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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

 

Kardiovaskulära sjukdomar bidrar till utbredd dödlighet och orsakar stora kostnader för 

samhället. Den fysiska aktiviteten har god effekt på människokroppen samt i preventivt 

och behandlande syfte avseende kardiovaskulära sjukdomar. Sjuksköterskan kan nyttja 

fysisk aktivitet som en del i en behandlingsprocess genom att motivera, utbilda och 

vägleda patienten till förbättrad egenvårdsförmåga och en ökad mängd utförd fysisk 

aktivitet. 

 

Syfte 

 

Syftet med denna studie var att undersöka om sjuksköterskan med hjälp av motiverande 

samtal och patientutbildning kan hjälpa patienter med eller i riskzonen för kardiovaskulär 

sjukdom att utföra mer fysisk aktivitet. 

 

Metod 

 

Metoden var en litteraturöversikt. Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Cinahl och 

PubMed. Efter kvalitetsgranskning valdes 15 artiklar ut som sedan analyserades. Artiklarna 

sammanställdes därefter i en matris och redovisades i ett resultat. 

 

Resultat 

 

Resultatet visade positiva effekter av sjuksköterskans delaktighet och förmåga att utbilda 

patienter med eller i riskzonen för kardiovaskulär sjukdom att utför mer fysisk aktivitet. 

Resultatet presenterades utifrån tre teman: effekter av patientutbildning, effekter av 

motiverande samt patientens upplevda förmåga och följsamhet.  

I studien framkom även att den fysiska aktiviteten genererade positiva fysiologiska effekter 

på blodtryck, blodfetter, midjemått, BMI, totalkolesterol och vikt. 

 

Slutsats 

 

Motiverande samtal och patientutbildning kan ha gynnsamma effekter gällande ökad utförd 

mängd av fysisk aktivitet för patienter med eller i riskzonen för kardiovaskulär sjukdom. 

En betydande aspekt för patienternas förmåga att utföra fysisk aktivitet och förmågan till 

egenvård samt följsamhet till behandling visade sig vara den upplevda självförmågan. 

 

 

Nyckelord: fysisk aktivitet, motiverande samtal, patientutbildning, kardiovaskulär 

sjukdom, sjuksköterska 
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INLEDNING 

Avsikten var att författa en litteraturöversikt som beskriver relationen mellan 

kardiovaskulära sjukdomar och fysisk aktivitet. Författarna är intresserade av 

sjuksköterskans möjlighet att influera och vägleda patienter och ämnade undersöka detta. 

Med studiens resultat är förhoppningen att kunna betrakta fysisk aktivitet som en 

fungerande del i preventiv och behandlande process för patienter med kardiovaskulära 

sjukdomar.  

 

Författarna har uppmärksammat att kardiovaskulära sjukdomar är ett mångdimensionellt 

problem då det finns samhällsekonomiska aspekter att beakta (Leal et al., 2005). Dessutom 

finns ett behov av patientundervisning för att förbättra följsamhet och deltagande i 

egenvårdsprogram som syftar till att förbättra hälsan hos patienten (Albert, 2013). 

BAKGRUND 

Vad innebär kardiovaskulära sjukdomar?  

 

Kardiovaskulär sjukdom är ett samlingsnamn för en rad åkommor som gemensamt 

förorsakas av försämrat blodflöde i koronarkärlen. Den största delen av kardiovaskulära 

sjukdomar orsakas av att strukturen och funktionen i blodkärlen påverkats negativt. 

Begreppet innefattar kranskärlssjukdom i form av hjärtinfarkt och kärlkramp, sjukdomar i 

benens artärer, klaffsjukdomar, hjärtsvikt samt sjukdomar i hjärnans kärl med 

konsekvenser som stroke och TIA (Lindgärde, Tulin & Östergren, 2009). 

 

Arterioskleros är en av de vanligaste orsakerna till insjuknande i kardiovaskulär sjukdom 

och innebär att plack byggs upp inuti kärlväggen. Detta innebär att kärlväggens funktion 

och struktur förändras och kärlväggens förmåga att anpassa sig försämras.  Denna 

plackbildning består av fett, kolesterol, kalcium och andra substanser som finns i blodet. 

Över tid kan detta göra att kärlväggen blir stel och smal, vilket begränsar det syresatta 

blodets genomströmning till hjärtat. Plackbildningen kan även medföra att blodet klumpar 

sig vilket delvis eller helt blockerar blodflödet. Om detta drabbar hjärtats kranskärl kan det 

leda till hjärtattack, strokeanfall och i värsta fall död (NHBLI, 2011). 

 

En störd hjärtfunktion i form av hjärtsvikt kan vara en negativ följd av exempelvis 

hjärtinfarkt, klaffel och myokardit, då större eller mindre delar av hjärtmuskeln har 

drabbats. Dessa komplikationer har oftast orsakats av arterioskleros eller andra 

inflammatoriska processer altenativt medfödd hjärtsjukdom. Hjärtsvikt beskrivs som ett 

tillstånd där hjärtat inte förmår att förse kroppens organ med tillräcklig blodtillförsel. 

Tillståndet orsakas av en bakomliggande rubbning av hjärtfunktionen. Hjärtsvikt kan 

förklaras som ett kliniskt syndrom med karakteristiska fynd (exempelvis perifera ödem, 

lungrassel, takykardi eller venstas) och symtom (andfåddhet i vila eller vid ansträngning 

samt trötthet). Om hjärtsvikten förblir obehandlad utvecklas normalt sett en salt- och 

vätskeretention (Dahlström, Jonasson & Nyström, 2010). 

 

Risk och prevention av kardiovaskulär sjukdom 

Vanliga riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom är rökning, högt kolesterol, diabetes, högt 

blodtryck, bukfetma samt psykosociala faktorer. Det finns även skyddsfaktorer som fysisk 

aktivitet, frukt- och grönsaksrik kost samt ett begränsat intag av alkohol. När flera 

riskfaktorer föreligger samtidigt blir effekten förstärkt, då exempelvis en person med en 
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kombination av rökning, högt blodtryck och högt kolesterol löper en större risk att drabbas 

än en person som endast röker (Yusuf et al., 2004). 

 

I enlighet med D’agostino et al. (2008) är huvudmålet för att motverka kardiovaskulär 

sjukdom att ta kontroll över riskfaktorer genom förändringar av livsstil. Detta genom att 

exempelvis öka utövningen av fysisk aktivitet samt att äta mer hälsosam kost. 

 

Studier visar att hypertoni är den mest frekventa riskfaktorn när det gäller att drabbas av 

kardiovaskulär sjukdom tidigt i livet (Sengul et al., 2011; Zuhdi et al., 2013). 

Dessa studier har stöd av experimentella bevis som talar för att hypertoni ligger till grund 

för arterioskleros (Jian-Jun & Ji-Lin., 2004; O'Keefe et al., 2009). Dock visar det sig i en 

annan studie att hypertoni är associerat med ett sent inträde av kardiovaskulär sjukdom 

(Milane et al., 2014).  

 

I fall där en bedömning om risk för utveckling av kardiovaskulär sjukdom föreligger kan 

olika riskmodeller vara behjälpliga dem som vårdar patienten. Det är en metod för att i 

preventionsarbetet i vården uppskatta sannolikheten att utveckla kardiovaskulär sjukdom 

eller att dö på grund av sjukdomen inom ett specifikt tidsspann. En sådan riskmodell eller 

formel är Systematic Coronary Risk Evaluation (SCORE). I de fall en risk föreligger för att 

insjukna i koronarkärlssjukdom kan en klinisk bedömning behövas. Läkaren kan då i 

samband med beslut om eventuell behandling använda SCORE som ett hjälpmedel. Detta 

hjälpmedel dikterar inte villkoren utan nyttjas som ett kompletterande verktyg, vilket 

beräknar en tioårig risk för ett debuterande fall av exempelvis hjärtattack, stroke eller 

aortaaneurysm. Enligt SCORE-kriteriet har personer med en risk på fem procent eller mer 

en ökad risk för att insjukna i koronarkärlssjukdom (Perk et al., 2012). Ännu en riskmodell 

är Farmingham Risk Score, vilken även den beräknar en tioårig risk för kardiovaskulär 

sjukdom, men i form av koronarkärlsjukdom, cerebrovaskulära komplikationer, sjukdom i 

perifera kärl samt hjärtsvikt, vilket kompletterar området kardiovaskulära sjukdomar. Detta 

verktyg används likväl som SCORE som ett hjälpmedel i samband med beslut om 

eventuell behandling. Enligt detta system innebär en sannolikhet för sjukdom eller dödsfall 

mellan fem och nio procent en förhöjd risk (D’agostino et al., 2008). Dessa system inriktar 

sig på rökning, diet, fysisk aktivitet, vikt, blodtryck, lipider och diabetes som riskfaktorer 

för kardiovaskulär sjukdom (Perk et al., 2012). 

 

Dödsfall och statistik i samband med kardiovaskulär sjukdom 

 

Kardiovaskulär sjukdom har gått från att vara ett problem associerat med välbärgade 

industriländer till den huvudsakliga anledningen till dödlighet och för tidig död i hela 

världen (Murray et al., 2012). Vartannat dödsfall i Europa orsakas av sjukdomar i 

cirkulationsorganen och en tredjedel av dem som dör före 65 års ålder gör detta på grund 

av kardiovaskulär sjukdom (Lindgärde, Tulin & Östergren, 2009).  

 

I Sverige är kardiovaskulära sjukdomar den vanligaste orsaken till död. Enligt 

socialstyrelsens sammanställning av dödsorsaker 2007 är denna siffra ungefär 42 procent 

för kvinnorna och 41 procent för männen. Detta innebär att det är den vanligaste 

dödsorsaken för både kvinnor och män i Sverige. Inom cirkulationsorganens sjukdomar 

länkas ischemiska hjärtsjukdomar till det största antalet dödsfall, följt av sjukdomar i 

hjärnans olika blodkärl (Socialstyrelsen, 2007). 
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Trots att cirkulationsorganens sjukdomar utgör en stor del av det totala antalet dödsfall ses 

en positiv utveckling. Detta då det totala antalet dödsfall på grund av sjukdomar i 

cirkulationsorganen för kvinnor i åldern 15-74 år har minskat med 55 procent under 

perioden 1987-2007. Även för män i samma åldersspann ses en gynnsam utveckling 

genom en minskning på 60 procent under perioden 1987-2006 (Socialstyrelsen, 2007). 

 

Vad är fysisk aktivitet? 

 

Fysisk aktivitet kan definieras som all kroppslig rörelse producerad av skelettmuskulatur 

som resulterar i förbrukning av energi (Caspersen, Powell & Christenson, 1985). Denna 

aktivitet omfattas emellertid av alla de rörelser en person gör i samband med förflyttning 

av olika slag i sin vardag, likväl som den aktivitet som äger rum i samband med 

exempelvis styrketräning med extrem frekvens (Eriksson et al., 2011).  

 

I samband med att fysiskt arbete påbörjas sker en rad kroppsliga förändringar. De muskler 

som behövs för att det aktuella arbetet ska kunna utföras aktiveras och hjärtats frekvens 

ökar för att kunna förse de hårt arbetande musklerna med en tillräcklig mängd blod. 

Muskulaturen kan sedan vid hårt arbete tillgodogöra sig en betydligt större mängd syre än 

vad som är möjligt i samband med vila. Detta sker via en ökad andningsminutvolym. Den 

ökade aktiviteten i muskulaturen genererar även en stegrad energiomsättning och en ökad 

produktion av värme (Lännergren, Westerblad, Ulfendahl & Lundeberg, 2012). 

 

Fysisk aktivitet ses generellt som ett beteende som har fördelaktig effekt på 

träningskapacitet och på de fysiologiska processer som är involverade i både förbättring 

och prevention av kardiovaskulära sjukdomar (Lännergren, Westerblad, Ulfendahl & 

Lundeberg, 2012). 

 

Rekommendationer för fysisk aktivitet 

 

Det finns aktuella riktlinjer för fysisk aktivitet. Dessa säger att vuxna människor bör utföra 

sammanlagt 30 minuter av måttlig till kraftfull fysisk aktivitet så många dagar i veckan 

som möjligt (Haskell et al. 2007; O’Donovan et al. 2010). Ett bra mål att sträva efter är en 

förbränning av 1000-1400 kalorier per vecka, vilket blir strax över 150 kalorier räknat per 

dag (Keteyian & Schairer, 2007).  Att följa dessa rekommendationer förknippas med 

minskad risk för metabolt syndrom, högt blodtryck och kardiovaskulär sjukdom (WHO, 

2010).  

 

Även låggradig fysisk aktivitet som exempelvis promenader har gynnsamma effekter på 

metabola faktorer, blodtryck, totalförbränning, hjärtats cirkulation och nyttjande av insulin. 

Det är fördelaktigt om fysisk aktivitet genomförs i samband med så lite stress som möjligt 

(Lännergren, Westerblad, Ulfendahl & Lundeberg, 2012). Studier visar att promenader är 

en av de allra vanligaste formerna av fysisk aktivitet för den generella befolkningen. 

Promenaderna kan utgöra en tillgänglig och skonsam form av fysisk aktivitet och lämpar 

sig bra för dem som inte utför fysisk aktivitet i stor utsträckning på fritiden (Siegel, 

Brackbill & Heath, 1995). 

 

Att utföra regelbunden fysisk aktivitet av måttlig intensitet har signifikanta hälsofördelar. 

Dessa innefattar exempelvis att ta promenader, cykla och utöva sporter. Oavsett ålder 

beskrivs fördelarna med att vara fysiskt aktiv överväga de risker som det potentiellt kan 

medföra, som eventuell fall- eller skaderisk. Genom att hålla sig aktiv under dagen med 
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hjälp av förhållandevis enkla metoder kan människor enkelt nå de rekommendationer som 

finns (WHO, 2014).  

 

Fysiska effekter av träning 

 

Fysisk aktivitet med uthållighetsmoment förbättrar hjärtats slagvolym med upp till 20 

procent.  De minsta artärförgreningarnas förmåga att vidgas förbättras. Detta förstärker 

hjärtats förmåga att förse kroppens vävnader med blod genom att en större genomblödning 

i kranskärlen stimuleras. Denna ökade genomblödning leder till att det perifera motståndet 

sjunker vilket sänker blodtrycket. Cirkulationen förbättras på grund av att flera mindre 

kärlförbindelser bildas i hjärtmuskeln.  Kamrarna får en starkare kontraktionsförmåga och 

alla muskelceller i kroppen kan erhålla ett ökat utnyttjande av syre då mer kan utvinnas 

från den ökade blodgenomströmningen. Den ökade kontaktionskraften i kombination med 

att mindre syre krävs för belastning leder till sänkt pulsfrekvens (Lännergren, Westerblad, 

Ulfendahl & Lundeberg, 2012). 

 

Vad gäller blodet medför fysisk aktivitet en ökad förekomst av röda blodkroppar och en 

ökad plasmavolym. Dessa två faktorer förbättrar blodets syretransporterande förmåga. En 

ökad blodvolym leder dessutom till ett ökat venöst återflöde vilket förbättrar hjärtats 

pumpförmåga (Lännergren, Westerblad, Ulfendahl & Lundeberg, 2012). 

 

Den fysiska aktivitetens effekt på blodfetterna är en av de mest betydande faktorerna för 

minskad risk för hjärt-kärlsjukdomar (Henriksson & Sundberg, 2003). En individ som 

utför regelbunden fysisk aktivitet har högre halter av High-density lipoprotein (HDL) och 

lägre halter av triglycerider jämfört med en otränad individ. En ökad mängd HDL har en 

positiv inverkan på processen som omfördelar kolesterolet från perifera vävnader till 

levern, och sedermera ger upphov till utsöndring. En annan god effekt som fysisk aktivitet 

medför är att den totala mängden kolesterol minskar (Noé, Dósa, Ránky & Pavlik, 2014). 

 

Vid utövande av fysisk aktivitet ökar behovet av syrgas vilket leder till en ökad påfrestning 

för lungorna. Andningsfrekvensen blir högre och andningsvolymen ökar för att möta 

kraven. Denna påfrestning leder dock till att lungorna får en ökad uthållighet på längre sikt. 

Dessutom ökar blodgenomströmningen vilket kan förbättra gasutbytet som sker i lungornas 

alveoler (Lännergren, Westerblad, Ulfendahl & Lundeberg, 2012). 

 

I nervsystemet syns förbättrad muskelstyrka, reaktionsförmåga och kognitiva funktioner. 

Dessutom ökar genomblödningen i hjärnvävnaden, cellernas ämnesomsättning samt 

aktiviteten i de områden som tar hand om motoriken. En känsla av välbefinnande kan 

infinna sig på grund av frisättning av kroppsegna substanser (Lännergren, Westerblad, 

Ulfendahl & Lundeberg, 2012).  

 

Att ordinera fysisk aktivitet 

 

Fysisk aktivitet är speciellt på så vis att individen kan erhålla mycket positiva hälsoeffekter 

till väldigt ringa biverkningar, förutsatt att graden av den fysiska aktiviteten 

individanpassas. En tillförlitlig aspekt med fysisk aktivitet som åtgärd är att man i stor 

utsträckning direkt angriper grundorsaken till en betydande del av hjärt- och 

kärlsjukdomarna. Fysisk aktivitet kan teoretiskt ensamt ha effekt på ett flertal riskfaktorer 

samtidigt (Henriksson & Sundberg, 2003). 
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Alla friska människor kan dra nytta av fysisk aktivitet. Denna nytta utgörs till största delen 

i form av minskad morbiditet. Störst effekt kan ses ibland de mest stillasittande delarna av 

befolkningen. Även personer med påtagliga riskfaktorer för att utveckla en kardiovaskulär 

sjukdom är en betydande målgrupp för fysisk aktivitet, likväl som de människor som redan 

har insjuknat i ett sådant patologiskt tillstånd. Den senare gruppen är den med det mest 

akuta behovet av behandling. Hänsyn måste tas till individens sjukdomsbild, och 

därigenom även dennes medicininteraktioner, fysiska kapacitet samt eventuella 

kontraindikationer för specifik fysisk aktivitet. Efter hänsyn tagen och analys av dessa 

aspekter rekommenderas lämplig form av fysisk aktivitet (Henriksson & Sundberg, 2003). 

Utöver detta ska uppmärksamhet riktas mot det faktum att en del sjuka – och då specifikt 

äldre, kan uppleva att de är begränsade vad gäller möjliga typer av fysiska aktiviteter de 

kan klara av. Denna grupp individer kan istället föredra att implementera fysisk aktivitet i 

vardagen i form av exempelvis trädgårdsarbete eller att promenera till affären i samband 

med inköp av matvaror. Dessa aktiviteter kan vara tillräckligt påfrestande för de äldre med 

kardiovaskulär sjukdom som ofta även är belastade av andra åkommor. Det är viktigt att 

ordinerad aktivitet tar hänsyn till sådana upplevelser (McNaughton & Shucksmith, 2013). 

 

Svårigheter med ordination av fysisk aktivitet 

 

Tid som spenderas på att ordinera och administrera läkemedel upptar mer utrymme än 

information om och ordination av fysisk aktivitet. Detta förhållande kan vara gynnsamt för 

patienten då läkemedel ofta har en central funktion i behandlingen, men det kan i vissa fall 

bidra till tidsbrist för tagen hänsyn till fysisk aktivitet. Detta kan även bero på en orsak som 

att vårdaren är medveten om svårigheten med att påverka en patient till en sundare livsstil 

och en faktisk förändring. Följsamheten till en bibehållen ökad fysisk aktivitet kan vara 

lägre än önskat (Henriksson & Sundberg, 2003). 

 

I många fall saknas det kunskap för att kunna ordinera adekvat aktivitet för alla specifika 

sjukdomstillstånd. Vårdgivare som möter patienter i behov av fysisk aktivitet har en 

speciell möjlighet att kunna motivera och instruera patienter som tar kontakt med olika 

vårdinstanser. Att förse patienter som tar kontakt med lämpliga vårdinstanser med kunskap 

om hur de ska kunna aktivera sig ytterligare i en fysisk bemärkelse utifrån deras specifika 

förutsättningar kan generera goda effekter. Detta förutsätter dock att det finns tydliga och 

lättförstådda riktlinjer för läkaren som utfärdar ordinationen (Henriksson & Sundberg, 

2003). 

 

Ett recept på att använda fysisk aktivitet fyller ingen funktion om det inte nyttjas, och 

således ligger vikten på att patienten använder sig av det. Sjukvården bör i bästa fall vara 

strukturerad så att den underlättar för patienten att följa receptet, exempelvis via listor på 

lämpliga fysiska aktiviteter samt tilldelning av kontaktperson att ringa för vägledning och 

hjälp (Henriksson & Sundberg, 2003). 

 

För att läkaren på ett patientsäkert sätt ska kunna ordinera fysisk aktivitet med målet att 

dessutom finna en aktivitet lämplig för individens sjukdom, förmågor samt önskningar- ska 

en eventuell ordination föregås av en relevant anamnes på fysisk aktivitet. Denna anamnes 

omfattar personens aktivitet på fritiden såväl som på arbetet. Informationen ska beskriva 

individens nuvarande omfattning med avseende fysisk aktivitet, samt bedöma dess 

intensitet, frekvens, duration samt typen av aktivitet. När det sedan gäller råden patienten 

erhåller direkt av exempelvis sjuksköterska eller läkare är det av stor vikt att dessa är 

individuellt anpassade, men även att personen motiveras, och att man tillsammans med 



 6     

patienten diskuterar hur det ska genomföras samt att en tidpunkt för uppföljning fastställs. 

Träningsnivån ska vara lämplig i förhållande till personens tidigare erfarenhet för att skapa 

möjligheter för bra följsamhet. Vidare kan en stödjande miljö runt patienten underlätta 

situationen. Detta genom att samtliga i vårdteamet har förståelse för den fysiska aktiviteten 

som omvårdnadsåtgärd och att det verkligen existerar möjligheter för patienten att utöva 

den fysiska aktiviteten i sin hemmiljö. En lösning av detta slag bör kunna långsiktigt, då 

behandling i form av fysisk aktivitet i många fall kan vara livslång (Henriksson & 

Sundberg, 2003). 

 

Sjuksköterskans roll 

 

Omvårdnad 

 

Omvårdnad är essensen av sjuksköterskans professionella yrkesutövning och det gäller att 

hon använder sig av sin kompetens för att identifiera de patienter som är i behov av 

vägledning och stöd. Enligt lag ska sjuksköterskan i möjligaste mån bedriva vård och 

behandling i samråd med sin patient, och denna vård ska bygga på beprövad erfarenhet och 

vara grundad på vetenskap (HSL 1982:763). Med hjälp av detta kan sjuksköterskan genom 

utbildning och information leda patienten till en förbättrad egenvård, som sedermera leder 

till stärkt välbefinnande och bättre hälsa.  

 

Patientutbildning  

 

Patientutbildning praktiseras genom tillämpandet av en process som innefattar diagnos och 

en intervention. Den utbildande fasen börjar med att exempelvis sjuksköterskan bedömer 

patientens behov och utvärderar därefter dennes motivation. I enlighet med detta fastställer 

sjuksköterskan tillsammans med patienten en rimlig målbild. Interventionen är konstruerad 

för att förse patienten med instruktioner för att tillmötesgå dennes behov. Utvärdering 

genomsyrar processen och en ständig återkoppling betraktas som en nödvändig aspekt. 

Patientubildning kan innefatta allmän eller specifik utbildning anpassad efter patientens 

behov. Exempelvis i form av ett rådgivande samtal där en dialog mellan vårdgivare och 

patient med fokus på ålder, hälsa och risknivå äger rum. Vårdgivaren frågar och utbildar 

patienten och framarbetar en strategi för att mål ska kunna uppnås.  Syftet kan i detta fall 

vara att lära patienten att leva med en sjukdom alternativt förebygga eller förändra 

livsstilsbeteende (Klug Redman, 2007). 

 

Sjuksköterskan kan genom bedömning organisera en individualiserad omvårdnadsplan 

samt vård som möter patientens behov. Detta inkluderar även patientutbildning och ett 

konstant flöde av information. Sjuksköterskor har en roll när det gäller att bedöma hinder 

relaterade till fysisk aktivitet. Regelbunden kontakt med patienter i samband med vård ger 

sjuksköterskan möjligheten att utbilda patienten om fördelarna med fysisk aktivitet. Detta 

gör även sjuksköterskan tillgänglig för patientens funderingar (Lambrinou et al., 2014). 

 

Specifik patientutbildning för att förse patienten med verktyg för att klara av sin egenvård 

och därmed förbättra följsamheten till sina ordinationer är betydelsefullt. 

Utbildningsprogram med sjuksköterskan i en patientutbildande roll kan vara effektiv 

gällande möjligheten att utbilda människor inom kardiovaskulär hälsa (Madridejos et al., 

2014). Patientutbildning med fokus på individens förmåga att klara av sin sjukdom på egen 

hand visar sig vara effektiv när det gäller just egenvårdsförmåga och upplevd grad 

självförmåga (Siu et al., 2006). 
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Motiverande samtal 

 

Motiverande samtal är en metod som är användbar när man vill skapa möjligheter för en 

beteendeförändring hos en patient. Tillvägagångssättet är direktivbaserad rådgivning med 

patienten i centrum (Östlund, Wadensten, Häggström & Kristofferzon, 2013). 

Målet är att få patienten att reflektera och samtala om sin föreliggande ambivalens, detta 

för att patienten själv ska komma med argument och målsättningar till en förändring. Detta 

möjliggörs genom ett arbetssätt som vilar på fyra grundinställningar vilka består i att: 

ledaren av det motiverande samtalet uttrycker empati genom att visa förståelse för 

patientens situation, resonerar kring motstridigheter mellan patientens livssituation och 

önskade levnadsvanor samt accepterar patientens ovilja till förändring och uppmuntrar 

patienten att bilda sig en egen uppfattning om sin egen problematik (Redman, 2007). De 

aspekter motiverande samtal har bäst effekt på är de förknippade med livsstil, som fysisk 

aktivitet, rökning och matvanor. Genom att patienten kan uppmuntras ta egna beslut och 

identifiera sina egna livsstilsrelaterade problem kan denne komma att se sin egen förmåga 

att åstadkomma förändring (Östlund, Wadensten, Häggström & Kristofferzon, 2013). 

 

Motiverande samtal visar sig kunna vara en effektiv strategi när det gäller att förändra 

riskbeteenden med avseende kardiovaskulär sjukdom. Sjuksköterskeledda interventioner 

med motiverande samtal som metod kan ge upphov till varaktig förändring avseende fysisk 

aktivitet och hälsobeteende. Sjuksköterskor i öppenvården kan ha en optimal position att 

adressera hotet kardiovaskulära sjukdomar. Detta då det ingår i professionen att assistera 

patienter till förändring av riskfulla beteenden, samt har möjligheten att påtala och 

sammanfatta tillgänglig information (Farrell & Keeping-Burke, 2014).  

Enligt Van Nes och Sawatzky (2010) kan traditionell rådgivning vara minimalt effektiv 

vad gäller att förebygga kardiovaskulär sjukdom. Motiverande samtal kan emellertid vara 

en strategi som motiverar patienter att tillvarata en mer hälsosam livsstil (i form av 

exempelvis fysisk aktivitet, minskad alkoholkonsumtion och kosthållning). Studier utförda 

på kvinnor visar dessutom att motiverande samtal kan vara en effektiv metod för 

sjuksköterskan att använda sig av även om endast ett fåtal minuter fokuseras på varje 

specifik patient i samband med rådgivningstillfället (Perry & Bennet, 2006). 

Motiverande samtal ökar i popularitet i Sverige. Detta kan ses i den ökade graden av 

utbildning om, samt tillämpandet av metoden inom primärvården (Östlund, Wadensten, 

Häggström & Kristofferzon, 2013).  

 

Motiverande samtal appliceras även mer specifikt på området fysisk aktivitet och huruvida 

denna form av närmande till en patient kan lämpa sig som metod för att möjliggöra 

användandet i så stor utsträckning som möjligt. Forskning visar att patienter med 

kardiovaskulär sjukdom, i detta fall äldre patienter med hjärtsvikt, får en betydande 

förbättring relaterat till ökad fysisk aktivitet tack vare implementeringen av motiverande 

samtal. Vidare beskrivs att metoden ökar nivån och typen av fysisk aktivitet som utförs av 

patienterna samt att interventionen ökar den fysiska aktiviteten med minst två kalorier per 

kilo-kroppsvikt per dag – vilket är helt i linje med rekommendationerna för den 

åldersgruppen (Brodie & Inoue, 2004). 
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Motivera äldre människor 

 

”People don’t stop physical activity when they grow old; they grow old when they stop 

physical activity” – Anonym. Fletcher et al. (2005) beskriver att fysisk aktivitet och 

träning har en signifikant påverkan på hälsoparametrar för äldre med kardiovaskulära 

sjukdomar och att sjuksköterskan har en ledande roll i att ta sig an utmaningen att få äldre 

att röra på sig. En uppmuntran till fysisk aktivitet kan leda till att dessa patienter får en 

förbättrad livskvalité. Vidare beskrivs vikten av att sjuksköterskan har en god kunskap om 

de specifika fördelar och risker som träning har för äldre patienter med kardiovaskulär 

sjukdom.  

 

Patientens upplevda självförmåga 

 

Upplevd självförmåga, patientens subjektiva bild av hur denne kan klara av att utföra en 

viss uppgift eller annat som påverkar deras livsvärld – i detta fall exempelvis att handskas 

med sin sjukdom, visar sig vara en betydande faktor när det gäller patientens egenvård i 

samband med kardiovaskulära sjukdomar. Det är en förutseende faktor beträffande 

hälsorelaterat beteende (Shao et al., 2013). En människas tro på sin förmåga utvecklas av 

fyra olika influenser: erfarenhet, att se andra individer i en liknande situation klara av 

samma problematik, motivering med en övertalande effekt med syfte att intala individen 

att denne kan klara av utsatt aktivitet, samt slutsatser som indikerar individuella styrkor 

och svagheter (Bandura, 1994).  

 

Sjuksköterskeledda interventioner med fokus på upplevd självförmåga och patientens 

förmåga att sköta sig själv, resulterar i att patienten i större utsträckning följer uppsatta mål 

och sköter sin egenvård mer effektivt.  Patienterna erhåller i dessa fall på grund av sin 

förbättrade egenförmåga ett förstärkt självförtroende, vilket i sin tur påverkar den upplevda 

självförmågan i en positiv bemärkelse (Shao et al., 2013).  

PROBLEMFORMULERING 

Sjuksköterskans roll är att vägleda, involvera, motivera och stödja patienten med 

kardiovaskulär sjukdom och även den som befinner sig i riskzonen för att drabbas. Därmed 

upplever författarna det ytterst relevant att belysa situationen som föreligger personer med 

kardiovaskulär sjukdom. Sjuksköterskan har en stor del i patientens tillfrisknande genom 

delaktighet i sjukhusvård samt att få patienten delaktig i sin egen behandling. 

 

Fysisk aktivitet har god effekt på människans hälsa och välbefinnande (Lännergren, 

Westerblad, Ulfendahl & Lundeberg, 2012). Kardiovaskulära sjukdomar innebär även 

stora kostnader för samhället och bidrar till en förhållandevis utbredd dödlighet vad gäller 

folksjukdomar (Leal et al., 2006). Kardiovaskulära sjukdomar är starkt livsstilsbetingade i 

den meningen att det oftast finns ett samband mellan människans levnadsvanor och 

hälsostatus på deras hjärta och blodkärl (D’agostino et al., 2008). 

 

Med hjälp av sjuksköterskans omvårdnadsfokus hoppas författarna kunna beskriva fysisk 

aktivitet som en omvårdnadsåtgärd och en del i en fungerande behandlingsprocess av 

kardiovaskulär sjukdom. En sammanställning av resultat från tidigare studier som belyser 

sjuksköterskans roll, dennes samspel med patienten samt effekten av olika interventioner 

kan tydliggöra den fysiska aktivitetens relevans och effekt för patienter med 

kardiovaskulär sjukdom. 
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SYFTE 

Syftet med denna studie var att undersöka om sjuksköterskan med hjälp av motiverande 

samtal och patientutbildning kan hjälpa patienter med eller i riskzonen för kardiovaskulär 

sjukdom att utföra mer fysisk aktivitet. 

 

Frågeställning 

 

Vilka effekter har sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder med fokus på fysisk aktivitet för 

patienter med eller i riskzonen för kardiovaskulär sjukdom? 

METOD 

Val av metod 

Författarna har genomfört en litteraturöversikt. I denna översikt byggde författarna i 

enlighet med Henricson (2012) studien på vetenskaplig litteratur och kunde därmed bilda 

en övergriplig bild av befintlig forskning inom det specifika området. Det var lämpligt i 

detta fall då studien i förlängningen även kunde komma att utgöra en utgångspunkt för 

fortsatt forskning med liknande fokus. En rad olika patologiska tillstånd kan föranleda 

insjuknande i kardiovaskulär sjukdom, och sedan i viss mån behandlas med fysisk 

aktivitet, vilket gör att forskningen kunde bedrivas överskådligt oberoende av orsaken till 

insjuknandet. I enlighet med Kristensson (2014) utformades ett syfte som utgjorde grunden 

till litteraturöversikten. Författarna sökte, identifierade och granskade litteratur samt 

vetenskapliga artiklar. 

 

Urval 

 

Forsberg och Wengström (2013) rekommenderade att nyttja aktuell forskning och därför 

valde författarna av denna litteraturöversikt att i huvudsak söka efter vetenskapliga artiklar 

publicerade mellan åren 2000 och 2014. Utöver detta kriterium användes ytterligare 

urvalskriterier i form av att artiklarna skulle vara tillgängliga på engelska och kollegialt 

granskade. Artiklarna som valdes skulle enligt författarna vara av minst medel kvalité i 

enlighet med Sophiahemmets bedömningsunderlag. Därutöver skulle de finnas tillgängliga 

i fulltext. Vidare betraktades artiklar som innefattade fysisk aktivitet och kardiovaskulär 

sjukdom i relation till sjuksköterskans och/eller patientens roll i behandlingen. 

 

Exklusionskriterier för de vetenskapliga artiklarna var studier som innefattade barn (under 

18 år) och artiklar som författarna inte ansåg kunde svara mot syftet. 

 

Genomförande 

 

Ett intresseområde identifierades och därefter formulerades sökord med relevans för syftet. 

Författarna bestämde ett antal urvalskriterier för att sedan genomföra fritextsökning med 

fritt valda ord tillsammans med MeSH-termer och Cinahl headings. Sökningarna gjordes 

under september 2014 i databaserna PubMed och Cinahl. Syftet var att skaffa en överblick 

över området och få tillgång till relevanta originalartiklar. PubMed är en databas som 

innehåller artiklar som innefattar medicin, omvårdnad och tandvård och Cinahl är en 

databas med artiklar som innefattar sjukgymnastik, omvårdnad och arbetsterapi. Processen 

inleddes med ett beslut om sökorden som skulle utgöra navet i sökningarna, däribland 

cardiovascular disease, physical activity, motivational interviewing och nurse. Sökorden 

heart failure, prevention, patient education, intervention, self-efficacy, cardiac 
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rehabilitation, risk, self-management, adherence och exercise tillkom en bit in i processen. 

I de flesta fall har författarna önskat en mer specifik sökning och därför har den booleska 

termen ”AND” använts (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

I samband med genomförandet lästes de relevanta originalartiklarna av författarna först var 

och en för sig. Därefter diskuterades innehållet. Sedan valde författarna ut de delar som 

kunde svara mot syftet. Slutligen jämfördes alla utvalda artiklar för att kunna se vad som 

var gemensamt och vad som skilde dem åt. Detta arbetssätt gav författarna de teman som 

resultatet presenterades utifrån. Författarna fann ett antal artiklar med medel till hög kvalité 

med rätt fokus, vilka inkluderades i resultatet. Totalt sett genererade databassökningen 15 

artiklar. 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Studien var en litteraturöversikt vilken kan skapa etisk problematik. Författarna som 

utförde studien kan vid tillfället ha haft bristfälliga metodologiska kunskaper likväl som 

bristfälliga språkkunskaper. Detta kunde leda till svårigheter gällande korrekta 

bedömningar av vetenskapligt material. Dessa svårigheter kunde innefatta feltolkningar 

och dessutom att förhållanden kunde beskrivas felaktigt. Detta gjorde det viktigt att 

författarna var medvetna om sina kunskapsbegränsningar för att kunna göra 

överensstämmande bedömningar i förhållande till det vetenskapliga materialet (Henricson, 

2012). 

 

Datainsamling har delvis ägt rum via internet i samband med sökningar i databaserna 

PubMed och Cinahl. Samma etiska regelverk som reglerar forskningen i stort gäller 

givetvis även på internet. Andra aspekter vilka även lyfts fram som betydande i detta 

sammanhang är konfidentialitet och informerat samtycke. För studien relevant data 

lagrades på ett sådant sätt att ingen obehörig kunde komma i kontakt med informationen då 

den lagrades på lösenordsskyddade datorer. I samband med författandet av denna 

litteraturöversikt har dessa etiska aspekter respekterats (Henricson, 2012). 

 

Alla människor som ingår i medicinska undersökningar genom egenskapen att vara patient 

ska behandlas med respekt och alla inblandade bör värna om sina medmänniskors 

välbefinnande. I och med författandet av en litteraturstudie var det betydelsefullt att 

författarna var uppmärksamma på det faktum att de hade ansvar för att granska etiken i 

andras studier. Med andra ord var det viktigt att författarna noggrant kontrollerade och 

valde artiklar från PubMed och Cinahl med varsamhet. Det var inte författarnas avsikt att 

medvetet felaktigt tolka det insamlade material från vilket detta alster skapades 

(Kristensson, 2014). 

 

Tabell för Databassökning 

 

Datum Databas Sökord Identifierade 

artiklar 

Granskade 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

140903 PubMed Cardiovascular 

disease AND 

Nurse  

AND 

Motivational 

AND  

18 9 7 4 
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physical 

activity 

140903 PubMed Nurses AND 

Prevention 

AND Physical 

activity AND 

Cardiovascular 

disease 

146 18 9 3 

140903 PubMed Cardiovascular 

disease AND 

patient 

education 

AND nurse 

AND exercise 

144 13 5 2 

140903 Cinahl Cardiovascular 

AND 

Prevention 

AND Nurse 

198 10 2 1 

140903 Cinahl Physical 

activity AND 

nurses AND 

cardiovascular 

disease AND 

intervention 

7 3 2 1 

140903 PubMed Cardiovascular 

disease AND 

Physical 

activity AND 

Nurse AND 

Patient AND 

Self-efficacy 

18 6 6 2 

140908 PubMed Cardiac 

rehabilitation 

AND 

Adherence 

AND Risk 

255 15 4 1 

140911 PubMed Daily physical 

activity AND 

self-efficacy 

AND heart 

failure 

11 4 3 1 

Summa   797 78 38 15 

 

Databearbetning och trovärdighet 

 

Inkluderade artiklar har klassificerats och kvalitetsbedömts utifrån ett av Sophiahemmet 

tillhandahållet bedömningsunderlag (Bilaga B). Artiklarna har sedan sammanställts i en 

matris (Bilaga A). I enlighet med bedömningsunderlaget betygsattes dessa på en skala ett 

till tre, där låg=tre, medel=två och hög=ett. Till en början läste författarna enskilt tillsynes 

relevanta artiklars abstrakt. Intressanta artiklar som bedömdes kunde svara mot syftet 
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undersöktes noggrant gemensamt av författarna. Fokus låg på studiernas resultat, slutsats, 

urval, syfte, design, frågeställningar och att granska dessa kritiskt. Ett antal randomiserade 

kontrollerade studier kom att ingå i mängden inkluderade artiklar. I enlighet med 

litteraturen Forsberg och Wengström (2013) eftersöktes så stora undersökningsgrupper 

som möjligt utöver de randomiserade kontrollerade studierna (RCT) då detta kunde förse 

oss med säkrast möjliga bevis.  

 

För att författa en trovärdig litteraturöversikt lades vikt vid att insamlad data skulle vara av 

hög eller medel kvalité. Artiklarna var vetenskapligt granskade och lästes initialt enskilt av 

författarna. Sedan diskuterades innehållet författarna emellan. Detta för att i så stor 

utsträckning som möjligt utesluta feltolkningar.  

RESULTAT 

Efter granskning av de 15 utvalda artiklarna identifierades tre områden med relevans för 

syftet. Dessa områden presenterades med hjälp av tre huvudrubriker, vilka var: Effekter av 

patientutbildning, effekter av motiverande samtal samt patientens upplevda förmåga och 

följsamhet. 

 

Effekter av patientutbildning  

 

Sjuksköterskeledda interventioner har delvis genom ökad utövning av fysisk aktivitet visat 

positiva effekter på blodtryck (Cicolini et al., 2013; Jiang, Sit & Wong, 2007; Janssen et 

al., 2013; Saffi, Polanczyk & Rabelo-Silva, 2014). Av dessa fyra studier visade tre stycken 

även på förbättrade resultat gällande totalkolesterol (Cicolini et al., 2013; Jiang, Sit & 

Wong, 2007; Janssen et al., 2013). Vidare i Jiang, Sit och Wong (2007) och Janssen et al. 

(2013) visades ytterligare ett gemensamt positivt resultat genom förbättrad inställning till 

fysisk aktivitet.  

 

Cicolini et al. (2013) visade en signifikant förbättring av livsstilsvanor genom mer utförd 

fysisk aktivitet, förbättrad kosthållning, sänkt blodtryck, BMI och minskad 

alkoholkonsumtion. Även riskhantering för kardiovaskulär sjukdom inkluderades i 

patientutbildningen. Interventionen innebar att grupperna deltog i ett utbildningsprogram 

som baserades på hälsosam livsstil och blodtryckskontroll. Efter att utbildningsprogrammet 

var genomfört erhöll interventionsgruppen påminnelser via e-post från sjuksköterska en 

gång i veckan, och om inget gensvar gavs så initierades telefonkontakt.  

 

Vidare visade Jiang, Sit och Wong (2007) i sin RCT-studie att koronarkärlsjuka patienter i 

interventionsgruppen presterade signifikant mycket bättre vad gällde gångförmåga och 

inställning till fysisk aktivitet jämfört med kontrollgruppen som erhöll rutinmässig vård. 

Dessutom visades förbättrade värden i triglycerider, totalkolesterol, LDL-nivåer och 

diastoliskt blodtryck. Denna sjuksköterskeledda intervention varade i tolv veckor i 

hemmiljö efter start på sjukhuset och var uppdelat i två faser. Fas ett bestod av patient och 

familjeutbildning vilken bestod av fakta om sjukdomen, medicinering, egenvårdsprinciper, 

hantering och förebyggande av angina, fysisk aktivitet, diet, rökning och familjestöd. Fas 

två innebar stöd för patienten och familjen under övergångsperioden från sjukhus till 

hemmet. 

 

Janssen et al. (2013) visade på förbättringar gällande inställning och prestation av fysisk 

aktivitet, kosthållning, medicinering samt värden för blodtryck och totalt kolesterol efter 

tre månader. Majoriteten av dessa gynnsamma effekter kvarstod även efter sex månader.  
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Någon effekt gällande rökning, kroppsvikt samt HDL-kolesterol visades inte. Både 

kontroll- och interventionsgrupp genomgick ett tre månader långt 

hjärtåterhämtningsprogram vilket innefattade fysisk aktivitet i form av cykling, viktträning 

tre gånger i veckan, hälsosam kosthållning samt tekniker för avslappning och konsultation 

gällande viktminskning, rökning och stress. Dessa aktiviteter leddes av sjuksköterska, 

dietist samt fysioterapeut. Efter hjärtåterhämtningsprogrammet ingick 

interventionsgruppen i ett självbestämmande program vars syfte var att behålla dessa 

livsstilsförändringar. Arbetet leddes till viss del av sjuksköterskor på vårdinrättningarna 

och innehöll motiverande samtal samt fem stycken gruppträffar med fokus på livsmål, 

hälsobeteende och fysisk aktivitet.  

 

I studien av Saffi, Polanczyk och Rabelo-Silva (2014) visades de mest signifikanta 

resultaten genom viktnedgång och sänkt blodtryck. Studien baserades på systematiska 

sjuksköterskeledda individuella rådgivningstillfällen med fokus på livsstil. Designen var 

RCT-studie och interventionsgruppen erhöll rådgivning i form av fem individuella 

rådgivande samtal och telefonkontakt över loppet av ett år med start tre månader efter 

utskrivning från sjukhus. I samband med dessa möten kontrollerades och bedömdes 

patienterna i förhållande till kardiovaskulär risk och gynnsamma livsstilsparametrar. 

Patienterna vägleddes med hjälp av information om kardiovaskulär sjukdom och dess olika 

behandlingsformer. Vidare påtalades även betydelsen av reguljär fysisk aktivitet, minskad 

rökning, kontroll av diet och förhållandet mellan vikt, blodtryck, blodfetter och blodsocker. 

Mål för fysisk aktivitet och diet formulerades för varje patient och monitorerades vid varje 

samtal. Detta jämfördes med kontrollgruppen som mottog vanliga medicinska råd. 

 

Gonzáles et al. (2005) utvärderade vad sjuksköterskan åstadkommer med utbildning av 

hjärtsviktspatienter i öppenvården. Det visade sig att den sjuksköterskeledda utbildningen 

påverkade viktiga faktorer hos dessa patienter.  Detta syntes i form av ökad kunskap och 

förståelse för sjukdomen, vikt- och blodkontroller samt vetskapen om betydelsen av fysisk 

aktivitet. Dock visade det sig inte att varken följsamhet till behandling eller ett begränsat 

intag av salt förbättrades.  

 

I en RCT-studie av Little et al. (2004) studerades tre metoder för att initiera ökad fysisk 

aktivitet hos stillasittande individer med hög risk för kardiovaskulär sjukdom. Metoderna 

som användes var läkarordination av fysisk aktivitet, sjuksköterskeledd utbildning samt en 

informativ broschyr inriktad på fysisk aktivitet och välmående. Den sjuksköterskeledda 

utbildningen innefattade metoder för beteendeförändring med fokus på attityder och 

patientens upplevda självkontroll. Resultaten visade att två av dessa tre, läkarordination av 

fysisk aktivitet tillsammans med utbildning utförd av sjuksköterska, genererade de mest 

signifikanta effekterna. Detta genom att visa på ökat utövande av fysisk aktivitet och 

förbättrad kondition hos patienterna genom förbättrade resultat i ett gångtest samt ett 

kanadensiskt step-test i samband med uppföljning i denna interventionsgrupp. 

 

Effekter av motiverande samtal 

 

I två studier där sjuksköterskan specifikt utbildades i bedömning av risk för kardiovaskulär 

sjukdom, riktlinjer för behandling samt motiverande samtal visades det att interventionen 

stod i direkt relation till minskning av kardiovaskulär risk, ökad mängd av självrapporterad 

utförd fysisk aktivitet samt förbättrade fysiologiska parametrar (Tiessen et al., 2012; 

Drevenhorn et al., 2012). Även interventionen planerad av Lakerveld et al. (2013) bestod i 

att sjuksköterskan erhöll extra utbildning men där kunde inte några signifikanta ökningar 
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avseende fysisk aktivitet visas. Dock visade sig den motiverande utbildningen ha en 

tillfredsställande effekt i form av förbättrad kosthållning.  

Tiessen et al. (2012) visade att sjuksköterskorna som erhållit utbildning i kardiovaskulär 

risk, medicinsk behandling av sjukdomstillståndet och motiverande samtal kunde genom 

stöd och information till patienten bidra till en gynnsam effekt genom minskning av 

kradiovaskulär risk, förbättrade fysiologiska parametrar samt ökad mängd utförd fysisk 

aktivitet. Patientens behandling var delvis självövervakad och sjuksköterskan bistod med 

proaktiva råd och undervisning i självkontrollerande metoder för att förbättra 

egenvårdsförmågan. Vidare visades det att det är specifikt betydande att rikta in sig på att 

behandla individer med hög risk för att utveckla kardiovaskulära sjukdomar. Det totala 

antalet minuter rådgivning patienterna erhöll av sjuksköterskan stod i direkt relation till en 

minskning av risk för utveckling av kardiovaskulära sjukdomar.  

Drevenhorn et al. (2012) genomförde en randomiserad studie som följdes upp under två års 

tid. Resultatet visade en markant ökning av patienternas självrapporterade utförda fysisk 

aktivitet i interventionsgruppen. Denna grupp noterades även för en lägre nivå av upplevd 

stress. Efter ett år kunde även ett lägre systoliskt blodtryck uppmätas i både 

interventionsgruppen och kontrollgruppen. Detta resultat var liknande efter två år. Lägre 

diastoliskt blodtryck uppmättes vid samtliga tillfällen i båda grupperna. Beträffande totalt 

kolesterol kunde en minskning ses i båda grupperna från start till efter två års tid, men 

hjärtfrekvens, vikt, BMI, midjemått och nivåer av LDL-kolesterol minskade endast i 

interventionsgruppen. De största skillnaderna mellan grupperna fann man gällande 

hjärtfrekvens och HDL-kolesterol, där resultaten var till signifikant fördel för 

interventionsgruppen. I samband med tvåårskontrollen noterades även att 56,2 procent av 

patienterna i interventionsgruppen nådde blodtrycksmålet 140/90 mm Hg i förhållande till 

39,2 procent i kontrollgruppen. Metoden var sådan att sjuksköterskor erhöll specifik 

träning i form av en tre dagar lång kurs där de utbildades ändamålsenligt. Kursen innehöll 

utbildning inom motiverande samtal, Stages of change-modellen samt riktlinjer för 

kardiovaskulär prevention, vilka innefattade fysisk aktivitet, viktminskning, diet och 

rökning.  

 

Lakerveld et al. (2013) genomförde en studie där sjuksköterskan fick extra utbildning. 

Interventionen fokuserade på att minska risken för utveckling av kardiovaskulär sjukdom. 

Inga signifikanta ökningar avseende rapporterad utförd mängd fysisk aktivitet visades, men 

förbättringar gällande fruktintag, rökning samt minskat intag av snacks förekom. 

Interventionen bestod av motiverande samtal i kombination med problem solving 

treatment. Dessa samtal leddes av en specifikt utbildad sjuksköterska. Denna intervention 

visade sig inte vara signifikant mer effektiv än hälsobroschyrerna kombinerat med vanlig 

öppenvård på rapporterad utförd mängd fysisk aktivitet. Samtalen bestod i sex individuella 

trettio-minuter långa rådgivande samtal följda av tre månadsenliga telefonmöten.   

 

Resultatet i en RCT-studie av Groeneveld et al. (2011) visade inte heller på någon 

signifikant ökning av rapporterad utförd mängd fysisk aktivitet. Istället visades en 

förbättring av matintag med fokus på minskat intag av onyttigheter och ökat intag av frukt 

efter sex månader. Positiv effekt gällande rökning var signifikant tillfredsställande efter sex 

månader men inte efter tolv månader. Interventionen bestod i individuell rådgivning med 

fokus på fysisk aktivitet, diet och rökning hos en grupp manliga byggarbetare med en 

förhöjd risk för kardiovaskulär sjukdom. Vanlig vård jämfördes med en sex månader lång 

livsstilsintervention. Denna intervention bestod av olika motiverande samtalstekniker vilka 

leddes av sjuksköterska eller läkare. I samband med tre möten och fyra telefonsamtal 
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diskuterades deltagarens barriärer för beteendeförändring, riskprofil, avgörande faktorer 

och personliga mål. Deltagarna valde att rikta in sig på antingen diet och fysisk aktivitet 

eller rökning.  

 

Likväl som ovanstående författare genomförde Koelewijn-van Loon et al. (2009) en RCT-

studie där de ämnade att undersöka effekterna av sjuksköterskeledd utbildning 

innehållande motiverande samtal. Fokus låg på livsstilsförändringar (fysisk aktivitet, diet, 

rökning och alkoholintag) och kardiovaskulär risk. Kontrollgruppen erhöll en minimal 

sjuksköterskeledd intervention, där sjuksköterskorna erhållit två timmars träning i 

riskbedömning för kardiovaskulär sjukdom. Sjuksköterskorna i interventionsgruppen 

tränades i två dagar och fick kunskaper i bedömning, kommunikation och motiverande 

samtal. Inte heller denna studie visade på signifikanta skillnader mellan de båda grupperna.  

 

En vetenskaplig studie har visat att patienter uppfattade sjuksköterskeledda interventioner 

med fokus på att förebygga kardiovaskulär sjukdom som en stödjande åtgärd. Motiverande 

samtal där sjuksköterskan informerar och uppmuntrar patienten till en mer aktiv livsstil och 

fler hälsosamma vanor uppskattades av patienterna som understrykte vikten av 

sjuksköterskans roll i preventionsarbetet i de fall råden var realistiska, uppmuntrande och 

gav upphov till ökad sjukdomsinsikt (Koelewijn-van Loon et al., 2013). 

 

Patientens upplevda förmåga och följsamhet 

 

Poortaghi et al. (2013) undersökte i en RCT-studie effekten av ett hembaserat 

rehabiliteringsprogram med fokus på upplevd självförmåga hos patienter refererade till ett 

rehabiliteringscenter för hjärtsjuka patienter. Resultatet visade att det var en statistiskt 

signifikant skillnad mellan grupperna gällande patientrapporterad upplevd självförmåga 

avseende att handskas med sin sjukdom. Den signifikanta skillnaden visades i direkt 

anslutning till efter att patienterna i interventionsgruppen erhållit praktisk träning och 

strategier för sin hjärtsjukdom. Dock kvarstod inte dessa förbättringar i samband med 

senare uppföljningstillfällen. Interventionsgruppen visade på signifikant bättre upplevd 

självförmåga. Båda grupperna erhöll rutinmässig hjärtrehabilitering, men 

interventionsgruppen erhöll därutöver utbildning och praktisk träning i passande fysisk 

aktivitet i form av promenader och lättare joggning och mätning av hjärtfrekvens samt 

hembesök av en sjuksköterska under hela uppföljningsperioden. 

 

Gällande rehabilitering av hjärtsjuka patienter visade Dontje et al. (2014) i en studie att 44 

procent av en grupp hjärtsviktspatienter var aktiva i mindre än 30 minuter per dygn medan 

56 procent var aktiva i mer än 30 minuter per dygn. Detta ställdes i förhållande till 

rekommendationerna för dessa patienter om 30 minuters låg till medelgradig aktivitet fem 

dagar i veckan. Vidare visades det att upplevd självförmåga var den viktigaste faktorn för 

att förklara skillnader i utförd fysisk aktivitet. Detta då de patienter som var aktiva i mer än 

30 minuter per dygn påtalade en större tilltro till sin egen förmåga. 

 

Smeulders et al. (2009) visade att ett sjuksköterskelett grupprogram baserat på 

självförvaltning ledde till kortsiktiga positiva förändringar för patienter med hjärtsvikt.  

Dessa positiva förändringar bestod i förbättrad kognitiv symtomkontroll, 

egenvårdsförmåga och hjärtspecifik livskvalité. Interventionsgruppen erhöll sex 

gruppsessioner med fokus att förbättra den upplevda självförmågan. Vid sex och tolv 

månaders uppföljning syntes inga förbättringar. Grupprogrammet visade på signifikant 

förbättring av utförd fysisk aktivitet upp till sex månader efter att interventionen ägt rum. 
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Detta visades då interventionsgruppen spenderade signifikant fler minuter per månad såväl 

i promenerande som i andra fysiska aktiviteter som stretching, aerobics, styrkeövningar 

och trädgårdsarbete. Dock hade programmet inga effekter på diet, rökning eller kroppsvikt. 

DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion 

Denna litteraturöversikt syftade till att beskriva om motiverande samtal och 

patientutbildning kunde hjälpa patienter med eller i riskzonen för kardiovaskulär sjukdom 

att utföra mer fysisk aktivitet.  

 

I resultatet visade ett flertal studier ett positivt resultat av sjuksköterskans delaktighet samt 

motiverande samtal och patientutbildning. Metoderna ökade mängden utförd fysisk 

aktivitet, förbättrade inställningen till fysisk aktivitet samt visade på förbättrade resultat 

gällande olika riskfaktorer som högt blodtryck, sänkt kolesterol, minskat midjemått och 

viktkontroll. Dessa effekter överensstämde med det som tidigare beskrivits av 

rekommendationer (WHO, 2014), samt som forskning i bakgrunden beskriver (Östlund, 

Wadensten, Häggström & Kristofferzon, 2013; Farrell & Keeping-Burke, 2014).  

 

Tre ytterligare studier vilka inriktade sig på interventioner i form av motiverande 

samtalstekniker i olika format visades inte ha någon signifikant god effekt avseende fysisk 

aktivitet. Dock hade två av dessa studier goda effekter på andra riskfaktorer rörande 

kardiovaskulär sjukdom som förbättrad kosthållning och minskad rökning. Dessa studier 

visade inte på någon effekt i enlighet med vårt syfte men likväl som fysisk aktivitet var en 

frukt- och grönsakrik kosthållning en skyddsfaktor mot kardiovaskulär sjukdom (Yusuf et 

al., 2004).  

 

Det var ett antal studier som visade på gynnsamma resultat gällande sänkt blodtryck 

genom en patientutbildning innehållande bland annat fysisk aktivitet. Detta var en god 

effekt eftersom tidigare forskning har visat att hypertoni var den mest frekvent 

förekommande riskfaktorn vid tidigt inträde av kardiovaskulär sjukdom (Sengul et al., 

2011; Zuhdi et al., 2013).  Hypertonin var väsentlig för uppkomsten av kardiovaskulära 

sjukdomar då bevis talade för att tillståndet låg till grund för arterioskleros (Jian-Jun & Ji-

Lin., 2004; O'Keefe et al., 2009). Det fanns en enlighet i att hypertoni var en frekvent 

förekommande riskfaktor, men studier har även visat att hypertoni var associerat med ett 

sent inträde av kardiovaskulär sjukdom (Milane et al., 2014). Detta förhållande kunde vara 

ett uttryck för en variation när det gällde hypertoni som orsak till kardiovaskulär sjukdom, 

men hypertoni har definitivt visats öka risk för död i kardiovaskulära sjukdomar 

tillsammans med rökning och förhöjda nivåer av kolesterol (Menottia et al., 2004). 

 

Det har tidigare beskrivits att upplevd självförmåga var en betydande faktor gällande 

patienternas förmåga till egenvård i samband med kardiovaskulära sjukdomar (Shao et al., 

2013).  Denna studies resultat visade på enlighet med detta då det i resultatet visades att ett 

förhållande mellan upplevd självförmåga och prestationen i fysisk aktivitet samt sänkt 

hjärtfrekvens fanns. Upplevd självförmåga kunde därmed ha haft betydelse för patientens 

förmåga att hantera sin situation (Shao et al., 2013).  Det visades även i resultatet upplevd 

självförmåga var den viktigaste faktorn för att förklara skillnader i fysisk prestation mellan 

grupper. Dock visade en annan studie sagt att sjuksköterskeledda utbildningsprogram med 
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syfte att förbättra den upplevda självförmågan inte lyckades generera några långsiktiga 

effekter. 

 

Resultatet har bland annat talat för att sjuksköterskan genom motiverande samtal och 

patientutbildning kan bidra till en gynnsam utveckling avseende kardiovaskulär sjukdom 

och en förbättrad egenvårdsförmåga hos patienten. Detta stämmer väl överens med tidigare 

angivna direktiv vilka bland annat innefattar att sjuksköterskan genom sin professionella 

yrkesutövning kan leda patienten till en förbättrad egenvård (HSL 1982:763). Tidigare 

angivet vetenskapligt underlag får delvis stöd i resultatet när det anger att motiverande 

samtal och patientutbildning kan och ska nyttjas på så vis att patienten får ökad motivation 

till nödvändig hälsofrämjande förändring samt uppmuntras att ta egna beslut och 

identifiera sina problem (Östlund, Wadensten, Häggström & Kristofferzon, 2013).  

 

Som tidigare beskrivits ämnar i dagens läge läkaren att på ett patientsäkert sätt ordinera 

fysisk aktivitet med målet att finna en så lämplig aktivitet som möjligt för den specifika 

individen. Läkaren fattar beslutet om receptet på den fysiska aktiviteten medan 

sjuksköterskan i stor utsträckning intar den rådgivande och stödjande rollen som kan 

möjliggöra förbättrad egenvård och följsamhet till ordinationen (Henriksson & Sundberg, 

2003). Detta samspel finner stöd i resultatet där det i en studie visades att det mest 

effektiva resultatet kom av en kombination av ordination av läkare och rådgivning i form 

av motiverande samtal från sjuksköterska.  

 

Författarna ansåg att resultatet visade relevant information i förhållande till studiens syfte. 

All data var inte positiv vilket kunde innebära att det fanns rum för förbättringar. På grund 

av detta anser författarna att motiverande samtal och patientutbildning i viss utsträckning 

kan hjälpa patienter med eller i riskzonen för kardiovaskulär sjukdom att utföra mer fysisk 

aktivitet. Gällande det icke signifikanta resultatet avseende fysisk aktivitet i relation till 

motiverande samtal som metod upplever författarna att det kan finnas en möjlighet att 

ytterligare forskning skulle kunna förbättra metoderna. Detta skulle kunna leda till att fler 

sjuksköterskeledda interventioner med samma syfte ligger till grund för att kardiovaskulärt 

sjuka patienter utför mer fysisk aktivitet.    

 

Metoddiskussion 

En litteraturöversikt valdes som metod på grund av att den kunde bilda en övergriplig bild 

av befintlig forskning. Författarna ansåg att den metoden kunde besvara syftet. Målet med 

processen var att skapa en god översikt över problemområdet. Syftets fokus kunde till viss 

del besvaras genom de inkluderade artiklarna då patientutbildning och motiverande samtal 

i förhållande till sjuksköterskan och patienten med kardiovaskulär sjukdom i behov av 

fysisk aktivitet beskrevs i en enligt författarna tillräcklig mängd.  

 

Metoden litteraturöversikt gjorde sig väl på grund av att den gjorde det möjligt att 

inkludera nya studier från flera olika världsdelar. Studiens resultat utgick ifrån 15 artiklar. 

Åtta av dessa var från Holland. Övriga artiklar representerade ett varsitt land i flera olika 

delar av världen. Dessa delar var Iran, Spanien, Italien, England, Kina, Brasilien och 

Sverige. Författarna ansåg att denna omfattande variation kunde vara en styrka då 

resultatet kunde vara relevant för stora delar av världen. Litteraturen har talat om för 

författarna att ett mål med forskning är att de resultat som visas i studier även ska kunna 

vara giltiga utanför studien. Det faktum att denna litteraturöversikt innehåller vetenskapligt 
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material från flera olika världsdelar kan innebära att resultatet är generaliserbart (Malterud, 

2009).  

 

De inkluderade artiklarna granskades utifrån en mall (Bilaga B). Denna mall tillhandahölls 

av Sophiahemmet Högskola med syfte att utgöra bedömningsunderlag. Författarna ämnade 

finna studier med så hög kvalité som möjligt. Dock upplevde författarna att det var svårt att 

hitta studier av enbart hög kvalité, varför ett antal artiklar av medelhög kvalité även 

inkluderades (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

I samband med datainsamlingen användes de två databaserna Cinahl och PubMed. Dessa 

databaser var lämpliga för studien då de innefattade medicin och omvårdnad (Forsberg & 

Wengström, 2013). Sökningarna med gav i de flesta fall relevanta sökresultat i förhållande 

till syftet. Dock identifierades även en hel del irrelevanta titlar i samband med sökningarna. 

 

Beträffande studiedesign gällande de studier som inkluderats i litteraturöversikten sade 

Devereaux och Yusuf (2003) att en RCT-studie var den mest tillförlitliga metoden när det 

gällde att påvisa effekten av en specifik typ av behandling. Detta kan ha stärkt denna 

litteraturöversikts tillförlitlighet på grund av att 13 av de 18 inkluderade artiklarna var 

RCT-studier.  

 

Författarna var medvetna om att de beslutade om vilka artiklar som kom att inkluderas i 

studien. För litteraturöversikten kunde detta innebära att all tillgänglig relevant forskning 

inte kom att belysas då författarna upplevde det som osannolikt att lyckas finna allt 

vetenskapligt material av relevans. Detta kunde innebära att såväl negativa som positiva 

data inte har inkluderats i litteraturöversikten.  

 

Klinisk tillämpbarhet 

Den här studien kan vara relevant för verksam personal inom vården på grund av att den 

kan öka personernas kunskap om relationen mellan fysisk aktivitet och kardiovaskulär 

sjukdom samt betydelse och möjlig effekt av motiverande samtal och patientutbildning. 

Litteraturöversikten beaktar även sjuksköterskans roll i förhållande till detta ämne och kan 

därmed bidra till förändring av attityder och metoder för behandling och förhållningssätt 

till personer med kardiovaskulär sjukdom. 

 

Fortsatta studier 

Ytterligare studier om patientutbildning och motiverande samtal som behandlingsmetoder 

vid kardiovaskulär sjukdom kan behövas. Detta med fokus på att fastställa specifikt i 

vilken utsträckning sjuksköterskan ska utbildas inom prevention för och behandling av 

kardiovaskulära sjukdomar för att bidra till en så pass gynnsam utveckling för patienten 

som möjligt. Vidare skulle det kunna vara värdefullt att undersöka andra enkla, digitala 

och kostnadseffektiva metoders påverkan på patienternas följsamhet och inställning till 

behandlingen. Exempelvis om det finns påminnelseprogram i form av appar till 

smartphone eller annat som kan nyttjas i samma syfte som mail eller telefonsamtal. Detta 

blir lättillgängligt och användbart för sjuksköterskan och patienten.   
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Slutsats 

Motiverande samtal och patientutbildning kan ha gynnsamma effekter gällande ökad utförd 

mängd av fysisk aktivitet för patienter med eller i riskzonen för kardiovaskulär sjukdom. 

En betydande aspekt för patienternas förmåga att utföra fysisk aktivitet och förmågan till 

egenvård samt följsamhet till behandling visade sig vara den upplevda självförmågan. 
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Utvärdera vad 

sjuksköterskan kan 
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att utbilda 

primärvårdspatienter 

som lider av 

hjärtsvikt. 

Svar som erhölls genom ett 

frågeformulär som fylldes i 

samband med det första besöket 

till enheten och ett likadant 
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Frågeformuläret ämnade ta reda 

på hur följsamma patienterna var 
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Utvärdera effekten av 

en livsstilsintervention 
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individuell rådgivning 

med fokus på fysisk 

aktivitet, kosthållning 

och rökning för 

manliga byggarbetare 

med en ökad risk för 
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Vanlig vård jämfördes med en 
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individuell rådgivning i form av 

motiverande samtal som 
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beteenden diskuterades och 

personliga mål formulerades. 
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månader. 
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sjukdom som 
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Efter rehabilitering slumpades 
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rutinmässig vård och individuella 
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det självreglerande 

livsstilsprogrammet. En 

uppföljning efter sex månader 

ägde rum. 
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fysisk aktivitet. 
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sjukdom med fokus på 
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riskparametrar för 
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hemmet. Patientutbildning om 

riskfaktorer och sjukdomen, stöd 

för patienten och familjen och 

motivering. 
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(26) 

Patienter i 

interventionsgruppen 

visade signifikant bättre 

utförd fysisk aktivitet, 

följsamhet till diet och 

medicinering samt kontroll 

av blodtryck. Dessutom 

visades signifikant lägre 

blodfetter och kolesterol. 

Programmets effekt på 

rökning, kroppsvikt och 

HDL-kolesterol kunde inte 

bekräftas. 
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förbättra följsamhet 

till hantering av 
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minimal sjuksköterskeledd 

intervention. Självrapporterade 

mätvärden rapporterades efter ett 

år i form av fysisk aktivitet, diet 

och alkoholbruk. 

Sjuksköterskorna bedömda 

tioårig kardiovaskulär risk. 
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fysisk aktivitet och 
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I 

Koelewijn-van 

Loon, M.S., 

Van Dijk-de 

Wries, A., Van 

der Weijden, 

T., Elwyn, G., 

& 

Widdershoven, 

G.A 

Holland  

2013 

 

 

 

 

 

Ethical issues 

in 

cardiovascular 

risk 

management: 

patient’s need 

nurses 

support. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvärdera 

sjuksköterskeledd 

intervention från ett 

etiskt perspektiv 

genom att undersöka 

patienternas 

upplevelser av 

interventionen i detalj 

samt deras syn på 

sjuksköterskan och 

patientens roll.  

Djupgående intervjuer 

genomfördes med patienter som 

hade mottagit interventionen för 

att undersöka deras erfarenheter 

av att involveras i 

sjuksköterskeledd riskutbildning 

för kardiovaskulär sjukdom i 

öppenvården.  

 

 

N=18 

(0) 

Patienterna upplevde inte 

konsultationen som något 

inskränkande för deras 

autonomi, utan snarare 

som stödjande åtgärd för 

att reducera risk för den 

kardiovaskulära 

sjukdomen. Detta var även 

något som patienterna 

upplevde var svårt att inte. 

Patienterna påpekade att 

de uppskattade 

sjuksköterskans realistiska 

råd, uppmuntran och den 

hjälp de fick för att kunna 

förstå.  

K 

I 



VI 

 

 

 

Lakerveld, J., 

Bot, S., 

Chinapaw, M., 

Van Tulder, 

M., Kostense, 

P, Dekker, J., 

& Nijpels, G.  

Holland 

2013 

 

Motivational 

interviewing 

and problem 

solving 

treatment to 

reduce type 2 

diabetes and 

cardiovascular 

disease risk in 

real life: a 

randomized 

controlled 

trial. 

Att bedöma effekten 

av en 

livsstilsintervention i 

öppenvården för att 

reducera risk för att 

utveckla 

kardiovaskulär 

sjukdom eller typ 2 

diabetes och att 

motivera förändringar 

av livsstilsbetingade 

beteenden. 

Interventionsgruppen erhöll en 

livsstilsintervention som leddes 

av specifikt tränade 

sjuksköterskor. Sex individuella, 

30 minuter långa 

rådgivningstillfällen uppföljda av 

tre stycken månadsenliga 

telefonsamtal. Motiverande 

samtal och problem solving 

treatment användes. 

Kontrollgruppen erhöll 

broschyrer med riktlinjer för 

hälsosam diet och fysisk aktivitet 

i förhållande till kardiovaskulär 

sjukdom. 

 

N=622 

(120) 

Analyserna visade inga 

signifikanta skillnader 

mellan 

interventionsgruppen i 

samband med kontroll vid 

sex och tolv månader 

RCT 

II 

Little, P., 

Doorward, M., 

Gralton, S., 

Hammerton, 

L., Pillinger, 

J., White, P., 

… & Payne, S. 

England 

2004 

A randomized 

controlled 

trial of three 

pragmatic 

approaches to 

initiate 

increased 

physical 

activity in 

sedentary 

patients with 

risk factors 

for 

Att bedöma tre 

metoder för att initiera 

en ökad mängd fysisk 

aktivitet för 

stillasittande patienter 

med riskfaktorer för 

kardiovaskulär 

sjukdom.  

Åtta slumpade grupper 

definierade av tre faktorer. Faktor 

ett: ordination av mild fysisk 

aktivitet exempelvis promenad 

30 minuter per dag fem dagar i 

veckan. Faktor två: rådgivning av 

sjuksköterska i form av 

motiverande samtal, utbildning 

och psykologisk teori för att 

modifiera intentioner, upplevd 

kontroll och beteende. Faktor tre: 

Använda en broschyr för 

patientutbildning. 

N=151 

(27) 

Metoderna hade minst 

signifikant effekt enskilt. 

De mest signifikanta 

effekterna visades i 

samband med 

kombinationer av de mest 

intensiva metoderna 

(ordination av fysisk 

aktivitet i kombination 

med rådgivning av 

sjuksköterska). Endast 

denna metod ökade 

signifikant både utförd 

RCT 

II 



VII 

 

cardiovascular 

disease. 

fysisk aktivitet och 

prestation samt välmående 

Poortaghi, S., 

Baghernia, A., 

Ej Golzari, S., 

Safayian, A., 

& Atri, S. 

Iran 

2013 

The effect of 

home-based 

cardiac 

rehabilitation 

program on 

self-efficacy 

of patients 

referred to 

cardiac 

rehabilitation 

center.  

Värdera sannolika 

positiva effekter av att 

fortsätta på ett 

rehabiliteringsprogram 

med fokus på 

hjärtsjukdom och 

upplevd självförmåga 

i hemmet.  

Båda grupper erhöll rutinmässig 

hjärtrehabilitering vid centret. 

Interventionsgruppen erhöll 

därutöver utbildning och praktisk 

träning i olika rehabiliteringsmått 

tillsammans med hembesök av en 

distriktssjuksköterska genom hela 

uppföljningsperioden.  

N=80 

(0) 

I samband med 

uppföljningen visades en 

statistiskt signifikant 

skillnad i upplevd 

självförmåga mellan de två 

olika grupperna.  

RCT 

II 

Saffi, M., 

Polanczyk, C., 

& Rabelo-

Silva, E.  

Brasilien 

2013 

 

 

 

 

 

 

Lifestyle 

interventions 

reduce 

cardiovascular 

risk in 

patients with 

coronary 

artery disease: 

a randomized 

control trial. 

Att utvärdera effekten 

av systematiska 

sjuksköterskeledda 

individuella 

livsstilsrådgivande 

sessioner för 

riskreducering av 

tioårig kardiovaskulär 

risk SCORE för 

patienter med 

koronarkärlssjukdom. 

Interventionsgruppen erhöll 

sjuksköterskeledd rådgivning I 

form av fem stycken individuella 

samtal samt telefonkontakt över 

ett år med start tre månader tre 

månader efter utskrivning från 

sjukhus. Mål för fysisk aktivitet 

och kosthållning fastställdes för 

varje patient och återkoppling 

skedde i samband med varje 

individuellt samtal. 

 

 

 

 

 

 

 

N=74 

(6) 

Signifikanta skillnader 

mellan grupperna visades 

genom viktnedgång och 

sänkt blodtryck för 

interventionsgruppen. 

Genom detta sänktes risk 

SCORE för kardiovaskulär 

sjukdom i 

interventionsgruppen.   

RCT 

II 



VIII 

 

 

 

Smeulders, 

E.S., van 

Haastregt, 

J.C., 

Ambergen, T., 

Janssen-

Boyne, J.J., 

van Eijk, J., & 

Kempen, G.I.  

Holland 

2009 

 

The impact of 

a self-

management 

group 

programme 

on health 

behaviour and 

health care 

utilization 

among 

congestive 

heart failure 

patients. 

Bedöma effekterna av 

The Chronic Disease 

Self-Management 

Programme (CDSMP) 

avseende 

hälsobeteende och 

graden av utnyttjad 

vård för patienter med 

hjärtsvikt.  

RCT med hjärtsviktspatienter 

vilka utövar en för låg grad fysisk 

aktivitet. Kontroll gruppen erhöll 

regelbundna kontroller i 

öppenvården medan 

interventionsgruppen deltog i ett 

sex veckor långt 

egenvårdsprogram i grupp.  

N=317 

(52) 

Gynnsamma effekter 

visades gällande fysiska 

aktiviteter som 

promenader, aerobics, 

stretching, styrkeövningar, 

olika sporter och 

trädgårdsarbete i 

interventionsgruppen 

direkt efter programmets 

avslut. Dessa effekter 

kvarstod vid kontrollen 

efter sex månader. Dock 

visades inga ytterligare 

signifikanta positiva 

effekter.  

RCT 

I 

Tiessen, A., 

Smit, A., 

Broer, J., 

Groenier, K., 

& van der 

Meer, K.  

Holland 

2012 

Randomized 

controlled 

trial on 

cardiovascular 

risk 

management 

by practice 

nurses 

supported by 

self-

monitoring in 

primary care. 

Att jämföra 

rutinmässig 

behandling som stödjs 

av självövervakad 

behandling med 

rutinmässig utan 

självövervakad 

behandling. Båda 

grupper leds av 

sjuksköterskor med 

fokus på 

kardiovaskulär risk 

och olika riskfaktorer.  

Män och kvinnor med risk för 

kardiovaskulär sjukdom och en 

behandlingsbar riskfaktor 

slumpades in i två grupper. 

Kontrollgruppen fick rutinmässig 

vård i enlighet med riktlinjerna 

och interventionsgruppen erhöll 

därutöver proaktiv rådgivning 

och undervisning i 

självkontrollerande metoder för 

bedömning av riskfaktorer. 

Uppföljning skedde efter ett år.  

N=179 

(22) 

Signifikanta positiva 

resultat i förhållande till 

risk SCORE för 

kardiovaskulär sjukdom 

visades i både 

kontrollgrupp och 

interventionsgrupp. 

Resultaten för 

interventionsgruppen var 

något bättre än de i 

kontrollgruppen. 

Interventionsgruppen 

erhöll fler besök och 

besöken tog längre tid.  

RCT 

II 



I 

BILAGA B 

KOD OCH KLASSIFICERING 

                                                   VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) 
är prospektiv och innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och väl genomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och väl genomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något som 

redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. Väl planerad och 

väl genomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. 

Avsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 

otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalite



I 

 


