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ABSTRACT
Heart disease is one of the most common health problems in Sweden today. Due
to their lifestyle, inhabitants in industrial countries have become more exposed to
these kinds of health problems. One main reason can be physical inactivity. This
literature study aimed to describe physical activity proportionately to risks of
achieving heart disease. The study also tried to illustrate the prevention part of
nursing and how nurses can use the nursing process to conduct prevention. The
conclusion was that it is never too late to start doing exercise in order to optimise
resistance against heart disease. By using the nursing process, nurses are able to
support  patients at an individual level to increase their level of physical activity. 
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INLEDNING

Redan på 1950-talet visades en minskad förekomst av hjärt-kärlsjukdom hos

fysiskt aktiva personer jämfört med fysiskt inaktiva.  Senare forskning har också

visat hur viktig fysisk aktivitet är för att reducera riskerna att drabbas av hjärt-

kärlsjukdomar (Blair, 1997). Ett intresse för hur sjuksköterskan skulle kunna

använda dessa kunskaper i sitt preventiva arbete var upphovet till den aktuella

litteraturstudien. I detta arbete visas hur omvårdnadsprocessen kan användas

praktiskt av sjuksköterskan för att informera och motivera patienter att öka sin

fysiska aktivitet och därmed minska risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. 

BAKGRUND

Hjärt-kärlsjukdomar

Enligt Socialstyrelsens folkhälsorapport 2001 (SoS, 2001) utgör hjärt-

/kärlsjukdomar det största folkhälsoproblemet i Sverige. Hjärt-/kärlsjukdomar är

sjukdomar som omfattar sjukdomar i hjärtat och blodkärlen. Orsaken till dessa

sjukdomar är främst arterioskleros som leder till försämrad blodcirkulation med

ischemi (syrebrist) i kroppens organ. Denna ischemi kan ge obotliga skador på t.

ex. hjärta och hjärna. Av de ischemiska hjärtsjukdomarna är hjärtinfarkt den

största och allvarligaste sjukdomen. En del av muskelvävnaden i hjärtat dör på

grund av syrebrist vid en hjärtinfarkt. I den vetenskapliga litteraturen har över

tvåhundra riskfaktorer diskuterats som har samband med att drabbas av hjärt-

/kärlsjukdomar. De mest kända och väletablerade riskfaktorerna förutom ålder

och kön är tobak, höga blodfetter, högt blodtryck. Andra riskfaktorer är övervikt,

diabetes, bristande socialt nätverk och svåra sociala förhållanden. Arbeten med

höga krav och små möjligheter att själv påverka arbetssituationen som också är

monoton och stressig, är en riskfaktor för att insjukna i hjärt-/kärlsjukdom. Det

finns också en ökad risk för skador på hjärta och kärl vid alkoholmissbruk.

Däremot kan en måttlig alkoholkonsumtion hos vuxna minska risken för hjärt-

/kärlsjukdom (SoS, 2001). 
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Fysisk aktivitet

Homo sapiens (människoarten) utvecklades till aktiva varelser som behövde

använda mycket energi för att leta efter mat, jaga och helt enkelt klara av livet. I

dagens samhälle befinner människan sig i en miljö som uppmuntrar till ett

stillasittande liv och motverkar fysisk aktivitet. Människors genomsnittliga

dagliga energiförbrukning har under hela 1900-talet stadigt minskat i

Nordamerika och Europa. Undersökningar i i-länderna visar att 20-30 procent av

den vuxna befolkningen är stillasittande. Det handlar t.ex. om individer med

stillasittande yrken och som inte har något planerat motionsprogram. De kanske

promenerar sällan för att förflytta sig eller för nöjes skull. För att förflytta sig

använder de hiss eller rulltrappor istället för trapporna. Fritiden består av fysiskt

inaktiva sysselsättningar som läsning, TV-tittande och arbete vid datorn.

Systematisk forskning i fyrtio år visar att bristande fysisk aktivitet har samband

med ökad risk för t. ex. hjärtinfarkt och högt blodtryck (Blair, 1997).

Hos en vuxen person kan hjärtats minutvolym öka från 5 liter/minut i vila till upp

till 25-30 liter/minut vid maximal fysisk ansträngning (Bjålie, Haug, Sand &

Sjaastad, 1998). Hur hjärtat reagerar på ansträngning beror på om personen är

otränad eller tränad. En otränad person har en snabb hjärtfrekvens i vila och en

liten slagvolym. Denna persons hjärta kommer vid fysisk ansträngning att öka

hjärtfrekvensen men slagvolymen ökar relativt lite. Personen kommer snabbt upp

i maximal hjärtfrekvens och också maximal prestationsförmåga. Hos en tränad

person är hjärtfrekvensen i vila låg och slagvolymen är större än hos den otränade

personen. Hos en tränad person ökar pulsen långsamt och slagvolymen mycket i

början vid fysisk ansträngning. Det är först vid hög fysisk ansträngning som

hjärtfrekvensen ökar kraftigt. Detta leder till att en tränad person når samma

minutvolym vid lägre hjärtfrekvens och därmed har en lika stor

prestationsförmåga som en otränad person har vid en högre hjärtfrekvens. Det

betyder i förlängningen att ett otränat hjärta tvingas att jobba hårdare för att uppnå

samma resultat. Med andra ord betyder det att den maximala minutvolymen och

prestationsförmågan är betydligt högre hos den tränade personen än hos den

otränade. Trots att båda har samma maximala hjärtfrekvens (Fransson & Kvist,

1985).
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         Lee, Jackson och Blair (1998) genomförde en studie på en grupp friska män och

kvinnor med början 1970. De kom fram till att ett högt BMI ökade risken för

hjärt-kärlsjukdom, Vilket också var känt sedan tidigare. I den grupp av personer

som var överviktiga fanns det två undergrupper, en där personerna tränade och en

där personerna inte tränade. De tränade överviktiga hade samma dödlighet som de

normalviktiga som tränade. Störst dödlighet hade de överviktiga och otränade.

Denna undersökning visade att regelbunden fysisk aktivitet var en starkare

friskfaktor än riskfaktorn övervikt. Det kan tolkas som att det är viktigare att vara

fysisk aktiv regelbundet än att vara normalviktig för att minska risken att drabbas

av hjärt-kärlsjukdom.  Både nya studier och studier från 1950-talet har visat att en

fysiskt inaktiv person lider 2-3 gånger högre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom

än den person som är regelbundet fysiskt aktiv. Studier har även visat att chansen

att överleva en hjärtinfarkt kan vara 2-3 gånger högre hos fysiskt aktiva personer

än hos inaktiva personer (Åstrand, 2001). American Heart Association

klassificerar fysisk inaktivitet som en primär riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom

(Sundberg & Jansson, 1998).

Omvårdnadsprocessen

Omvårdnadsprocessen beskrevs först i USA och många sjuksköterskor började

använda den för att definiera omvårdnadens innehåll.

Omvårdnadsprocessen används som en problemlösningsmodell för att ge

sjuksköterskan ett tekniskt hjälpmedel för att omvårdnaden skall bli systematiskt

genomförd. Omvårdnadsprocessen innehåller även mellanmänsklig relation,

vårdfilosofi och sjuksköterskans förhållningssätt till patienten (Dulong och

Poulsen, 1993).

Omvårdnadsprocessen kan bestå av följande steg:

Datainsamling. Sjuksköterskan tar reda på problem, behov och patientens styrka

och förmåga. Sjuksköterskan gör en datainsamling för att kunna göra en

helhetsbedömning av patientens situation. 
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Omvårdnadsdiagnostik. I denna del analyserar och tolkar sjuksköterskan data från

patienten. Sjuksköterskan formulerar också omvårdnadsdiagnoser.

Planering. Sjuksköterskan och patienten sätter upp mål för omvårdnaden, både

kortsiktiga och långsiktiga mål. Det är här viktigt att tillvarata patientens

kunskaper och resurser, så att patienten kan tillgodogöra sig omvårdnaden.

Genomförande. Genomförandet av vårdhandlingar skall i största möjliga

utsträckning ske i samråd med patienten. Det är viktigt att patientens integritet

bevaras. Här har sjuksköterskan förhållningssätt till patienten stor betydelse.

Utvärdering. Det är en ömsesidig process mellan sjuksköterskan och patienten i

relation till de mål som tidigare satts upp för omvårdnaden. Utvärdering kan leda

till en ny process där nya mål sätts upp eller så kan det innebära avslutning på

omvårdnadsprocessen (Yura & Walsh, 1988).

Hälsoupplysning enligt hälso- och sjukvårdslagen

I hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) finns skrivet att målet för hälso- och

sjukvården ”är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen”.

Enligt denna lag skall hälso- och sjukvården bedrivas så att den uppfyller kraven

på god vård. Detta innebär att den särskilt skall:

Vara av en god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och

behandlingen, vara lätt tillgänglig, bygga på patientens självbestämmande och

integritet, främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och

sjukvårdspersonalen.

    

Vården skall så långt det är möjligt, utformas och genomföras i samråd med

patienten. Hälso- och sjukvården skall arbeta för att förebygga ohälsa. Den som

vänder sig till hälso- och sjukvården skall när det är lämpligt ges upplysningar om

metoder för att förebygga sjukdom eller skada (HSL 1982:763 §2). Det betonas i

hälso- och sjukvårdslagen att vård och behandling skall så långt det är möjligt

utformas och genomföras i samråd med patienten, av detta skäl måste patienten

vara välinformerad. Det är viktigt att den enskilde patienten har möjligheter att
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påverka sin egen situation. Patienten skall ha rätt till att få professionell hjälp att

öka sin fysiska aktivitet.  Sjuksköterskan kan vara en bra hjälp i  vårdkedjan  som 

omger patienten. Det är viktigt att sträva efter att utforma det hälsorådgivande

samtalet på ett sätt, där patient och vårdgivare är på samma nivå (Bergstrand,

2000). 

SYFTE

Syftet med denna litteraturstudie var dels att beskriva den fysiska aktivitetens

betydelse i förhållande till risken att drabbas av hjärt-/kärlsjukdom och dels att

belysa hur sjuksköterskan med hjälp av omvårdnadsprocessen i sitt förebyggande

omvårdnadsarbete kan hjälpa patienter att öka sin fysiska aktivitet.

METOD

Metoden som valdes var litteraturstudie. Största delen i litteraturstudier är en lång

teoridel som bör avslutas med författarens egen analys (Nyberg, 2000). Enligt

Polit & Hungler (1999) skall målet med litteraturstudien vara att få svar på det

syfte som finns i arbetet och svaren skall främst sökas i vetenskaplig litteratur,

men även icke vetenskaplig litteratur kan användas för att öka förståelsen för

problemet. Litteratursökning för den aktuella studien har genomförts i

databaserna: Cinahl, Artikelsök, SweMed+ och PubMed. Socialstyrelsens

hemsida på Internet har också använts. Även manuell sökning i tidskrifter och

böcker har använts. Sökord som användes under arbetets gång var: nursing,

physical activity, cardiovascular disease, prevention och promotion. Sökorden

har använts var för sig och i kombination med varandra för att begränsa antalet

träffar. När sökordet prevention användes istället för promotion hittades fler

relevanta referenser. Ur databasen Cinahl användes fem artiklar. En rapport

valdes ut från Artikelsök. På SweMed+ valdes fyra artiklar ut som passade syftet

med arbetet. Tio artiklar från Pubmed användes. Genom manuell sökning 
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hittades sex artiklar. Även en doktorsavhandling valdes ut då den var gjord av en

sjuksköterska och handlade om sjuksköterskans förebyggande samtalsarbete.

Någon tidsbegränsning av artiklarna gjordes inte. För att strukturera arbetet

gjordes försök att koppla omvårdnadsteori till litteraturgenomgången. Efter en tids

funderande växte beslutet fram att använda omvårdnadsprocessen som fungerade

bra tillsammans med arbetets syfte. Sjuksköterskans omvårdnadsarbete placerades

in under olika rubriker för att uppnå struktur och skapa ett lättläst arbete:

Datainsamling och planering, genomförande och utvärdering.

Referenslitteratur som använts har främst varit engelska och svenska, men även

norska artiklar har studerats. Artiklar som använts valdes utifrån syftet. De skulle

beröra prevention som genomfördes innan patienten drabbats av hjärt-

/kärlsjukdom. Artiklar som belyste prevention efter insjuknande gallrades bort.

Svårigheten under litteratursökningen och litterargenomgången var att flera

artiklar berörde fysisk aktivitet och prevention efter insjuknandet i hjärt-

/kärlsjukdom. 

RESULTAT

Fysisk aktivitet och hjärt-/kärlsjukdom

Redan på 1950-talet visade Morris, Heady och Raffle (1953) att konduktörerna i

Londons tvåvåningsbussar hade en betydligt lägre förekomst av hjärtinfarkter och

i de fall de drabbats hade de en betydligt bättre chans att överleva jämfört med

bussarnas chaufförer. Morris, Everitt och Pollard (1980) har också visat att hjärt-

/kärlsjukdom förekom i lägre grad hos de personer som delade ut posten jämfört

med de som stillasittande sorterade den. Paffenbarger, Wing och Hyde (1978)

följde under en 16-års period 17000 f d universitetsstuderande och bedömde deras

grad av fysisk aktivitet. De som förbrukade ca 2000 kcal i veckan, genom

promenader, gång i trappor, motionsidrott, visades ha ca 40 procent lägre risk att

drabbas av hjärt-/kärlsjukdom jämfört med sina fysiskt inaktiva klasskamrater. En

fortsatt uppföljning visade att de som tidigare var inaktiva och som började
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motionera, hade redan inom ett år en mindre risk att drabbas av hjärt-

/kärlsjukdomar. Paffenbarger, Hyde, Wing, Lee, Jung och Kampert (1993) har

gjort en studie som visade att de som förbrukade >2000 kcal/vecka i samband

med fysisk aktivitet, levde i genomsnitt två år längre än de som förbrukade <500

kcal/vecka. De fann också att en förändring från ett fysiskt inaktivt liv till ett

fysiskt aktivt liv ökade livslängden även hos äldre personer. De visade även att

mer intensiva aktiviteter är bättre än lågintensiva aktiviteter.

Enligt Henriksson (1998) är den vanligaste riskfaktorn att drabbas av hjärt-

/kärlsjukdom för låg fysisk aktivitet, eftersom de flesta arbeten och

fritidssysselsättningar idag inte är fysiskt krävande. Under det senaste kvartsseklet

har det varit en nergång av förekomsten av hjärt-/kärlsjukdomar. Detta beror

troligen på en bättre kontroll av traditionella riskfaktorer som höga blodfetter,

högt blodtryck och rökning. Denna nedgång verkar nu avta och det kan bero på att

människor har för lite fysisk aktivitet och för hög grad av övervikt. Det har varit

svårt att enbart mäta effekten av fysisk aktivitet eftersom motionärer ofta är mer

hälsomedvetna vad det gäller t.ex. rökning. Blair (1993), Mittleman m.fl. (1993)

och Willich m.fl. (1993) visar att hög fysisk aktivitet minskar risken att insjukna i

hjärt-/kärlsjukdom, jämfört med en låg fysisk aktivitetsnivå. De resultat som

hittills kommit fram har visat att riskreduktionen främst orsakas av minskad

artereosklerosutveckling, ett minskat myokardiellt syrgasbehov och förbättrad

myokardiell vaskularisering. Dessa faktorer tillsammans med ett minskat påslag

av det sympatiska nervsystemet under fysiskt arbete hos en person kan förklara

varför risken att drabbas av hjärt-/kärlsjukdom minskar hos den fysiskt aktive

individen. 

En studie som genomfördes på nästan tiotusen män visade att risken att dö

minskat med 44 % hos de som förbättrat sin kondition. Riskminskningen var av

samma storleksordning som den för rökstopp. Riskminskningen var större än den

för viktminskning, blodtrycksänkning och kolesterolsänkning. Risken att dö i

ischemisk hjärtsjukdom är 1,9 gånger större för personer med stillasittande

arbeten jämfört med de som har arbeten där personerna får fysisk aktivitet. Risken

för att akut få en ischemisk hjärtsjukdom är ökad under ansträngning, speciellt

hos de personer som i vanliga fall inte är fysiskt aktiva. Däremot har personer
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som regelbundet är fysiskt aktiva en mindre risk att drabbas av ischemisk

hjärtsjukdom (Sundberg & Jansson, 1998). Stillasittande individer har en cirka

dubbelt så hög risk att dö av hjärt-/kärlsjukdom, jämfört med fysiskt aktiva

jämnåriga individer. Det finns studier som mätt fysisk aktivitet och kondition vid

två tillfällen hos samma individer, genom dessa studier har det kunnats beräkna

hur dödligheten påverkas av att ändra livsstil från ett stillasittande liv till ett mera

fysiskt aktivt liv. Dödstalen för de som ökade sin fysiska aktivitet minskade

drastiskt. Fördelarna med ökad fysisk aktivitet finns i alla åldersgrupper, vilket

troligen visar att det aldrig är för sent att öka den fysiska aktiviteten för att minska

dödligheten (Blair, 1997).

Örjebrandt och Jansson (1999) genomförde en studie på en grupp yrkesförare i

Värmland och studerade riskindikationer för hjärt-/kärlsjukdomar. Sextiofyra

förare ingick i studien. De fick frågor om sina motionsvanor. Av förarna var det

17 % som knappast motionerade något alls. Nitton procent var mest stillasittande,

ibland promenerade de. Lättare fysisk ansträngning i minst två timmar/vecka var

det 45 % av förarna som utförde. Tio procent utförde mer ansträngande fysisk

aktivitet 1-2 timmar/vecka. Tre timmar mer ansträngande fysisk aktivitet utförde

6 % av förarna. Tre procent av förarna hade hård träning eller tävling flera

gånger/vecka. De vanligaste riskfaktorerna för hjärt-/kärlsjukdom var BMI>25

(en metod för att beräkna under – normal eller övervikt), rökning och fysisk

inaktivitet. Författarna skriver vidare att en satsning på motionsprogram som en

förebyggande åtgärd vore bra. Detta för att de menar att fysisk aktivitet minskar

risken att drabbas och dö av hjärt-/kärlsjukdom. 

Enligt McCrone, Brendle och Barton (2001) har fysisk aktivitet använts i många

preventionsprogram för att minska risken att drabbas av hjärt-/kärlsjukdom. De

menar däremot att studier där motion för att minska riskerna att drabbas av hjärt-

/kärlsjukdom inte lyckats påvisa att en förhöjd motionsnivå ensamt leder till en

ökad överlevnad. Andersen, Wadden, Bartlett, Zemel, Verde och Franckowiak

(1999) samt Katzel, Bleecker, Rogus och Goldberg (1997) fann att genom fysisk

aktivitet kunde riskfaktorer som högt kolesterolvärde och högt blodtryck

reduceras. Brown (1999) har funnit att fysisk aktivitet borde vara högre prioriterat
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då det gäller riskreducerat arbete mot hjärt-/kärlsjukdomar. En studie som

genomförts på 31 män och kvinnor visar att deras största hinder för att öka sin

fysiska aktivitet var: Tid, dålig hälsa, prioritering av att göra andra saker, brist på

pengar, att inte ha någon att träna tillsammans med och brist på självförtroende

(Brown, 1999). Drygt 11000 amerikanska studenter har medverkat i en studie om

fysisk aktivitet som visade att de studenter som hade en låg fysisk aktivitetsnivå

hade också andra beteende som inte var hälsofrämjande. Studenterna som hade en

låg aktivitetsnivå var oftare rökare, åt mindre frukt och grönsaker, tittade mera på

TV, använde sällan bilbälte och använde marijuana mera än de studenter som

hade en högre fysisk aktivitetsnivå (Russel, Pate, Heath, Dowda & Trost, 1996).

För att uppnå nödvändiga hälsofördelar och minska risken för hjärt-

/kärlsjukdomar måste stora delar av befolkningen motiveras att öka sin fysiska

aktivitet och överge sin inaktiva livsstil. Fördelarna skulle inte bara bli att den

fysiska hälsan blir bättre, även humör, stresstålighet och självkänslan skulle öka.

(Thomson 2000). 

Enligt Katzel m.fl. (1997) uppnås bästa resultat genom en kombination av fysisk

aktivitet och viktminskning. Denna slutsats drogs med utgångspunkt av en studie

där de jämförde effekter av nio månaders fysisk träning och nio månaders fysisk

träning kombinerat med kostrådgivning. Den bästa genomslagskraften på

glukostolerans och lipoproteiner hade den nio månaders grupp som haft både

kostrådgivning och utfört fysisk aktivitet. Med andra ord klarade den grupp som

fått både kostrådgivning och tränat att reducera riskfaktorer som kan utlösa hjärt-

/kärlsjukdom jämfört med den grupp som enbart tränade. En studie har

genomförts på 157 friska medelålders män med förhöjda riskfaktorer för att

drabbas av hjärt-/kärlsjukdom. I denna studie kontrollerades effekterna av råd om

motion och kost. Trettionio stycken av männen fick vid ett tillfälle motionsråd.

Fyrtio män fick kostråd, både kost- och motionsråd fick 39 stycken. De resterande

39 männen fick inga hälsoråd alls. Efter sex månader hade det uppnåtts flera

effekter på riskfaktorer bland de män som fått hälsoråd. De som ökat sin motion

från i genomsnitt fem gånger i månaden till tio gånger/månad hade fått en

betydande viktreduktion, mindre bukfetma och sänkt systoliskt och diastoliskt

blodtryck. Den allra bästa effekten fanns hos den kontrollgrupp som fått både

motions- och kostråd. Effekterna kvarstod också efter 18 månader (Hellénius,
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Krakau, de Faire, 1997). Generellt följdes motionsråden bättre än kostråden

(Näslund, Fredriksson, Hellénius, de Faire, 1996). Det fanns inga speciella hinder

för att förändra sina motionsvanor som t. ex. socioekonomiska faktorer eller

familjesituation. Det kom dock fram att yngre män och män med små barn

hemma hade svårare att ändra sina motionsvanor och hålla fast vid nya

motionsvanor. Både rökare och icke-rökare lyckades lika bra med att ändra sina

motionsvanor (Näslund, Fredriksson, Hellénius & de Faire, 1996).

  

Omvårdnadsprocessen och fysisk aktivitet

Datainsamling och planering

Etablerandet av en relation mellan sjuksköterska och patient sker i början av

samtalet och det är viktigt att skapa tillit och trygghet. Grunden för all hjälpande

kommunikation är empati. Det är viktigt att vara mottaglig och lyssna på

patienten, sjuksköterskan skall vara aktivt närvarande. En förutsättning för bra,

hjälpande samtal är att sjuksköterskan lyssnar aktivt. Sjuksköterskan skall visa

intresse och uppmärksamhet både verbalt och icke verbalt. Detta gör att patienten

känner sig väl omhändertagen och har lättare att öppna sig och prata med

sjuksköterskan. På detta sätt kan sjuksköterskan lättare få reda på patientens

problem och tillsammans kan de planera den fortsatta omvårdnaden (Eide & Eide,

1997). 

Enligt Bergstrand (2000) kan det vara sjuksköterskans uppgift att påverka

patienten att ändra sina vardagliga livsvanor som inte är hälsobefrämjande t.ex. ett

inaktivt liv. Samtidigt är det viktigt att sjuksköterskan tar hänsyn till patientens

självbestämmande. Det är viktigt att se patienten som en unik och värdefull

person, att se personen bakom patienten och acceptera den personen. Patienter

skall inte ses som objekt som skall behandlas. Detta är extra viktigt eftersom

patientens självkänsla kan vara knäckt då personen inte klarat av sin situation

själv utan behöver hjälp. Det är nödvändigt att patienten bemöts på ett

bekräftande sätt om sjuksköterskan skall kunna hjälpa patienten på ett
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professionellt och effektivt sätt utan att såra patienten. Arborelius (1993) har

funnit att som sjuksköterska är det viktigt att ta reda på vilka kunskaper patienten

har t.ex. fråga om patienten vet vad ett inaktivt fysiskt liv leder till för risker.

Finns det brister i patientens kunskaper så skall sjuksköterskan fråga patienten om

hon/han vill ha mera information. Vill patienten ha ytterligare information skall

sjuksköterskan ge neutral faktainformation utan att blanda in värderingar. Enligt

Engqvist (1996) beskrivningar av olika samtal i planeringsstadiet kan det

kartläggande samtalet användas. I detta samtal kan sjuksköterskans mål vara att

hjälpa patienten att beskriva sin situation och sina problem. Sjuksköterskan kan

också visa olika alternativ som finns t.ex. olika motionsformer. Syftet med detta

samtal är att hjälpa patienten att bli mer medveten om sin situation, vad för

möjligheter och begränsningar som finns. Detta kommer att öka motivationen för

patienten att själv kunna göra något åt sin situation. 

Bergstrand (2000) har visat att det hälsorådgivande samtalet haft olika strukturer.

Patienten får större eller mindre utrymme i samtalets olika faser. Ett samtal som

strukturerats för hårt och där patienten inte får tillräckligt med utrymme och

inflytande påverkar relationen negativt och patientens upplevelser och känslor

riskerar falla bort. Bergstrand (2000) har också beskrivit hur det var vanligt att råd

formulerats inom sjukvården idag. Till de patienter som verkat förstå att de har

problem med t.ex. ett inaktivt liv framförs råden som uppmaningar och något som

patienten måste göra. Till patienter som däremot inte verkat förstå att de har

problem för att de lever ett fysiskt inaktivt liv formuleras råden som alternativ

eller föreskrifter om hur patienten skall göra i framtiden. Sjuksköterskan talar

också om för patienten vad som kan hända om patienten inte följer

sjuksköterskans råd. Visade patienten att hon/han inte ville göra som

sjuksköterskan så försökte sjuksköterskan övertala patienten. Detta sätt var inte

bra eftersom patientens förtroende för sjuksköterskan sjönk. Sjuksköterskan såg

inte heller patienten som en unik individ och lyssnade inte på hennes/hans tankar

och känslor. 
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Genomförande

Bergstrand (2000) har belyst att sjuksköterskorna är de som arbetar nära patienten

och att de delvis har varit en outnyttjad resurs i hälsorådgivande sammanhang.

Sjuksköterskans preventiva arbete har handlat om motion, kost och rökning. 

Sjuksköterskan har också rådgivning vid t.ex. högt blodtryck. Bergstrand (2000)

skriver vidare att sjuksköterskan skall bedriva hälsorådgivning och visa på

förebyggande åtgärder även om patienten inte har några symtom eller känner sig

sjuk. Det är också viktigt att kunna känna empati, att förstå och bemöta patienten

utifrån dennes synvinkel. 

I dagens sjukvård har tid varit bristvara, men hälsorådgivning har egentligen inte

behövt ta så mycket tid. Det är istället en fråga om attityder, förhållningssätt och

teknik hos vårdpersonal. Som sjuksköterska kan det vara bra att börja prata om

nuvarande och tidigare fysiska aktiviteter, patienten kanske har ett gammalt

intresse som kan tas upp igen. Det är viktigt att veta vad för aktiviteter som finns

och som sjuksköterskan kan informera om. Det är också bra att förklara vilka

typer av motion, vilken intensitet och tid som krävs för att få effekt på riskfaktorer

för hjärt-/kärlsjukdomar. Det är viktigt att informera om att starta försiktigt och att

öka motionsdosen successivt. Det är betydelsefullt att uppmuntra till fysisk

aktivitet i det dagliga livet som att gå uppför trapporna istället för att ta hissen

(Hellénius & Arborelius, 1999). Det har varit vanligt att informera och säga åt

patienten att ändra sina motionsvanor, detta sätt har dock inte varit särskilt

effektivt. Studier har visat att kunskap endast har en begränsad effekt då

människor skall ändra sina vanor (Gatherer, Parfit, Porter & Vessey, 1979;

Barlett, 1981). Det är viktigt att använda sig av ett patientcentrerat

förhållningssätt för att få patienten att ändra sina motionsvanor. Som

sjuksköterska är det betydelsefullt att ta hänsyn till patientens uppfattningar och

värderingar och att få reda på patientens föreställningar och synpunkter på sin

livsstil och hälsa. Många människor tycker att de lever ett behagligt liv och vill

hellre ha ett kvalitativt bättre liv än ett långt liv som de inte vet hur det ser ut.

Som sjuksköterska är det viktigt att visa respekt för sådana värderingar.

Sjuksköterskan kan då också ställa frågor om hur t. ex. den fysiska aktiviteten kan
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ökas utan att livskvaliteten försämras. Det är också viktigt att prata om patientens

upplevda för- och nackdelar med t. ex. ett fysiskt inaktivt liv (Hellénius &

Arborelius, 1999). 

Arborelius (1993) har utformat en modell för samtalstekniker som skall stärka

patientens motivation:

Öppna frågor:

Dessa frågor ställs så att patienten får utveckla sitt svar i motsatts till slutna frågor

där svaren ofta blir ja eller nej (a.a., 1993). Patienten får chans att förklara sina

känslor och samtalet kan föras förutsättningslöst och det ger en klar bild av

patientens egna upplevelser och reaktioner (Faulkner, 1995). 

Reflektion:

Detta innebär att sjuksköterskan upprepar det hon/han uppfattat som det viktigaste

patienten sagt. Reflektion kan också kallas spegling.

Omstrukturering:

Sjuksköterskan återger den tolkning som hon/han gjort av patientens uttalande.

Som sjuksköterska är det viktigt att lyfta fram sådant som höjer patientens

självförtroende och hjälper patienten att se sig själv och patientens förmåga att

ändra sitt beteende på ett positivt sätt.

Summering:

Här sammanfattar sjuksköterskan det som uppfattats som det viktigaste patienten

sagt. Här har patienten möjlighet att rätta till sådant som eventuellt har

missuppfattas. Det är viktigt i alla dessa tekniker att inte vara moraliserande eller

konfrontativ i sina kommentarer (Arborelius, 1993). Engqvist (1996) har beskrivit

det motiverande samtalet. Sjuksköterskans mål med denna typ av samtal kan vara

att ställa sådana frågor så hon får reda på vad patienten är intresserad av. Det är

viktigt att lyfta fram det patienten vill och inte ha för många måsten.  

Bergstrand (2000) har beskrivit det rådgivandes samtalets struktur och tagit upp

olika samtalsfaser som är vanliga både bra och mindre bra.

Första fasen

Sjuksköterskan tar reda på så mycket som möjligt om patienten och dennes

situation. Det är också en viktigt social del av samtalet. Sjuksköterskan och
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patienten lär känna varandra och har möjlighet att etablera en relation. Det är här

viktigt att sjuksköterskan möter patienten på ett bekräftande sätt, för att den

professionella omvårdnaden skall kunna genomföras på ett bra sätt utan att

patienten blir sårad.

Andra fasen

Denna fas handlar om medicinska problem t.ex. hjärtsjukdom. Sjuksköterskan

ställer här utredande frågor till patienten och ger specifika råd. 

Tredje Fasen

Här inriktar sjuksköterskan sig på patientens vanor som t. ex. motion, rökning och

kost. Sjuksköterskan informerar här om tänkbara orsaker till ohälsa och ger råd

hur dessa orsaker kan undvikas.

Fjärde Fasen

 I den sista fasen går sjuksköterskan igenom provsvar. Denna fas är mest en

monolog, sjuksköterskan pratar mest och är inte så mottaglig för frågor och

kommentarer som i de tidigare faserna. 

Bergstrand (2000) har vidare beskrivit vanliga sätt som sjuksköterskan använt vid

inledning av rådgivning. Det vanligaste sättet är att råden förs fram då problem

och lösningsförslag presenteras. Ibland kommer råden utan att det kommit fram

något problem. Rådgivning förekommer också utan att patienten bett om råd.

Denna typ av rådgivning kan av patienten uppfattas som onödiga eller till och

med överlägset beskyddande och förmyndaraktiga. Det spekuleras i varför råden

framförs på detta sätt. Sjuksköterskan kan tolka det som patienten inte har

kompetens eller kunskap eller inte förstår de problem som individen har. Råd som

ges utan att efterfrågas av patienten, riskerar att inte följas. 

Utvärdering

En annan viktig del i omvårdnadsprocessen är att följa upp resultat och utvärdera.

Det har visat sig att det är viktigt att tillsammans med patienten komma fram till

en tid då patienten kommer tillbaka och får möjlighet att också ställa frågor som

dykt upp. Följs inte resultaten upp visar det för patienten att det inte var så viktigt

eller att sjuksköterskan ändå inte tror att patienten klarar att ändra sina
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motionsvanor (Hellénius & Arborelius, 1999). Engqvist (1996) beskriver det

stödjande samtalet. Detta samtal kan sjuksköterskan använda sig av i

avslutningsfasen eftersom det kan vara här patienten skall gå vidare mera på egen

hand eller så kan utvärderingen komma fram till nya mål där patienten behöver

stöd. Denna samtalstyp kan vara bra när patienten bestämts sig för något mål t.ex.

att promenera till arbetet istället för att ta bussen. Målet med dessa samtal kan

vara att glesa ut samtalstillfällena allt eftersom. Vid dessa samtal är det viktigt att

ge feedback t.ex. göra patienten uppmärksam på sin förbättrade fysiska kondition.

Syftet är att patienten skall få in sitt nya beteende i sitt vardagliga liv och bara

behöva kontakt med sjuksköterskan när eller om det finns behov.

DISKUSSION

Resultatet har visat att fysisk aktivitet kan vara en lika stor riskreducering som ett

rökstopp innebär för att inte insjukna i hjärt-/kärlsjukdom. Några studier har visat

att det också kan vara en större riskminskning än den för viktnedgång,

blodtryckssänkning och lägre kolesterolnivåer (Sundberg & Jansson, 1998;

Örjebrandt & Jansson, 1999). Detta är en intressant kunskap som kanske borde

användas mer i den preventiva vården. Det finns dock studier som har visat att

lågaktiva personer har andra hälsobeteenden som inte är hälsobefrämjande

(Russel m.fl. 1996). Även Henriksson (1998) fann att motionärer var mera

hälsomedvetna vad det gäller t.ex. rökning. Denna studie visar att det inte är

enkelt att mäta effekterna av enbart fysisk aktivitet. Resultatet visar även att det

finns studier som menar att fysisk aktivitet inte är någon riskminskning för att

drabbas av hjärt-/kärlsjukdom, men däremot kan överlevnaden vid insjuknande

vara högre om patienten levt ett fysiskt aktivt liv. 

En mängd studier har visat att fysisk aktivitet är viktigt för att undvika att drabbas

av hjärt-/kärlsjukdom och att det vid insjuknande var en högre överlevnadschans

hos de personer som levt ett fysiskt aktivt liv (Åstrand, 2001; Henriksson, 1998;

Blair, 1993; Mittleman m.fl, 1993; Willich m.fl. 1993; Sundberg & Jansson,

1998). McCrone m.fl. (2001) menar att fysisk aktivitet ensamt inte leder till ökad

överlevnad. En kombination av fysisk aktivitet och viktminskning ger det allra
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bästa resultatet för att minska risken att drabbas av hjärt-/kärlsjukdomar (Katzel

m.fl., 1997). Resultatet av Lee m.fl. (1997) studie visade att tränade överviktiga

hade en liknande dödlighet som de normalviktiga tränade. Ett första mål kan vara

att öka sin kondition och på så sätt minska riskerna att drabbas av hjärt-

/kärlsjukdom. Då patienterna ökar sin fysiska aktivitet kan det också resultera i

viktminskning vilket också är en riskreducering i enlighet med Katzel m. fl.

(1997). 

Fysisk aktivitet var inte enbart en riskreducering för att inte drabbas av hjärt-

/kärlsjukdom. Förutom fysiska hälsofördelar skulle även den psykiska hälsan vara

bättre om patienter utövade fysisk aktivitet t. ex. bättre humör, mera stresstålighet

och även en minskad risk för depressioner (Thomson, 2000). Dessa faktorer

kunde vara bra faktorer att påpeka både för motivationen och vid utvärdering

tillsammans med patienten. På vårdcentraler i Sollentuna har sjuksköterskor,

läkare och sjukgymnaster haft möjlighet att skriva remisser till speciellt anpassade

motionsgrupper. Sedan sju-åtta år finns det ca 25 olika grupper med totalt 250-

300 deltagare/termin. Detta arbetssätt har varit framgångsrikt och det beror på att

otränade och överviktiga personer inte alltid trivs i vanliga motionsgrupper. De

känner sig ofta utanför och orkar inte hänga med i tempot. I dessa speciella

motionsgrupper befinner sig patienterna med människor med liknade problem

som de själva (Hellénius och Arborelius, 1999). Det var främst läkarna som

använde denna möjlighet att remittera till speciellt anpassade grupper. Eftersom

även sjuksköterskorna hade möjlighet att utfärda dessa remisser men inte använde

denna möjlighet kunde det varit intressant att veta varför sjuksköterskorna inte

utnyttjade detta i samma utsträckning. Kunde det möjligtvis bero på att

sjuksköterskorna inte var vana att remitera patienter? Enligt Brown (1999) fanns

det olika hinder för att inte börja träna. I resultatet framkommer att sjuksköterskan

är viktig i det preventiva hälsoarbetet. Det är sjuksköterskan som har en tät

kontakt med patienten och som genom sitt professionella förhållningssätt kan

hjälpa patienter att komma över de hinder som finns för att börja träna.

Sjuksköterskan kan t. ex. starta liknade träningsgrupper som de i Sollentuna där

patienter tränar ihop med andra patienter med liknande problem som de själva.
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Könsskillnader har inte redovisats i denna litteraturstudie. Det skall dock påpekas

att det endast finns ett fåtal studier som genomförts på kvinnor. Sundberg och

Jansson (1998) visade att sambandet mellan fysisk aktivitet och risken att

insjukna eller dö i hjärt-/kärlsjukdom är svagare hos kvinnor än hos män.

Frågeformulären kritiserades eftersom de varit inriktade på idrottsliga aktiviteter

och det har då inte getts möjlighet att kartlägga den fysiska aktivitet som finns i

samband med hushållsarbete vilket kvinnor ofta utför i större utsträckning än

männen. Kvinnor i yngre åldrar har dessutom en mindre risk att drabbas av hjärt-

/kärlsjukdomar jämfört med män i samma ålder. Det kan vara en anledning till att

det är svårare att mäta effekter av skillnader i fysisk aktivitet. Lissner, Bengtsson,

Björkelund och Wedel (1996) har genomfört en studie på 1405 svenska kvinnor i

åldrarna 38-60 år som följts upp under 20 år. Denna studie visade att låg fysisk

aktivitet var en stor riskfaktor för att insjukna i hjärt-/kärlsjukdom. Även i de fall

kvinnorna minskade sin fysiska aktivitet ökade risken att drabbas av hjärt-

/kärlsjukdom. Det visar hur viktigt det är att inte sluta att motionera bara för att

åldern stiger. Resultatet visar att det aldrig var för sent att öka sin fysiska aktivitet

för att uppnå riskreducering. Det verkar uppenbarligen som det behövs flera

studier som också belyser vad den fysiska aktiviteten betyder för kvinnors

reducering av hjärt-/kärlsjukdom.  I materialet som studerats för detta arbete har

många författare påpekat svårigheten med att mäta effekterna av enbart fysisk

aktivitet. En viktig fråga är hur detta skall kunna genomföras på ett bra sätt. 

Resultatet visar att fysisk aktivitet är en viktig del i riskreducering av hjärt-

kärlsjukdom och för att komma vidare i det preventiva arbetet är det viktigt att

mäta med den vardagliga fysiska aktiviteten som människor utför t.ex. städning.

Det kan kanske vara en andledning till varför kvinnors fysiska aktivitet har spelat

en mindre roll än männens då det handlar om att minska riskerna att insjukna i

hjärt-/kärlsjukdom. 

Eftersom sjuksköterskor ofta har en tätare kontakt med patienten än läkaren skulle

sjuksköterskan kunna vara den som kan hjälpa patienten att ändra sin livsstil som

t.ex. att öka sin fysiska aktivitet (Brown, 1999). Resultatet visar att det är viktigt

att se varje patient som en individ och tillsammans med patienten utfärda en

individuell omvårdnadsplan. Bergstrand (2001) har visat att det är viktigt att låta

patienten vara delaktig i sin omvårdnad. I resultatet visades hur viktig
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sjuksköterskan var i det preventiva arbetet och det visade hur sjuksköterskan kan

använda omvårdnadsprocessen i det motiverande omvårdnadsarbetet tillsammans

med patienter. Resultatet visade att empati var stöttestenen i allt

omvårdnadsarbete. Sjuksköterskan måste kunna förstå hur patienten känner sig

och kunna förmedla detta till patienterna. Klarar sjuksköterskan det har

patienterna lättare för att visa sina känslor och känna sig trygga tillsammans med

sjuksköterskan. I resultatet framkom att kunskap hade en begränsad effekt då det

gällde för patienter att ändra sina levnadsvanor (Gatherer m.fl., 1979; Barlett

1981). Resultatet visade att sjuksköterskan måste ta reda på hur patienten ser på

sin inaktiva livsstil, både fördelar och nackdelar med sin livsstil. Det var då

viktigt att sjuksköterskan visade respekt för patientens åsikter och känslor. I

resultatet framkom att det var viktigt att sjuksköterskan lyfter fram det som är bra

med patientens livsstil och stöttar patienten i det hon/han vill göra för att ändra sin

livsstil. Resultatet visade också på vanliga situationer där sjuksköterskan gav

patienten råd fast patienten inte frågat om råd. Dessa råd efterföljdes oftast inte

(Bergstrand 2000). Kan detta sätt att försöka ändra patienters livsstil med

övertalning och ”hot” (om patienten inte börjar motionera händer det här…) bero

på att sjuksköterskor behöver mer utbildning i hur preventiva samtal bör

genomföras? Sjuksköterskan har i dag kanske en mer beskyddande och en

överförmyndare roll över patienterna än en roll där samtal förs tillsammans med

patienten. Så kan det kanske vara i vissa fall men sjuksköterskor idag borde ha

kunskap hur preventiva samtal skall föras. Kan det bero på tidsbrist? Eller är det

så att sjuksköterskorna blir frustrerade när de inte får patienten att ändra sin

ohälsosamma livsstil på en gång? 

En svårighet i samband med litteratursökningen var att de artiklar som belyste vad

fysisk aktivitet har för betydelse för att reducera riskerna att drabbas av hjärt-

/kärlsjukdom ofta berörde den fysiska aktivitetens betydelse efter insjuknande i

hjärt-/kärlsjukdom. Böcker har använts i resultatet beroende på svårigheten att

hitta relevanta artiklar och då särskilt i delen om omvårdnadsprocessen. Saknaden

av artiklar som handlade om sjuksköterskans preventiva samtalsarbete vägdes upp

då det fanns en doktorsavhandling som var gjord av en sjuksköterska och den

belyste det preventiva arbetet. Någon tidsperiod för artiklarna valdes inte ut då det

fanns relevanta artiklar redan från 1950-talet som visade samband mellan fysisk
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aktivitet och hjärt-/kärlsjukdom. De äldre artiklarna valdes ut då de fortfarande

var relevanta och för att påvisa att forskning pågått länge inom detta område.

Sammanfattningsvis kan det konstaterats att det behövs mera forskning kring

fysisk aktivitet och då inte bara på träning, som t.ex. löpning, utan även på den

vardagliga fysiska aktiviteten. Att fysisk aktivitet har betydelse för att reducera

riskerna att drabbas av hjärt-/kärlsjukdomar verkar vara klart, men om det har

betydelse enbart ihop med t.ex. viktminskning verkar inte vara riktigt klarlagt.

Eftersom fysisk aktivitet är bra även för andra saker och inte minst den psykiska

hälsan är det något sjuksköterskor kanske borde arbeta mera med. Sjuksköterskor

kan hjälpa och stödja patienter för att öka deras motivation att lämna sitt inaktiva

liv och få dem att inse att de mår bättre på många sätt när de får ett aktivt liv.



20

REFERENSER

Andersen, R. E., Wadden, T. A., Bartlett, S. J., Zemel, B., Verde, T. J., &

Franckowiak, BS. (1999). Effects of lifestyle activity vs structured aerobic

exercise in obese women: a randomised trial. JAMA 1999; 281: 335-340.

Arborelius, E. (1993). Varför gör dom inte som vi säger?? Teori och praktik om

att påverka människors levnadsvanor. Allmänmedicinskt utvecklingscentrum

Nordvästra sjukvårdsområdet i Stockholm. 

Barlett, E. (1981). The contribution of school health education to community

health promotion: what can we reasonable expect? American Journal of Public

Health 1981; 71: 1384-1391.

Bergstrand, M. (2000). Hälsorådgivande samtal – kommunikativa strategier i

samspel mellan distriktssköterska och patient. Stockholm: Pedagogiska

institutionen  Stockholms universitet. 

Bjålie, J. G., Haug, E., Sand, O., & Sjaastad, Ö.V. (1998). Människokroppen

fysiologi och anatomi. Stockholm: Liber AB.

Blair, S. (1997). Längre liv och bättre hälsa – en rapport om prevention.

Stockholm: SBU – rapport nr. 132. 

Blair, S. N. (1993). Physical activity, physical fitness, and health. Research

Quarterly for Exercise and  Sport 1993;  64: 356-376. 

Brown, J. (1999). Barriers to physical activity in people at risk of coronary heart

disease. Brittish Journal of Nursing 1999; 8: 517-523.

Dulong, J., & Poulsen, C. (1993). Grundbok i omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. 



21

Eide, H., & Eide, T. (1997). Omvårdnadsorienterad kommunikation. Lund:

Studentlitteratur.

Engqvist, A. (1996). Om konsten att samtala. Uppsala: Rabén Prisma. 

Faulkner, A. (1995). Det professionella samtalet. Om samspel och kommunikation

i omvårdnadsprocessen. Stockholm: Liber Utbildning AB.

Fransson, P. & Kvist, U. (1985). Människans fysiologi och anatomi. Stockholm:

Liber AB. 

Gaterer, A., Parfit, J., Porter, E., & Vessey, M. (1979). Is health education

effective? London: The Health Education Council. 

Hellénius, M. L., & Arborelius, E. (1999). Motion på recept kan hjälpa patienten

ändra sina vanor. Läkartidningen 1999; 96: 3343-3346.  

Hellénius, M. L., Krakau, I., & de Faire, U. (1997). Favourable long-term effects

from advice on diet and exercise given to healthy men with raised cardiovascular

risk factors. Nutrition Metabolism and Cardiovascular Disease 1997; 7: 293-300.

Henriksson, J. (1998). Regelbunden fysisk aktivitet minskar risken för hjärt-

kärlsjukdom. Läkartidningen 1998;  95: 5894-5896. 

Hälso- och sjukvårdslag 1982:763. Stockholm: Socialdepatementet.

Katzel, L. I., Bleecker, E. R., Rogus, E. M., & Goldberg, AP. (1997). Sequential

effects of aerobic exercise training and weigt loss on risk factors for coronary

disease in healthy, obese middleaged and older men. Metabolism 1997; 46: 1441-

1447.

Lee, C. D., Jackson, A. S., & Blair, S. N. (1998). US weight guidelines: Is it also

important to consider cardiorespeiratory fitness? International Journal of Obesity

1998; 22: 2-7. 



22

Lissner, L., Bengtsson, C., Björkelund, C., & Wedel, H. (1996). Physical activity

levels and changes in relation to longevity. A prospective study of Swedish

women. American Journal of Epidemiology 1996; 143: 54-62.

McCrone, S. H., Brendle, D., & Barton, K. (2001). A multibehavioral intevention

to decrease cardiovascular disease risk factors in older men. AACN Clinical Issues

2001; 12: 5-16.

Mittleman, M. A., Maclure, M., Tofler, G. H., Sherwood, J. B., Goldberg, R. J., &

Muller, J. E. (1993). Triggering of acute myocardial infarction by heavy physical

exertion: protection by regular exertion. New England Journal of Medicine 1993;

329: 1677-1683.

Morris, J. N., Everitt, M. G., Pollard, R., Chave, S. P., Semmence, A. M. (1980).

Vigorous exercise in leasure-time: Protection against coronary heart disease.

Lancet 1980;  2: 1207-1210.

Morris, J. N., Heady, J. A., & Raffle P. A. B. (1953). Coronary heart disease and

physical activity at work. Lancet 1953;  2: 1053-1057. 

Nyberg, R. (2000). Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar med stöd av

IT och Internet. Lund: Studentlitteratur.

Näslund, G., Fredriksson, M., Hellénius, M. L., & de Faire, U. (1996).

Determinants of compliance in men enroled in a randomized controlled diet and

exercise intervention trial. Patient Educatin and Counseling 1996; 29: 247-256.

 

Näslund, G., Fredriksson, M., Hellénius, M. L., & de Faire, U. (1996). Effect of

diet and physical exercise intevention program on coronary heart disease risk in

smoking and nonsmoking men. Journal of Epidemiology and Community Health

1996; 50: 131-136.



23

Paffenbarger, R. S Jr., Hyde, R. T., Wing, A. L., Lee, I. m., Jung, D. L., &

Kampert, JB. (1993). The association of changes in physical-activity level and

other lifestyle characteristics with  mortality among men. New England Journal of

Medicine 1993; 328: 538-545.

Paffenberger, R. S Jr., Wing, A. L., & Hyde R. T. (1978). Physical activity as an

index of heart attack risk in college alumni. American Journal of  Epidemiology

1978;  108: 161-175. 

Pate, R. R., Heath, G. W., Dowda, M., & Trost, S. G. (1996). Associations

between physical activity and other health behaviors in a representative sample of

US adolescents. American Journal of Public Health 1996; 86: 1577-1581. 

Polit, D. F., & Hungler, B. P. (1999). Nursing research. Principles and methods.

6th ed. Philadelphia: J.B. Lippincott Company.

SoS. (2001). Folkhälsorapport 2001. Stockholm: Socialstyrelsen.

http://www.sos.se 

Sundberg, C. J., & Jansson, E. (1998). Regelbunden fysisk aktivitet hälsosamt för

alla åldrar. Läkartidningen 1998;  95: 4062-4067.      

        Thomson, P. (2000). Exercise and health: A review of the usefulness of

behavioural change theories in helping patients to become habitually active.

International Journal of Health Promotion & Education 2000; 38: 10-18.

Willich, S. N., Lewis, M., Lowel, H., Arntz, H. R., Schubert, F., &  Schroder, R.

(1993). Physical exertion as a trigger of acute myocardial infarction. Triggers and

mechanisms of myocardial infarction study group. New England Journal of

Medicine 1993; 329: 1684-1690.

Yura, H., & Walsh M.B. (1988). The nursing process. 5th ed. East Norwalk:

Appleton & Lange.

http://www.sos.se/


24

Åstrand, P. O. (2000). Historiska aspekter på fysisk aktivitet. Svensk

idrottsforskning 2000; 9(4): 4-9.

Åstrand, P. O. (2001). Nödvändigheten av fysisk aktivitet. Medikament 2001; 6

(5): 38-39. 

Örjebrandt, G., & Jansson, S. (1999). Riskindikationer för hjärt-kärlsjukdomar

hos en grupp yrkesförare i Värmland. Karlstad: Landstinget i Värmland.

Primärvårdens FoU-enhet rapport nr 2. 

   



Högskolan i Trollhättan / Uddevalla
Institutionen för omvårdnad

Box 1236
462 28  Vänersborg

Tel  0521-26 42 01   Fax 0521-26 42 99
www.htu.se


	KAN OMVÅRDNADSPROCESSEN ANVÄNDAS FÖR ATT ÖKA P�
	HJÄRT-/KÄRLSJUKDOM ?
	Författare: Marie Jacobsson
	
	Handledare: Eva Brink

	Enskilt arbete i omvårdnad 10 poäng, fördjupnin�
	
	Februari 2002



	ABSTRACT
	INNEHÅLL
	INLEDNING
	BAKGRUND
	Hjärt-kärlsjukdomar
	Fysisk aktivitet
	Omvårdnadsprocessen
	Hälsoupplysning enligt hälso- och sjukvårdslage�

	SYFTE
	METOD
	RESULTAT
	Fysisk aktivitet och hjärt-/kärlsjukdom
	Omvårdnadsprocessen och fysisk aktivitet
	Datainsamling och planering
	Genomförande
	Öppna frågor:
	Reflektion:
	Omstrukturering:

	Utvärdering


	DISKUSSION
	REFERENSER
	Högskolan i Trollhättan / Uddevalla

