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Sammanfattning 

Förmaksflimmer är en folksjukdom som drabbar minst 3 % av västvärldens befolkning. 
Sjukdomen orsakar inte bara risk för förtidig död utan kan också leda till försämrad 
livskvalitet. Senare års forskning visar att påverkbara livsstilsfaktorer såsom övervikt, 
överkonsumtion av alkohol, hypertoni, diabetes och sömnapné är en del i orsaken till 
uppkomst av förmaksflimmer. Sjuksköterskan har en viktig roll i det hälsofrämjande 
samtalet att hjälpa patienter till livsstilsförändringar. Hur sjuksköterskor kan arbeta 
hälsofrämjande med behandling av riskfaktorer för patienter drabbade av 
förmaksflimmer är sparsamt beforskat. Syftet med studien är att belysa faktorer som 
främjar livsstilsförändring hos patienter med symtomgivande förmaksflimmer. Metoden
är en litteraturstudie där fyra kvalitativa och fem kvantitativa artiklar använts. Resultatet
visar att motivation, kunskap och stöd men framförallt ett personcentrerat 
förhållningssätt är viktigt vid livsstilsförändringar. 

Nyckelord: Förmaksflimmer, hjärtsjukdom, livsstilsförändringar, samtal, riskfaktorer, 
motiverande samtal, empowerment.
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INLEDNING

Förmaksflimmer är en folksjukdom som drabbar minst 3 % av västvärldens befolkning
(Frykman-Kull, Insulander & Rosenqvist, 2015 s.93). Sjukdomen orsakar inte bara risk
för förtidig död på grund av ökad risk för stroke och hjärtsvikt utan den kan också leda
till en försämrad livskvalitet. Den försämrade livskvaliteten yttrar sig i form av ökad
trötthet,  andningsbesvär,  obehagskänslor  och  oro.  Senare  års  forskning  visar  att
påverkbara livsstilsfaktorer är associerade med utvecklingen av förmaksflimmer. 

I vårt arbete som sjuksköterskor på en hjärtmottagning möter vi många patienter som
diagnostiserats  med förmaksflimmer.  Vi  har  funderat  kring hur sjuksköterskan i  det
hälsofrämjande samtalet kan stödja patienten i sin sjukdom och hur vi kan motivera till
livsstilsförändring som förbättrar hälsan.

BAKGRUND

Förmaksflimmer

Förmaksflimmer  är  den  vanligaste  hjärtrytmrubbningen  bland  befolkningen  i
västvärlden och förekomsten ökar. Prognosen visar på att antalet drabbade kommer att
fördubblas  de  närmaste  50  åren.  En  anledning  är  att  befolkningen  blir  äldre  och
förekomsten av förmaksflimmer ökar med stigande ålder (Frykman-Kull, Insulander &
Rosenqvist 2015, s. 93). Uppskattningsvis är 70 % av patienter med förmaksflimmer
mellan 65 och 85 år. Härmed ökar också risken för stroke då ålder är en riskfaktor för
blodpropp  förutom  förmaksflimmer  i  sig  (Menezes  et  al.  2015).  Förmaksflimmer
beskrivs som ett kaos i hjärtats förmak med snabb okontrollerad aktivitet, som leder till
förlust av effektiv förmakskontraktion. Impulsöverledningen till hjärtats kamrar blir helt
oregelbunden. Hjärtats pumpförmåga blir härmed försämrad (Walfridsson 2012, s. 175).
Symtombilden  hos  patienter  med förmaksflimmer  varierar.  Ungefär  en  tredjedel  av
patienterna  känner  inte  av  flimret  alls.  De  vanligaste  symtomen  är  hjärtklappning,
allmän  trötthet,  andfåddhet  och  nedsatt  prestationsförmåga.  Förmaksflimmer  är  en
progressiv  sjukdom.  Ålder,  hypertoni  och  hjärtsvikt  är  orsaker  till  strukturella
förändringar i förmaken och dessa är en förutsättning för att förmaksflimret skall kunna
fortgå.  De  strukturella  förändringarna  såsom  förtjockning  och  uttänjning  av
förmaksväggen  och  ökad  bindvävsinlagring  leder  till  att  de  elektriska  signalerna  i
förmaket inte sprider sig lika jämt och snabbt som normalt (Frykman-Kull, Insulander
& Rosenqvist 2015, s. 98-99). Orsaken till förmaksflimmer är inte helt klarlagd men det
finns  ett  flertal  riskfaktorer  som  är  associerade  med  utvecklingen  av  sjukdomen.
Förutom  ökande  ålder  och  bakomliggande  hjärtsjukdomar  är  det  kardiovaskulära
riskfaktorer som hypertoni, diabetes typ 2, sömnapné, obesitas och överkonsumtion av
alkohol. Noterbart är att flertalet riskfaktorer är påverkbara genom livsstilsförändringar
(Menezes et al. 2015).  

Kateterablation, vilket innebär en elektrisk isolering av vänster förmaks lungvener, är en
effektiv form av behandling av symtomgivande förmaksflimmer. Studier har visat att
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det är en effektivare behandlingsform än antiarytmiska läkemedel. Det har emellertid
visat  sig  att  ett  lyckat  resultat  av  ablationsbehandlingen  har  ett  samband  med
utvecklingen av den underliggande sjukdomsprocessen av förmaksflimmer (Pathak et
al.  2014).  Pathak visar i  sin studie att  de patienter som fick hjälp med att  behandla
riskfaktorer  som  obesitas,  hypertoni,  diabetes,  sömnapné  och  överkonsumtion  av
alkohol  erhöll  ett  betydligt  bättre  resultat  av  ablationsbehandling  jämfört  med  de
patienter som endast fick ablationsbehandling. Slutsatsen i studien är att det är viktigt att
behandla underliggande orsaker till förmaksflimmer för att få en bestående sinusrytm.

Samtal

Samtalet är grunden för all mänsklig kommunikation. I samtalet talar vi inte till någon
utan med någon. Att samtala med någon är en förutsättning för att den andra människan
ska känna sig delaktig, engagerad och beredd att genomföra det ni kommit överens om.
När  samtalet  används  inom  sitt  yrke  som  ett  arbetsredskap  är  det  viktigt  med
professionell empati. Det finns tre grundvillkor att tänka på i det professionella samtalet.
Det första är att skapa en god relation till den du möter. Visa vänlighetssignaler som
skapar trygghet (Hilmarsson 2012, s. 13-16). Det kan också uttryckas som att patienten
måste ”bjudas in” (Dahlberg & Segesten 2010, s. 207). Det andra är att sätta ett syfte
och mål med samtalet och det tredje är strukturen i samtalet. Med det menas ringa in
orsaken och sammanfatta problemet, få fram en viljeyttring och komma fram till det
som behöver göras. Vidare menar Hilmarsson (2012, s. 157) att genom lyssnandet är det
möjligt att påverka andra. Lyssna aktivt genom att visa engagemang och intresse med
kroppsspråket. Ställ öppna frågor och gör en kort sammanfattning. Detta sätt att lyssna
stöds också av Dahlberg och Segesten som menar att hållningen som präglar samtalet
kan ha stor betydelse för patienten. Öppet och följsamt lyssnande samt stödjande av
samtalet genom fördjupade följdfrågor kan ge kraft hos patienten att uttrycka tankar och
känslor som hon inte är medveten om (Dahlberg & Segesten 2010, s. 203).

Hälsofrämjande samtal

När sjuksköterskan vill informera (envägskommunikation) och undervisa (dialog med
fokus på lärande)  sin  patient  bör  detta  göras  med utgångspunkt  för  patientens  egen
uppfattning av sin situation. Detta är viktigt för att bidra till en känsla av sammanhang
för patienten. Det har också stor betydelse om du är påläst på patientens sjukhistoria och
varför patienten söker vård samt att samtalet sker i en lugn miljö (Sandberg 2014, s.
169-173).

Hälsa som vårdandets mål är att stödja och stärka hälsoprocessen hos patienten. För att
kunna ge optimal vård måste vårdaren också ha kunskaper och förmåga att se hur det är
för patienten som vårdas. Vad betyder välbefinnande respektive hälsa hos patienten och
vad betyder det för henne att vara sjuk? (Dahlberg & Segesten 2010, s. 101, 127). Goda
och vårdande samtal kan vara svåra att genomföra om vi talar till patienten i stället för
med  patienten.  Den  typen  av  envägskommunikation  har  vissa  paternalistiska  drag.
Särskilt svårt kan det vara att se till att förutsättningarna för ett vårdande samtal är goda,
speciellt i möten som är styrda av rutiner (Dahlberg & Segesten 2010, s. 200).
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Patienter med återkommande förmaksflimmer upplever  en försämrad livskvalitet  och
stress.  Patienterna  känner  sig  oinformerade  och  upplever  brist  på  stöd.  De  saknar
kunskap om hur de kan hantera sin sjukdom (McCabe, Shumacher & Barnason 2011).
 
Känsla av upplevd självtillit är nödvändig för att en människa ska kunna motiveras och
vägledas till en personlig förändring (Benight & Bandura 2004). Samtidigt är det viktigt
att sjuksköterskan har en vilja att förstå patientens värderingar och upplevelser, så att
hon kan möta patienten, den unika människan och förstå dennes livsvärld (Dahlberg &
Segesten 2010, s. 127 ). 

Lorig et al. (2001) menar att det kan vara svårt att ändra livsstil. Det kan vara både
frustrerande,  nedslående  och  tidskrävande.  Det  krävs  motivation  och  stöd.  Genom
kvalificerad rådgivning kan patientens kunskaper om sin sjukdom öka och tilltro på vad
hon själv kan göra och klara av. Patientens känsla av egenmakt stärks vilket kan ge en
ökad känsla av välbefinnande och en känsla av kontroll. Känslan av självtillit leder till
att patienten upplever att hennes hälsa har förbättrats. 

Motiverande samtal

Under  senare  år  har  samtalsstrategier  börjat  utkristalliserats.  Ett  sätt  är  motiverande
samtal (motivational interviewing, MI).  Motiverande samtal är en metod som bygger
på några generella principer:

- Att undvika tillrättavisande, visa på alternativa vägar som finns istället för att
tvinga på patienten det du som sjuksköterska tror är bäst 

- Att lyssna aktivt, ställ öppna frågor och tillåt pauser
- Att utveckla diskrepans, det hjälper patienten att öka motivationen till förändring

genom att förstå det ohälsosamma, samt se skillnad på hur det är och hur det
skulle kunna vara

- Att stödja patienten i tron på sig själv och sin egen förmåga, att känna egenmakt
(empowerment) (Sandberg 2014, s. 151 ; Larsson, Palm & Rahle-Hasselbalch
2016, s. 113) 

MI är personcentrerat, det vill säga att det är patientens  uppfattning och erfarenhet av
sin situation och levnadsvanor som står i centrum vid samtalet – inte vårdgivarens. MI-
samtalet har ett tydligt mål – att locka fram motivationen till förändring hos patienten.
Vidare är MI är en guidande, styrande metod där vårdgivaren styr genom att frågorna
ställs  med  fokus  på  att  utforska  förändring  samt  uppmärksammande  av  det  som
patienten säger som kan leda i positiv riktning (Holm Ivarsson 2009, s. 11). Att stärka
patienten i att  tro på sin egen förmåga att ändra sina vanor är centralt i motiverande
samtal (Thompson et al. 2011). 
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Empowerment

Begreppet  empowerment  kommer  från  engelskans  power,  som  översätts  till  makt,
förmåga och kraft men framförallt från latinets potere, som betyder vara förmögen och
kapabel. Det finns flera olika tolkningar och översättningar av ordet empowerment till
svenskan och inget av dem är heltäckande så därför används ofta det engelska ordet i
svenska språket.  En vanlig översättning är egenmakt och syftar till att känna makt över
sin egen situation, en känsla av kontroll över sitt eget liv (Nationalencyklopedin, 2016).
Enligt Löken innebär empowerment makt, kraft och styrka till något och handlar om att
vara involverad i en process och tillägna sig kunskap för att kunna uppnå ett mål (Löken
2007,  s.  165).  Att  arbeta  med  en  process  fokuserad  på  empowerment  innebär  ett
patientcentrerat förhållningssätt. Det innebär också att överlåta bestämmandeprocessen
till  patienten.  Slutmålet  är  en  självbestämmande,  självständig  patient  som  tar  eget
ansvar för sin sjukdomssituation (Tingström 2012, s. 382). Det är viktigt att komma i
håg att empowerment är inte är en process som någon kan ålägga utifrån utan måste
komma från individen själv (Löken 2007, s. 165).

Rådgivning

Det finns flera sätt att ge patienten hjälp. Under många år har traditionell rådgivning
legat till grund för hur vi ger den hjälpen. I denna  rådgivningsform  är sjuksköterskan
koncentrerad på att  informera och ge råd utan att ta sig tid att lyssna på patienten och
inhämta patientens syn på sin hälsosituation. En envägskommunikation där patienten
tvingas att ta på sig lyssnarens roll, vilket kan leda till en passiv patient som inte känner
sig delaktig (Poskiparta, Liimatainen, Kettunen & Karhila 2001).

PROBLEMFORMULERING

Förmaksflimmer  är  en  vanligt  förekommande  sjukdom  och  de  patienter  som  har
symtom av sin sjukdom söker ofta vård.  Förmaksflimmer ökar risken för stroke och
sänker livskvaliteten för  många som drabbas.  Senare års  forskning visar att  flertalet
riskfaktorer/orsaker till förmaksflimmer är påverkbara genom livsstilsförändringar. För
de patienter med symtom av förmaksflimmer och där en rytmreglerande strategi valts,
ökar  chanserna  till  normal  rytm  (sinusrytm)  om  riskfaktorerna  behandlas.
Livsstilsförändring kan vara svårt att genomföra varför sjuksköterskan kan ha en viktig
roll i det hälsofrämjande samtalet för att hjälpa patienten. Genom samtal får patienten
ökad kunskap om sin sjukdom och en förbättrad känsla av kontroll över sin situation.
Tilltron  till  den  egna  förmågan  (empowerment)  kan  härmed  öka  patientens
välbefinnande.  Om  patienten  motiveras  till  livsstilsförändringar  kan  upplevelse  av
förbättrad  hälsa  relaterat  till  förmaksflimmer  öka.   Tidigare  forskning  har  belyst
sjuksköterskans  betydelse  i  det  hälsofrämjande  samtalet  vid  sekundärpreventiv
rådgivning efter hjärtkärlsjukdom. Hur sjuksköterskor kan arbeta hälsofrämjande med
behandling av riskfaktorer för patienter som drabbas av förmaksflimmer är sparsamt
beforskat.  Det  finns  därför  ett  behov  av  att  belysa  vilka  faktorer  som  främjar
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livsstilsförändring  hos  patienter  med förmaksflimmer.  Det  i  sin  tur  kan  leda till  ett
förbättrat omhändertagande och ett ökat välbefinnande för patienterna.

SYFTE

Syftet  är  att  belysa  faktorer  som  främjar  livsstilsförändring  hos  patienter  som  har
symtomgivande förmaksflimmer.

METOD

Arbetet är en litteraturstudie enligt Axelsson (Axelsson 2012, s. 203-220) som baserats
på vetenskapligt  granskade och evidensbaserade artiklar. Först  gjordes en översiktlig
litteraturgranskning  av  området.  Vi  sökte  efter  vetenskapliga  artiklar  kring
förmaksflimmer och livsstilsförändringar. Det är först under senare år som forskningen
visat  att  det  går  att  påverka  förmaksflimmer  genom  att  behandla  och  förebygga
underliggande riskfaktorer. Där av är området sparsamt beforskat vilket gjort det svårt
för oss att hitta material för litteraturstudien. Vi vidgade vår sökning till hjärtsjukdomar
generellt och har där funnit artiklar som svarat an på vårt syfte vilka analyserats och
sammanställts  enligt  nedan.  Några  av  artiklarna  beskriver  studier  av de  med enbart
hypertoni och diabetes som var för sig är kardiovaskulära riskfaktorer. De har fokus på
de problem/riskfaktorer som vi vill studera, det vill säga övervikt, överkonsumtion av
alkohol, bristande fysisk aktivitet, rökning, höga kolesterolvärden och sömnapné.

Datainsamling

Databaser  vi  sökt  i  är  Cinahl  och  PubMed.  Sökorden  som  användes  var  “Atrial
fibrillation”,  “heart  disease”,  ”riskfaktors”,  ”lifestyle  changes”,  ”nurse”,
”education”,  “advice”,  ”self  management”,  ”prevention”,  ”behaviour”,
”councelling”,  “empowerment”  och  ”motivational  interviewing. Olika  Mesh-termer
användes  för  att  få  en  bredare  sökning.  Sökorden  kombinerades  på  olika  sätt  med
”AND” eller ”OR” för att ytterligare vidga sökningen. Inklusionskriterier var artiklar
från 2001-2016 och studier gjorda på vuxna över 18, både kvinnor och män. Språk som
valdes var engelska och svenska. Inget geografiskt urval gjordes då förmaksflimmer och
hjärtsjukdomar  är  ett  globalt  problem.  Exklusionskriterier  var  de  som handlade  om
stroke och de med tonvikt på medicinska problem samt de som rörde enbart kvinnor. Se
bilaga 1. Vidare gjordes manuella sökningar i referenslistor. Där lästes titeln och var
den av intresse så sökte vi upp artikeln via Cinahl för att läsa abstract. Det gjordes på 15
artiklar varav fem lästes mer djupgående och två valdes ut till  vår studie. En artikel
tillhandahölls  vid  en  kurs  som  en  av  författarna  gått  2016  där  den  ingick  som
kurslitteratur.  Totalt  omfattas  litteraturöversikten  av  nio  artiklar,  varav  fyra  har
kvalitativ ansats och fem har kvantitativ ansats.
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Dataanalys

Resultatet av ovanstående sökprocess blev nio artiklar. Först lästes allt  material flera
gånger  enskilt  av  båda  författarna  för  att  få  en  överblick.  Delar  i  materialet  som
uppfattades som viktigt ströks under med svart penna. Därefter lästes allt material igen
med fokusering på resultatet  för att  ta reda på om studien svarade an på vårt  syfte.
Vidare identifierades nyckelord varpå meningsbärande enheter som hade en gemensam
nämnare färgmarkerades. En diskussion fördes kring vilka teman som skulle kunna vara
aktuella.  Först  identifierades  fyra  teman vilka  var  personcentrerad  vård,  motivation,
kunskap och stöd varefter textavsnitten sorterades in under respektive tema. Varje tema
delades in i subteman då de beskriver olika perspektiv av problematiken. Vid ytterligare
genomläsning  framkom  att  ett  tema,  personcentrering,  var  övergripande  för  alla
artiklarna och vårt syfte. Personcentreringen är central och ligger som ett paraply över
alla teman och subteman varför det valdes bort som ett enskilt tema. En struktur över
vårt resultat började ta form. Material som var relevant för vårt resultat noterades ned
med stödord  varpå  arbetet  med  att  skapa  en ny helhet  påbörjades,  där  vi  jämförde
likheter och skillnader. Vidare gjordes en sammanställning i tabellform för att kunna ge
en bild av samtliga artiklarnas innehåll. En kort presentation av syfte, metod och resultat
gjordes, se bilaga 2. 

RESULTAT

Ett övergripande begrepp som framkom av artikelgranskningen var ett personcentrerat
förhållningssätt. Vidare analys ledde fram till teman, vilka var motivation, kunskap och
stöd. Temat motivation delades in i tre subteman, ambivalens, tid samt skuld och skam.
Temat  kunskap delades  in  i  två  subteman,  bekräftelse  och infomationskällor.  Temat
stöd delades in i sjukvården samt anhöriga och arbetsgivare. De presenteras i tabell 1
och sammanfattar olika områden som är av betydelse i mötet med patienter som är i
behov av livsstilsförändringar. 

Tabell 1.

Personcentrerat 
förhållningssätt

Motivation

Ambivalens

Tid

Skuld och skam

Kunskap

Informationskällor

Bekräftelse

 

Stöd

Hälso- och sjukvården
Närstående och 
arbetsgivare
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De kvantitativa artiklarna beskriver framför allt effekterna av interventionsmetoden som
studerats. De kvalitativa artiklarna beskriver patients syn på vad som är av betydelse för
att åstadkomma livsstilsförändringar.

Personcentrerat förhållningssätt

För att nå framgång i arbetet med livsstilsförändringar måste sjuksköterskan utgå från
patientens  behov och  önskemål.  Flertalet  studier  visar  på  att  individuellt  anpassade
omvårdnadspsplaner har bäst effekt (Saffi, Polancyk & Rabelo-Silva 2014; Chow et al.
2015;  Gregory,  Bostock  &  Backlett-Milburn  2006;  Everett,  DiGiacomo,  Rolley,
Salomonsson & Davidson 2011; Chang, Fritschi & Kim 2012; Rasjö-Wrååk, Törnkvist,
Hasselström,  Wändell  &  Josefsson  2015;  Bergman  &  Berterö  2001;  Brobeck,
Odencrants, Bergh & Hildingh 2014) 

En studie beskriver vikten av en närvarande sjuksköterska som tar sig tid att lyssna och
förstå  patientens  egna  tankar.  Om  patienten  dessutom  upplever  att  hon  möts  med
respekt inger  det en känsla av välbefinnande som kan leda till  större möjligheter att
genomföra livsstilsförändringar (Brobeck et al. 2014).

Motivation

Flertalet kvalitativa artiklar belyser att motivationen är central vid livsstilsförändringar
då patienten måste ha en egen vilja till förändring. (Brobeck et al. 2014, Bergman &
Berterö  2001;  Chow et  al.  2015) Motivation  kan  påverkas  av  olika  faktorer  såsom
ambivalens, olika aspekter av tid samt patientens känsla av skuld och skam.

Ambivalens

De patienter som uppgav sig vara motiverade visade på skillnader i vad de sa sig göra
och vad de egentligen fick gjort. Patienterna beskrev en inre konflikt då en ambivalens
till förändring infann sig. En patient uttrycker det som ”ett krig mellan den onda och
goda personen inom sig” (Everett et.al 2011, s. 463). 

Gregory, Bostock och Backlett-Milburn (2006) beskriver en ambivalens hos patienterna
som uppstår när de försöker förstå och följa de råd som ges för att minska risken för
återinsjuknande. Samtidigt vill de försöka leva ett så normalt liv som möjligt och lämna
sjukdomen bakom sig.

Bergman och Berterö (2001) och Brobeck et al. (2014) visar i respektive resultat att det
är viktigt att identifiera olika personligheter och karaktärer för att möjliggöra individuell
rådgivning. Om patienten ser sig som ett offer för omständigheterna är det svårare att
ändra livsstil. Uppfattningen av inlärd hjälplöshet gör det extremt svårt för patienten att
ta ansvar för sin livsstil.  Vidare beskrivs tecken på resignation hos de patienter med
ärftlighet där föräldrar eller syskon avlidit i hjärtsjukdom. De var mindre motiverade till
livsstilsförändringar.  Många  patienter  uttryckte  att  de  ofta  tänkte  på  att  börja  ett
hälsosammare liv men det blev inte verklighet av flera orsaker som till exempel brist på
tid och energi (Bergman & Berterö 2001).
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Tid

Flera artiklar belyser tid ur olika perspektiv. Det framkommer att patienterna uttrycker
tidsbrist som orsak till att inte genomföra sina livsstilsförändringar (Rosenbek Minet,
Wagner, Lönvig, Hjelmborg & Henriksen 2011; Gregory, Bostock & Backlett-Milburn
2006; Bergman & Berterö 2001). Tidsaspekten är också viktig då tiden är begränsad vad
gäller  motivation.  Det  är  angeläget  att  fånga  upp  patienten  i  nära  anslutning  till
insjuknande då motivationen minskar över tid (Gregory, Bostock & Backlett-Milburn
2006; Rosenbek et al. 2011).

Gregory  et  al.  (2006)  beskriver  att  patienten  har  störst  motivation  till  förändring,
gällande riskfaktorer, i anslutning till insjuknande och diagnos. Patientens chock över
att vara sjuk gör att motivationen är störst i ett tidigt skede. Då har patienten lättast att ta
till sig information och råd. Rosenbeck et al. (2011) poängterar - precis som Gregory et
al. - att motivationen minskar över tid vilket visats då MI använts på patienter som inte
är nyinsjuknade. De har en mindre förmåga att ändra sina livsstilsvanor när de levt med
sin sjukdom under längre tid och stressen över sin hälsa har lugnat sig. En inre konflikt
beskrivs av Bergman & Berterö (2001) där patienterna uttrycker tankar kring att påbörja
ett hälsosammare liv som helt enkelt inte blir verklighet på grund av brist på tid och
energi. 

Skuld och skam

Det framkommer att det är viktigt att patienten inte upplever en känsla av skuld kring
sitt beteende. Skuldkänslor kan leda till försämrad motivation. Vidare beskrivs att skam
är ofta förekommande och associerade med livsstilsproblem.  Därför är det viktigt att
sjuksköterskan  är  lyhörd  så  att  meningsfulla  samtal  kan  genomföras  med  fokus  på
patientens erfarenheter och upplevelser. Skrämselpropaganda är inte framgångsrikt och
om patienterna känner sig skuldbelagda slutar de att komma till rådgivningssamtalen.
Patienterna kan ibland skämmas för sin livsstil inför nära familj då förväntningarna kan
vara orimligt höga och patienterna inte lyckas leva upp till dem (Brobeck et al. 2014).

Kunskap

Kunskap kring sin sjukdom är en förutsättning för att framgångsrikt kunna genomföra
livsstilsförändringar. Att ge patienten information om hur sjukdomen kan påverkas och
hur återinsjuknande kan förebyggas är det viktigaste budskapet av alla. Varför är det
farligt  att  röka? Hur påverkar  övervikt  blodtryck  och  kranskärlssjukdom? Det är  av
största vikt att patienterna förstår hur de själva kan bidra till förbättrad hälsa (Bergman
& Berterö 2001).  Rasjö Wrååk et al. (2015) och Rosenbeck et al. (2011) visar i sina
studier  att  kunskap  inte  alltid  är  synonymt  med  livsstilsförändringar.  MI  och
empowerment  ökar  patientens  kunskap  om sin  sjukdom och  interventionsgrupperna
upplevde  en ökad  psykisk  och  fysisk  hälsa  samt  en  ökad kunskap i  att  hantera  sin
sjukdom. Här visades dock inga signifikanta skillnader i resultat gällande mätvärden
såsom blodtryck, träning, vikt och kolesterol. 
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Informationskällor

Information till patienterna ges ofta av flera personalkategorier och flera personer inom
samma profession. Det kan medföra en upplevelse av förvirring, osäkerhet och ibland
en känsla av dubbla budskap. Vissa patienter i studien trodde sig aldrig kunna drabbas
av ny hjärthändelse, andra kände en ständig oro för att utsätta sig för något som kan leda
till det (Gregory, Bostock & Backlett-Milburn 2006). Hur vårdpersonalen uttrycker sig
och att informationen inte är motstridig är viktigt för att patienten ska förstå och känna
sig motiverad till livsstilsförändringar. I Everett et als (2011) studie beskriver en patient
att läkaren sa att jag var ”fixad”, vilket han tolkar som att han är botad, och blir då arg
när  sjuksköterskan  påtalar  att  han  har  en  kranskärlssjukdom.  Trots  information,
utbildning och individuella bedömningar var patienterna förvirrade och okunniga om
rätt levnadsvanor. En annan orsak kan vara att patienter söker information på internet
vilket kan ge en felaktig bild av sjukdomen och dess följder då det finns många oseriösa
sidor i omlopp.

Bekräftelse

Alla samtalsgrupper  i  Gregory,  Bostock  & Backlett-Milburns  studie (2006)  tog upp
osäkerhet inför framtiden. De kände behov av uppföljning med stöd och monitorering
från sjukvården. Patienterna upplevde ett behov av bekräftelse på att de var på rätt väg i
sin livsstilsförändringsprocess. 

Behov av bekräftelse tas också upp i form av att sjuksköterskan förstår patientens tankar
kring  livsstilsförändringar  och  vet  vad  som  fungerar  bäst  för  henne  personligen.
Resultatet visar att alla kan och vill inte göra förändringar på samma sätt (Brobeck et.
al. 2014).

Stöd

Behovet av stöd för patienterna framkommer i flera av artiklarna där både familjen och
sjukvården har betydande roller (Brobeck et al. 2014; Gregory, Bostock & Backlett-
Milburn  2006;  Bergman  &  Berterö  2001;  Saffi,  Polancyk  &  Rabelo-Silva  2014).
Bergman & Berterös studie (2001) visar på att patienterna hade behov av stöd från tre
håll – familjen, sjukvården och arbetskamraterna. Alla har en viktig roll och patienterna
såg det som en välkommen hjälp i arbetet med att återuppbygga hälsan.

Hälso- och sjukvården

Lättillgänglighet till sjuksköterskan och att kunna erhålla stöd och information inger en
känsla  av  säkerhet.  Att  få  tala  med  en  kompetent  sjuksköterska  var  läkande  och
tröstande  och ledde i sin tur till  att patienterna kände att det lättade deras sinne. Det
framkommer också att  det  är viktigt  med tidigt  återbesök och att  patienterna  får en
känsla av att inte vara bortglömda (Bergman & Berterö 2001).

Det  framkommer  i  flera  studier  att  patienterna  uttrycker  att  de  behöver  stöd  och
bekräftelse  från  hälso-  och  sjukvården  att  de  är  på  rätt  väg  i  förändringsprocessen
(Gregory, Bostock & Backlett-Milburn 2006; Brobeck et al. 2014 ). En studie visar på
att patienten upplever en känsla av att bli lämnad ensam när rehabiliteringen är över.
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Här tas också upp att närstående som är oroliga har ett behov av stöd från hälso- och
sjukvården både för deras egen skull och för patientens (Gregory, Bostock & Backlett-
Milburn 2006). 

Saffi Polancyk och Rabelo-Silva (2014) visar på effekten av täta samtal och besök med
sjuksköterska.  Det  ger  ett  starkare  band  mellan sjuksköterska  och patient.  Det  ökar
patientens engagemang till måluppfyllelse och klinisk förbättring av vikt och blodtryck.

Brobeck et al. (2014) beskriver att patienterna upplever att sjuksköterskan har kunskap
om och är medveten om hur svårt det är att genomföra livsstilsförändringar. Känsla av
att inte vara ensam med problemen och ett starkt stöd samt vikten av en relation mellan
patient  och  sjuksköterska  byggd  på  förtroende  och  tillit  var  viktiga  delar  i  det
framgångsrika diskussionerna om livsstilsförändringar.  Det framkommer att patienten
måste ha en egen sann och fri vilja att förändra. Det är av vikt att sjuksköterskan inte har
en roll  där hon pressar patienten till  förändring utan att istället  uppmuntrar till  egna
beslut  i  processen  och  bekräftar  när  patienten  är  på  rätt  väg.  Vidare  beskrivs  att
relationen mellan patient och sjuksköterska måste byggas på tillit och förtroende.

Motivation kan ges på flera sätt vilket kan ses i Chow´s studie där textmeddelanden
användes som ett verktyg till motivation. Studien visade på ett positivt utfall gällande
parametrar såsom blodtryck, kolesterolvärde och vikt. Det beskrivs att patienterna kände
sig  mera  motiverade  till  förändring  och  deltog  i  större  utsträckning  i  rehabilitering
(Chow et al. 2015).

I  två  kvantitativa studier  ses  vikten  av  stöd  från  hälso-  och  sjukvården  för  att
livsstilsförändringar  ska  kunna genomföras.  Sjuksköterskorna  i  Rasjö  Wrååks  studie
(2015) bad patienterna reflektera över vilket stöd de ansågs sig behöva och utifrån det
upprättades  individuella  vårdplaner.  Resultatet  visar  på  att  patienterna  i
interventionsgruppen  upplevde  förbättrad  hälsa  i  ett  övergripande  perspektiv,  både
fysiskt och emotionellt. Därtill framkom signifikant lägre stressnivåer. Även i Chang,
Fritschi och Kims studie (2012), där inriktningen var empowerment och självhantering,
har  det  lagts  upp  individuella  vårdplaner  av  sjuksköterskan  där  patienterna  har
uppmanats skriva ner sina mål och hänga upp dem på en synlig plats i hemmet som en
påminnelse.  Resultatet  i  studien visade på signifikanta skillnader avseende blodtryck
och träning i interventionsgruppen. Intensiva insatser i utbildning och stöd omfattande
två  timmar  per  vecka  under  åtta  veckors  tid  gav  ett  bra  resultat  vid
sexmånadersuppföljningen  på  mätvärden  som blodtryck,  midjemått  och  metaboliska
parametrar. 

Närstående och arbetsgivare

Gregory, Bostock och Backlett-Milburn (2006) intervjuade patienterna  vid ett tillfälle,
två till tre år efter insjuknande angående vad som sågs som hinder och möjligheter till
att  följa  råd  kring  livsstilsförändringar.  Där  framkommer  att  involvering  av  övriga
familjemedlemmar är viktigt så att de kan uppmuntra och stödja patienten. Närstående
kan också vara ett hinder vid genomförandet  av livsstilsförändringar  genom att vara
överbeskyddande. Det är framförallt männen som klagar över överbeskyddande fruar.
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Kvinnorna upplevde i stället en obekväm känsla över att förlita sig på att närstående gör
hushållsarbete som de känner att de borde göra själva.

En annan aspekt av anhöriga tas upp i Brobecks studie. Nära vänner och familj kan i
bland ha en förmåga att ha orealistiskt höga förväntningar på patienten vilket kan leda
till besvikelse om hon inte lyckas (Brobeck et al. 2014).

Stödet  från  arbetsgivaren  är  också  viktigt.  En  del  arbetsgivare  är  anmärkningsvärt
okunniga  om  nödvändigheten  av  att  vara  ledig  för  att  kunna  återhämta  sig  och
genomföra livsstilsförändringar. Att ha en fulltecknad kalender och krav som upplevs i
termer som måste och borde leder till irritation, ilska och stress. Om patienten inte får
tid  för  återhämtning  kan  det  slutligen  leda  till  försämrade  relationer  till  familj  och
vänner och i värsta fall till social isolering (Bergman & Berterö 2001).

DISKUSSION

I vår litteraturstudie har vi funnit flera faktorer som är av betydelse i arbetet med att få
patienter  att  genomgå  nödvändiga  livsstilsförändringar.  Patienterna  behöver  få
motivation, kunskap och stöd och för att nå fram till patienten krävs ett personcentrerat
förhållningssätt. Om vi som sjuksköterskor inte möter patienten i hennes värld finns risk
för att förändring av livsstil uteblir.

Metoddiskussion

Den stora svårigheten i studien har varit bristen på artiklar gällande förmaksflimmer och
livsstilsförändringar.  Vi  gjorde  omfattande  litteratursökningar  utan  resultat  varpå  vi
utökade sökningen till  att  gälla  riskfaktorer  generellt  för hjärt-kärlsjukdomar.  Vi har
utgått ifrån att det går att överföra livsstilssamtalen med patienter drabbade av övriga
hjärt-kärlsjukdomar till patienter med förmaksflimmer därför att  riskfaktorerna till stor
del är de samma.

Ett  stort  antal  sökträffar  handlade  om stroke  men den  patientgruppen  har  en  annan
sjukdomsbild, till följd av eventuell neurologisk påverkan, än patienter utan stroke och
valdes  därför  bort.  Studier  kring  primärprevention  exkluderades  då  patienterna  i
studierna inte har insjuknat vilket kan påverka deras motivation till förändring.

Att  sammanföra  resultat  från  både  kvantitativa  och  kvalitativa  studier  har  varit  en
utmaning då deras resultat har vitt skilda karaktärer. I de kvantitativa ser vi effekter av
intervention  som  ofta  presenteras  i  form  av  procenttal  av  mätvärden,  exempelvis
blodtryck. I de kvalitativa presenteras patienternas subjektiva uppfattning om vad som
är  viktigt  i  hälsosamtalet  kring  livsstilsförändringar.  Vi  hade  förhoppningar  om  att
resultatet  i  litteratursökningen  skulle  innehållit  flera  kvalitativa  artiklar  då  de  ger
patientens perspektiv.  Enligt  Axelsson kan det  dock vara en fördel  att  ha med både
kvantitativ  och  kvalitativ  forskning  just  för  att  kunna  studera  ett  problem  ur  olika
perspektiv och få en bättre möjlighet att förstå verkligheten (Axelsson 2012, s. 204).
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De artiklar  vi  funnit  har  en  stor  geografisk  täckning vilket  visar  på  att  arbetet  och
forskningen  kring  livsstilsrelaterade  sjukdomar  ser  liknande  ut  och  pågår  över  hela
världen. Vi valde att söka artiklar skrivna på engelska och svenska vilket kan vara en
brist då vi kan ha gått miste om relevanta artiklar för litteraturstudien skrivna på andra
språk. 

En medvetenhet finns i att de artiklar vi valt svarar an på vårt syfte men att det troligen
finns ytterligare artiklar skrivna i ämnet. De kvalitativa artiklarna beskriver resultat av
intervjuer gjorda på ett begränsat antal individer och om vi haft flera artiklar av liknande
slag hade möjligen vårt  resultat sett  delvis annorlunda ut. Studier där  samma metod
använts,  till exempel motiverande samtal, visar på olika resultat.  Några faktorer som
kan påverka resultatet kan vara studiens längd, hur lång tid och hur många tillfällen
varje patient fick med sjuksköterskan samt hur omfattande sjuksköterskans utbildning är
i den aktuella metoden.  Även hur man har tolkat och använt sig av metoden MI, kan
skilja sig mellan olika studier. Det ät dock inte närmare beskrivet i studierna.

Metoden vi valt anser vi vara lämplig för vår studie. Däremot insåg vi tidigt att området
är  sparsamt  beforskat  vilket  gjorde  det  svårt  att  hitta  artiklar  med  fokus  på
förmaksflimmer.  I  framtiden  kan  troligen  samma  studie  genomföras  med  betydligt
rikare sökresultat då all forskning tyder på att det är viktigt med livsstilsförändringar för
den här patientgruppen.

Resultatdiskussion

Att  få  människor  att  genomgå  livsstilsförändringar  är  komplicerat  och  kräver  stort
engagemang och kunskap från  hälso-och sjukvårdens  personal.  Enligt  Miller  (2012)
påverkar  runt  200 olika variabler  förmågan hos patienten att  ändra beteende. Det är
också svårare att ändra livsstil när det är flera förändringar som behöver göras,  t  ex
viktnedgång samt minska alkoholkonsumtion och förbättra sin kondition (Chow et al.
2015), vilket ofta är fallet för patienter med förmaksflimmer. Jallinoja visar i sin studie
att  läkare  och  sjuksköterskor  såg  patienternas  ovilja  till  förändring  som det  största
hindret och inte bristen på kunskap. Studien visade också att bara hälften (n=220) tyckte
att de hade tillräckliga kunskaper för livsstilsrådgivning (Jallinoja et al. 2007). Syftet
med  vår  studie  är  att  belysa  vilka  faktorer  som främjar  livsstilsförändringar.  I  vårt
resultat har vi funnit att ett personcentrerat förhållningssätt samt motivation, kunskap
och stöd är de viktigaste faktorerna som vi väljer att diskutera. 

Den närvarande sjuksköterskan som tar sig tid att lyssna på och förstå patientens egna
tankar och där patienten upplever att hon möts med respekt är viktigt för möjlighet till
att  genomföra livsstilsförändringar (Brobeck et al. 2014). Individuella vårdplaner där
patienten själv får uttrycka vilken hjälp den önskar samt vilka mål hon har visat sig vara
effektivt (Rasjö Wrååk et al. 2015; Chang, Fritschi och Kim 2012; Saffi, Polancyk &
Rabelo-Silva  2014).  Eller  som  Miller  sammanfattar  det  hela  i  en  mening,  det  är
meningslöst att ge information utan att ta reda på den enskilde patientens förmåga, skäl
och behov (Everett et al. 2011). 
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Motivationen vid livsstilsförändringar är central då patienten måste ha en egen vilja till
förändring för att det ska ske. Hur motiverar vi patienten på bästa sätt? Som Bergman &
Berterö beskriver är det viktigt att känna in vilken personlighet patienten har (Bergman
& Berterö 2001). Vi behöver ta reda hur patienten upplever sin roll och sitt ansvar i
förhållande till sin sjukdom och hur hon genom livsstilsförändringar kan förbättra sin
hälsa. Rasjö Wrååk et al. resonerar kring hur sjuksköterskan känner sig bekväm eller
inte med att tala med patienten kring övervikt och rökning (Rasjö Wrååk et al. 2015).
Att samtala om övervikt är ofta svårt då det lätt får patienten att känna skuld inför sin
livsstil vilket möjligen gör att många sjuksköterskor avstår helt eller håller samtalet kort
i  dessa  frågor.  Av  egen  erfarenhet  vid  hälsofrämjande  samtal  finns  svårigheter  att
samtala  om  övervikt  utan  att  få  patienten  att  känna  skuld.  Upplever  patienten  ett
skuldbeläggande försämras motivation, vilket stöds av Brobeck et al. (2014).

En sammanfattning av litteraturstudien visar att  en viktig aspekt kring motivation är
betydelsen av att fånga upp patienten tidigt i sjukdomsförloppet då hen är som mest
mottaglig  till  förändring.  En problematik finns  kring patienten med förmaksflimmer
jämfört med patienter med hjärtinfarkt. Vid hjärtinfarkt finns ett tydligt insjuknande och
uppföljningen  är  väl  uppbyggd  med  inarbetade  rutiner  och  tidigt  återbesök  till
sjuksköterska. Alla större sjukhus i Sverige erbjuder rehabilitering i nära anslutning till
insjuknandet  i  form  av  hjärtskola  och  fysioterapi  vilket  underlättar  möjligheten  för
patienten att genomföra livsstilsförändringar. Vid förmaksflimmer är inte alltid debuten
akut och/eller tydlig. Det kan göra att besöket till sjuksköterska sker senare i förloppet
vilket kan försämra motivationen till att vilja påverka sina riskfaktorer. 

Begreppet  kunskap  kan  diskuteras  ur  två  olika  perspektiv,  patientens  respektive
sjuksköterskans. Det är av stor vikt att patienten har kunskap kring sin sjukdom för att
hon ska förstå hur livsstilen påverkar sjukdomen. Rasjö Wrååk et al. (2015) resonerar
kring  hur  kunskap  kan  ha  signifikant  inverkan  på  hur  patienten  tar  ansvar  för  sin
situation och sin behandling. Patienten behöver också bekräftelse att de är på rätt väg.
Alltså en tillgänglig sjuksköterska som följer upp och samtalar kring förändringar som
är gjorda eller behöver göras. Baksidan av tillgängligheten av information på internet
kan  vara  det  stora  flödet  som inte  alltid  har  en  vetenskaplig  grund.  Det  kan  skapa
förvirring  och  otrygghet  när  patienten  har  svårt  att  bedöma innehållet  och  kan  dra
felaktiga slutsatser.

Vad gäller sjuksköterskans kunskap är nivån varierande både vad gäller kunskap kring
sjukdomen och kunskap gällande samtalsteknik.  En orsak till att studier kommer fram
till  olika resultat  där  samma metod har  använts  kan vara hur  omfattande utbildning
sjuksköterskan har fått i den aktuella metoden. I Sverige är vanligen en utbildning i MI
två till fyra dagar. Frågan är om det är tillräckligt? Det finns forskning som visar att
fortlöpande handledning under en tidsperiod av ett till två år behövs för att uppnå en
acceptabel kunskapsnivå (Drevenhorn, Bengtson, Nyberg och Kjellgren. 2014). Jansink
beskriver också vikten av kontinuerligt stöd och support från chefer och kollegor för att
sjuksköterskan ska ha möjlighet att praktisera MI dagligen över en längre tid (Jansink et
al. 2013).

Det  framkommer  i  resultatet  att  stödet,  från  framför  allt  hälso-  och  sjukvården,  är
centralt för den här patientgruppen. De patienter som upplevde en lättillgänglig sjukvård
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beskriver en känsla av trygghet och säkerhet. Rasjö Wrååk et al. (2015) beskriver i sin
studie att när patienterna fick det stöd som de efterfrågade upplevde de en förbättrad
hälsa  och  lägre  stressnivåer.  Sjukvården  idag  har  ofta  en  dålig  tillgänglighet  för
patienterna och de blir hänvisade till flertalet olika instanser. Det är lätt att förstå att det
här skapar en otrygg patient. De patienter som är i en förändringsprocess gällande sin
livsstil behöver bekräftelse och stöd för att lyckas. Det är viktigt att patienten vet vart
hon kan vända sig och att vi i vården finns där och har tid vilket kräver kompetens och
resurser.
 

Den forskning som visar på sambandet mellan förmaksflimmer och livsstilsrelaterade
riskfaktorer har genomförts under senare år. Tidigare har fokus i omhändertagandet av
patienter  med  förmaksflimmer  legat  kring  behandling,  symtomlindring  och  vad
sjukvården  kan  erbjuda  patienten.  Idag  ska  patienten  bli  delaktig  i  sin  vård  och  få
kunskap och förståelse kring sitt eget ansvar i livsstilsförändringsprocessen för att själv
kunna påverka sin prognos vilket stöds av Dahlberg och Segesten (2010, s. 108). Att få
patienten delaktig är det centrala och vi måste hitta nya vägar för att nå fram med vårt
budskap. Vi tror starkt på metoder som bygger på tät kontakt med patienten i form av
exempelvis  SMS eller  andra  datoriserade  hjälpmedel  i  kombination  med  personliga
besök. 

Idag lever vi längre och antalet patienter med förmaksflimmer ökar kraftigt (Frykman-
Kull,  Insulander & Rosenqvist  2015, s. 93). Vi vet att  underliggande riskfaktorer är
påverkbara.  En  investering  inför  framtiden  är  därför  att  ge  sjuksköterskan  adekvat
utbildning i hur hon kan motivera och stödja de patienter som är i behov av att behandla
riskfaktorer.   

SLUTSATSER

Patienter med förmaksflimmer:
 behöver och efterfrågar hälsosamtal som har ett personcentrerat förhållningssätt
 behöver kunskap och stöd för att kunna genomföra livsstilsförändringar
 behöver  motivation  för  att  kunna  skapa  livsstilsförändring,  där  MI  och

empowerment kan vara bra metoder
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Databasssökning i Cinahl                         Bilaga 1

Datum Sökord Träffar Relevanta
abstract

Granskade
artiklar

Valda 
artiklar

160905 Atrial
fibrillation  and
risk  factors and
empowerment
or  motivational
interviewing

0 0 0 0

160905 Atrial
fibrillation  and
risk  factors and
behavior  or
lifestyle
changes

45 3 0 0

160905 Atrial
fibrillation  and
risk  factor  and
lifestyle
modification  or
self
management

17 1 1 0

160916 Heart  disease*
and
motivational
interviewing  or
empowerment

124 10 2 1

160916 Heart  disease
and  nurse  and
lifestyle
changes 

68 8 4 1

160916 Heart  disease
and  advice  and
lifestyle
changes

9 6 4 1

160916 Herat  disease
and councelling
and  nurse  or
risk  factors  or
behaviour
change

71 10 5 1

*i heart disease inkluderas cardiovascular disease och coronary heart disease
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Databassökning i PubMed

160905 Atrial
fibrillation  and
risk factors  and
empowerment
or  motivational
interviewing

0 0 0 0

161106 Heart  disease
and  lifestyle
and  nurse  and
councelling

52 4 4 2
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Artikelanalys                   Bilaga 2

Författare, år, titel,
tidskrift

Syfte Metod/design Resultat/teman

Everett B. et al., 2011, You 
don´t know if you don´t 
ask: Discrepancy and 
ambivalence in attitudes 
towards behavior change. 
European Journal of 
Cardiovascular Nursing

Att beskriva patienters 
erfarenheter av 
livsstilsförändringar hos 
patienter efter akut 
hjärthändelse

Kvalitativ.
Strukturerade intervjuer med 
25 patienter vid tre olika 
kliniker i Sydney som 
genomgick hjärtrehabilitering 

Patienterna var ambivalenta 
till förändring. Missförstånd 
och förvirring gällande 
terminologin upplevdes. De 
var medvetna om vad de borde
göra men inte gjorde, en inre 
konflikt uppstod

Chow C. et al., 2015, Effect
on lifestyle-focused text 
messaging on risk factor 
modification in patients 
with coronary heart disease.
JAMA 2015;314(12) 
American Medical 
Association

Att undersöka effekten av 
livsstilsfokuserat stödprogram 
genom textmeddelanden till 
mobiltelefon till patienter med 
kardiovaskulära riskfaktorer

Kvantitativ.
710 patienter med bevisad 
hjärtsjukdom mellan 2011-
2013 deltog. 352 i 
interventionsgruppen (IG) och
358 i kontrollgruppen (KG). 
IG fick fyra meddelanden per 
vecka under sex månader 
utöver ordinarie uppföljning. 
Det var automatiska 
meddelanden från en 
textbank.

Blodtryck, LDL, rökning och 
BMI minskade signifikant och
träningsgraden ökade 
signifikant i IG. Majoriteten 
av patienterna kände att 
meddelandena var användbara
(91%), lätta att förstå (97%) 
och väl anpassade i frekvens 
(86%).

Gregory S. et al., 2005, 
Recovering from a heart 
attack: a qualitative study 
into lay experiences and the
struggle to make lifestyle 
changes. 
Family Practice, Oxford 
Journals

Att beskriva erfarenheter hos 
personer som återhämtat sig 
efter hjärtinfarkt. Barriärer och 
svårigheter till att följa 
livsstilsråd identifierades.

Kvalitativ.
53 patienter intervjuades en 
gång i mindre grupper två till 
tre år efter sin hjärtinfarkt. 

Patienterna efterfrågade 
långtidsuppföljning i form av 
monitorering och stöd. De 
önskade hjälp med 
livsstilsförändringar, ville dela
sina erfarenheter med andra i 
samma situation och ha 
regelbunden kontakt med 
hälso- och sjukvården. De 
önskade stöd till andra i 
familjen.

Brobeck E. et al., 2014, 
Patients`experiences of 
lifestyle discussions based 
on motivational 
interviewing: a qualitative 
study. BioMed Central

Att beskriva hur patienter i 
primärvården upplever 
livsstilsdiskussioner baserade 
på MI.

Kvalitativ. 16 patienter 
deltog. Data insamlades 
genom öppna, kvalitativa 
intervjuer i dialogform. Alla 
hade varit på 
sjuksköterskebesök minst tre 
gånger under en fyraårsperiod
för diskussion kring livsstil. 

Livsstilsdiskussioner kan leda 
till självbestämmande i 
processen kring 
livsstilsförändringar men 
särskilda betingelser krävs. 
Ömsesidig interaktion mellan 
sjuksköterska och patient 
stärker känsla av 
välbefinnande hos patienten. 
Patientens egna fria vilja till 
förändring i kombination med 
sjuksköterskans lyhördhet var 
en bra grogrund.

Rasjö Wrååk G. et al., 
2015, Nurse-led 
empowerment strategies for
patients with hypertension: 
a questionnaire survey. 
International Nursing 
Review

Att beskriva effekterna av 
rådgivning och stöd från 
distriktssköterskor till patienter 
med hypertoni

Kvantitativ.
111patienter deltog, IG var 59
patienter och KG 52. 
Frågeformulär till patienter 
före och efter 
empowermentbaserad 
sjuksköterskemottagning. 
Blodtrycksmätning. 

Patienterna i IG upplevde 
signifikant förbättrad hälsa, 
bättre emotionell och fysisk 
hälsa och reducerad stress. 
Levnadsvanor ändrades inte 
signifikant i någon av 
grupperna Tillfredsställelse 
kring kunskaper om hypertoni 
ökade signifikant i båda 
grupperna. Blodtrycket 
sänktes i båda grupperna.
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Saffi M.A.L. et al., 2014, 
Lifestyle interventions 
reduce cardiovascular risk 
in patients with coronary 
artery disease: A 
randomized clinical trial. 
European Journal of 
Cardiovascular Nursing

Att utvärdera effekten av 
systematisk, sjuksköterskeledd, 
individuell livsstilsrådgivning i 
minskning av 10-års 
kranskärlssjukdoms-riskskala 
hos patienter med 
kranskärlssjukdom

Kvantitativ.
74 patienter deltog, 38 i IG 
och 36 i KG. Fem besök till 
sjuksköterska och 
telefonkontakt under loppet 
av ett år, med början efter tre 
månader. Individuella mål 
avseende träning och diet 
sattes upp och mättes. KG 
fick sedvanlig uppföljning.  
Framingham riskskala 
användes före och efter 
intervention.

En riskminskning i IG jämfört 
med en riskökning i KG. 
Signifikanta skillnader mellan 
grupperna visades gällande 
vikt och blodtryck.

Chang A. et al., 2012, 
Nurse-led empowerment 
strategies for hypertensive 
patients with metabolic 
syndrome. 
Contemporary Nurse

Att jämföra effekten av 
sjuksköterskeledd, 
empowermentbaserad 
intervention med sedvanlig 
uppföljning gällande 
riskfaktorer vid metabolt 
syndrom, 
självhanteringsbeteende och 
aktivitet i form av promenader.

Kvantitativ.
52 patienter deltog, 30 i IG 
och 22 i KG. IG fick två 
timmar i veckan under åtta 
veckor empowerment-
baserade sjuksköterskebesök, 
inklusive rådgivning i 
livsstilsförändringar, 
empowerment 
gruppdiskussioner och 
utbildning i träning. KG fick 
sedvanlig uppföljning.

IG hade signifikant förbättrade
värden gällande symtom och 
förekomst av metabolt 
syndrom, empowermentskala, 
självhanterings-beteende och 
promenader.

Rosenbek L.K. et al., 2010, 
The effect of motivational 
interviewing on glycaemic 
control and percieved 
competence of diabetes 
self-management in patients
with type 1 anf type 2 
biabetes mellitus after 
attending a group education
programme: a randomized 
controlled trial
Diabetologia

Att studera effekten av ett 1-
årsprogram baserad på MI 
(motivating interviewing) med 
efterföljande grupputbildning 
gällande blodsockerkontroll och
hanteringskompetens hos 
patienter diagnostiserade med 
diabetes mellitus typ 1 eller 2.

Kvantitativ.
349 patienter deltog. 173 i IG 
och 176 i KG. IG fick fem 
individuella MI-baserade 
sjuksköterskebesök under ett 
år utöver sedvanlig 
uppföljning. KG fick 
sedvanlig uppföljning.

Ingen skillnad i grupperna vad
gäller HbA1c, kolesterol, vikt,
midjemått och blodtryck. Stor 
skillnad gällande kunskap 
kring sin sjukdom. Liten 
skillnad i början men efter två 
år var det ingen skillnad

Bergman E. et al., 2001, 
You can do it if you set 
your mind to it: a 
qualitative study of patients
with coronary artery 
disease. 
Journal of Advanced 
Nursing.

Att öka kunskapen och 
förståelsen kring vad det 
betyder att drabbas av 
kranskärlssjukdom och hur det 
påverkar livet/livsstilen för 
individen

Kvalitativ. Åtta patienter med 
kranskärlssjukdom 
intervjuades, 5-8 månader 
efter att de fått sin diagnos, 
om sin livssituation samt 
möjligheter och hinder de 
upplevde vid 
livsstilsförändringar.

Tre teman var arv, livsstil och 
krav. Slutsatsen var att 
patienterna var följsamma 
med återbesök men inte med 
livsstilsförändringar. Om vi 
identifierar olika karaktärer 
kan behandlingen bli mer 
individuell. Sjuksköterskan 
har en avgörande roll i stödet 
till patienten då hon är mer 
tillgänglig än doktorn. 
Sjuksköterskan har ett ansvar 
att stärka patienten för att göra
livsstilsförändringarna 
genomförbara.
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