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Introduktion: Hypertoni är en global folksjukdom där ungefär var femte person har 

sjukdomstillståndet. Det här är en statistik som i framtiden ser ut att öka. Hypertoni ökar risken att 

insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar, stroke och njursvikt vilket således ökar mortaliteten. Cirka 9,4 

miljoner dör varje år globalt till följd av komplikationer av hypertoni. Livsstilsförändringar är ett 

första steg för behandling av hypertoni och sjuksköterskan har en central roll i omvårdnadsarbetet 

och ge rekommendationer om livsstilsförändringar till patienten. Ökad kunskap om vad som påverkar 

följsamheten kan således hjälpa sjuksköterskan i dess hälsofrämjande arbete.  

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva vad som påverkar patienters följsamhet till 

livsstilsförändringar i samband med hypertoni. 

Metod: Litteraturstudien är strukturerad enligt Polit och Becks (2017) niostegsmodell med en 

induktiv ansats. Datainsamling genomfördes med sökningar i databaserna CINAHL och PubMed. 

Urvalsprocessen resulterade, efter kvalitetsgranskningen i 13 artiklar. 

Resultat: Resultatet resulterade i fyra stycken kategorier: Fysiska orsaker som påverkar 

följsamheten, Psykologiska orsaker som påverkar följsamheten, Sociala aspekter som påverkar 

följsamheten och Kunskap och information om sjukdomstillståndet samt livsstilsförändringar som 

påverkar följsamheten.  

Slutsats: Litteraturstudien visar att det finns flertal orsaker som kan påverka följsamheten till 

livsstilsförändringar hos patienter med en hypertoni diagnos. Fysiska orsaker så som patientens kön 

eller BMI-status, psykologiska orsaker som stress och depression, sociala orsaker som stöttning från 

anhöriga slutligen även patientens kunskap om sjukdomstillståndet är några exempel på det som 

framkom i resultatet. Sjuksköterskeprofessionen har en stor roll vid att identifiera patienters 

individuella behov och möjligheter till en ökad följsamhet för livsstilsförändringar.  

 

 

 

 



 
   

 
 

Innehållsförteckning 
Introduktion .......................................................................................................................................... 1 

Hypertoni ........................................................................................................................... 1 

Behandling och livsstilsförändringar .................................................................................. 2 

Hälsofrämjande omvårdnad ............................................................................................... 2 

Följsamhet ......................................................................................................................... 3 

Problemformulering ........................................................................................................... 3 

Syfte .................................................................................................................................. 3 

Metod ..................................................................................................................................................... 4 

Litteratursökning ................................................................................................................ 4 

Inklusions- och exklusionskriterier ..................................................................................... 4 

Urval .................................................................................................................................. 6 

Databearbetning ................................................................................................................ 7 

Forskningsetiska överväganden ........................................................................................ 7 

Resultat .................................................................................................................................................. 8 

Fysiska orsaker som påverkar följsamheten ...................................................................... 8 

Psykologiska orsaker som påverkar följsamheten ............................................................. 8 

Sociala aspekter som påverkar följsamheten..................................................................... 9 

Kunskap och information om sjukdomstillståndet samt livsstilsförändringar som påverkar 

följsamheten .................................................................................................................... 10 

Diskussion ............................................................................................................................................ 11 

Resultatdiskussion........................................................................................................... 11 

Metoddiskussion .............................................................................................................. 13 

Klinisk betydelse .............................................................................................................. 14 

Förslag på fortsatt forskning ............................................................................................ 14 

Slutsats ........................................................................................................................... 15 

Referenslista ........................................................................................................................................ 16 

 

Bilaga 1. Artikelmatris  



 

1 
 

Introduktion  

World Health Organization [WHO] beskriver i sin rapport A global brief on hypertension - 

silent killer, global public health crisis (2013) att hypertoni, även känt som högt blodtryck, är 

en global folksjukdom. Hypertoni förekom år 2008 hos cirka 25% av befolkningen över 18 år 

i västvärlden (Cutler et al. 2008) och enligt WHO (2017) uppskattades det att 2017 förekom 

hypertoni hos 22% av den globala befolkningen över 18 år. Hjärt- och lungfondens (2016) 

rapport påvisar att under år 2016 levde 20% av den svenska befolkningen med hypertoni och i 

åldersgruppen mellan 65-84 år är det närmare 50% som har hypertoni. Enligt Warren (2014) 

har upp till 70% av personer över 75 år mild hypertoni. Det här är idag en statistik som inte är 

på väg ner utan snarare på väg upp enligt Hjärt- och lungfonden (2016). WHO (2013) uppger 

att hypertoni ökar risken att insjukna i hjärtsjukdomar, stroke och njursvikt och leder således 

till en ökad mortalitet. Cirka 9,4 miljoner människor dör varje år över hela världen på grund av 

komplikationer av hypertoni.  

Hypertoni 
Det tryck som uppstår i artärerna när blodet drivs från hjärtat ut till kroppen och tillbaka till 

hjärtat kallas för blodtrycket. Trycket är som högst när hjärtat drar ihop och tömmer sig. Det 

trycket kallas för övertryck eller systoliskt blodtryck. Mellan sammandragningarna vilar hjärtat 

och blodtrycket sjunker till en lägre nivå, vilket kallas för undertrycket eller det diastoliska 

blodtrycket. Blodtrycket mäts i millimeter kvicksilver [mmHg] (Hjärt och lungfonden 2018). 

Enligt medicinsk terminologi definieras hypertoni som förhöjt artärblodtryck och utmärker sig 

genom att blodtrycket är högre än 140/90 mmHg. (Lindskog 2008; WHO 2013; Örn 2011). 

Nedan visas i tabell 1 om hur hypertoni klassificeras i Sverige (Läkemedelsverket 2014; Hjärt- 

och lungfonden 2018). 

 

Tabell 1. Klassificering av blodtryck i Sverige (Läkemedelsverket 2014; Hjärt- och 

lungfinden 2018) 

Blodtrycks 

klassificering Systoliskt tryck Diastoliskt tryck 
Normalt 120-129 80-84 

Högt normalt 130-139 85-89 

Mild hypertoni 140-159 90-99 

Måttlig hypertoni 160-179 100-109 

Svår hypertoni 180 och över 110 och över 

 

Det finns flera olika etiologier till hypertoni, men oftast är grundorsaken okänd och 

klassificeras då som primär hypertoni. Omkring 95% av alla fall med hypertoni klassas som 

primär hypertoni och oftast upptäcks primär hypertoni i samband med en hälsokontroll. 

Sekundär hypertoni, där orsaken är känd och hypertonin är ett symtom på andra sjukdomar, 

förekommer hos cirka 5 % av patienter med hypertoni. Direkta skador på njurarna eller 

hormonrubbningar är de vanligaste orsakerna till sekundär hypertoni.  Hypertoni är 

asymtomatisk och många lever med sjukdomen utan att själva känna till det (Hjärt och 

lungfonden 2018; Kahan 2009). När symtom såsom huvudvärk, dimsyn och näsblödning 

uppträder klassificeras det som malign hypertoni vilket är ett sent och livsfarligt förlopp av 

sjukdomen (Nyström 2008). Warren (2014) uppger att patienter med hypertoni får många 

fördelar genom att sänka sitt blodtryck. Hypertoni ökar risken för stroke, hjärtinfarkt och 

ateroskleros upp till tre gånger så mycket gentemot de som inte har hypertoni. Genom att 
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sänka sitt blodtryck men enbart 5 mmHg över fem år så minskar patienten risken för att 

drabbas av stroke med 38 %, risken för hjärtinfarkt med 16% och generellt vaskulär 

mortalitet med 21%.  

Behandling och livsstilsförändringar 

Vid farmakologisk behandling av hypertoni är det angiotensin converting enzyme-hämmare, 

angiotensin-receptorblockerare, kalciumantagonister, tiaziddiuretika samt betablockerare som 

är de stora läkemedelsklasserna som används. Utöver farmakologisk behandling ska det alltid 

ingå icke-farmakologisk behandling, såsom livsstilsförändringar (Crittenden 2017). 

Livsstilsförändringar kan vara tillräckligt för att behandla mild hypertoni, där blodtrycket 

ligger mellan 140-159 mmHg. Förändrad livsstil ska alltid ingå vid måttlig och svår hypertoni, 

där blodtrycket är över 160 mmHg (Kahan 2009; Nyström 2008). Warren (2014) tar även upp 

att förändrad livsstil ger samma effekt som en farmakologisk behandling, vilket stärker att 

patienten inte alltid behöver påbörja farmakologisk behandling som ett första steg vid mild 

hypertoni. Livsstilsförändringar som eftersträvas vid icke-farmakologisk behandling är 

viktreduktion, regelbunden fysisk aktivitet och motion, kostförändringar, mindre 

saltkonsumtion samt stresshantering (Crittenden 2017; Hjärt och lungfonden 2018; Kahan 

2009; Warren 2014). Rökstopp är även rekommenderat men har ingen varaktig effekt på 

blodtrycket (Crittenden 2017; Kahan 2009). De livsstilsförändringar som är rekommenderade 

vid hypertoni är identiska till de livsstilsförändringar som rekommenderas vid andra kroniska 

sjukdomstillstånd som diabetes och hjärtsjukdomar (Warren 2014). Inzucchi et. al (2012) 

beskriver diabetes som ett sjukdomstillstånd där livsstilsförändringar är en stor del av 

behandlingen. Följsamhet till sund kost och regelbunden fysisk aktivitet påverkar 

sjukdomsförloppet av diabetes positivt. Information och utbildning till patienter som har 

diabetes om hur livsstilsförändringar påverkar sjukdomen är en viktig åtgärd då patienten 

diagnostiseras med diabetes men även i behandlingsprogrammet. Enligt Hjärt och lungfonden 

(2018) är hypertoni och diabetes två vanliga sjukdomar i Sverige och det är vanligt att hypertoni 

uppträder tillsammans med typ-2 diabetes. Om båda sjukdomarna förekommer samtidigt så 

ökar risken för sjukdomar och tidig död drastiskt.  
 

Flertalet studier inom hypertoni som genomförts under de senaste fyra åren gällande 

livsstilsförändringar riktar sig gentemot saltintaget hos populationen, där resultatet påvisar att 

ett förhöjt saltintag har en negativ påverkan hos människor med och utan hypertoni samt ökar 

risken att drabbas av hypertoni (Gray 2016; Hjärt- och lungfonden 2017; Polonia 2014; Polonia 

2016). 

Hälsofrämjande omvårdnad 

Hälsofrämjande omvårdnad utgör en central roll i sjuksköterskors arbete (Svensk 

sjuksköterskeförening 2017). Hälsofrämjande omvårdnad innebär att sjuksköterskan ger stöd, 

motivation och uppmuntrar till delaktighet hos patienten för att kunna stärka personen vid 

sjukdom eller förändrad hälsa. Det är framförallt i det vardagliga mötet med patienten som 

sjuksköterskan kan arbeta med den hälsofrämjande omvårdnaden genom att samtala med 

patienten och utgå från personens egna förutsättningar (Medin & Alexanderson 2000).  

 

Omvårdnadsteoretikern Martha Rogers var tidig med att se helheten hos människan samt 

faktorer som kan påverkas i miljön hos patienten för att främja hälsa. Tre principer föreslogs 

av Rogers vilket föreslår att människans natur är dynamisk, ständigt föränderlig och holistisk. 

Rogers kallar dessa principer för Integrality, Resonancy och Helicy. Hon menar att människor 
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är en integrerad del av sin miljö snarare än individer som anpassar sig till sin miljö. Det här 

kan således tolkas som att sjukvårdbedömningen bör inriktas på individens erfarenheter, 

uttryck och uppfattningar istället för hens hanteringsmekanismer, anpassningsformer eller 

reaktioner på sjukdomen (George 1985).  

 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening [SSF] (2017) ska sjuksköterskans kompetens innehålla 

ett helhetsperspektiv på patientens situation. Sjuksköterskan ansvarar och leder sjuksköterskor 

omvårdnadsarbetet vilket innebär att sjuksköterskan både självständigt, i team och i samarbete 

med patienten och dess närstående ansvarar för bedömning, diagnostik, planering, 

genomförande och utvärdering av omvårdnaden. Omvårdnaden skall vara riktad för att 

uppfylla patientens grundläggande behov. SSF (2010) menar att i rollen som sjuksköterska 

arbetar hen hälsofrämjande i form av omvårdnadsåtgärder. Sjuksköterskan har en stor 

möjlighet att motivera patienter att leva en sund livsstil, men även att informera och undervisa 

om de risker som kan uppkomma vid ohälsa.  

Följsamhet 

Följsamhet definieras som “Ordinationsföljsamhet, en patients (el. försökspersons) förmåga att 

följa givna föreskrifter t.ex. att ta sina mediciner på angivet sätt” (Lindskog 2008, s.132). WHO 

(2017) definierade till en början följsamhet som förmågan att följa medicinska instruktioner. 

Dock ansågs det att medicinska instruktioner var otillräckligt för att beskriva den mängd av 

interventioner som används för att behandla kroniska sjukdomstillstånd. Även instruktioner 

belyser att patienten är passiv och inte deltagande i sin behandling. Därför valde WHO att 

omdefiniera begreppet följsamhet vid långtidsbehandling till omfattning av en patients 

beteende, som att ta medicin, följa en diet eller utföra livsstilsförändringar. Paczkowska et al. 

(2016, s. 441) beskriver termen följsamhet som:  
 

”The degree to which the patient’s behavior, applying medication or certain lifestyle changes, 

is consistent with arrangements communicated to him by a doctor or other healthcare 

professional.”  
 

Om patienten inte följer rekommenderad behandling från hälso- och sjukvården som 

exempelvis att sänka sitt saltintag så ökar det risken att drabbas av hypertoni eller förvärra 

befintlig hypertoni (Polonia 2016).  

Problemformulering 

Hypertoni är en stor folkhälsosjukdom internationellt samt nationellt och en stor riskfaktor för 

andra hjärt- och kärlsjukdomar. Brist på följsamhet till ordinerad behandling och 

rekommendationer kan leda till stora hälsoproblem i form av hjärt- och kärlsjukdomar för 

patienten. Ökad kunskap om vad som påverkar följsamheten till behandlingar och 

livsstilsförändringar kan således hjälpa sjuksköterskan i dess hälsofrämjande arbete och 

förebygga hjärt- och kärlsjukdomar. 

  

Syfte 

Syftet var att beskriva vad som påverkar patienters följsamhet till livsstilsförändringar i 

samband med hypertoni. 
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Metod 
Studien är genomförd som en litteraturstudie enligt Polit och Becks (2016) flödesschema.  Först 

formuleras ett tydligt syfte för att sedan på ett systematiskt sätt, besvaras genom att befintlig 

forskning identifieras, granskas och sammanställs. I figur 1 beskrivs Polit och Becks (2016) 

flödesschema, fritt översatt, som litteraturstudien kommer vara formad utifrån.  

 

 
Figur 1. Flödesschema för litteraturstudie, fritt översatt, enligt Polit och Beck (2016). 

 

Litteratursökning 
Litteratursökningen påbörjades genom att formulera och precisera syftet enligt steg 1 i Polit 

och Becks (2016) flödesschema. Sedan valdes vilka databaser och sökord som skulle användas 

i studien enligt steg 2. De databaser som valdes ut var Cinahl och PubMed. Enligt Polit och 

Beck (2016) finns virtuellt all litteratur som berör omvårdnad i Cinahls databas och PubMed 

är en stor databas för biomedicinsk litteratur. I Cinahl användes Hypertension, Patient 

compliance, life style changes, life style och treatment refusal som exact subject heading [MH], 

se tabell 1. I PubMed användes samma sökkriterier som i Cinahl men i PubMed användes mesh 

termer istället för MH, vilket även innebär att andra sökord behövde användas, se tabell 2. De 

sökord som användes i PubMed var Hypertension, Life style, treatment adherence and 

compliance samt patient compliance. Enligt steg 3 (Polit & Beck 2016) genomfördes en 

databassökning i båda databaserna och vetenskapliga artiklar identifierades enligt relevans till 

litteraturstudiens syfte. Sökorden söktes först enskilt för att sedan kombineras för att hitta så 

relevanta artiklar som möjligt. Alla sökningsresultat har sammanställts i tabell 2 och 3.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier 
Litteraturstudien inkluderade artiklar som var publicerade från 2013-01-01 till 2018-09-05. 

Samtliga artiklar var peer-review och endast skrivna på engelska, svenska och norska. 

Litteraturstudien inkluderar patienter med hypertonidiagnos, oavsett hur svår grad av hypertoni 

personen har, av samtliga kön och dessa patienter har kontakt med primärvården eller 

slutenvården. Exkluderande kriterier var artiklar som inkluderade personer under 18 år, review-

artiklar samt artiklar som berör begränsade populationer. 

1. Formulera och 

precisering av syfte 

med eventuell 

frågeställning. 

2. Sökstrategier 

utformas genom val av 

sökord och databaser. 

3. Databassökning 

genomförs, potentiella 

primärkällor väljs ut. 

4. Gå igenom 

materialet och granska 

för relevans. 

9. Sammanställning av 

resultat. 

5. Läs igenom 

materialet. 

7. Kritiskt granska och 

utvärdera artiklarna. 

6. Sammanfatta data 

från artiklarna. 

8. Analysera och dela 

in informationen i 

kategorier.  
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Tabell 2. Databassökning i CINAHL. 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

2018-09-11 

     

CINAHL S1: (MH "Hypertension") 6807 - 
  

 
S2: (MH "Life style changes") 1972 - 

  

 
S3: (MH "Life Style") 3499 - 

  

 
S4: (MH "Patient compliance") 4282 - 

  

 
S5: (MH "Treatment Refusal") 633 - 

  

 
S6: S1 AND S2 121 10 (1**)  5  5 

 
S7: S1 AND S3 156 4 (1*) 

 1  0 

 
S8: S1 AND S4 111 6 (5*) 

 3  3 

 
S9: S1 AND S5 3 - 

 - - 

Totalt   17584 20 9  8 

(*) = Interna dubbletter, (**) = Externa dubbletter 

 

Tabell 3. Databassökning i PubMed. 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

2018-09-05 
     

PubMed S1: "Hypertension" [MeSH Terms] 28838 - 
  

 
S2: "Life Style" [MeSH Terms] 20035 - 

  

 
S3: "Treatment adherence and 

compliance" [MeSH Terms]  

52101 - 
  

 
S4: "Patient compliance" [MeSH Terms] 16979 -  

 

 

 S5: S1 AND S2 831 -   

 S6: S1 AND S3 996 -   

 S7: S1 AND S4 834 -   

 
S8: S1 AND S2 AND S3 70 10 5 5 

  S9: S1 AND S2 AND S4 61 (10*) (5*)  (5*) 

Totalt   120745 10  5  5 

(*) = Interna dubbletter 
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Urval 
Urval 1 

Enligt Steg 4 i Polit och Beck (2016) flödesschema identifierade relevant litteratur som 

överensstämmer med studies syfte samt inklusions- och exklusionskriterier. Dessa baserades 

på artikelns titel och abstrakt. Urvalet resulterade i 20 artiklar i Cinahl samt 10 artiklar i 

PubMed, exklusive interna och externa dubbletter. Det sammanlagda antalet artiklar efter urval 

1 var 30 artiklar. 

 

Urval 2 

I det andra urvalet genomfördes ytterligare en granskning av de artiklar som hade gått vidare 

till urval 2 enligt Steg 5 i Polit och Becks (2016) flödesschema. Artiklarnas syfte, metod och 

resultat granskades och detta resulterade i 14 artiklar; 9 artiklar från CINAHL samt 5 artiklar 

från PubMed, exklusive interna dubbletter kvarstod. 17 artiklar exkluderades då dessa inte 

stämde överens med studiens syfte eller innefattade omvårdnadsforskning. Kvalitativa och 

kvantitativa studier valdes för vidare granskning.  

 

Urval 3 

Steg 6 och 7 i Polit och Becks (2016) flödesschema innebära att relevant data från artiklarna 

ska sammanfattas och kritiskt granskas. Med hjälp av Polit och Becks (2016) 

granskningsmallar Guide to an Overall Critique of a Quantitative Research och Guide to an 

Overall Critique of a Qualitative Research genomfördes den kritiska granskningen av de 14 

artiklar som kvarstod. En artikel benämner ingen etisk konsideration för studien, därav valdes 

artikeln bort. Efter urval 3 återstod 13 artiklar, varav 7 kvantitativa och 6 kvalitativa, vilket 

finns beskrivet i artikelmatrisen, se Bilaga 1. 
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Databearbetning  
Enligt Steg 8 i Polit och Becks (2016) flödesschema analyserades artiklarnas resultat och 

kategoriserades. Samtliga artiklar lästes enskilt först och sedan tillsammans av båda författarna 

för att undvika eventuella missuppfattningar eller feltolkningar av resultatet. En generell analys 

genomfördes av artiklarnas resultatinnehåll och påverkande orsaker antecknades, som sedan 

kombinerades under fyra olika kategorier; Fysiska orsaker som påverkar följsamheten, 

psykologiska orsaker som påverkar följsamheten, sociala aspekter som påverkar följsamheten 

och kunskap och information om sjukdomstillståndet samt livsstilsförändringar som påverkar 

följsamheten, se tabell 4. Relevant data från artiklarnas resultat färgkodades enligt de fyra 

kategorier. En sammanställning av resultatet genomförs sedan enligt Steg 9 i Polit och Becks 

(2016) flödesschema.  

 

Tabell 4. Fördelning av artiklar i de identifierade kategorierna.  

Artikel 

Fysiska orsaker 

som påverkar 

följsamheten 

Psykologiska orsaker 

som påverkar 

följsamheten 

Sociala aspekter som 

påverkar 

följsamheten 

Kunskap och information 

om sjukdomstillståndet 

samt livsstilsförändringar 

som påverkar 

följsamheten 

Magobe et al. (2017) x x  x 

Kim & Kong (2015) x  x x 

Khan et al. (2014) x  x x 

Fang et al. (2016) x   x 

Welsh et al. (2014)    x 

Jankowska-Polanska et al. (2016) x  x x 

Walther et al. (2016) x  x x 

Kim et al. (2013) x   x 

Maruf et al. (2018) x x x x 

El-Hay & Mezayen (2015) x x x x 

Herrera et al. (2016)  x x x 

Drevenhorn et al. (2015)  x  x 

Dias et al. (2016)     x x 

Totalt 9 5 8 13 

 

Forskningsetiska överväganden  
Polit och Beck (2016) tar upp att forskare som studerar människor måste hantera etiska 

dilemman samt att en studie skall vara godkänd av en etisk kommitté. Enligt Forsberg och 

Wengström (2015) ska samtliga artiklar som väljs ut vara etiskt övervägda. Vid 

litteraturstudiens bearbetning togs ett beslut om att inte använda artiklar som behandlar barn 

under 18 år. Alla artiklar som ingår i litteraturstudien kommer att redovisas samt alla resultat 

kommer att redovisas tydligt där även objektivitet eftersträvas. Författarna har strävat efter att 

utelämna egna åsikter och tolkningar, och hållit sig till den fakta som framkom i 

litteraturstudiens resultat. Litteraturstudien följde även det förbestämda flödesschemat för att 

inte förvränga några resultat. För att undvika språkliga feltolkningar har ett svensk- engelskt 

lexikon använts vid behov.  
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Resultat 

Litteraturstudiens resultat är utarbetat utifrån 13 vetenskapliga artiklar, 7 kvantitativa och 6 

kvalitativa, vilket redovisas i en artikelmatris, se bilaga 1. Under databearbetningen har 4 

kategorier identifierats; Fysiska orsaker som påverkar följsamheten, Psykologiska orsaker som 

påverkar följsamheten, Sociala aspekter som påverkar följsamheten och Kunskap och 

information om sjukdomstillståndet samt livsstilsförändringar som påverkar följsamheten. 

Under dessa kategorier presenteras det som kan påverka patienters följsamhet till 

livsstilsförändringar. 

  

Fysiska orsaker som påverkar följsamheten 

Det är påvisat att könet är en påverkande faktor till följsamheten, där kvinnor följer de generella 

riktlinjer som finns för livsstilsförändringar vid hypertoni i en större utsträckning jämfört med 

män (Fang et al. 2016; Jankowska-Polanska et al. 2016; Kim et al. 2013; Kim & Kong 2015; 

Walther et al. 2016). Dock har kvinnor en sämre tendens att utföra rekommenderad fysisk 

aktivitet (Fang et al. 2016). Khan et al. (2014) menar dock att det inte finns någon skillnad 

mellan män och kvinnor vid följsamheten av rekommendationer när det gäller följsamheten till 

dietrekommendationer. 
 

Det påvisas att patienter som är under 60 år har en minskad följsamhet (Fang et al. 2016; 

Jankowska-Polanska et al. 2016; Khan et al. 2014; Kim et al. 2013; Kim & Kong 2015; Walther 

et al. 2016). Samtidigt uppger Walther et al. (2016) att yngre personer lever överlag ett 

hälsosammare liv, vilket i sig förebygger hypertoni. Patienter som upplever att de har en nedsatt 

förmåga till att utföra fysisk aktivitet utför även minskad regelbunden träning där en patient 

uppgav att ålder är en bidragande orsak till att inte kunna träna regelbundet (Magobe et al. 

2017).  
 

Det uppges att 64 procent av respondenterna anser att de inte har någon möjlighet att gå ned i 

vikt samt att 89 procent har ett behov av guidning för att viktminskning skall kunna ske. 

Samtidigt uppger respondenterna att de inte anser att vardagsmotion i arbetet eller i hemmet 

behöver ökas. Vidare framkommer det att patienterna inte finner något behov att kontrollera 

sin kroppsvikt regelbundet (El-Hay & Mezayen 2015). En stor andel av patienterna uppgav att 

det är svårt att finna tid för att utföra fysisk aktivitet (El-Hay & Mezayen 2015; Maruf et al. 

2018; Magobe et al. 2017). Patienter som inte följde rekommenderade kostråd hade ett högre 

midjemått och BMI. Ett större midjemått påvisades också ha en negativ påverkan till 

följsamheten till fysisk aktivitet (Kim et al. 2013). 

Psykologiska orsaker som påverkar följsamheten 

Nedsatt självförtroende och ångest är bidragande orsaker till minskad möjlighet att utföra 

livsstilsförändringar (Magobe et al. 2017). En andel av de patienter som har ångest och panik 

uppger även att de använder mat som en tröst för att hantera sin ångest, vilket gör det svårare 

att följa utsatta dietrekommendationer (Herrera et al. 2016). Majoriteten av patienterna ansåg 

att de fick en försämrad livskvalité samt blev stressade då de förändrade sin livsstil. Mer än 75 

procent av patienterna med en hypertonidiagnos uppger att de upplever stress i sin vardag (El-

Hay & Mezayen 2015). En patient uppgav även att enbart komma i kontakt med 

sjukvårdspersonal var en stressig situation då detta påminde respondenten om hens 

sjukdomstillstånd (Drevenhorn et al. 2015). 
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Majoriteten av patienterna kände inte någon oro över sin fysiska aktivitetsnivå dock uppges det 

att medvetenheten finns om vikten av fysisk aktivitet för att minska sitt blodtryck (Maruf et al. 

2018). En andel av respondenterna upplevde dock en oro över att få minskad energi samt 

humörsvängningar som biverkning relaterat till att levnadsvanorna förändras vad beträffar kost 

samt ökad frekvens av fysisk aktivitet (Herrera et al. 2016). Respondenterna upplevde att livet 

blev mer restriktivt samt att en oro hela tiden var närvarande för hur hen äter och hur hen lever 

(El-Hay & Mezayen 2015).  
 

En andel av respondenterna, 65 procent, med diagnostiserad hypertoni finner inte fysisk 

aktivitet som en åtgärd för att hålla blodtrycket under kontroll samt en majoritet, 70 procent, 

av respondenterna uppvisar en generellt dålig attityd gentemot livsstilsförändringar (El-Hay & 

Mezayen 2015). Hälften av patienterna uttrycker sig inte behov utav någon behandling för 

hypertoni då det enbart är väldigt sjuka, svaga och äldre människor som är i behov av 

omvårdnad – det leder till en sämre följsamhet till rekommendationer kring livsstil för att 

minska högt blodtryck (Herrera et al. 2016). Maruf et al. (2018) uppger att kännedomen om 

fysisk aktivitet korrelerade signifikant med respondenternas attityd samt deltagande av fysisk 

aktivitet.   

Sociala aspekter som påverkar följsamheten 

Ett längre avstånd till samhälle och sjukvårdsinstanser (El-Hay & Mezayen 2015; Kim & Kong 

2015), samt mindre ekonomiska förutsättningar är orsaker som påverkar följsamheten negativt 

till ett stort antal livsstilsrekommendationer för patienter med hypertoni (Dias et al. 2016; El-

Hay & Mezayen 2015; Kim & Kong 2015). Ett högre socioekonomiskt grannskap samt lägre 

urbanisering leder till en hälsosammare livsstil (Walther et al. 2016). Patienter som har en 

anställning har i en högre grad ett positivt tankesätt, vilket påverkar följsamheten positivt till 

livsstilsförändringar (Jankowska-Polanska et al. 2016). En högre inkomst korrelerar dock med 

ett ökat alkoholintag (Kim & Kong 2015) och en stor andel uppger att de inte kan avstå alkohol 

eller rökning (El-Hay & Mezayen 2015) 

  

Majoriteten av patienterna upplevde inte att vänner eller närstående motarbetade patientens 

förmåga att delta i regelbunden fysisk aktivitet (Maruf et al. 2018), men Khan et al. (2014) 

uppger att antalet sociala sammankomster per vecka har en negativ inverkan på följsamhet till 

livsstilsrekommendationer (Khan et al. 2014). Patienter upplever att det är svårt att följa 

dietrekommendationer när de tillagar mat till hela familjen, då de andra familjemedlemmarna 

möjligtvis inte vill följa det kostschemat som är rekommenderat till patienten eller så inhandlar 

de anhöriga mat med hög salt- och fetthalt som är lättillgängligt för patienten (Dias et al. 2016; 

Herrera et al. 2016). En familjemedlem som följer samma dietplan som en patient med 

hypertoni har visat sig ge en högre följsamhet till de kostrekommendationer som ges (Khan et 

al. 2014). Följsamheten till livsstilsförändringar är större hos patienter som har närstående de 

vill finnas kvar längre hos, t.ex. barnbarn eller respektive. Respondenterna upplevde samtidigt 

att de inte ville bli en börda för sina anhöriga eller göra dem besvikna (Herrera et al. 2016). 
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Kunskap och information om sjukdomstillståndet samt 

livsstilsförändringar som påverkar följsamheten 

En stor andel av patienterna har en bristande kunskap om både hypertoni som sjukdom samt 

dess riskfaktorer (El-Hay & Mezayen 2015; Welsh et al. 2014). Majoriteten av patienterna, 93 

procent, hade kunskap om att hypertoni kan leda till stroke. Hälften av patienterna trodde att 

hypertoni kunde botas helt, samt att all form av behandling kunde avbrytas då blodtrycket 

återgick till normala värden. 50 procent var även övertygade om att farmakologisk behandling 

var tillräckligt för att behandla hypertoni (Welsh et al. 2014). Det är påvisat att en högre 

utbildningsnivå är en bidragande faktor till följsamhet till livsstilsförändringar (Fang et al. 

2016; Jankowska-Polanska et al. 2016; Kim et al. 2013; Magobe et al. 2017; Walther et al. 

2016). Det framkom även en signifikant korrelation mellan den kunskap patienterna har och 

deras attityd och deltagande i fysisk aktivitet (Maruf et al. 2018). 

  

En andel respondenter ansåg att de får otillräcklig information om vilka kostvanor som har en 

positiv påverkan på blodtrycket (Dias et al. 2016), samtidigt menar (Drevenhorn et al. 2015; 

Khan et al. 2014) att patienters följsamhet till goda kostvanor ökar om skriftlig information om 

dess fördelar delas ut. Rådgivningssamtal med vårdpersonal samt familjemedlemmar ansågs 

av patienter vara en åtgärd som gav en positiv inverkan på följsamhet till livsstilsförändringar 

(Khan et al. 2014). Patienter som är insatta på farmakologisk behandling för hypertoni har en 

sämre följsamhet till livsstilsrekommendationer än de patienter som enbart har 

livsstilsförändringar som behandling för hypertoni (Herrera et al. 2016; Kim & Kong 2015).  
 

Patienter som ansåg att de kunde kontrollera sin hypertoni på ett effektivt sätt med hjälp av en 

korrekt diet, hade rimliga och nåbara mål, samt hade kunskap om att hypertonin kunde orsaka 

stora konsekvenser om den inte var under kontroll, hade en större följsamhet till de 

kostrekommendationer som ges (Khan et al. 2014). De patienter som haft diagnosen en längre 

tid hade större tendens till att förhålla sig till sunda kostvanor än de som hade kortare tid med 

diagnostiserad hypertoni (Jankowska-Polanska et al. 2016; Kim & Kong 2015). Patienter med 

god sjukdomsinsikt har en högre följsamhet till de råd som ges för att förebygga och mildra 

hypertoni än de som har problematik att komma till insikt att det lider av hypertoni (Jankowska-

Polanska et al. 2016), Kim och Kong (2015) menar dock att sjukdomsinsikten inte har någon 

påverkan på följsamheten till fysisk aktivitet som åtgärd för hypertoni. 
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Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva vad som påverkar patienters följsamhet till 

livsstilsförändringar i samband med hypertoni. Hypertoni är ett kroniskt sjukdomstillstånd 

(Kahan 2009) vilket ökar mortaliteten för patienter genom att öka risken att insjukna i hjärt- 

och kärlsjukdomar, stroke och njursvikt (WHO 2013). Enligt Crittenden (2017) och Kahan 

(2009) är de generella livsstilsförändringar som bör genomföras vid hypertoni viktreduktion, 

regelbunden fysisk aktivitet, kostförändringar som mindre saltkonsumtion samt 

stresshantering. I litteraturstudiens resultat framkom ett flertal orsaker som påverkade 

följsamheten till livsstilsförändringar vilket i sin tur delades in i de fyra kategorierna; Fysiska 

orsaker som påverkar följsamheten, psykologiska orsaker som påverkar följsamheten, sociala 

aspekter som påverkar följsamheten samt kunskap och information om sjukdomstillståndet 

samt livsstilsförändringar som påverkar följsamheten. 

Resultatdiskussion 

I resultatet råder det delade meningar om könet kan ha en påverkande faktor till följsamheten 

av livsstilsförändringar. Fang et al. 2016, Jankowska-Polanska et al. 2016 och Walther et al. 

2016 uppger att kvinnor har en större tendens att följa de generella riktlinjerna för 

livsstilsförändringar, men däremot påvisar Kim och Kong (2015) och Fang et al. (2016) att 

kvinnor inte alls följer de riktlinjer som finns för regelbunden fysisk aktivitet i samma mån 

som män och Kim och Kong (2015) menar även att kvinnor har en svårare tid att bibehålla en 

normal kroppsvikt och följa utsatta dietrekommendationer. Van Uffelen et al. (2017) uppger 

att kvinnor och män har olika motiverande faktorer för att vilja utföra fysisk aktivitet generellt, 

där kvinnor hade en större motivation att genomför fysisk aktivitet om de exempelvis vill 

förbättra sitt yttre, spendera tid med andra, träffa nya vänner eller förlora vikt. Samtidigt som 

män föredrog fysisk aktivitet som var tävlingsinriktad, kraftfullare, övningar som behöver mer 

kunskap och färdighet samt fysisk aktivitet som sker utomhus. Vidare bör riktlinjer för fysisk 

aktivitet skräddarsys för kvinnor och män utifrån dess intressen och motivation.  Bennett 

(2017) uppger att kvinnor är betydligt mer sannolika än män att överskrida det dagliga 

rekommenderade intaget av socker, fett och saturerat fett när de följer en dietplan. Det framkom 

även att kvinnor och män över 60 år har en mindre följsamhet till dietrekommendationer vid 

en kostplan.  

 

Patientens ålder, kön och motiverande faktorer för fysisk aktivitet är något som sjuksköterskor 

bör ha i åtanke när de diskuterar livssituationen med en patient för att lyckas bearbeta en bra 

plan för att bibehålla följsamhet för fysisk aktivitet och god diet. 

  

Patienter med nedsatt självförtroende eller ångest påvisas ha en negativ påverkan på 

följsamheten till livsstilsförändringar (Magobe et al. 2017). En individ som inte har någon 

tilltro till sig själv att kunna genomföra de riktlinjer som sätts in, som exempelvis regelbunden 

fysisk aktivitet, kommer ha en svårare möjlighet att genomföra de olika åtgärder som 

rekommenderas (Magobe et al. 2017). Daniali (2017) genomförde en studie på 483 deltagare 

som hade en diagnos på en kronisk sjukdom, där hälften uppgav att de hade låg tilltro till sig 

och där 87 procent av deltagarna påvisade låg fysisk aktivitet. Det framkom en tydlig 

signifikant korrelation mellan lågt självförtroende och deltagande i fysisk aktivitet. Rajati et al. 

(2014) stärker detta genom att påvisa en korrelation mellan god tilltro och viljan att påbörja 

och genomföra fysisk aktivitet. Vidare menar Rajati et al. (2014) att det idag finns begränsad 

mängd forskning gällande hur en individs tilltro till sig själv kan förbättras för att utföra fysisk 

aktivitet. De dominanta strategierna för att kunna förbättra tilltron hos patienten var att sätta 
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upp rimliga och nåbara mål där hen börjar på en enklare nivå och avancerar uppåt ut efter som, 

handledning från en personlig tränare, motiverande samtal samt kunskap och utbildning om 

individens sjukdomstillstånd.  

 

Genom att fokusera på att stärka patientens självförtroende och dess tilltro till sig själv så kan 

sjuksköterskor lyckas förbättra hens förmåga att följa de livsstilsrekommendationer som ges 

ut.  

  

Familj och närstående hade en motiverande och positiv inverkan på viljan att utföra fysisk 

aktivitet (Maruf et al. 2018). Frekvensen av sociala sammankomster påvisades ha negativ 

inverkan på förmågan att följa kostråd, då en högre andel sociala sammankomster i veckan 

reducerade följsamheten till dietrekommendationer (Khan et al. 2014). Ett antal patienter fann 

även att middagar med familjemedlemmar och vänner var problematiskt, då den diet som var 

rekommenderad inte var lika lätt följa när andra vid samma måltid inte följde en likadan diet 

eller behövde tänka på saltintag, fettintag eller ökad del av grönsaker (Dias et al. 2016, Herrera 

et al. 2016).  Leon et al. (2015) menar på att patienterna finner stöttning från familj och vänner 

som en vital del när det kommer till att följa en korrekt diet för att hålla blodtrycket under 

kontroll. En fjärdedel av patienterna som ansåg sig ha en stöttning från familj följde de kostråd 

som finns för att minska blodtrycket samtidigt som enbart 1 av 25 patienter som upplevde att 

de inte hade någon stöttning av anhöriga följde kostråden som finns (2015). Barreto et al. 

(2012) påvisar att stöttning från familj är en mycket viktig del för att patienten ska lyckas 

bibehålla följsamheten till en diet. Vid matlagning finner patienter det jobbigt när någon tycker 

maten smakar mindre då saltmängden minskat. De finner även det positivt när maten blir 

tillagad av en närstående som har förståelse för vilken kost som är sund för patienten med högt 

blodtryck. Barreto et al. (2012) menar också på att en avsaknad av stöttning av närstående 

skapar problematik för patienten då denne känner sig i vägen men kan även skapa depression 

vilket kan leda till att följsamheten minskar. 

  

Det här bevisar tydligt att det är av mycket stor vikt att närstående till en patient med 

hypertonidiagnos finner förståelse i sjukdomen, och är villiga att stötta patienten i dennes 

kamp. I rollen som sjuksköterska är samtal med hela familjen därför viktig, så att patienten 

finner stöttning från sjuksköterskan. 

  

I resultatet framkom det även att ekonomiska förutsättningar påverkade följsamheten till 

livsstilsförändringar, där en bättre ekonomisk grund gav utrymme för en större följsamhet (Dias 

et al. 2016; El-Hay & Mezayen 2015; Herrera et al. 2016). Sharma et al. (2017) beskriver att 

det är tydligt att socioekonomisk status och inkomst påverkar följsamheten till både kostvanor 

och fysiska vanor positivt. Vidare skriver Sharma et al. (2017) att antal träffar med vänner och 

familj i veckan på sociala former kan påverka följsamheten till kostvanor negativt då patienten 

inte har kontroll över kosten i samma utsträckning som om patienten själv lagar maten. 

Patienten kan inte avgöra mängden salt i maten nämns som ett exempel. 

  

Det är tydligt att patienter med hypertoni finner det svårt att förhålla sig till sunda kostvanor, 

specifikt då de själva inte tillagar maten. Det finns en risk med att patienterna känner 

problematik kring kostvanor då detta kan leda till att patienter medvetet avstår att umgås 

socialt, då de riskerar att äta kost som inte hjälper till att hålla blodtrycket under kontroll. 

  

En högre utbildning leder till en bättre följsamhet till generella livsstilsrekommendationer 

(Dias et al. 2016; Fang et al. 2016; Jankowska-Polanska et al. 2016; Kim et al. 2013; Walther 

et al. 2016) samt att god kunskap om sjukdom och aktiviteter leder till en god attityd och 
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deltagande i fysisk aktivitet (Maruf et al. 2018). Enligt Hui et al. (2014) har kunskap om fysisk 

aktivitet en signifikant korrelation med individens utbildningsnivå. Det framkom att utbildade 

individer möjligtvis har en ökad viljekraft att ta till sig den information som ges om den anses 

av patienten som relevant och nyttig. Det här kan betyda att tydligare information och 

utbildning om fysisk aktivitet kan behöva ges till patienter som har en lägre utbildning eller 

kunskapsnivå för att stärka följsamheten till fysisk aktivitet. 

  

Det framkom i resultatet att patienter som har farmakologisk behandling inte har lika god 

följsamhet till livsstilsförändringar gentemot de som enbart utför livsstilsförändringar för att 

hålla blodtrycket under kontroll (Herrera et al. 2016). Lee et al. (2018) påvisar däremot att 

patienter som har haft en hjärtinfarkt och har en god följsamhet till medicinsk behandling även 

påvisar en god följsamhet till livsstilsförändringar, vilket är samma livsstilsförändringar som 

vid hypertoni, jämfört med de som inte inte har en god följsamhet till medicinsk behandling. 

Det här kan möjligtvis förklaras genom att en hjärtinfarkt upplevs som en mer traumatisk 

upplevelse gentemot hypertoni som i många fall är asymtomatisk. 

 

Det som framkom från resultatet kan återkopplas till Martha Rogers principer där 

sjukvårdsbedömningen bör fokusera på patientens erfarenheter, uttryck och uppfattningar. Har 

en patient exempelvis en dålig uppfattning om sig själv som individ eller de rekommendationer 

som erbjudas så finns det en lägre chans att de följs, eller om patienten har erfarenheter av 

sjukdomen i form av god kunskap så leder det till en god följsamhet. Samt att sjuksköterskan 

ska lyssna på det som patienten uttrycker, om hen behöver guidning i form av vad som hen ska 

göra för att kunna förbättra sin fysiska aktivitet så måste sjuksköterskan vara lyhörd för det.  

Metoddiskussion 

Litteraturstudien är uppbyggd enligt Polit och Becks (2016) flödesschema. Fördelen med att 

följa ett flödesschema är att litteraturstudien byggs upp på ett systematiskt, strukturerat och 

tydligt sätt som är lätt att följa. Litteratursökningen gjordes i databaserna CINAHL och 

PubMed vilket ses logiskt för denna studie då Polit & Beck (2016) menar att dessa databaser 

är lämpliga eftersom de publicerar forskning inom omvårdnadsvetenskap. Författarna valde att 

begränsa sig till artiklar publicerade inom senaste 5 åren. Det gjordes för att det fanns mycket 

forskning inom området samtidigt som den senaste forskningen inom området användes till 

resultatet. När resultatet var sammanställt diskuterade författarna om det hade varit intressant 

att även söka i PsycInfo, specifikt för kategorin psykologiska orsaker som påverkar möjligheten 

till livsstilsförändringar. En sådan sökning skulle eventuellt kunna ha påverkat 

litteraturstudiens resultat genom att generera fler djupgående artiklar kring de psykologiska 

orsakerna som kan påverkar en patients förmåga att följa utsatt livsstilsåtgärder. 

  

Författarna diskuterade fram sökorden baserat på litteraturstudiens syfte och de sökord som 

valdes ansågs ha en möjlighet att få fram relevanta artiklar. För att få fram så relevanta och 

exakta artiklar som möjligt användes exact subject heading (MH) i CINAHL och MeSH i 

PubMed på sökorden.  Författarna valde att enbart använda sig av MH och MeSH och utesluta 

fritextsökningar eftersom dessa termer representerar artiklarnas huvudsakliga innehåll. Då 

databaserna CINAHL och PubMED använder sig av olika MH och MeSH-termer gjorde det 

att författarna fick använda sig av olika sökord eller ta bort sökorden i databassökningarna.  
 

Sökningen på artiklar begränsades till engelska, svenska och norska på grund av 

språkbegränsningar. Under artikelsökningen framkom artiklar som hade en titel, ett abstrakt 

och syfte som skulle kunna vara av intresse för litteraturstudiens syfte, men på grund av 
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språkbegränsningar då fulltexten enbart fanns på annat språk föll dessa bort. Om de artiklarna 

på andra språk ingick i litteraturstudien skulle resultatet eventuellt påverkas. Det framkom även 

artiklar med ett relevant syfte men som dock berörde en begränsad population, t.ex. 

afroamerikaner med en hypertoni diagnos som aktivt gick på kyrkliga aktiviteter i en specifik 

stad, vilket ansågs vara en för begränsad population. Även detta skulle kunna påverka 

resultatet.  
 

De utvalda artiklarna till urval 3 granskades med hjälp av Polit och Becks (2016) 

granskningsmallar vilket ger en styrka i litteraturstudien då artiklar som inte uppfyller de krav 

som ställdes för att ingå i litteraturstudien valdes bort. Det kan dock ses som en nackdel att de 

mallar som användes var på engelska, då tolkningsfel kan uppstå. Men detta undveks i så stor 

grad som möjligt med hjälp av engelska-svenska lexikon.   

  

Resultatet är baserat på 13 artiklar; varav 7 kvalitativa och 6 kvantitativa. Författarna ser det 

som en styrka i litteraturstudien att hälften av artiklarna var kvalitativa och hälften kvantitativa 

då detta ger en djupare inblick i vad enskilda patienter upplever som kan påverka följsamheten 

samt en bredare bild på vad som påverkar följsamheten hos en generaliserad population. Det 

ansågs även som en styrka att artiklarna var från olika geografiska områden då detta ger en mer 

generaliserad överblick globalt. Men det kan även ses som en svaghet i resultatet då 

utvecklingsländer möjligtvis inte har samma ekonomiska förutsättningar som i-länder. 

Litteraturstudien är utformad utifrån ett patientperspektiv då det ansågs att det enbart är 

patienterna själva som kan uppge vad som påverkar följsamheten till livsstilsförändringar. 

Författarna valde att inte begränsa någon övre gräns på ålder, vilket kön eller vilken 

klassificering av hypertoni patienten har. vilket ger en styrka i litteraturstudien enligt 

författarna då det återspeglar en mångfald i resultatet. 

  

Klinisk betydelse 

Hypertoni är ett tillstånd som har stor utbredning i populationen och frekvensen av tillståndet 

ökar. Genom denna litteraturstudie vill författarna belysa vad som kan påverka följsamheten 

till livsstilsförändringar vid diagnostiserad hypertoni för att sjukvårdspersonal skall få ökad 

förståelse och kunskap om hypertonipatienters följsamhet. Med hjälp av ökad förståelse och 

kunskap kan sjukvårdspersonal individanpassa omvårdnaden genom att utforma åtgärder 

utifrån den enskilde hypertonipatientens behov och möjligheter, vilket kan främja följsamheten 

hos patienter med hypertoni. Att främja följsamheten hos patienter kan även minska risken för 

komplikationer vid hypertoni så som hjärt- och kärlsjukdomar vilket i sin tur minskar 

mortaliteten och kostnader för samhället. 

 

Förslag på fortsatt forskning 

Det upplevdes att det finns bristfällig forskning kring följsamhet till livsstilsförändringar vid 

hypertoni om individen samtidigt behandlas med farmakologiska medel, då det uppdagades att 

patienter som är insatta på farmakologiska hjälpmedel hade en minskad följsamhet till 

livsstilsförändringar. Det hade även vidare vara av intresse att undersöka nationellt hur 

följsamheten ser ut inom ett västerländskt land, för att utesluta globala socioekonomiska 

faktorer som kan påverka resultatet. Därav anses det att det finns ett behov av vidare forskning 

inom dessa områden.  

 



 
   

15 
 

Slutsats 

Litteraturstudien visar att följsamheten till livsstilsförändringar hos patienter med en 

hypertonidiagnos kan påverkas av ett flertal olika orsaker. Fysiologiska orsaker som patientens 

kön eller BMI-status, psykologiska orsaker så som till exempel depression och stress, sociala 

orsaker som god stöttning från anhöriga samt patientens kunskap och information om sitt 

sjukdomstillstånd och utförande av aktiviteter är huvudsakliga områden som kan påverka 

följsamheten i olika grader. Sjuksköterskan har en viktig roll i att identifiera den specifika 

individens möjligheter och behov för att kunna nå en ökad följsamhet till livsstilsförändringar. 
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Bilaga 1 
Titel, författare, land & år Syfte Metod Huvudresultat 

Dias, J., Oliviera, R., Castro, 

M. & Nery, P.  

 

Challenges experienced by 

patients with hypertension for 

accesion the dietary 

treatment 

 

Brasilien, 2016 

Att beskriva utmaningar 

hypertonipatienter 

upplever för följsamhet till 

en kostplan.  

Deskriptiv kvalitativ metod. 

Semistrukturerad intervju med 14 

deltagare. Bortfall: 0.  

Det framkom tre huvudkategorier som patienterna 

upplevde utmanande; kostföljsamhet i närvaro vid 

förbjuden mat, svårighet att sänka saltintag 

och/eller fettintag samt andra kostsvårigheter.  

Drevenhorn, E., Bengtson, A. 

& Kjellgren, K. 

 

To be motivated or only 

comply – patients’ views of 

hypertension care after 

consultation training for 

nurses 

 

Sverige, 2015 

Att beskriva patienters 

perspektiv på 

sjuksköterskans 

handhavande av hypertoni 

efter konsultationsträning.  

Kvalitativ metod.  

Telefonintervjuer genomfördes med 

16 patienter i en interventionsgrupp 

och 8 patienter i en kontrollgrupp. 

Sjuksköterskorna i 

interventionsgruppen har gått 3 dagar 

i kurs där de fått ökad kunskap om 

patientcentrerat förhållningssätt, 

motiverande samtal och 

livsstilsförändringar vid hypertoni. 

Ett speciellt designat 

utbildningshäfte var utvecklat för 

interventionsgruppen.  

Bortfall: 0 

 

Kontrollgruppen och interventionsgruppen 

upplevde att deras åsikter och tidigare erfarenheter 

blev hörda. Patienter i interventionsgruppen uppgav 

att sjuksköterskor lyssnade samt guidade och 

motiverade dom att utföra livsstilsförändringar. De 

patienter som hade fått det specialutvecklade 

informationshäftet kunde beskriva mer detaljerat 

vad de själva kunde göra för att förhålla sig till 

livsstilsförändringar.  

 

  



 
   

 
 

Titel, författare, land & år Syfte Metod Huvudresultat 

El-hay, S. & Mezayen, S.  

 

Knowledge and perceptions 

related to hypertension, 

lifestyle behavior 

modifications and challanges 

that facing hypertensive 

patients 

 

Egypten, 2015 

Att utvärdera 

kunskapsnivån och 

uppfattningar relaterat till 

hypertoni, 

livsstilsförändringar och 

utmaningar som patienter 

med hypertoni möter. 

Kvantitativ tvärsnittsstudie.  

 

101 patienter med nydiagnostiserad 

hypertoni deltog. Datainsamling 

gjordes med hjälp av två olika 

verktyg. Ett strukturerade 

frågeformulär om patienters kunskap 

samt ett formulär om uppfattningar 

gentemot livsstils modifierat 

beteende.  

Resultatet visade att den generella kunskapen om 

hypertoni var bristfällig. Patienterna saknade 

förståelse för riskfaktorer, orsaker och 

livsstilsförändringar vid hypertoni. Patienterna 

påvisade även en låg nivå av uppfattningar av 

livsstilsmodifierande beteende för att kontrollera 

hypertoni.  

Fang, J., Moore, L., 

Loustalot, F., Yang, Q. & 

Ayala, C.  

 

Reporting of adherence to 

healthy lifestyle behaviors 

among hypertensive adults in 

the 50 states and the district o 

Columbia 

 

USA, 2016 

Att uppskatta följsamheten 

till hälsosamma 

livsstilsbeteenden hos 

vuxna med hypertoni.  

Kvantitativ metod. Datainsamlingen 

gjordes med hjälp av data från 

”Behavioral Risk Factor Surveillanve 

system”, en telefonundersökning 

som genomförs varje år. Bortfall: 

54% 

 

164 717 deltagare med hypertoni 

deltog i sista urvalet.  

 

 

Följsamheten till hälsosamma livsstilsbeteenden 

varierade bland de som har en diagnostiserad 

hypertoni. Mindre än 2% mötte de nuvarande 

rekommendationerna.  



 
   

 
 

Titel, författare, land & år Syfte Metod Huvudresultat 

Herrera, P., Moncada, L. & 

Defey, D.  

 

Understanding non-

adherence from the inside: 

hypertensive patients’ 

motivations for adhering and 

not adhering.  

 

Chile, 2017 

Att förstå patienters 

frånvaro av följsamhet. 

Kvalitativ metod. Studien var en 

icke-experimentell, tvärsnittsstudie, 

utforskande, beskrivande och 

jämförande.  Forskarna samlade data 

tills mättnad blev nådd och totalt 

blev 51 patienter intervjuade när 

mättnad var nådd.  

Majoriteten av patienterna följde inte olika typer av 

behandling så som fysisk aktivitet, diet eller 

farmakologisk behandling beroende på hur de själva 

anser om nämnda aktiviteter. Patienternas 

följsamhet blev också påverkad av deras egen vilja 

att bibehålla viktiga värden som autonomi, frihet 

och hälsa. 

Khan, M., Bawany, F., Mirza, 

A., Hussain, M., Khan, A. & 

Lashari, M. 

 

Frequency and predictors of 

non-complience to dietary 

reommendations among 

hypertensive patients 

 

Pakistan, 2014 

Att belysa frekvensen och 

faktorer för ickeföljsamhet 

hos patienter med 

hypertoni samt möjliga 

orsaker baserat på 

patienters åsikter som kan 

öka följsamheten.   

Kvantitativ tvärsnittsstudie.  

400 patienter deltog i studien. 

Bortfall: 17 patienter.   

Mer än ¾ av patienterna hade ingen följsamhet till 

livsstilsförändringar. Mer än en social 

sammankomst per vecka, grupptryck, brist av 

vänner som följer rekommenderad kostplan och 

brist av förtroende på att brist fungerar som effektiv 

metod för att kontrollera blodtrycket uppdagades 

vara signifikanta orsaker för ickeföljsamhet.  



 
   

 
 

Titel, författare, land & år Syfte Metod Huvudresultat 

Kim, H., Song, Y., Kim W-Y. 

& Lee, J.  

 

Association of adherence to 

the seventh report of the Joint 

National Committee guidlines 

with Hypertension in Korean 

men and women 

 

Korea, 2013 

Syftet med studien är se 

graden av följsamhet till 

riktlinjer för 

livsstilsförändringar hos 

patienter med hypertoni.  

Kvantitativ metod.  

500 patienter med hypertoni samt 

4567 deltagare utan hypertoni deltog 

i studien.  

Det framkom att följsamheten till riktlinjer för 

livsstilsförändringar var låg hos patienter med 

hypertoni.  

Kim, Y. & Kong, K.  

 

Do hypertensive individuals 

who are aware of their 

disease follow lifestyle 

recommendations better than 

those who are not aware? 

 

Korea, 2015 

Att uppskatta följsamheten 

till 

livsstilsrekommendationer 

hos individer som är 

medvetna om sin 

hypertoni och identifiera 

karakteristiska 

associationer med icke 

följsamhet.  

Kvantitativ tvärsnittsstudie.  

Data användes från ”Korea national 

health” och ”nutrition examination 

survey”. 3802 patienter med en 

hypertonidiagnos deltog i studien. 

Bortfall: 638.  

Majoriteten av deltagarna i studien följde inte 

livsstilsrekomendationer. Det framkom att manligt 

kön, yngre ålder och socioekonomisk situation samt 

användande av farmakologisk behandling var 

associerat med låg följsamhet till 

livsstilsrekommendationer.  



 
   

 
 

Titel, författare, land & år Syfte Metod Huvudresultat 

Magobe, N., Poggenpoel, M., 

& Myburgh, C.  

 

Experiences of patients with 

hypertension at primary 

health care facilitating own 

lifestyle change of regular 

psysical exercise 

 

Sydafrika, 2017 

Att presentera patienter 

med hypertonis 

upplevelser av att 

underlätta dess förmåga att 

utföra regelbunden fysisk 

aktivitet.   

En kvalitativ metod med utforskande 

beskrivande och kontextuell design. 

Totalt deltog 44 patienter med 

hypertoni som sedan delades in i 6 

fokusgrupper.  

 

Bortfall: 0.  

Resultatet påvisade att deltagarna upplevde en låg 

nivå av egenvård relaterat till låg tilltro till sig själv 

vilket föranledde att deltagarna hade en låg nivå av 

följsamhet till regelbunden fysisk aktivitet.  

 

Maruf, F., Ojukwu, C. & 

Akindele, M.  

 

Perception, knowledge, and 

attitude toward physical 

activity behavior: 

implications for participation 

among individuals with 

essential hypertension 

 

Nigeria, 2017 

Målet med studien var att 

utforska kunskapen, 

attityden, deltagandet & 

uppfattningen om fysisk 

aktivitet hos patienter med 

hypertoni.  

Kvantitativ tvärsnittsstudie.  

200 deltagare med hypertonidiagnos. 

Datainsamlingen gjordes med ett 

formulär för att mäta frekvensen av 

fysisk aktivitet på en 7-dagarsperiod.   

Majoriteten av deltagarna som hade en god kunskap 

om fysisk aktivitet påvisade en hög följsamhet till 

regelbunden fysisk aktivitet.  



 
   

 
 

Titel, författare, land & år Syfte Metod Huvudresultat 

Jankowska-Polanska, B., 

Blicharska, K., 

Uchmanowicz. & Morisky, 

D.  

 

The influence of illness 

acceptance on the adherence 

to pharmacological and non-

pharmacological therapy in 

patients with hypertension 

 

Polen, 2016 

Syftet är att analysera 

sambandet mellan 

sjukdomsacceptans vid 

hypertoni och 

följsamheten till 

farmakologisk och icke-

farmakologisk behandling.  

Kvantitativ metod.  

102 patienter med diagnostiserad 

hypertoni deltog.  

Bortfall: 48 patienter 

 

Resultatet påvisade att sjukdomsacceptansen var en 

viktigt faktor för en hög följsamhet till icke-

farmakologisk behandling vid hypertoni. Kvinnligt 

kön, hög nivå av utbildning och kort 

sjukdomsduration påverkade signifikant positivt 

patientens följsamhet till icke-farmakologisk 

behandling av hypertoni.  

Walther, D., Curjuric, I., 

Dratva, J., Schaffner, E., 

Quinto, C., Schmidt-

Trucksäss, A., Eze, I., Burdet, 

L., Pons, M., Gerbase, M., 

Imboden, M., Schindler, C. & 

Probst-Hensch, N.  

 

Hypertension, diabetes and 

lifestyle in long-term – 

Results from a Swiss 

population-based cohort 

 

Schweiz, 2016 

Att observera rökvanor, 

alkoholintag, nivån av 

fysisk aktivitet samt BMI 

över en 10årsperiod hos 

patienter med fokus på 

deltagare med hypertoni 

och diabetes typ 2.  

Kvalitativ metod.  

Analysen baserades på data från 

”swiss cohort study”. 4155 deltog i 

studien.  

 

Resultatet påvisade att individer med hypertoni och 

diabetes hade en lägre nivå av hälsosam livsstil 

jämfört med de utan sjukdomstillstånden. Det 

påvisades även att kvinnor hade en lägre chans att 

förbättra sin livsstil till hälsosammare.  



 
   

 
 

Titel, författare, land & år Syfte Metod Huvudresultat 

Welsh, F., Duff, E., 

Campbell-Taffe, K. & Lindo, 

J.  

 

Lifestyles of Jamaican men 

with hypertension 

 

Jamaica, 2015 

Att bedöma hur väl 

livsstilen hos män från 

Jamaica med hypertoni 

möter riktlinjerna enligt 

”7th report of joint 

national committée on the 

prevention, detection, 

evaluation and treatment 

of high blood pressure”.  

Kvalitativ metod.  

48 patienter med hypertoni deltog 

och blev de intervjuade under en 4-

veckorsperiod.  

Resultatet visade att enbart en tredjedel av 

respondenterna hade sitt blodtryck under kontroll 

och att följsamheten till ”7th report of joint national 

committée on the prevention, detection, evaluation 

and treatment of high blood pressure” var låg.  

 

 


