudie kunde 

undersökningens validitet och reliabilitet stärkas. Detta då pilotstudien enligt Notter och Rose 

Hott (1996) utförs för att kontrollera att instrumentet som används är tillförlitligt och giltigt. 

Även insamling av enkäterna fungerade enligt författarna bra och en hög svarsfrekvens 

uppnåddes. Detta kan bero på att enkäterna gavs ut och samlades in under vårdtillfället då 

bortfallet vid utskick ofta är ganska stort (Polit & Beck, 2017).   

 

Dataanalys 

Sammanställning av data i frekvenstabeller med hjälp av Excel fungerade bra för författarna. 

Dock uppstod ett problem vid manuell beräkning av den relativa frekvensen utifrån 

frekvenstabellerna, då ett avrundningsfel uppstod. Detta ledde till att totalen för många av 

uträkningarna blev 101 eller 99 procent. Då detta är en normalt förekommande företeelse och 

inte beror på ett faktiskt fel i uträkningarna valde författarna att acceptera en procents 

avvikelse från 100 procent. Denna avvikelse försvann dock då data fördes in i Excel för att 

skapa cirkeldiagrammen. Detta beror på att det i Excel sker en automatisk avrundning för att 

få en total på 100 procent.  

 

Beräkning av medelvärde och SD fungerade bra för kvotvariablerna ålder, längd, vikt och 

BMI. Vid beräkning av median och variationsbredd för ordinalvariablerna upptäcktes dock att 

mycket information gick förlorad. Detta då medianen gick att beräkna men inte gav en 

rättvisande bild av resultatet. Vilket enligt Polit och Beck (2017) är huvudsyftet med en 

deskriptiv studie. Ett liknande problem noterades då författarna beräknade variationsbredden 

då denna var konstant och inte skilde sig för alla deltagare. Variationsbredden skilde sig även 

ytterst lite på vissa frågor mellan kvinnor och män. Då variationsbredden och medianen inte 

tillförde någonting till resultatet valde författarna att presentera ordinalvariablerna utifrån 

relativ frekvens då författarna ansåg att detta gav ett mer rättvisande svar. Att presentera 

kvantitativa variabler utifrån relativ frekvens kan enligt Borg och Westerlund (2012) även 

vara intressant om data vill jämföras mellan olika stora grupper. Även om författarna inte 

ämnade att jämföra variablerna ansåg författarna att den relativa frekvensen gav en mer 
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rättvisande bild av resultatet och att mer information kunde utläsas för alla deltagare samt för 

respektive kön.  

 

Eventuellt hade författarna kunnat presentera medianen och istället för variationsbredd använt 

sig av kvartiler och kvartilavvikelser, vilka enligt Borg och Westerlund (2012) brukar 

användas tillsammans med medianen. Om författarna använt kvartiler och kvartilavvikelser 

hade författarna kunnat presentera spridningen i materialet på ett mer rättvisande sätt än med 

variationsbredden genom att använda lådagram. Vilka enligt Borg och Westerlund (2012) 

presenterar den lägsta och högsta observationen, medianen samt den tionde, 25:e, 75:e och 

90:e percentilen, vilka markerar den procentuella gränsen för var värdena finns. Hade 

lådagram använts istället för variationsbredden av författarna kunde spridningen presenterats 

på ett sätt som gjort resultatet lätt att utläsa utan risk att lika mycket information förlorats. 

Detta sätt att analysera hade dessutom eventuellt kunnat ta mindre utrymme i anspråk vilket 

hade kunnat göra texten lättare att läsa. Dock anser författarna att valet att presentera 

ordinalvariablerna utifrån relativ frekvens var mer rättvisande då exakta siffror för hur många 

som svarade på respektive fråga kunde presenteras.   

 

Författarnas beslut att presentera resultatet i tabeller och diagram var ett bra val, då tabeller 

och diagram enligt Borg och Westerlund (2012) kan förtydliga och underlätta texten för 

läsaren. Författarnas beslut att presentera svarsalternativ av ordinalskaletyp i diagram var 

också ett bra val då diagram enligt Borg och Westerlund (2012) kan åskådliggöra materialet 

bättre. 
 

Bortfall 

Internt bortfall noterades på frågorna 4 b (8 procent), 5 b-h (4-6 procent) och 6 a-d (4-7 

procent) i enkäten. Bortfallet på fråga 4 b kan eventuellt berott på att fråga 4 inte var 

tillräckligt tydligt utformad. Detta då missförstånd kan antas uppstått om frågorna 4 a och 4 b 

skulle besvaras eller inte utifrån svaret på fråga 4. Då fråga 5 b-h och 6 a-c ligger på en egen 

sida kan bortfallet på dessa frågor eventuellt ha berott på att deltagarna missat denna sida. 

Fråga 6 d besvarades inte av vissa deltagare. Denna fråga ligger överst på en sida där 

resterande frågor besvarats. Anledningen till detta bortfall kan därför inte förklaras. Då det 

interna bortfallet var litet och endast noterades på vissa frågor valde författarna att enbart 

exkludera dessa svar och inte hela enkäten. Genom att inte exkludera dessa enkäter kunde 

svar på de övriga frågorna användas i undersökningen. Detta var möjligt då de olika frågorna 

under de olika rubrikerna går att undersöka var för sig.  

 

Resultatdiskussion 
 

Här diskuteras och jämförs undersökningens insamlade data med tidigare forskning och 

riktlinjer inom ämnet.  
 

Demografisk sammanställning 

Könsfördelningen av det totala antalet deltagare var jämnt vilket är positivt då författarna 

önskade se om skillnader fanns mellan könen utifrån studiens syfte. Åldern på 63 år som 

medelvärde för alla deltagarna visar också en representativ del av populationen med primär 

hypertoni. Detta eftersom det oftast handlar om en systolisk hypertoni på grund av kärlstelhet 

som utvecklas med åldern (Franklin et al.,1997). Dock så var det totala åldersspannet i 

författarnas undersökning mellan 40-88 år. Det framkom även att majoriteten av alla 

deltagarna var överviktiga och medelvärdet för kvinnornas BMI var inom området för 
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övervikt och medelvärdet för männen var inom området fetma. Detta är ett problem då 

hypertoni enligt Mancia et al. (2013) är sammankopplat med övervikt och viktminskning 

enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] (2007) kan leda till sänkning av 

blodtrycket, upp till 10 mmHg. Enligt ESC:s guidelines (2016) bör Body Mass Index (BMI) 

ligga mellan 20-25 kg/m2 för både män och kvinnor. Enligt Piepoli et al. (2016) är 

kardiovaskulär sjukdom den vanligaste dödsorsaken i världen och riskfaktorerna fetma och 

diabetes ökar i Europa. Övervikt och fetma sågs även hos övervägande antal (66 procent) av 

deltagarna i författarnas studie. Då detta fynd enligt författarna kan bero på låg 

hälsokompetens hos deltagarna, anser författarna att åtgärder krävs för att öka patienternas 

hälsokompetens. Detta är viktigt då det kan främja det primärpreventiva arbetet och patientens 

förmåga till egenvård, som till exempel viktnedgång hos överviktiga patienter. Ökad 

hälsokompetens leder även till bra livsstilsförändringar och minimerar risken för 

kardiovaskulär sjukdom. För att uppnå detta krävs ett samarbete mellan vårdpersonalen och 

patienterna. Vidare krävs det även att vårdpersonalen har ett personcentrerat förhållningssätt. 

Detta är någonting som SBU (2007) tar upp, då ett personcentrerat förhållningssätt hos 

sjuksköterskor är av största vikt. Ett teamarbete mellan patient och sjuksköterska, och ett 

teamarbete inom vårdteamet runt patienten är även en viktig del i arbetet med prevention.  

 

Bakgrund  

Bakgrunden innefattade fråga 1-4 b i enkäten. På både fråga 4 a och/eller 4 b noterades att 

några av deltagarna svarade, vilket det inte var tänkt att de skulle göra. Beroende på om 

deltagarna svarat ja eller nej på fråga 4 skulle antingen fråga 4 a eller 4 b besvarats. Detta kan 

eventuellt ha berott på att frågorna inte var tillräckligt tydligt utformade vilket kan ha lett till 

missförstånd att svara på båda frågorna. Dessa felsvar i form av missförstånd från deltagarnas 

sida räknades inte med i resultatet.  

 

Hälften av deltagarna i författarnas undersökning fick information om vad hypertoni är och 

ännu fler deltagare uppgav att de fått information om att hypertoni kan leda till kardiovaskulär 

sjukdom. Vidare framkom det att 66 procent av deltagarna blev insatta på medicin i samband 

med diagnos och att fler kvinnor (76 procent) oftare blev insatta på medicin än männen (53 

procent). Det visade sig däremot att kvinnor som inte blev insatta på medicin inte fick 

hälsoråd istället för medicin till skillnad från männen (43 procent). Detta är ett intressant fynd 

då det i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma 

levnadsvanor (2017a) framkommer att personer med särskild risk som hypertoni, ska få råd 

om livsstilsförändringar. Detta för att enligt Socialstyrelsen inte drabbas av ytterligare ohälsa 

och för tidig död. Förändring i livsstil är enligt Bengtsson Boström & Manhem (2016) även 

grunden i behandling av hypertoni och behandling med läkemedel sker därefter vid behov. 

Dock framkom det i SBU:s rapport (2017) att patienter med höga blodfetter och/eller 

hypertoni som fick medicin insatt hade svårare att följa livsstilsråd. 

 

I författarnas undersökning visade det sig att lite mer än hälften (62 procent) av deltagarna 

hade andra diagnostiserade risksjukdomar, där övervikt var den mest förekommande hos både 

kvinnor och män. Diabetes, förhöjda blodfetter och fetma är ofta associerat med hypertoni 

(Mancia et al., 2013). Då ett högt blodtryck och andra kardiovaskulära riskfaktorer 

tillsammans ger en högre kardiovaskulär risk bör den totala kardiovaskulära risken beräknas 

inför behandling av hypertoni (Nyström, 2008; Piepoli et al., 2016). Genom 

livsstilsförändringar kan medicinering minskas eller till och med avslutas (Mancia et al., 

2013). I en undersökning av Scala et al. (2008) kom man fram till att ett motiverande 

förhållningssätt till livsstilsförändringar baserat på personcentrerad vård där diskussioner 

mellan sjuksköterska och patient ägde rum hade mycket positiva effekter på blodtrycket 
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jämfört med kontrollgruppen som endast fick muntlig information. Det primärpreventiva 

arbetet inom primärvården kring denna patientgrupp anser författarna därför vara av största 

vikt. Detta är även i enlighet med Socialstyrelsen (2017) och Holm Ivarsson (2014) som säger 

att primärvården har första ansvaret för det primärpreventiva arbetet.  

 

Kostvanor 

Kostvanor är den levnadsvana som deltagarna uppgav att de informerades oftast om enligt 

författarnas undersökning, då 48 procent av deltagarna fick information om kostens betydelse 

vid hypertoni. Trots att matvanor är den levnadsvana som diskuteras näst mest i Nationell 

Patientenkät, framkommer det att endast 27,4 procent av patienterna i primärvården diskuterar 

detta (SKL, 2016).  

 

Enligt SLV:s (2017a) kostråd bör 500 gram frukt, bär, grönsaker och/eller rotfrukter 

konsumeras varje dag. Då författarna delade upp grupperna (grönsaker och/eller rotfrukter 

och frukt och/eller bär) i två separata frågor är det svårt att med säkerhet säga hur många 

deltagare totalt som följer detta kostråd. Trots att inte alla deltagare följer denna 

rekommendation ses en positiv trend då 72 procent av deltagarna äter grönsaker och/eller 

rotfrukter och 52 procent av deltagarna äter frukt och/eller bär fyra till sju gånger i veckan. 

Det kan därför antas att det är fler deltagare som följer rekommendationen om dessa grupper 

hade slagits ihop. Dessutom framkommer det att kvinnor äter mer frukt, bär, grönsaker 

och/eller rotfrukter än männen. Vad detta beror på går inte att utläsa från undersökningen 

varför ytterligare undersökningar för att se vad som påverkar de olika könens konsumtion av 

frukt, bär, grönsaker och/eller rotfrukter behövs. Detta för att bättre kunna motivera patienter 

på ett personcentrerat sätt till egenvård och förbättra deras hälsokompetens. Vilket i sin tur 

skulle kunna leda till bättre kostvanor i form av mer konsumtion av frukt och grönt.    

 

Fisk och skaldjur innehåller omättat fett som förbättrar blodfetterna och bidrar till mindre risk 

för kardiovaskulära sjukdomar (SLV 2017d). Fisk bör enligt SLV (2017a) därför ätas tre 

gånger i veckan. Dock framkommer det i undersökningen att denna rekommendation endast 

följs av 36 procent av deltagarna. Detta är därför ett av kostråden som enligt författarna kan 

förbättras Antalet ökade inte nämnvärt (2 procent) då deltagare som äter fisk och/eller 

skaldjur sex till sju dagar per vecka lades till. Att rekommendationerna för konsumtion av fisk 

och/eller skaldjur inte följs kan eventuellt bero på att detta livsmedel är dyrt. Denna 

rekommendation blir därför ett socioekonomiskt problem och ett klasskillnadsproblem vilket 

kan vara svårt för vårdpersonalen att hjälpa patienterna med.   

 

Enligt Nordiska Ministerrådet (2012) är en tesked salt det rekommenderade intaget per dag. 

Dock äts det enligt SLV (2017b) nästan dubbelt så mycket än rekommenderat. Att 

saltkonsumtionen är hög framkom även i författarnas undersökning då 67 procent av alla 

deltagare äter mer än en tesked salt per dag i veckan. Detta är negativt då salt enligt SLV 

(2017b) och SLV (2018a) innehåller natrium som i för stora mängder kan höja blodtrycket. 

Minskning av patientens saltintag kan enligt Mancia et al. (2013) leda till minskning av 

blodtrycket och till att patienten behöver färre antal antihypertensiva läkemedel och/eller lägre 

doser av dessa läkemedel. Det kan dock enligt Mancia et al. (2013) vara svårt att minska 

saltintaget själv då 80 procent av det salt som konsumeras är dolt. För att minimera det dolda 

saltet rekommenderar SLV (2017b) därför att läsa näringsdeklarationen och jämföra olika 

varumärken och att välja nyckelhålsmärkta produkter. Detta ställer enligt författarna krav på 

den enskilda individen och deras hälsokompetens då aktiva val måste göras som kan minska 

saltintaget. Detta ställer även krav på vårdpersonalen och deras hälsokompetens relaterat till 

det dolda saltet. Att hjälpa patienter att minska sitt saltintag och öka deras hälsokompetens 
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kräver därför mer än enbart information om saltintag och hur en näringsdeklaration ska läsas. 

Det krävs ett samarbete mellan patienten och vårdpersonal och information som ges måste 

individualiseras och anpassas till varje enskild patient. Detta då varje person är unik och äter 

olika produkter som innehåller olika mängd salt.  

     

Enligt SLV (2018b) bör konsumtion av rött kött och charkprodukter inte överstiga 500 gram 

per vecka (cirka 4 portioner) och i författarnas undersökning framkom det att endast en liten 

del av deltagarna (10 procent) konsumerar mer rött kött än vad som rekommenderas vilket var 

positivt. Enligt SLV (2017c) är hög konsumtion av mättat fett som bland annat finns i 

animaliska livsmedel inte bra för hälsan. Dock tar SLV (2018b) upp att de rekommendationer 

som finns gällande rött kött endast är relaterat till risk för tjock- och ändtarmscancer och inte 

kardiovaskulär sjukdom. Då författarna endast frågade om deltagarnas konsumtion av rött kött 

i enkäten och delade meningar finns gällande det röda köttet är det svårt att diskutera detta. 

Mer forskning om det röda köttets betydelse och/eller faktiska påverkan behöver därför 

undersökas mer innan vidare diskussion kan göras.  

 

I författarnas undersökning framkom det att störst andel av deltagarna (35 procent) äter 

kaffebröd, choklad, godis, chips, läsk och/eller saft två till tre gånger i veckan. Dessa 

deltagare tillsammans med de deltagare som äter dessa produkter mer än tre och upp till sju 

gånger i veckan är mer än hälften (60 procent) av alla deltagare. Då inga exakta 

rekommendationer i siffror finns för denna typ av produkter kan inte författarna säga vad som 

kan anses som för hög respektive låg konsumtion för deltagarna. Dock innehåller många av 

dessa produkter mättat fett. Enligt SLV (2017c) är för hög konsumtion av mättat fett, som 

finns i bland annat smör, grädde, några vegetabiliska oljor och kokosfett inte bra för hälsan. 

Detta då mättat fett enligt SLV (2017d) kan leda till kardiovaskulär sjukdom. 

Rekommendationerna för mättat fett är enligt SLV (2017c) cirka 20 gram för kvinnor och 30 

gram för män. Utifrån detta kan det antas att en för hög konsumtion av produkter som 

innehåller mättat fett, som till exempel kaffebröd, choklad och chips som författarna frågade 

om i enkäten inte är bra för hälsan. Då konsumtion av dessa produkter var hög antar 

författarna att deltagarna troligen äter en ohälsosam mängd mättat fett. Utifrån detta kan en 

minskning i konsumtion av dessa produkter vara bra för dessa deltagare för att minska risken 

för kardiovaskulär sjukdom. Vad den höga konsumtionen av dessa produkter beror på 

framkommer inte i denna undersökning dock kan det antas att den stora fika kulturen som 

 finns i Sverige kan tänkas vara en anledning.        

 

Utifrån resultatet framkom det att endast 42 procent av deltagarna gjort förändringar i sina 

kostvanor efter att de fått diagnosen hypertoni. Detta var mindre än det antal deltagare (48 

procent) som fått information om kostens betydelse. Detta skulle eventuellt kunna bero på att 

det i resultatet gällande alla frågor om deltagarnas kostvanor, framkom att en stor del av 

deltagarna följde de rekommendationer som finns gällande kosten. På grund av detta kan det 

antas att många av dessa deltagare inte upplevde att de behövde göra några förändringar. 

Dock var det många deltagare som inte följde rekommendationerna, vilket eventuellt kan 

tänkas bero på låg hälsokompetens. Detta då låg hälsokompetens enligt Nielsen-Bohlman et 

al. (2004) kan visa sig i form av mindre användning av förebyggande hälsovård. Enligt Scala 

et al. (2008) ger ett motiverande förhållningssätt hos vårdpersonalen och personcentrerad vård 

med diskussioner mellan patienten och vårdpersonalen bättre resultat jämfört med att endast 

ge muntlig information om livsstilsfaktorer. WHO (n.d.) menar även att hälsokompetens inte 

uppnås genom att endast ge ut information och ge hälsoupplysningar, då hälsokompetens 

bygger på ett aktivt deltagande hos både individen och vårdpersonalen. Författarna anser 

därför att det genom att stärka hälsokompetensen, bör vara möjligt att hjälpa och motivera de 
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patienter som behöver förändra sina kostvanor till att göra förändringar. Vid behov bör även 

en dietist kopplas till teamet runt patienten och dennes livsstilsförändringar vilket främjar 

samverkan i team.     

 

Alkoholvanor 

Av alla deltagare uppgav 63 procent att de dricker alkohol. I undersökningen framkom det att 

kvinnorna dricker betydligt mindre mängder alkohol än männen då inga kvinnor dricker mer 

än tre till fyra standardglas per vecka. Utifrån detta kan det antas att kvinnorna inte har en 

tendens till riskbruk, enligt HSF:s (2014) gränsvärdena för riskbruk av alkohol. Detta jämfört 

med männen där 15 procent av männen dricker fem till sex standardglas, åtta procent sju till 

åtta standardglas och åtta procent mer än nio standardglas per vecka. Då det inte framkommer 

hur många glas deltagarna dricker per tillfälle kan författarna inte med säkerhet säga att 

männen har ett riskbruk. Dock kan en tendens till riskbruk tänkas finnas om de män som 

konsumerar från fem till över nio standardglas per vecka dricker detta vid ett tillfälle, enligt 

HSF:s (2014) gränsvärdena för riskbruk av alkohol. 

 

Enligt Bengtsson Boström och Manhem (2016) kan överkonsumtion av alkohol höja 

blodtrycket. Då prevention enligt ESC, (2016) ska ges till individer med moderat eller hög 

risk att utveckla kardiovaskulära sjukdomar anses denna information enligt författarna som 

relevant för personer med hypertoni. Framförallt då preventionen enligt Holm Ivarsson (2014) 

bör bestå av bland annat rådgivning om riskfyllda alkoholvanor. Dock framkommer det att 

endast 29 procent av alla deltagare i denna undersökning fått information om gränsen för 

riskbruk av alkohol vid diagnostisering av hypertoni. Att alkoholvanor diskuteras sällan i 

primärvården är dock någonting som även påvisats i Nationell Patientenkät, där det visade sig 

att endast 20,4 procent diskuterat alkoholvanor (SKL, 2016). Det låga antalet deltagare som 

fått information i författarnas undersökning kan bero på att vårdpersonalen inte tar upp detta 

då få konsumerar över riskbruksgränsen. Författarna anser dock att detta bör tas upp med alla 

patienter oavsett alkoholkonsumtion. Detta då vårdpersonalen har kunskap om gränsen för 

riskbruk, vilket patienten kanske inte har. Då få deltagare (28 procent) i författarnas 

undersökning fått information om gränsen för riskbruk av alkohol vid diagnostisering kan 

detta eventuellt vara en anledning till att endast 13 procent av alla deltagare gjort förändringar 

i sin alkoholkonsumtion efter att de fått diagnosen hypertoni. Att inga kvinnor gjort någon 

förändring alls skulle kunna bero på den redan låga konsumtionen av alkohol tillsammans 

med att få kvinnor (27 procent) inte fått information om gränsen för riskbruk av alkohol vid 

diagnostisering. I en nyligen publicerad studie som gjorts på 600 000 individer i 19 

höginkomstländer framkom det att konsumtion av 100 gram alkohol, vilket motsvarar åtta 

glas vin (1,2 liter) ökar risken att dö i förtid (Wood et al., 2018). Detta kan komma att leda till 

en diskussion i Sverige om gränsen för riskbruk ska sänkas.  

  

Rökvanor 

Författarna formulerade fråga 7 fel vilket påverkade svaret på 7 e. Detta då författarna 

önskade svar från alla deltagare och inte bara från de som röker varför information om alla 

deltagare förlorades på frågan 7 e. Utöver detta noterades även felsvar på vissa av frågorna 

vilket eventuellt kan berott på att fråga 7 inte var tillräckligt tydligt utformad. Detta då 

missförstånd kan antas uppstått om frågorna 7 a-f skulle besvaras eller inte utifrån svaret på 

fråga 7. Diskussionen nedan bygger på de tio procent deltagare som var rökare i författarnas 

undersökning, vilket kan påverka generaliserbarheten i författarnas fynd.  

 

Trots få rökare uppger 80 procent av dessa att de gjort förändringar i sina rökvanor efter att de 

fått diagnosen hypertoni. Dock är all tobaksanvändning enligt HFS, (2014) oavsett 
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konsumtion riskabelt för hälsan. Totalt rökstopp är därför bland det viktigaste för hälsan. 

Enligt Mancia et al. (2013) lyckas dock rökavvänjningsprogram sällan, vilket även kan ses i 

författarnas undersökning då 40 procent av de deltagare som uppgett att de försökt sluta röka 

efter att de fått diagnosen fortfarande rökte. 

 

Enligt Mancia et al. (2013) kan rökning leda till blodtrycksstegring och rökare har högre 

blodtryck jämfört med ickerökare, oavsett om de har hypertoni eller inte. Dock kan ingen 

sänkning av blodtrycket ses då patienten slutar röka. Trots detta och att endast få deltagare 

(tio procent) i författarnas undersökning var rökare anser författarna att det är viktigt att 

patienter får information om risken med rökning i samband med sjukdomen hypertoni. Detta 

då rökning enligt Mancia et al. (2013) är en riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom och 

rökstopp är den enskilt mest effektiva livsstilsförändring för prevention av kardiovaskulär 

sjukdom. Dock fick endast 60 procent av de deltagare som röker i författarnas undersökning 

information om rökningens betydelse vid hypertoni. Att denna levnadsvana diskuteras sällan 

framkommer även i Nationell Patientenkät där endast 23,9 procent av patienterna i 

primärvården uppger att de diskuterat detta (SKL, 2016).   

 

Endast 20 procent av rökarna blev erbjudna rökavvänjningshjälp på vårdcentral. Detta fynd 

var märkligt då patienters rökstatus enligt Mancia et al. (2013) bör kontrolleras vid varje 

besök, rökare med hypertoni bör erbjudas hjälp att sluta och om nödvändigt ska 

rökavvänjningspreparat erbjudas eller förskrivas. Dessutom ansågs detta fynd som märkligt av 

författarna då rökavvänjningshjälp antogs diskuteras samtidigt som information om 

rökningens betydelse vid hypertoni. Enligt författarnas undersökning visade sig detta dock 

inte vara fallet. Denna skillnad mellan antalet rökare som fick information om rökningens 

betydelse vid hypertoni och antalet rökare som blev erbjudna rökavvänjningshjälp på 

vårdcentral kan inte förklaras utifrån författarnas undersökning. Det kan därför antas att 

faktorer som inte går att utläsa utifrån författarnas undersökning kan tänkas ligga till grund för 

detta, varför vidare undersökning av detta är av vikt. Detta för att se varför inte alla rökare 

erbjuds hjälp med rökavvänjning för att uppnå rökstopp, den mest effektiva livsstilsförändring 

för prevention av kardiovaskulär sjukdom.  

 

Vidare framkommer det i författarnas undersökning att 40 procent av rökarna försökt sluta 

med rökavvänjningspreparat vilket var oväntat, då rökavvänjningspreparat enligt Mancia et al. 

(2013) är kostsamma och behandling med dessa preparat kan vara kontraindicerat. Det 

framkommer dock inte om deltagarna i undersökningen själva införskaffat dessa preparat eller 

om de blivit erbjudna och/eller förskrivna dessa.  
 

Fysisk aktivitet 

Att informera personer med hypertoni om motionens betydelse anses som en viktig åtgärd av 

författarna, då motion enligt Mancia et al. (2013) kan sänka det systoliska och diastoliska 

viloblodtrycket och därför är bra för såväl prevention som behandling av hypertoni. Enligt 

Semlitsch et al. (2013) kan även god kondition hos personer med hypertoni associeras med 

lägre grad av dödlighet. Det framkommer dock i författarnas undersökning att endast 60 

procent av alla deltagare fått information om motionens betydelse vid hypertoni. Ungefär lika 

många har inte gjort förändringar i sin fysiska aktivitet efter diagnos vilket kan bero på att de 

inte fått information. Att motionsvanor diskuteras relativt sällan kan även ses i Nationell 

Patientenkät, där endast 40,2 procent av patienterna i primärvården uppger att de diskuterat 

detta. Detta är intressant då motionsvanor är den levnadsvana som diskuteras mest i Nationell 

Patientenkät (SKL, 2016). Då goda effekter på blodtrycket och lägre dödlighet hos patienter 

med hypertoni ses vid ökad kondition, borde denna levnadsvana diskuteras oftare med 
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patienten än vad som framkommer i författarnas undersökning och i Nationell Patientenkät. 

Detta då preventionen av hypertoni troligen skulle förbättras, reducering av blodtrycket skulle 

kunna ske och dödligheten hos patienter med hypertoni skulle kunna reduceras. 

 

HFS (2014) rekommenderar minst 150 minuters vardagsmotion per vecka och/eller 75 

minuter fysisk träning i högt tempo. Dock visar författarnas undersökning att endast 28 

procent av deltagarna följer rekommendationerna för konditionsträning och att en fjärdedel 

inte konditionstränar alls. Vidare rekommenderar Mancia et al. (2013) styrketräning två till tre 

gånger per vecka. Författarnas undersökning visar att dessa rekommendationer för 

styrketräning följs ännu mindre då endast en femtedel följer denna rekommendation och hela 

70 procent styrketränar inte alls. Eventuellt skulle denna dåliga följsamheten till 

rekommendationerna för både konditionsträning och styrketräning kunna bero på att endast 40 

procent får information om motionens betydelse vid hypertoni. 

 

I resultatet från författarnas undersökning framkom det att majoriteten av kvinnor tränar i 

större utsträckning än männen och då framförallt konditionsträning. Den stora skillnaden i 

motionsvanor kan inte förklaras eftersom kvinnor endast fick information lite oftare än 

männen. Andra faktorer som inte går att utläsa utifrån författarnas undersökning kan tänkas 

ligga till grund för detta. Det skulle därför vara av vikt att undersöka detta vidare för att se vad 

som påverkar de olika könens motionsvanor. Detta för att bättre kunna motivera patienter på 

ett personcentrerat sätt, för att förbättra deras hälsokompetens. Vilket i sin tur skulle kunna 

leda till bättre motionsvanor.  

 

Då goda effekter på blodtrycket och lägre dödlighet hos patienter med hypertoni ses vid ökad 

kondition, borde denna levnadsvana diskuteras oftare med patienten än vad som framkommer 

i författarnas undersökning och i Nationell Patientenkät. Detta då preventionen av hypertoni 

troligen skulle förbättras, reducering av blodtrycket skulle kunna ske och dödligheten hos 

patienter med hypertoni skulle kunna reduceras. 

 

Slutsats 

 

Riktlinjen gällande livsstilsförändringar innan läkemedelsbehandling följs inte alltid vid det 

primärpreventiva omhändertagande av patienter med diagnosen primär hypertoni. Detta då 

läkemedelsbehandling oftare väljs i första hand. Dessutom ses en tydlig skillnad mellan 

könen. Utöver detta får inte alla patienter med diagnosen hypertoni information om 

livsstilsförändringar och/eller gör inte förändringar relaterat till deras livsstil i tillräckligt stor 

utsträckning. Detta kan och måste förbättras då livsstilsförändringar är en viktig del i 

preventionen och behandlingen av hypertoni. Detta för att minska risken för kardiovaskulär 

sjukdom. Varför livsstilsförändringar inte görs framkommer inte, trots information om dess 

påverkan vid diagnosen hypertoni. En orsak kan vara låg hälsokompetens. Ett 

medvetandegörande om patientens hälsokompetens och ett personcentrerat förhållningssätt 

hos vårdpersonal i det primärpreventiva arbetet med livsstilsförändringar är därför av största 

vikt. Detta för att hjälpa patienten till egenvård av sin primära hypertoni, vilket på sikt 

minskar risken för kardiovaskulär sjukdom, främjar hälsa och samhällets ekonomi 
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Klinisk tillämpbarhet 

 

Författarnas resultat från undersökningen kan användas i den kliniska vardagen genom att 

medvetandegöra vårdpersonalen om betydelsen av hälsokompetens i det primärpreventiva 

arbetet för patienter med primär hypertoni. Detta tillsammans med sjuksköterskans 

kärnkompetenser skulle förbättra sjuksköterskans möjlighet att motivera patienter till 

egenvård och förändring av ohälsosam livsstil. Vilket på sikt skulle kunna minska risken för 

kardiovaskulära sjukdomar och främja hälsa och samhällets ekonomi. Även om författarnas 

undersökning riktade sig mer mot det primärpreventiva arbetet anser författarna att resultatet 

går att generalisera på alla patienter med primär hypertoni oavsett vart i vården de befinner 

sig. 
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Bilaga 1. 

 

Till verksamhetschef 

Xxxxxx Xxxxxxxx 

Xxxxxx 

 

Vi heter Xxxxxxxxx Xxxxx och Xxxxxxx Xxxxxxx och är  leg.sjuksköterskor. Vi studerar till 

specialistsjuksköterskor med inriktning hjärtsjukvård vid Sophiahemmet Högskola i 

Stockholm. I vårt självständiga arbete, magisteruppsats omfattande 15 poäng, har vi valt att 

studera: Patientens förståelse kring risken att utveckla Hjärt-kärlsjukdom vid diagnosen 

primär hypertoni. Vi är därför intresserade av få genomföra studien vid Xxxxx i Xxxxx. 

  

Om Du godkänner att studien genomförs vid din klinik, är vi tacksamma för Din underskrift 

av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du har förbehåll vill vi 

gärna att Du anger detta. Har Du frågor rörande själva undersökningen är Du välkommen att 

kontakta oss eller vår handledare. 

  

Efter att studien är genomförd och godkänd, kommer den att publiceras på internet på DIVA 

som är en gemensam portal för publicering av forskningsrapporter och studentarbeten. 

Forskningsetiska principer kommer att följas strikt, vilket bl.a. innebär att namn i studien 

(inklusive namn på arbetsplatser) kommer att vara avidentifierade. 

  

Efter godkänd studie kommer vi gärna och presenterar våra resultat för Dig och/eller på 

arbetsplatsen om Du så önskar. 

  

Stockholm 2017-11-08 

Med vänlig hälsning 

                                          

Xxxxxxx Xxxxxxx 

Student 

Tel. XXXXX 

Mail: xxxxxxx 

Xxxxxxxxx Xxxxx 

Student 

Tel. XXXXX 

Mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxx Xxxxxxx 

Handledare 

Tel. XXXXX 

Mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Studiens preliminära titel: Patientens hälsokompetens kring risken att utveckla 

kardiovaskulär sjukdom vid primär hypertoni och ohälsosam livsstil  

  

Syftet är att undersöka patientens hälsokompetens kring risken att utveckla kardiovaskulär 

sjukdom vid vid primär hypertoni och ohälsosam livsstil  

  

Problem: Högt blodtryck räknas till en av folksjukdomarna och är en riskfaktor som ligger 

bakom de omkring 30 000 fall av stroke och lika många hjärtinfarkter som sker varje år i 

Sverige och är därför en riskfaktor för att utveckla kardiovaskulär sjukdom. Cirka 2 miljoner 

svenskar har högt blodtryck. författarnas upplevelse av att patientgruppen med primär 

hypertoni inte får information inom primärvården om risken för att utveckla kardiovaskulär 

sjukdom då de upplevs som dåligt informerade om sambandet mellan riskfaktorn eller 

riskfaktorerna som patienterna behandlas för och kardiovaskulär sjukdom leder till frågan “tar 

personer med diagnosen primär hypertoni till sig den information som ges på vårdcentral om 

att hypertoni och ohälsosam livsstil är en riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom?” 

  

Metoden för den planerade studien är en enkätundersökning med målet att dela ut 50 enkäter 

till patienter med primär hypertoni som fått diagnosen ställd på vårdcentralen mellan åren 

2014-2018. 

  

Önskemål från Din verksamhet: Vi önskar kunna inkludera 50 patienter på Din enhet. 

Enkäterna samt inhämtat informerat samtycke från patienterna önskar vi utförs av 

sjuksköterska som ansvarar för blodtrycksmottagningen eller av medicinskt behandlande 

läkare vid besök hos dessa. Alla patienter som tillfrågas kommer att få skriftlig information 

om studien och deltagandet kommer att vara frivilligt. Forskningsetiska principer kommer att 

följas. 

  

Samtycke: 

  

 Jag samtycker till att studien genomförs på det sätt som beskrivits i detta dokument 

  

 Jag samtycker till att studien genomförs, men med följande förbehåll: 

………………………………………………………………………………………………… 

  

………………………………………………………………………………………………… 

  

 Tyvärr kan jag inte samtycka till att studien genomförs vid min enhet 

  

Datum :………………………………………………………………………………… 

  

Namn:………………………………………………………………………………….. 

  

Namnförtydligande:…………………………………………………………………… 

 

Enhet:………………………………………………………………………………….. 
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Bilaga 2. 

                                 Stockholm 2017-11-08 

 

 

 

 

PATIENTINFORMATION 

Patientens hälsokompetens kring risken att utveckla kardiovaskulär sjukdom vid ohälsosam 

livsstil och primär hypertoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialistsjuksköterskeprogrammet, 

inriktning hjärtsjukvård, 60 högskolepoäng 

Avancerad nivå, Kurs Självständigt arbete 15 hp HT 17 

Författare: Xxxxxx  Xxx                                           Handledare: Xxxxxx Xxxx 

                      Xxxxxx  Xxx                                           Examinator: Xxxxxx Xxxx 
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Bakgrund  

Cirka 2 miljoner svenskar har högt blodtryck. Detta är en riskfaktor för att utveckla hjärt-

kärlsjukdom. Frågan är om patienter med högt blodtryck har kunskap/förståelse om sin 

sjukdom och att den tillsammans med ohälsosam livsstil kan öka risken ytterligare för att 

utveckla hjärt-kärlsjukdom. 

 

Syfte 

Syftet är att undersöka och beskriva patientens hälsokompetens kring risken att utveckla 

kardiovaskulär sjukdom vid ohälsosam livsstil och primär hypertoni. 

 

Förfrågan om deltagande 

Du tillfrågas om deltagande eftersom du har diagnosen primär hypertoni-primärt högt 

blodtryck som vi vill undersöka med hjälp utav ett frågeformulär. 

 

 

Hur går studien till? 

Om du tackar ja till att delta kommer du att få skriva under ett samtycke till deltagande i 

studien. Efter ditt besök idag ombeds du att fylla i bifogad enkät och lämna in den i 

receptionen i bifogat svarskuvert innan du lämnar vårdcentralen. 

 

Risker 

Det finns inga medicinska risker med att tacka ja till denna studie. 

 

Hantering av data och sekretess 

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas konfidentiellt och låsas in så att inga 

obehöriga kan ta del av dem. Resultat kommer att presenteras som ett självständigt arbete på 

avancerad nivå där inga personuppgifter finns med.  

  

Information om studiens resultat 

Efter att studien är genomförd och godkänd, kommer den att publiceras på internet i DIVA 

som är en gemensam portal för publicering av forskningsrapporter och studentarbeten 

Om intresse finns kan ni få arbetet tillsänt er när studien är färdig och godkänd.  

 

Ersättning 

Ingen ersättning utgår  

 

Frivillighet 

Deltagandet är helt frivilligt, och ni kan avbryta deltagandet när som helst utan att uppge 

anledning och ingen fortsatt vård, behandling eller arbetssituation påverkas på något sätt av 

ett avböjande. 
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Ansvariga och med vänlig hälsning 

 

   

 

Xxxxxx 

Student, Sophiahemmet Högskola 

Tel: Xxxxxxx 

E-post: Xxxxxx 

 

Xxxxxxxx 

Student, Sophiahemmet Högskola 

Tel: Xxxxxxx 

E-post: Xxxxxxxx 

 

Xxxxx Xxxxxx 

Handledare, Sophiahemmet Högskola 

Tel: Xxxxxx 

E-post: Xxxxxxxx  
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Samtyckesformulär 

Jag har tagit del av informationen, fått tillfälle att ställa kompletterande frågor och fått svar på 

dessa och samtycker till att delta i studien. Jag samtycker även till att mina personuppgifter 

hanteras enligt personuppgiftslagen (PUL 1998:204).  

 

Jag önskar få det färdiga arbetet hemsänt till mig                Ja ⃝        Nej ⃝ 

 

Om ja så var vänlig och ange adress nedan dit vi ska skicka arbetet.  

 

…………………………………………………………………………………………………… 

Namn 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

Adress 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

Postnummer samt Ort 

 

 ………………………… ……………………………………………………………………….. 

Ort och Datum                                                       Underskrift forskningsperson 

 

                                                                                   

........................................................................................................................................................ 

Namnförtydligande 

 

 

  …………………………………………………………………….. 

 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

Ort och datum                                                         Underskrift informations ansvarig 

 

                                                                                    

…………………………………………………………………………………………………... 

Namnförtydligande 
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Bilaga 3. 

 

Patientenkät om förståelsen för risken att utveckla hjärt-kärlsjukdom vid diagnosen 

högt blodtryck (primär hypertoni)   

 

Demografiska data ringa in rätt svar 

 

Man                   Kvinna    

 

 

Födelseår _________         Längd _________      Vikt ___________ 

 

 

Bakgrund  ringa in ett svar på varje fråga 

 

1. Vilket år fick du din sjukdom högt blodtryck? 

 

    2014        2015      2016     2017 

 

 

2. Fick du information om vad din sjukdom högt blodtryck är?                                Ja         Nej 

  

 

a. Fick du information om att sjukdomen högt blodtryck kan leda till att du 

    utvecklar hjärt-kärlsjukdom?                                                                                  Ja         Nej 

 

3. Fick du hälsoråd i samband med att du fick sjukdomen högt blodtryck ?             Ja          Nej  

 

 

4. Äter du medicin för ditt höga blodtryck?                                                               Ja          Nej 

  

   

a. Om ja på fråga 4, fick du medicin direkt när du fick diagnosen högt blodtryck?   Ja        Nej 

          

b. Om nej på fråga 4, fick du andra hälsoråd?                             Ja           Nej           Minns inte 

 

 

5. Kost  under en vanlig vecka i ditt liv 

 

a. Hur ofta äter du grönsaker och/eller rotfrukter? 

    

 0 dag/vecka       1 dag/vecka        2-3 dagar/vecka     4-5 dagar/vecka     6-7 dagar/vecka 

                

                                          

b. Hur ofta äter du frukt och/eller bär?  

 

 0 dag/vecka       1 dag/vecka        2-3 dagar/vecka     4-5 dagar/vecka     6-7 dagar/vecka 
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c.  Hur ofta äter du fisk eller skaldjur?      

    

0 dag/vecka       1 dag/vecka       2-3 dagar/vecka    4-5 dagar/vecka     6-7 dagar/vecka       

 

 

d. Hur ofta får du i dig mer än 1 tesked salt/dag ? 

    

0 dag/vecka       1 dag/vecka       2-3 dagar/vecka    4-5 dagar/vecka     6-7 dagar/vecka       

 

 

e. Hur ofta äter du rött kött? 

     

  0 dag/vecka      1 dag/vecka        2-3 dagar/vecka     4-5 dagar/vecka     6-7 dagar/vecka 

 

 

f. Hur ofta äter du kaffebröd,choklad/godis,chips och/eller läsk/saft? 

     

  0 dag/vecka      1 dag/vecka        2-3 dagar/vecka     4-5 dagar/vecka     6-7 dagar/vecka 

 

 

g. Har du fått information om kostens betydelse vid sjukdomen högt blodtryck?      Ja       Nej  

 

h. Har du gjort någon förändring i din kosthållning sedan du fick din sjukdom?         Ja      Nej 

                                                        

 

6. Alkohol 

 

a. Dricker du alkohol?                                                                                                   Ja       Nej 

  

 Om ja på ovanstående fråga, svara på fråga b      

 

b. Hur mycket dricker du/vecka?  (där ett standardglas = 15 cl vin,33 cl starköl,8 cl dessertvin 

    eller knappt 4 cl sprit)                                                             

                          

1-2 standardglas/vecka          3-4 standardglas/vecka         5-6 standardglas/vecka    

 

7-8 standardglas/vecka          9 standardglas eller mer 

 

 

c. Har du fått information om gränsen för riskbruk av alkohol/vecka sedan du fick din 

  sjukdom högt blodtryck? 

     

   Ja       Nej 

 

d. Har du gjort någon förändring i din alkoholkonsumtion sedan du fick din sjukdom?                                             

 

    Ja      Nej 
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7. Rökning 

 

a. Röker du?                                                                            Ja          Nej          Nej, har slutat    

  

Om ja på ovanstående fråga, svara på fråga b, c ,d, e och f 

 

b. Har du försökt sluta röka sedan du fick din diagnos?                                            Ja       Nej 

                                                                                      

c. Har du försökt med någon form av rökavvänjningspreparat?                                Ja       Nej 

 

d. Har du blivit erbjuden rökavvänjningshjälp på vårdcentralen?         Ja       Nej 

 

e. Fick du information om risken med rökning i samband med sjukdomen högt blodtryck?       

 

   Ja       Nej 

 

f. Har du förändrat dina rökvanor sedan du fick din sjukdom?                                  Ja       Nej 

 

    

8. Fysisk aktivitet 

 

a. Hur ofta styrketränar du ? 

     

    0 dag/vecka       1 dag/vecka        2-3 dagar/vecka     4-5 dagar/vecka     6-7 dagar/vecka      

 

 

b. Hur ofta konditionstränar du minst 30 minuter/dag så att du blir svettig?                          

  

   0 dag/vecka       1 dag/vecka         2-3 dagar/vecka      4-5 dagar/vecka     6-7 dagar/vecka 

 

 

d. Har du fått information om motionens betydelse vid sjukdomen högt blodtryck?   Ja     Nej   

 

e. Har du gjort någon förändring kopplat till fysisk aktivitet sedan du fick din sjukdom?                                       

 

    Ja       Nej 

 

  

9. Andra sjukdomar 

 

a. Har du någon/några utav dessa sjukdomar? Ringa i så fall in alla som stämmer in på dig 

  

    Diabetes            Förhöjda blodfetter i blodet      Övervikt                  Stressyndrom 

  

 

b. Om ja till någon/några utav ovanstående sjukdomar fick du hälsoråd i samband med      

    den/dom?               

  

    Ja           Nej     
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Stort varmt TACK för DIN medverkan! 

 

 

171208 

 

Med vänlig hälsning 

 

Xxxxxxx Xxxxxxx och Xxxxxxxxx Xxxxx 

 

Sophiahemmets Högskola, Specialist sjuksköterskeprogrammet inriktning hjärtsjukvård 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


