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Bakgrund: Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken globalt. Det är även en stor ohälsofaktor som ger 

långvarig ohälsa och kan orsaka sjukskrivning. Reducering av riskfaktorer kan till stor del förebygga hjärt- 

kärlsjukdom. En del i sjuksköterskans arbete är hälsofrämjande omvårdnad. Rådgivning är en vedertagen intervention 

som sjuksköterskan kan använda sig av för att hjälpa patienten till en hälsosammare livsstil. Hur god effekt 

interventionen har är dock ovisst. Syfte: Undersöka effekter av sjuksköterskans rådgivande samtal, vid risk för eller 

förekomst av hjärt- kärlsjukdom. Metod: Litteraturstudien är utformad efter Polit och Beck´s (2017) niostegsstruktur. 

Vid databassökning användes Cinahl, PsycINFO och PubMed. Artiklarna kvalitetsgranskades enligt Polit och Beck´s 

granskningsmall, vilket resulterade i elva kvantitativa artiklar. Resultat: Databearbetning resulterade i tre kategorier; 

förändring av patientens inställning, förändring av levnadsvanor och förändring av fysiologiska parametrar. 

Slutsats: Sjuksköterskans rådgivning avseende livsstilsförändring hade varierande effekter, vilket kan ha ett samband 

med rådgivningens kontinuitet. Sjuksköterskans rådgivning avseende kostvanor och fysisk aktivitet verkar ge en 

positiv förändring som håller över tid. Får patienten god kunskap om fördelar med hälsosam kost, högre fysisk 

aktivitet och vikten av egenvård är förutsättningarna större till förbättrade levnadsvanor.  
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1. Inledning 
Hjärt- kärlsjukdom är den vanligaste orsaken till mortalitet globalt, år 2016 avled 17,9 miljoner 

människor vilket motsvarar 31% av dödligheten i världen (World Health Organisation [WHO] 

2017). Det är även den vanligaste dödsorsaken i Sverige, däremot är överlevandsantalet 

procentuellt sett högre i Sverige jämfört med andra europeiska länder. År 2017 var hjärt- och 

kärlsjukdom den vanligaste orsaken till inskrivning inom svensk slutenvård (Socialstyrelsen 

2019). Reducering av riskfaktorer kan till viss del förhindra insjuknande (Figueiras et. al. 2017). 

Sjuksköterskor har möjlighet och förmåga att handleda patienter med risk för hjärt- 

kärlsjukdom (Klemenc-Ketis et. al. 2015). Rådgivning är en vanlig intervention som 

sjuksköterskan kan använda för att vägleda och stötta patienter till att inleda en hälsosammare 

livsstil (Park et. al. 2013). Ämnet kopplas till forskningsområdet kompetens och 

professionsutveckling inom omvårdnad.  

2. Bakgrund  

2.1 Hjärt-kärlsjukdom  
Begreppet hjärt- kärlsjukdom är en samlingsbenämning på sjukdomar som drabbar blodkärlen, 

hjärtat eller båda. De har en stor betydelse även som ohälsofaktorer, det vill säga ger långvariga 

sjukdomssymtom och kan orsaka sjukskrivning (Hjärt-kärlsjukdomar u.å.). Förekomst av hjärt- 

kärlsjukdomar ökar idag på grund av högre vällevnad och stigande ålder bland populationen, 

vilket leder till ökade sjukvårdsresurser (Vasko 2013). Senaste decenniet har vårdplatserna i 

Sverige minskat vilket resulterat i allt kortare vårdtider (Jönsson et. al. 2014). Närmare hälften 

av alla människor över 65 år är drabbade (Vasko 2013). Män är i högre utsträckning än kvinnor 

diagnostiserade med hjärt-kärlsjukdom (Einarson et. al. 2018).  

 

Hypertoni är en grundläggande faktor för utvecklandet av ateroskleros. Bakomliggande orsaker 

till hjärt-kärlsjukdom har ofta detta som gemensam patofysiologisk bakgrund (Vasko 2013). 

Ateroskleros är en långsam process då plack bildas i artärväggarna. Inlagringarna kan resultera 

i försämrat blodflöde och ansträngningsutlösta fenomen som kärlkramp kan visa sig. Då ett 

plack brister kan tromboser bildas och kärl tilltäppas, med akuta hjärt-kärlsjukdomar som följd 

(Ference et. al. 2018). Stroke och hjärtinfarkt, som är de vanligaste orsakerna till allvarlig 

sjukdom och död, har ateroskleros som gemensam bakomliggande orsak (Vasko 2013). 

 

 

2.2 Riskfaktorer och friskfaktorer 

Välkända riskfaktorer relaterat till livsstil så som val av diet, övervikt, bukfetma, 

tobaksanvändning, hög alkoholkonsumtion och fysisk inaktivitet är bidragande till hjärt- 

kärlsjukdom (Smith 2016). Stigande ålder och att vara av manligt kön ökar risken för att 

insjukna (Peeters et. al. 2002; Vasko 2013). Risken att insjukna kan påverkas av psykosociala 

förhållanden, som exempelvis stress under lång tid (Yao et. al. 2019). Nämnda riskfaktorer kan 

på sikt leda till konsekvenser så som hypertoni, ateroskleros, hyperlipidemi, ischemisk stroke, 

metaboliskt syndrom och diabetes mellitus (Kahleova et. al. 2018). Diabetessjukdom ökar 

risken för hjärt- kärlsjukdom samt ger en förvärrad prognos som följd (Bechthold et. al. 2019). 

Negativa psykosociala faktorer kan predisponera för att insjukna i en hjärt- kärlsjukdom. En 

ärftlig komponent kan också ses, då risken är större om en nära anhörig visat symtom i yngre 

ålder (Vasko 2013). 

 

Grundläggande för en god hälsa är regelbunden fysisk aktivitet och hälsosam kost, vilket 

främjar hälsa samt välbefinnande och har en sjukdomsförebyggande effekt. Rekommendationer 

för alla vuxna avseende fysisk aktivitet är att vara aktiv med minst måttlig intensitet sammanlagt 

150 minuter per vecka. Vid hög intensitet rekommenderas minst 75 minuter varje vecka. 
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Måttlig intensitet avser en ökning av puls och andning medan hög intensitet avser en markant 

ökning. Rask promenad eller löpning är exempel på sådana aktiviteter. Aktiviteten bör spridas 

ut på flera dagar och passen bör vara minst 10 minuter (Folkhälsomyndigheten 2019a).  

 

Kostrekommendationer avseende riskreducering är en diet innehållande grönsaker, frukt, 

fullkorn, fettsnåla mejeriprodukter, fågel, fisk, vegetabiliska oljor och nötter. Samtidigt ska 

intag av salt, sötsaker, livsmedel med tillsatt socker och rött processat kött minskas eller 

undvikas (Santiago et. el. 2017; Folkhälsomyndigheten 2019b). Alkohol innehåller många 

kalorier, dock är näringsinnehållet inte stort. Rekommendationerna är därför att begränsa 

intaget till ett glas vin eller 33 centiliter starköl dagligen (Livsmedelsverket 2019). 

Tobaksrökning är den enskilt största riskfaktorn för ohälsa och förtidig död, därför bör både 

aktiv och passiv rökning undvikas (Giljam 2018). 

2.3 Livsstilsförändring  

Livsstil kan beskrivas som ett beteendemönster som styrs av personliga egenskaper, motiv och 

värderingar (Livsstil u.å.). Vilken livsstil den enskilde har beror delvis på socioekonomiska 

förutsättningar, etnicitet, kön och sexualitet. Individuella faktorer som påverkar är grupptryck, 

självkänsla, förebilder och kunskap (Svensson & Hallberg 2011). Medvetenhet om att 

förändring behövs, stöd från närstående, psykiskt mående och praktiska problem som 

exempelvis ekonomi är andra faktorer som påverkar (Murray et. al. 2012). Förändring av livsstil 

är svårt och utmanande och bör ses som en process. Innan levnadsvanor ändras behöver 

individuella hinder övervinnas (Faskunger 2013; Følling et. al. 2015).  

 

2.4 Sjuksköterskans omvårdnadsarbete 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30 kap 3. §2) skall sjukvårdens arbete innefatta 

förebyggande av ohälsa. Vården ska bygga på självbestämmande, integritet och fylla behovet 

av kontinuitet. Arbetet ska främja en god kontakt mellan patient och hälso- och 

sjukvårdspersonalen (SFS 2017:30 kap 5. §1).   

 

Florence Nightingale var en pionjär inom sjuksköterskeyrket, som redan på 1850-talet 

förespråkade att omvårdnaden inte bara skulle rikta sig till de sjuka (Masters 2015). ”[…]The 

same laws of health or of nursing, for they are in reality the same, obtain among the well as 

among the sick […]” (Nightingale 1992 s. 5). Preventionsarbete i samhället och på individnivå 

är nödvändig för att förebygga hjärt- kärlsjukdom (Klemenc-Ketis et. al. 2015).  

 

Sjuksköterskor har möjligheten och förmågan att handleda patienter med risk för hjärt- 

kärlsjukdomar antingen självständigt eller tillsammans med läkaren (Klemenc-Ketis et. al. 

2015). Sjuksköterskan kan med fördel informera om fördelarna med ett sundare liv samt 

motivera till en livsstilsförändring (Grefberg 2013). Målet är att på sikt bibehålla sin 

livsstilsförändring (Park et. al. 2013). Här kan sjukvården ses som patientens samarbetspartner, 

även om det i slutändan är patienten som har det yttersta ansvaret för sin hälsa. Därför är det 

viktigt att patienten motiveras till eget engagemang för att förbättra sina levnadsvanor (Vasko 

2013). Detta leder till fördel för patienten samt genererar minskade vårdkostnader (Greaves et. 

al. 2015).  

2.5 Rådgivning 

Rådgivning delas upp i tre nivåer; enkla råd, rådgivande samtal och kvalificerat rådgivande 

samtal (Socialstyrelsen 2014). Rekommendationer från socialstyrelsen (2014) är att hälso- och 

sjukvården ska tillämpa någon form av rådgivning eller samtal för att stödja patienten vid 

livsstilsförändring.  
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Enkla råd innebär att hälso- och sjukvårdspersonal ger information genom korta, 

standardiserande rekommendationer och råd. Längden på en sådan intervention är vanligtvis 

fem minuter utan uppföljning (Socialstyrelsen 2014).  

Rådgivande samtal är mer omfattande och kan ta upp till 30 minuter. Rådgivningen 

individanpassas under samtalet mellan hälso- sjukvårdspersonal och patienten. Vid sådant 

samtal kan även motiverande strategier inkluderas. Komplement till rådgivningen kan vara 

skriftlig information för att hjälpa personen förändra en levnadsvana. Uppföljning kan ske i 

form av återbesök (Socialstyrelsen 2014). 

Kvalificerat rådgivande samtal innebär att hälso- och sjukvårdspersonal för en individanpassad 

dialog med patienten. Tidsmässigt så är denna typ av rådgivning mer omfattande och kan 

innehålla motiverande strategier. Kvalificerat rådgivande samtal kräver att personalen har 

kunskap inom området (Socialstyrelsen 2014). Motiverande samtal inom vården innebär 

individualiserad rådgivning som syftar till att ändra uppfattningar kring ohälsosamma vanor. 

Guidning ges för att framkalla förändring, stärka motivationen och därigenom skapa ett intresse 

för hälsostatusen (Lee et. al. 2015). Denna form av rådgivning, kan vara mer effektfullt än 

skrivet material i form av broschyrer (Park et.al. 2013).  Den bygger även på ett särskilt 

förhållningssätt och viktiga kommunikationsfärdigheter från personal inom hälso- och sjukvård 

(Holm Ivarsson 2016).  

I takt med kunskapen om att sjukdomar kan påverkas av en ändrad livsstil, växer 

förväntningarna på att personal inom hälso- och sjukvård ska ha förmåga att motivera patienter 

till att ändra sina levnadsvanor. Livsstilsförändring måste ske på patientens villkor och i deras 

egen takt. När ett beslut om förändring är fattat sätts ett mål och en handlingsplan utformas 

(Holm Ivarsson 2016). Rådgivande samtal är en vedertagen intervention för att få patienter till 

att förbättra levnadsvanor med målet att reducera riskfaktorer. Däremot kan tidigare forskning 

inte helt klargöra effekten av rådgivning (Lee et. al. 2016).  

2.6 Problemformulering 

I dagens samhälle ökar prevalensen för människor med en hjärt- kärlsjukdom, samtidigt som 

vårdplatserna blir färre och vårdtiderna kortare. Patienter med hjärt- kärlsjukdom kan drabbas 

av kroniska funktionsnedsättningar, lägre livskvalité och har en ökad risk för alltför tidig död. 

Kartlagda riskfaktorer som val av diet, fysisk inaktivitet, fetma, hög alkoholkonsumtion och 

tobaksanvändning går i stor utsträckning att förebygga. En specifik omvårdnadsintervention 

kan vara rådgivning, då patienten med hjälp av sjuksköterskan, finner motivation och strategier 

till en livsstilsförändring. Hur väl en sådan intervention fungerar är i dagsläget inte helt klarlagt.  

2.7 Syfte 

Syftet med studien var att undersöka effekter av sjuksköterskans rådgivande samtal, vid risk 

för eller förekomst av hjärt- kärlsjukdom. 
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3. Metod 

Arbetsmetoden som använts vid utformningen av arbetet är litteraturstudie. Enligt Polit och 

Beck (2017) grundas en litteraturstudie på kunskap som redan finns att inhämta från tidigare 

forskning. En litteraturstudie ska uppfylla vissa kriterier för att uppnå hög kvalitét. Studien ska 

vara omfattande, tidsenlig, grundligt genomförd, verifierbar, replikerbar och opartisk (Polit & 

Beck 2017).  

Polit och Beck (2017) har utformat en niostegsstruktur att följa vid litteraturstudie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Tolkning i fritext av niostegsstrukturen (Polit & Beck 2017). 

3.1 Litteratursökning 

I steg 1 formulerades syftet. Vidare i steg 2 bestämdes sökstrategi med hjälp av databaser och 

sökord. Databaserna Cinahl, PsycINFO och PubMed har använts då det centrala fokuset var 

omvårdnad. Cinahl samt PsycINFO gav träffar mer inriktade till sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete och interventioner medan PubMed resulterade i träffar på studier som 

undersökte hur livsstilsförändring påverkade fysiologiska parametrar. Sökord som användes i 

Cinahl var Cardiovascular Diseases, Cardiovascular risk factors, Coronary Disease, Lifestyle 

Change och Counseling. Sökord i PscyINFO var Lifestyle Changes, Cardiovascular Disorder, 

risk factors, Nursing och Counseling. I PubMed användes Cardiovascular diseases, Life Style, 

Nursing*, Counseling och Risk factors. Sökorden var MH – termer (Major Headings), Teasurus 

och MeSH – termer (Medical Subject Headings) och fritext där trunkering (*) lades till efter 

sökordet för att hitta ord med varierande ändelser.  

MH-, Tesaurus och MeSH-termer skiljer sig åt i vissa fall och därför har olika varianter av ord 

använts. Cardiovascular disease/disorder och coronary disease valdes eftersom det tillståndet 

tillhör litteraturstudiens syfte och kontext. Lifestyle och Lifestyle change valdes för att få träffar 

kring livsstilsförändring som är en central del i arbetet. Nursing och Counseling användes för 

att få fram hur sjuksköterskans arbete riktade sig och hur effekten var. Risk factors och 

Cardiovascular risk factors valdes för att fånga upp patienter med risk för eller som 

diagnostiserats med hjärt- kärlsjukdom, som erhöll rådgivning angående riskfaktorer och 

livsstilsförändring. Manuell sökning genomfördes där en relevant artikel speglade syftet och 

valdes ut.   

De artiklar som inkluderades var engelska originalartiklar publicerade mellan 2014-01-01 till 

2019-09-13, detta för att få fram den senaste relevanta forskningen. Patienter deltagande i 

studierna skulle vara över 18 år i risk för eller diagnostiserade med hjärt-kärlsjukdom. 

Rådgivningen som utförts i de olika inkluderade studierna skulle vara av sorten rådgivande 

samtal eller kvalificerat rådgivande samtal. Review artiklar, artiklar som inte genomgått peer-

review och studier som endast gav enkla råd exkluderades. 
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Steg 3 innefattade databassökning och noggrann dokumentation, se tabell 1, 2, 3 och 4. Först 

genomfördes en sökning på de enskilda orden för att senare kombinera dem med booleska 

operatorn AND. Sökningarna i databaserna har begränsats med inklusions- och 

exklusionskriterier först vid sammansättningen av sökorden. 

Tabell 1: Databassökning Cinahl 

Sökning 
2019-09-05 

Sökord i Cinahl Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Cardiovascular Diseases [MH] 108 404    

S2 Life Style Changes [MH] 2 047    

S3 Coronary Disease [MH] 7 728    

S4 Counseling [MH] 5 461 
 

  

S5 Cardiovascular risk factors[MH] 22 154    

S6 S1 AND S2 AND S4 17  8 4  2 

S7 S2 AND S3 42  4 1 0 

S8 S2 AND S4 AND S5 48 11 (1) 5 3 

Totalt   23  10 5 

MH – Major Headings () = intern dubblett 

Tabell 2: Databassökning PsycINFO 

Sökning 
2019-09-09 

Sökord i PsycINFO Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 *Lifestyle Changes  1 226    

S2 *Cardiovascular Disorders  8 741    

S3 *Nursing  134 779    

S4 *Counseling  28 602    

S5 *Risk Factors  125 649    

S6 S1 AND S2 14 2 1  0 

S7 S2 AND S3 24 3(2)((1))   

S8 S2 AND S4 AND S5 13 4(2)((2))   

Totalt   9 1 0 

*= Tesaurus () = interna dubbletter (())=externa dubbletter  

Tabell 3: Databassökning PubMed 

Sökning 
2019-09-13 

Sökord i PubMed Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Cardiovascular diseases[MeSH] 2 299 968    

S2 Life Style [MeSH] 88 010    

S3 Nursing* 704 039 
 

  

S4 Counseling [MeSH] 42 236    

S5 Risk Factors [MeSH] 781 731    

S6 S1 AND S2 AND S3 26 6 4 2 

S7 S1 AND S4 AND S5 139 11((2)) 6 3 

Totalt   17 10 5 

MeSH – Medical Subject Headings (()) = externa dubbletter 
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Tabell 4: Manuell sökning 

Sökning  
2019-09-05 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

 1 1 1 

Totalt 1 1 1 

 

3.2 Urval 

Urval 1 utgick ifrån steg 4 enligt Polit och Becks (2017) niostegsstruktur. 324 artiklars titlar 

och abstrakt lästes vilket gav totalt 50 artiklar som svarade mot syftet, varav tio interna och 

externa dubbletter. Artiklar exkluderades om de hade fokus på medicinsk behandling eller då 

det inte var sjuksköterskan som gav rådgivning. I Cinahl identifierades 23 relevanta artiklar, i 

PsycINFO nio artiklar, i PubMed 17 artiklar och manuell sökning en artikel. Efter att de tio 

dubbletterna exkluderats resulterade urval 1 i 40 artiklar. 

Urval 2 utgick från steg 5 enligt Polit och Becks (2017) niostegsstruktur. De 40 artiklarna från 

urval 1 lästes i sin helhet och artiklar som inte svarade mot syftet exkluderades. Efter urval 2 

kvarstod totalt 22 artiklar fördelat på de tre databaserna; Cinahl tio artiklar, PsycINFO en 

artikel, PubMed tio artiklar och manuell sökning en artikel. 

Urval 3 utgick från steg 6 och steg 7 enligt Polit och Becks (2017) niostegsstruktur. I steg sex 

sammanställdes och kodades materialet från de valda artiklarna. Vidare i steg sju 

kvalitetsgranskades de 22 artiklarna från urval 2. Granskningen utgick ifrån Polit och Becks 

(2017) granskningsmall “Guide to an Overall Critique of a Quantitative Research Report”. I 

artikelgranskingen föll elva artiklar bort; tre studier hade otydligt beskriven metod, sju studier 

hade stort bortfall och två studier hade bristande uppföljning från forskarna. Efter granskningen 

kvarstod elva artiklar. Fem i Cinahl, fem i PubMed och en manuell sökning. Artiklarna 

redovisas i bilaga 1. 

3.3 Databearbetning och analys   

Utifrån Polit och Becks (2017) steg 8 analyserades studiernas resultat. Databearbetning och 

analys utgick från ett induktivt arbetssätt. Samtliga artiklar skrevs ut i pappersformat och 

numrerades från ett till tolv för att underlätta dokumentationen av vilka resultat som kom från 

vilken artikel. Samtliga artiklar bearbetades först individuellt och sedan tillsammans för att 

identifiera innehåll som svarade mot syftet. Resultat som överensstämde mot syftet markerades 

och skrevs ned på mindmaps, fynden delades sedan in i likheter och skillnader. Fynden kunde 

vid analys delas in i olika områden som sedan färgkodades. Färgkodning av de olika områdena 

resulterade i tre kategorier och resultatet sammanställdes enligt Polit och Becks (2017) steg 9.    

3.4 Forskningsetiska överväganden 

Artiklarna som använts i denna litteraturstudie uppnådde etiska krav och är granskade av en 

etiknämnd (Polit & Beck 2017). Forskningsartiklarna som användes efter urval tre var aktuella 

och av relevans för området. För att undvika missförstånd har svenskt-engelskt lexikon använts 

vid översättning av artiklarna. Förförståelsen har beaktats vid diskussioner med varandra, för 

att ha en objektiv syn så långt som möjligt. Alla resultat presenterades även om det talade emot 

vår förförståelse. Referenserna är noggrant utplacerade för att tydliggöra vilket resultat som 

kommer från vilken forskare. Polit och Beck (2017) förtydligar att plagiering, förvrängande 

samt förfalskning av resultat är etiskt felaktigt och inte får förekomma i studien.  
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4. Resultat 

Resultatet baseras på elva kvantitativa artiklar, vilka finns sammanfattade i Bilaga 1. Studierna 

var utförda i Finland (n=3), Sverige (n=2), Nederländerna (n=2), Tyskland (n=1), Grekland (n= 

1), Brasilien (n=1) samt Chile (n=1). Samtliga har undersökt effekten av olika typer av 

rådgivande samtal, avseende livsstilsförändring och riskfaktorer, vid risk för eller förekomst av 

hjärt- kärlsjukdom. Sex av studierna gav rådgivning av typen kvalificerat rådgivande samtal 

(Hellstrand et. al. 2017; Kadda et. al. 2015; Lidin et. al. 2018; van Lieshout et. al. 2016; Vílchez 

Barboza et. al. 2016; Saffi et. al. 2014). De andra fem studierna gav rådgivning av typen 

rådgivande samtal (Leemrijse et. al. 2016; Oikarinen et. al. 2018; Siren et. al. 2016; Sunamura 

et. al. 2018; Ylimäki et. al. 2015). Databearbetning och analys resulterade i tre kategorier; 

”förändring av patientens inställning”, ”förändring av levnadsvanor” och ”förändring av 

fysiologiska parametrar”.  

4.1 Förändring av patientens inställning 

Sex av de kvantitativa artiklarna undersökte vilka effekter rådgivning har på patientens 

inställning. Kategorin avser kunskap, egenvård och följsamhet till livsstilsförändring. 

Interaktionen mellan sjuksköterska och patient hade inverkan på hur god effekt rådgivningen 

gav (Oikarinen et. al. 2018). Patienterna fick en större förståelse och kunskap om hjärtats 

tillstånd efter rådgivning (Leemrijse et. al. 2016; Ylimäki et. al. 2015). Oikarinen et. al. (2018) 

såg ett samband mellan rådgivningens kvalité och hur god följsamheten blev. Rådgivning ledde 

till högre anpassning sett till livsstilsförändring i Kadda et. al. (2015) studie. En studie visade 

vid studiestart att patienterna var motiverade samt kände ett stort behov och eget ansvar till att 

ta hand om sin hälsa. Följsamheten till livsstilsförändring vid uppföljning visade däremot på en 

minskning även om patienten kände sig mer öppen och redo till förändring (Ylimäki et. al. 

2015). Leemrijse et. al. (2016) och Vílchez Barboza et. al. (2016) såg ett samband mellan 

rådgivning och förbättrad egenvård.  

Lidin et. al. (2018) visade att livskvalitén ökade genom en förbättring i socialt, mentalt och 

fysiskt välmående. Ångest och depression, vilket också påverkar livskvalitén, hade även 

minskat hos patienter som erhållit rådgivning (Lidin et. al. 2018). En sekundär effekt av 

förbättrade fysiologiska parametrar och livsstilsförändring genererade i förbättrad livskvalité 

(Leemrijse et. al. 2016; Vílchez Barboza et. al. 2016). 

4.2 Förändring av levnadsvanor 

Nio av de kvantitativa studierna utvärderade vilka effekter sjuksköterskans rådgivning gav på 

patienternas levnadsvanor. Effekterna på levnadsvanorna varierade mellan de olika studierna. 

Resultatsammanfattningen avseende förändring av levnadsvanor, tabell 5, beskriver hur 

levnadsvanor förändrats efter rådgivande samtal. Uppföljningen varierar tidsmässigt mellan 

olika studier. 
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Tabell 5: Resultatsammanfattning av levnadsvanor 

Författare  Hellstrand 

et. al. 2017 

Kadda 

et. al. 

2015 

Leemrijse 

et. al. 2016 

Lidin 

et. al. 

2018 

Siren 

et. al. 

2016 

Sunamura 

et. al. 2018 

van 

Lieshout 

et. al. 

2015 

Vílchez 

Barboza 

et. al. 

2016 

Ylimäki 

et. al. 2015 

Uppföljning 1 år 1 år 6 

månader 

6   12 

månader 

5 år 3          18 

månader 

6 

månader 

7 

månader 

6        12 

månader 
Fysisk 
aktivitet 

* * * * * * -- -- * * * * 

Tobaks- 
användning 

 = -- -- -- *    -- -- -- 

Alkohol-
konsumtion 

 -- -- * * -- -- -- -- --   

Mättat  
fett 

-- --  * * * -- -- -- --   

Grönsaks-
intag 

-- -- * * * -- -- -- -- --   

Fiberintag 
 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- * * 

Följsamhet 
till kostråd 

* * -- -- -- -- -- -- -- -- * * 

  minskning,  ökning,  = oförändrat värde, -- värdet inte mättes.* statistiskt signifikanta 

skillnader (p <0,05). 

 

Åtta studier visade på att rådgivande samtal resulterade i statistisk signifikant ökning av fysisk 

aktivitet hos patienterna (Hellstrand et. al. 2017; Kadda et. al. 2015; Leemrijse et. al. 2016; 

Lidin et. al. 2018; Siren et. al. 2016; van Lieshout et. al. 2015; Vílchez Barboza et. al. 2016; 

Ylimäki et. al. 2015).  

Rådgivning angående kost resulterade i att patienten åt hälsosammare och hade högre 

följsamhet till kostrekommendationer, detta visade sig vara statistiskt signifikant (Hellstrand et. 

al. 2017; Kadda et. al. 2015; Ylimäki et. al. 2015). Patienterna var mer benägna att äta mer 

grönsaker i Leemrijse et. al. (2016) och Lidin et. al. (2018) studier. Vid uppföljning hade intag 

av mättat fett minskat och ersatts med hälsosammare former av fett (Lidin et. al. 2018; 

Leemrijse et. al. 2016; Siren et. al. 2016). Fiberintaget ökade hos patienterna efter rådgivning 

avseende kostvanor (Lidin et. al. 2018; Ylimäki et. al. 2015).  

Tobaksanvändandet (cigaretter och snus) visade på en minskning vid uppföljning i Lidins et. 

al. (2018) studie. Även Sunamura et. al. (2018) och Siren et. al. (2016) visade på minskning av 

tobaksrökning vid uppföljning efter 1,5 respektive 5 år. I van Lieshout et. al. (2015) studie 

visades däremot en ökning av tobaksrökning vid uppföljningen efter sex månader. I tre studier 

sågs totalt sett en minskad alkoholkonsumtion vid uppföljning efter rådgivning (Hellstrand et. 

al. 2017; Lidin et. al. 2018; Ylimäki et. al. 2015).  

4.3 Förändring av fysiologiska parametrar 

Åtta av de kvantitativa studierna undersökte fysiologiska parametrar innan och efter rådgivning. 

Resultatsammanfattningen avseende fysiologiska parametrar, tabell 6, beskriver hur parametrar 

förändrats hos patienter som erhållit rådgivande samtal. Uppföljningen varierar tidsmässigt 

mellan olika studier.  
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Tabell 6: Resultatsammanfattning av fysiologiska parametrar. 
Författare Hellstrand 

et. al 2017 

Leemrijse 

et.al. 2016 

Saffi 

et. al. 

2014 

Siren 

et. al. 

2016 

Sunamura 

et. al. 2018 

Van 

Lieshout 

et. al. 

2016 

Vilchez 

Barboza 

et.al. 

2016 

Ylimäki 

et.al. 

2015 

Uppföljning 1 år 6 månader 1 år 5 år 3          18   
månader 

6 
månader 

7 månader 6       12 
månader 

BMI 
Body Mass 

Index 

* = =  -- --     

Vikt 

 
* --  -- -- -- -- *   

Midjemått 

 
* * =    -- * -- -- 

SBP 
Systoliskt 

blodtryck 

 * * *    *   

DBP 
Diastoliskt 

blodtryck 

 -- * * -- -- -- * =  

Total – C 
Totalt kolesterol 

   = * * -- *   

LDL 
Low density 

lipoprotein 

--   * -- --     

HDL 
High density 
lipoprotein 

-- = =  -- -- --    

TG 
Triglycerider 

-- --   -- -- --  -- -- 

HbA1c 
Glykerat 

hemoglobin 

*  -- -- -- -- -- -- -- -- 

P-Glukos 
Blodsocker 

värde 

=    -- -- -- --   

  minskning,   ökning,  = oförändrat värde, -- värdet inte mättes.* statistiskt signifikanta 

skillnader (p <0,05).  

I tre av studierna sågs vid uppföljning lägre BMI och vikt (Hellstrand et. al. 2017; Vílchez 

Barboza et. al. 2016; Ylimäki et. al. 2015). I Saffi et. al. (2014) studie sågs en liten viktnedgång 

som inte påverkade BMI. Två studier visar däremot på en BMI ökning vid uppföljning (Siren 

et. al. 2016; van Lieshout et. al. 2016). Andra studier visade även på minskning i midjemått 

(Hellstrand et. al. 2017; Leemrijse et. al. 2016; Vílchez Barboza et. al. 2016).  

Total blodtryckminskning, systoliskt och diastoliskt, mättes i tre studier (Hellstrand et. al. 

2017; Saffi et. al. 2014; Vílchez Barboza et. al. 2016). En minskning i systoliskt blodtryck 

mättes i en studie (van Lieshout et. al. 2016) medan tre andra studier visade på en ökning 

(Leemrijse et. al. 2016; Siren et. al. 2014; Ylimäki et. al. 2015). En minskning i diastoliskt 

blodtryck mättes i två studier (Siren et. al. 2016; Ylimäki et. al. 2015).  

Minskning av totalt kolesterol mättes i fyra studier (Hellstrand et. al.  2017; Saffi et. al. 2014; 

Vílchez Barboza et. al. 2016; Ylimäki et. al. 2015), medan en ökning mättes i Leemrijse et. al. 

(2016). En minskning i LDL mättes i fyra studier (Saffi et. al. 2014, Siren et. al. 2016, Vílchez 

Barboza et. al. 2016; Ylimäki et. al. 2015) och en ökning i två studier (Leemrijse 2016; van 

Lieshout et. al. 2016;). HDL var minskat i två studier (Siren et. al. 2016; Vílchez Barboza et. 

al. 2016). Ökat HDL framkom vid uppföljning i Ylimäki et. al. (2015) studie. TG mättes i tre 
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studier vilka alla visade en minskning (Saffi et. al. 2014; Siren et. al. 2016; Vílchez Barboza et. 

al. 2016) 

HbA1c mättes i två studier varav en minskning mättes i Hellstrand et. al. (2017) och en ökning 

mättes i Leemrijse et. al. (2016). Minskning av p-glukos uppmättes i Saffi et. al. (2014) medan 

en ökning kunde ses i tre studier (Leemrijse et. al. 2016; Siren et. al. 2016; Ylimäki et. al. 2016). 

Sunamura et. al. (2018) och Ylimäki et. al. (2016) gjorde uppföljning vid två olika tillfällen. 

Sunamura et. al. (2018) vid 3 och 18 månader medan Ylimäki et. al. (2016) genomförde 

uppföljning vid sex och tolv månader. I Sunamura et. al. (2018) delades patienterna in i tre 

grupper och varje grupp fick rådgivning i varierande grad. Under tre månader fick alla grupper 

gruppträning och deltagande i rådgivning två dagar i veckan angående livsstil och 

kardiovaskulära riskfaktorer. Vid uppföljningen efter tre månader ses en förbättring i samtliga 

grupper och parametrar (systoliskt blodtryck, kolesterol och midjemått). Efter tre månader fick 

den andra gruppen ytterligare tre rådgivningstillfällen och grupp tre fick individuell 

telefonrådgivning. Vid andra uppföljningstillfället efter 18 månader sågs en ökning i systoliskt 

blodtryck och midjemått hos samtliga grupper. Kolesterol ökade i två grupper och visade en 

minskning i gruppen som fått tre extra rådgivningstillfällen (Sunamura et. al. 2018). 

I Ylimäki et. al. (2016) studie fick patienterna rådgivande samtal en gång i veckan under tio 

veckor. Uppföljningen vid sex månader visade en större minskning i vikt och BMI jämfört med 

uppföljningen vid tolv månader. Efter sex månader ökade patienterna i vikt, däremot var den 

totala vikten ändå lägre vid tolv månaders uppföljningen än vid interventionens start (Ylimäki 

et. al. 2016).  

Tre studier visade enbart positiva resultat avseende fysiologiska effekter vid uppföljning. 

Samtliga innehöll någon form av strukturerad rådgivning (Saffi et. al. 2014; Vilchez-Barboza 

et. al. 2016; Hellstrand et. al. 2017). I en studie av Hellstrand et. al. (2018) får patienterna 

motiverande samtal. Saffi et. al. (2014) och i Vilchez-Barboza et. al. (2016) studie ges under 

interventionstiden täta och regelbundna träffar samt telefonuppföljning med sjuksköterska. 

Patientens personliga målsättningar och hinder för att åstadkomma en livsstilsförändring 

diskuteras (Saffi et. al. 2014; Vilchez-Barboza et. al. 2016). 

5. Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka effekten av sjuksköterskans rådgivande samtal, 

vid risk för eller förekomst av hjärt- kärlsjukdom. Resultatet visade på flertalet effekter som 

delades in i tre kategorier; förändring av patientens inställning, förändring av levnadsvanor, 

förändring av fysiologiska parametrar. 

5.1 Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens resultat tyder på skillnader i rådgivningens effekter. Däremot ses i de flesta 

fall enbart förbättringar inom någon utav de tre kategorierna. Det går inte att dra slutsatser om 

hur goda effekter rådgivningen har då det inte kan ses något tydligt samband. Anledningar till 

varierande resultat kan bero på flertalet faktorer utöver rådgivningens kvalité. Murray et. al. 

(2012) beskriver att stöd från närstående och socioekonomiska förutsättningar är två exempel 

på sådana faktorer som sjuksköterskan inte kan styra över. Oikarinen et. al. (2018) resultat visar 

även på att interaktionen mellan sjuksköterska och patient har betydelse för hur responsen på 

rådgivningen blir. Det är viktigt att ha i åtanke att personkemi har betydelse. Likvärdig 

rådgivning av samma sjuksköterska skulle alltså kunna ha olika effekter beroende på vem 

patienten är och vilka förutsättningar den har. En ytterligare aspekt att ta hänsyn till är att 

studiernas rådgivning har varit av olika karaktär, vilket kan ha varit avgörande för resultatet. 

Kanske är det så att det krävs en mer strukturerad rådgivning för att patienterna ska få kunskap 
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om och förståelse för de givna råden. Nämnda anledningar skulle kunna vara en förklaring till 

varför skillnader mellan studierna uppkommit.   

I kategorin ”förändring av patientens inställning” ses att rådgivning gav en större förståelse och 

kunskap kring sin sjukdom (Leemrijse et. al. 2016; Ylimäki et. al. 2015). Under samtalet 

diskuterades patientens personliga målsättningar och hinder för att åstadkomma en 

livsstilsförändring (Saffi et. al. 2014; Vilchez-Barboza et. al. 2016). Rådgivningen resulterade 

i att patienterna kände sig mer redo och öppna för förändring (Ylimäki et. al. 2015), vilket 

genererade i en förbättrad egenvård (Leemrijse et. al. 2016; Vílchez Barboza 2016). Det väcks 

en tanke om att rådgivning bör vara anpassad efter den specifika patienten. Sjuksköterskan kan 

genom sina samtal med patienten identifiera hinder samt motivera och stötta till en förändrad 

livsstil. Loon et. al. (2014) undersökte hur patienter såg på rådgivning. Resultatet visade att 

patienten upplevde sjuksköterskan som ett stöd och att de inte gjorde förändringarna själva. 

Patienterna använde ord som ”together”, ”we” och ”not alone” när de berättade hur de 

uppfattade sjuksköterskans stöd vid rådgivning (Loon et. al. 2014). Även Svensk 

sjuksköterskeförening (2017) beskriver att sjuksköterskan ska eftersträva partnerskap med 

patienten för att stödja livsstilsförändring samt att hälsofrämjande arbete ska utgå från 

patientens egen motivation. 

I kategorin ”levnadsvanor” ses ett samband mellan rådgivning och förändring av levnadsvanor. 

Fysisk aktivitet mäts i åtta artiklar varav samtliga redovisar en statistiskt signifikant ökning av 

motion vid uppföljning (Hellstrand et. al. 2017; Kadda et. al. 2015; Leemrijse et. al. 2016; Lidin 

et. al. 2018; Siren et. al. 2016; van Lieshout et. al. 2015; Vílchez Barboza et. al. 2016; Ylimäki 

et. al. 2015). Liknande resultat ses i Lin et. al. (2014) studie, där statistiska signifikanta 

förbättringar i fysisk aktivitet sågs. Två andra studier visade också att det var mer sannolikt att 

patienter som fått rådgivning regelbundet i högre utsträckning utövar fysisk aktivitet (Klemenc-

Ketis et. al. 2015; Figueiras et. al. 2017). Litteraturstudien visar även på att rådgivning har en 

god effekt på patientens kostvanor (Hellstrand et. al. 2017; Kadda et. al. 2015; Ylimäki et. al. 

2015). En annan studie styrker detta då det ses en statistisk signifikant förbättring av diet, då 

främst genom ett ökat intag av mjukt fett, grönsaker och frukt. Vid halvtidsuppföljning 

uppmärksammas att patienterna äter mer hälsosamt än vid sista uppföljningen (Lin et. al. 2014). 

Sjuksköterskan har en stor inverkan på förändring av patientens fysiska aktivitet och kostvanor. 

Litteraturstudiens resultat visar även en minskning av tobaksanvändning och 

alkoholkonsumtion i de flesta studier, däremot är skillnaderna inte statistiskt signifikant i 

samma utsträckning som för fysisk aktivitet och kostvanor. Det väcks därför en tanke om att 

det kan vara mer problematiskt att påverka levnadsvanor så som tobaksanvändning och alkohol.  

I kategorin ”förändrade fysiologiska parametrar” framkommer det att resultaten inte är 

samstämmiga och att det inte går att dra slutsatser om hur goda effekterna är. Vissa samband 

går dock att se mellan olika studier som använt liknande rådgivningskaraktär. Saffi et. al (2014), 

Vilchez-Barboza et. al. (2016) och Hellstrand et. al. (2017) visade enbart positiva resultat 

avseende fysiologiska parametrar vid uppföljning. Gemensamt för studierna var att de innehöll 

någon form av kvalificerat rådgivande samtal (Saffi et. al. 2014; Vilchez-Barboza et. al. 2016; 

Hellstrand et. al. 2017). Saffi et. al. (2014) och Vilchez-Barboza et. al. (2016) hade under 

interventionstiden täta och regelbundna träffar samt telefonuppföljning med sjuksköterska.  

Vid granskning av Sunamuras et. al. (2018) och Ylimäkis et. al. (2015) resultat ses en skillnad 

mellan de två uppföljningarna. De uppmätta parametrarna var tydligt förbättrade vid 

uppföljning närmare tiden då rådgivning erhölls, jämfört med den andra uppföljningen då 

patienterna inte fått rådgivning på några månader (Sunamura et. al. 2018; Ylimäki et. al. 2015). 

Sharma et. al. (2016) styrker detta då de fysiologiska parametrarna förbättrades under tiden 

rådgivning gavs. Vid andra uppföljningen, då patienterna inte fått rådgivning på ett år, ses en 
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försämring i fysiologiska värden (Sharma et. al. 2016). Det väcks en tanke om att rådgivning 

bör ske regelbundet för att effekterna ska hålla över tid. Intressant är att patienter under 

interventionstiden verkar ha en större motivation och egenvårdskapacitet jämfört med tiden då 

de inte erhåller rådgivning och coachning. Mer kunskap om en hälsosam livsstil skulle med 

fördel ges till den friska individen för att på sikt förebygga ohälsa. Tillräckliga resurser krävs 

för att det ska vara genomförbart i praktiken. 

Det kan vara angeläget att lyfta att det i 5 kap. 4§ Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) står 

att; ”Kvalitén i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras”. 

Sjuksköterskan har fyra ansvarsområden; främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 

lindra lidande. Under International Council of Nurses [ICN] etiska kod ”Sjuksköterskan och 

yrkesutövningen” står det följande; ”sjuksköterskan har ett personligt ansvar för sitt sätt att 

utöva yrket och för att genom kontinuerligt lärande upprätthålla sin yrkeskompetens” (Svensk 

sjuksköterskeförening 2012). Feitosa Cestari et. al. (2016) uppmärksammar vikten av att 

förbättra genomförandet av förebyggande och hälsofrämjande interventioner både individuellt 

och i grupp. Detta för att hjälpa patienter att modifiera riskbeteenden och tillämpa 

hälsosammare levnadsvanor (Feitosa Cestari et. al. 2016). Detta stämmer överens med vad 

Nightingale sa redan på 1850-talet. I Masters (2015) beskrivs att Nightingale förespråkade att 

sjuksköterskan bör arbeta preventivt för att stärka hälsan hos patienter. Eftersom 

hälsofrämjande arbete blir en allt större del i sjukvården idag bör sjuksköterskans ta ansvar för 

att utveckla sin kompetens inom rådgivning. 

5.2 Metoddiskussion  

Litteraturstudien baserades på Polit och Becks (2017) niostegsstruktur för att få ett metodiskt 

arbetssätt under hela studien. Databaserna som användes vid artikelssökning var Cinahl, 

PsychINFO och PubMed. Sökning i flera databaser ökar studiens validitet då det ökar chansen 

att finna relevanta artiklar som svarade mot syftet. Databaserna är enligt Polit och Beck (2017) 

relevanta vid beteendeforskning, omvårdnadsforskning och forskning inom medicin och hälsa. 

Cinahl och psychINFO är inriktade mot omvårdnad medan PubMed har en medicinsk 

inriktning. Sökningarna S7 och S8 i PsychINFO resulterade endast i interna och externa 

dubbletter vilket tyder på sökmättnad.  

Inklusions- och exklusionskriterier valdes ut för att få fram relevanta artiklar som besvarade 

studiens syfte. Artiklar publicerade mellan 2014-01-01 och 2019-09-13 inkluderades. Samtliga 

artiklar skulle vara skrivna på engelska och peer – reviewed. Deltagare i studierna skulle vara 

över 18 år och vara i risk för eller diagnostiserade med hjärt- kärlsjukdom. Review artiklar och 

artiklar som endast undersökte enkla råd exkluderades ur studien. Studierna som inkluderades 

innehöll rådgivande samtal eller kvalificerat rådgivande samtal, utförandet på samtalen var 

dock av olika karaktär. Det kan ses som en svaghet jämfört med om litteraturstudien endast 

inkluderat studier som utfört rådgivning utefter samma mall. 

För att i så stor mån som möjligt undvika feltolkningar har samtliga artiklar kvalitetsgranskats 

samt analyserats, individuellt och tillsammans, för att sedan jämföras vilket stärker 

reliabiliteten. Vid osäkerhet kring ett ords betydelse skedde översättning med lexikon för att ge 

en förståelse av ordets innebörd och kontext. Litteraturstudien har bearbetats flertalet tillfällen 

vid grupphandledningar då styrkor och svagheter har beaktats. Arbetet med litteraturstudien var 

tidsbegränsad, vilket kan ha haft en påverkan på datainsamling, granskning och analys.  

Studierna som använts hade en geografisk spridning, däremot var majoriteten genomförda i 

Europa. Det var en styrka då studien fick ett bredare perspektiv på forskningsområdet. Däremot 

är det en nackdel på så sätt att det är oklart hur rådgivning brukligt ges i länder utanför Europa. 

Resultatet hade kanske blivit annorlunda om endast nordiska studier inkluderats.  
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5.3 Slutsats 

I litteraturstudiens resultat framkom det att effekten av rådgivning varierar, vilket kan ha ett 

samband med rådgivningens kontinuitet. Ger sjuksköterskan patienten god kunskap om fördelar 

med hälsosam kost, högre fysisk aktivitet och vikten av egenvård finns större potential till 

förbättrade levnadsvanor. Sjuksköterskans rådgivande samtal avseende kosthållning och 

regelbunden fysisk aktivitet verkar ge en positiv förändring som håller över tid. Sekundärt kan 

hälsosammare levnadsvanor ge en förändring av fysiologiska parametrar, vilket bidrar till 

förebyggande av hjärt-kärlsjukdom samt komplikationer hos patienter som redan har en 

diagnos.  

5.4 Klinisk betydelse 

Litteraturstudien visar på att rådgivande samtal har en viss effekt avseende livsstilsförändring 

och riskreduktion. Litteraturstudiens resultat visar på att både rådgivande samtal och 

kvalificerat rådgivande samtal ger bra förutsättningar för livsstilsförändring. Sjuksköterskan 

kan med fördel ge individanpassad rådgivning för att patienten ska få förståelse och kunskap 

om sitt tillstånd samt motivation till förändring, för att på sikt bibehålla sina nya levnadsvanor. 

Verksamheten bör därför på rutin erbjuda patienten regelbundna samtal och uppföljningar 

tillsammans med sjuksköterskan. Sjuksköterskan ska ha kunskap om hur rådgivande samtal 

hålls, därför är det viktigt att både sjuksköterska och verksamheten tar ansvar för 

kompetensutveckling så att rådgivningen upprätthåller en god kvalité.  

5.5 Förslag till fortsatt forskning 

Litteraturstudien visade att rådgivande samtal ger viss effekt avseende levnadsvanor. Idag blir 

vårdtiderna allt kortare och därmed blir rådgivningen allt viktigare för att vägleda samt stötta 

patienter till förbättrade levnadsvanor och egenvård. Vidare forskning som skulle vara 

intressant är att undersöka huruvida sjuksköterskor har tillräckligt hög kompetens inom 

rådgivning samt hur sjuksköterskan upplever det är att ge rådgivning. Mer forskning som jämför 

olika typer av rådgivning skulle vara intressant, för att se vilken typ av rådgivning som ger 

hållbara effekter i högre utsträckning för patienten. Det skulle även vara av värde att undersöka 

om mer frekvent rådgivning av hög kvalité till riskpatienter på sikt är mer kostnadseffektivt sett 

till eventuella sparade vårdkostnader. 
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studie 

Urval: strategiskt urval N 500 

(kontrollgrupp n 250, 

interventionsgrupp n 250) 

Bortfall: n 0 (0%) 

Datainsamling: Mätning av 

fysiologiska parametrar, fysisk 

aktivitet, tobaksvanor och 

självskattningsfrågeformulär. 

Dataanalys:  Statistisk och 

deskriptiv analys 

 

 

 

 

Individanpassad 

livsstilsrådgivning efter öppen 

hjärtkirurgi kan förbättra 

hälsostatusen och reducera 

riskerna för nya hjärtproblem. 



 
 

Leemrijse, 

C.J. et. al. 

 

2016 

 

Tyskland 

 

 

The thelephone lifestyle 

intervention 

“Hartchoach” has 

modest impact on 

coronary risk factors: A 

randomised multicentre 

trial. 

Det primära är att undersöka 

effekten av Hartcoach 

avseende kolesterol, BMI, 

midjemått, systoliskt 

blodtryck, fysisk aktivitet 

och kost hos patienter som 

nyligen haft hjärtproblem. 

Sekundärt är att se i vilken 

utsträckning Hartcoach 

programmet har effekt på 

blodsockret, rökning, 

följsamhet till medicinering, 

egenvård, oro, depression 

och livskvalité. 

Metod; Kvantitativ 

randomiserad kontrollerad studie 

Urval: strategiskt urval N 374 

(kontrollgrupp n 201, 

interventionsgrupp n 173) 

Bortfall: n 43 (11,5%) 

Datainsamling: Fysiologiska 

parametrar, elektroniskt 

frågeformulär och 

patientfrågeformulär om 

hälsostatus. 

Dataanalys: Statistisk och 

deskriptiv analys 

 

 

Hartcoach gav positiv effekt på 

BMI, midjemått, fysisk aktivitet, 

intag av grönsaker, oro och 

egenvård. Det kan vara en 

användbar intervention som 

komplement till standardiserad 

vård för att stödja patienter med 

hjärtsjukdom att uppnå en 

hälsosammare livsstil och 

förbättra deras kardiovaskulära 

riskfaktorer. 

Lidin, M. et. 

al.  

 

2018 

 

Sverige 

 

Long-term effects of a 

Swedish lifestyle 

intervention programme 

on lifestyle habits and 

quality of life in people 

with increased 

cardiovascular risk 

 

Syftet var att utvärdera 

effekten av ett strukturerat 

interventionsprogram 

avseende levnadsvanor och 

livskvalité efter sex månader 

och ett år på patienter med 

ökad risk för 

kardiovaskulära sjukdomar.  

Metod; Kvantitativ longitudinell 

studie 

Urval: Strategiskt urval N 100 

Bortfall: n 20 (20%) 

Datainsamling: frågeformulär 

angående livskvalité och 

levnadsvanor, fysiologiska 

parametrar.  

 Dataanalys: Statistisk och 

deskriptiv analys 

 

 

 

 

 

 

Signifikanta förändringar i 

levnadsvanor så som högre fysisk 

aktivitet, förbättrad diet och 

minskad alkoholkonsumtion.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Oikarinen, A. 

et. al. 

 

2018 

 

Finland 

 

A study of the 

relationship between the 

quality of lifestyle 

counselling and later 

adherence to the lifestyle 

changes based on 

patients with stroke and 

TIA. 

Identifiera samband mellan 

kvalitén på rådgivning till 

livsstilsförändringar och 

anpassning till 

livsstilsförändringar under 

en 12-månaders period efter 

utskrivning. 

Metod; Kvantitativ longitudinell 

studie 

Urval: bekvämlighetsurval(?) N 

98 

Bortfall: n 32 (32,6%) 

Datainsamling: 3, 6 och 12 

månader efter besvaras 

frågeformulär. 

Dataanalys: Statistisk och 

deskriptiv analys. 

Resultatet indikerar på att det 

finns en association mellan 

kvalitén på rådgivningen och 

följsamheten till 

livsstilsförändring över tid. 

Särskilt gällande de tre 

parametrarna 

rådgivningsinteraktion, fördelar 

av att följa givna råd och resurser 

för rådgivning. 

 

 

 

Saffi, M.A.L. 

et. al. 

 

2014 

 

Brasilien 

. 

Lifestyle interventions 

reduce cardiovascular 

risk in patients with 

coronary artery disease: 

A randomized clinical 

trial 

Bedöma effekten av en 

systematisk 

sjuksköterskeledd 

livsstilrådgivning med syfte 

att minska kardiovaskulära 

riskfaktorer under en 10-års 

period på patienter med 

hjärt-kärlsjukdom 

Metod; Kvantitativ, 

Randomiserad kontrollerad 

studie 

Urval: Strategiskt urval. N 74 (n 

36 i kontrollgrupp, n 38 i 

interventionsgrupp) 

Bortfall: n 6 (8,1%) 

Datainsamling: Frågeformulär 

Dataanalys: Statistisk och 

deskriptiv analys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strukturerad och systematisk 

sjuksköterskeledd 

livsstilsrådgivning reducerar 

effektivt kardiovaskulära 

riskfaktorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Siren, R. et. 

al. 

 

2016 

 

Finland 

. 

Observed changes in 

cardiovascular risk 

factors among high-risk 

middle-aged men who 

received lifestyle 

counselling: a 5-year 

follow-up 

Undersöka långtidseffekten 

av hälsorådgivning på 

medelålders män som löper 

stor risk för hjärt-

kärlsjukdom. 

Metod; Kvantitativ longitudinell  

observationsstudie 

Urval: N 389 

Bortfall: n 230 (59%) 

Datainsamling: Fysiologiska 

parametrar samt mätinstrumentet 

för att bedöma riskstatus.  

Dataanalys: Statistisk och 

deskriptiv analys. 

Individualiserad 

livsstilsrådgivning förbättrar 

hälsovanor och reducerar den 

totala risken för hjärt- kärl 

sjukdomar, för medelåldersmän 

med hög risk för hjärt- 

kärlsjukdom. Bibehållen 

förbättring i hälsostatusen kräver 

fortlöpande rådgivning med 

sjukvården. 

 

 

  
Sunamura, M. 

et. al. 

 

2018 

 

Nederländerna 

 

Randomised controlled 

trial of two advanced 

and extended cardiac 

rehabilitation 

programmes 

Utvärdera effekten av två 

avancerade och förbättrade 

kardiovaskulära 

rehabiliteringsprogram som 

är designade att stimulera till 

en permanent adaption till en 

hälsosam livsstil hos 

patienter med akut koronart 

syndrom, jämfört med 

standardiserad rehabilitering. 

Metod; Kvantitativ, 

randomiserad kontrollerad studie 

Urval: Strategiskt urval. N 914 

(n 309 rådgivning face-to-face, n 

299 Telefonrådgivning, n 306 

kontrollgrupp) 

Bortfall: n 305 (33,4%) 

Datainsamling: Fysiologiska 

parametrar, fysisk aktivitet 

mättes,  frågeformulär 3 och 18 

månader efter studiestart. 

Dataanalys: Statistisk och 

deskriptiv analys 

 

 

 

 

 

Utökad individuell rådgivning ger 

inga ytterligare fördelar jämfört 

med standardiserad rehabilitering. 



 
 

Van Lieshout, 

J. et.al. 

 

2016 

 

Nederländerna 

 

Tailored implementation 

of cardiovascular risk 

management in general 

practice: a cluster 

randomized trial. 

Undersöka effekten av 

programmet i professionell 

verksamhet samt utfallet hos 

patienter med eller med risk 

för hjärt-kärlsjukdom. 

Metod; Kvantitativ kluster 

randomiserad studie.  

Urval: N  2 229 

(interventionsgrupp n 1250 och 

kontrollgrupp n 979 

Bortfall: n 352 (15,8%) 

Datainsamling: frågeformulär 

till patient och sjuksköterska. 

Medicinsk checklista och MITI 

kod för att bedöma 

sjuksköterskans färdigheter inom 

motiverande rådgivning. 

Dataanalys: Statistisk och 

deskriptiv analys. 

Det primära resultatet visade att 

ökad rådgivning inte gav bättre 

effekt. Sekundärt ses en ökning av   

patienters fysiska aktivitet. 

Vilchez 

Barboza, V. 

et. al. 

 

2016 

 

Chile 

 

Effectivness of 

personilazed face-to-face 

and telephone nursing 

counselling interventions 

for cardiovascular risk 

factors: a controlled 

clinical trial. 

Utvärdera effekten och 

könsskillnader i en innovativ 

intervention innehållande 

personlig rådgivning och 

telefonrådgivning för att 

kontrollera kardiovaskulära 

riskfaktorer, förbättra 

hälsorelaterad livskvalité 

samt stärka egenvård och 

social support i patienter 

som ingår i kommunalt 

kardiovaskulärt 

hälsoprogram. 

 

 

 

 

Metod; Kvantitativ, 

Randomiserad kontrollerad 

studie 

Urval: Strategiskt urval. N 120 

(n 60 interventionsgrupp, n 60 

kontrollgrupp) 

Bortfall: n 11 (9,2%) 

Datainsamling: Frågeformulär, 

fysiologiska parametrar 

Dataanalys: Statistisk och 

deskriptiv analys. 

Kvinnorna i interventionsgruppen 

visade signifikanta förbättringar 

jämfört med kontrollgruppen 

avseende vikt, midjemått, 

kolesterol, psykosocial hälsa och 

fysisk hälsa. Männen i 

interventionsgruppen visade 

signifikanta förbättringar 

avseende midjemått, kolesterol, 

minskad risk för hjärt-

kärlsjukdom på 10 år, blodtryck 

och emotionell funktion. 



 
 

Ylimäki et. al. 

 

2015 

 

Finland 

 

The effects of a 

counselling intervention 

on lifestyle change in 

people at risk of 

cardiovascular disease. 

Bedöma effekten av en 

rådgivningsintervention 

angående 

livsstilsförändringar hos en 

specifik åldersgrupp som har 

hög risk för hjärt- 

kärlsjukdom.   

Metod; Kvantitativ longitudinell 

studie 

Urval: strategiskt urval N 76 

Bortfall: 23 (30%) 

Datainsamling: Frågeformulär 

fylldes i vid 6 och 12 månader. 

Självrapportering av fysisk 

aktivitet och kost. Fysiologiska 

parametrar. 

Dataanalys: Statistisk och 

deskriptiv analys. 

Det framkom en statistisk 

signifikant skillnad i intag av 

snacks och fett. Patienterna hade 

en hälsosammare diet vid 

uppföljning än vid start. I övrigt 

var det få skillnader som skapades 

vid interventionen, däremot 

uppgav sig patienterna vara mer 

motiverade till livsstilsförändring. 

 

 

 


