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SAMMANFATTNIG 

 

Bakgrund: Hjärtinfarkt är den enskilda sjukdomen som flest personer avlider av idag i 

Sverige. Forskning har visat en tydlig koppling mellan diet, ateroskleros och hjärtsjukdomar 

och rätt kost anses vara förebyggande mot hjärt- och kärlsjukdomar. Vilken kost som 

förespråkats har varierat under åren och på senare år har medelhavskost lyfts fram som en 

eventuell diet för både primär och sekundär prevention mot hjärt- och kärlsjukdomar. 

Syfte: Syftet var att undersöka effekter av medelhavskost hos personer som haft en 

hjärtinfarkt och om sjuksköterskan kan bidra med en positiv kostförändring.  

Metod: En systematisk litteraturstudie som innehåller 10 kvantitativa vetenskapliga artiklar. 

Artiklarna söktes i databaserna PubMed och Cochrane. 

Resultat: Flera av studierna visade effekter på blodfetter och förändrade inflammatoriska 

markörer. Minskat Body Mass Index och blodtryck förekom i flera studier och också minskat 

fasteglukos förekom. Några av studierna visade ett resultat där medelhavskost gav högre 

överlevnad och minskad morbiditet och mortalitet. Att sjuksköterskan kan påverka till en 

kostförändring visades i några av studierna. 

Slutsats: Resultatet av studien visar att medelhavskost tycks ha en skyddande effekt mot en 

rad riskfaktorer för hjärtinfarkt och kan vara en användbar diet för individer som överlevt en 

hjärtinfarkt. Sjuksköterskan bör arbeta hälsofrämjande och förklara och delge patienten viktig 

information, vilket kan innebära rådgivning om medelhavskost.  

 

Nyckelord: Hjärtinfarkt, diet, medelhavskost, sekundär prevention, omvårdnad. 

  



 

 
 

ABSTRACT 

 

Background: Myocardial infarction is the disease that most people die of today in Sweden. 

Research has shown a clear association between diet, atherosclerosis and cardiovascular 

diseases and proper diet is considered to prevent cardiovascular diseases. The advocated diet 

has varied over the years and in recent years the Mediterranean diet is highlighted as a 

possible diet for both primary and secondary prevention of cardiovascular diseases. 

Objective: The purpose was to investigate the effects of the Mediterranean diet in people who 

have suffered myocardial infarction and if the nurse can help with a positive dietary change. 

Method: A systematic literature study that contains 10 quantitative scientific articles. The 

articles were found in PubMed and Cochrane. 

Results: Several studies showed effects on blood lipids and changes in inflammatory markers. 

Reduced Body Mass Index and blood pressure occurred in several studies and also reduced 

fasting glucose occurred. Some of the studies presented a result where the Mediterranean diet 

gave greater survival and decreased morbidity and mortality. Some of the studies showed that 

the nurse could affect a dietary change. 

Conclusion: The results of the study show that the Mediterranean diet seems to have a 

protective effect against a number of risk factors for myocardial infarction and can be a useful 

diet for individuals who have survived myocardial infarction. The nurse should work to 

promote health and to explain and communicate important information to the patient, which 

may involve advice on the Mediterranean diet. 

 

Keywords: Myocardial infarction, diet, Mediterranean diet, secondary prevention, nursing 

care. 
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BAKGRUND 

 

Inledning 

 

I Sverige avlider cirka 90 000 personer per år. År 2015 var det drygt 91 000 personer som 

avled. Hjärt-kärlsjukdomar och tumörsjukdomar är idag de vanligaste orsakerna till att 

personer avlider och år 2015 stod de tillsammans för 61 procent av fallen (Socialstyrelsen, 

2016). År 2014 drabbades 27 600 personer av akut hjärtinfarkt (HI) i Sverige. Den 

preliminära siffran för år 2015 visar ett lägre antal med 26 600 drabbade Av dessa avled 25 

procent inom 28 dagar år 2015 (Socialstyrelsen, 2017). 

 

Forskningen som bedrivs i Sverige inom området HI tillhör idag de världsledande där 

framsteg har gjorts och mortaliteten har sänkts med ett par procent varje år i flera årtionden. 

Trots det är HI den enskilda sjukdomen som flest personer, både män och kvinnor, avlider av 

(Hjärt-lungfonden, 2015).  

 

När akut kranskärlssjukdom uppkommer beror det oftast på att ett åderförfettningsplack 

brustit och lett till en blodproppsbildning (Socialstyrelsen, 2015). Inflammation är en 

utlösande faktor för plackbristningen (da Silva, 2017). Blodproppen kan leda till akut 

syrebrist i hjärtmuskeln då den helt eller delvis täpper till kärlet (Socialstyrelsen, 2015). En HI 

är en irreversibel hjärtmuskelcellskada som uppstått på grund av syrebrist (Vasko, 2013). 

 

Ålder, manligt kön, ärftlighet, blodfettsrubbning, rökning, hypertoni (högt blodtryck), 

diabetes mellitus/glukosintolerans, negativa psykosociala faktorer, fysisk inaktivitet, övervikt 

och bukfetma anses vara de främsta riskfaktorerna för kranskärlssjukdom (Vasko, 2013). 

Rökning, hypertoni och hög blodfetthalt (lågdensitetslipoproteiner (LDL-kolesterol), 

triglycerider, eller totalkolesterol) tillhör tre huvudriskfaktorer när det gäller utveckling av HI 

för både män och kvinnor (Håglin, Becker, Andersson & Hagren, 2006). Andra riskfaktorer 

som lyfts av Håglin et al. (2006) är lågt högdensitetslipoprotein (HDL-kolesterol) och 

förhöjda nivåer av aminosyran homocystein i blodet. Även förhöjda nivåer av triglycerider i 

serum har påvisats öka risken för hjärt-kärlsjukdom (Becker, 2006). Kombinationen 

bukfettma, hypertoni, nedsatt glukosintolerans, blodfettsrubbning med lågt HDL och höga 
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triglycerider brukar benämnas det metabola syndromet och anses vara en viktig riskfaktor 

(Vasko, 2013). 

 

Fetter brukar benämnas med begreppet lipider. Lipider innefattar triglycerider, fosfolipider 

och steroler. Fettransportörer kallas för lipoproteiner. Dessa delas in i fyra grupper vilka är 

kylomikroner, very low density lipoproteins (VLDL), low density lipoproteins (LDL) och 

high density lipoproteins (HDL). LDL är det som i vardagligt tal brukar kallas för det ”onda” 

kolesterolet. HDL är det som brukar kallas för det ”goda” kolesterolet. HDL består till hälften 

av protein och innehåller mindre kolesterol än LDL som består av till hälften av kolesterol. 

Blir det ett överskott av LDL i blodet kan det föra med sig att kolesterol fastnar på blodkärlets 

väggar. Detta kan leda till att en inflammationsprocess startar. Därför kan höga halter av LDL 

öka risken för utvecklande av hjärt- och kärlsjukdom. HDL anses inte medföra samma 

hälsorisk som LDL (Skolin, 2014). 

 

Patienter som har genomgått en HI tillhör en särskild riskgrupp som har hög risk att utveckla 

andra sjukdomar i hemmet efter utskrivning från sjukhus. Enligt Hunger et al. (2015) kan den 

främsta anledningen till den ökade risken för andra sjukdomar relateras till bristande 

information i samband med utskrivning från sjukhus och därmed brister det i det 

förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Hunger et al. (2015) uttrycker att patienter idag 

skrivs ut allt tidigare och att detta leder till sämre rehabilitering på grund av att dessa patienter 

inte hinner med att förbereda sig och få tillräcklig information om sin nya livssituation. 

 

Behandling 

 

Akut och medicinsk behandling och livsstilsförändring 

 

Vid HI är den akuta behandlingen i första hand inriktad på att ta bort blodproppen och få 

igång syretillförseln igen eller förhindra att den uppstår eller återkommer (Socialstyrelsen, 

2015). Läkemedelsbehandling efter en HI innefattar vanligen läkemedel som verkar 

trombocythämmande, vilket innebär att preparaten verkar genom att hindra blodplättarna från 

att klumpa ihop sig och är på så sätt proppförebyggande. Läkemedel som bland annat verkar 

genom att sänka blodtryck och puls är också vanliga (Hjärt-lungfonden, 2016). För att minska 

risken för återfall, morbiditet, mortalitet och förbättra livskvaliteten finns riktlinjer gällande 
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livsstil. Dessa innefattar bland annat rökstopp, fysisk aktivitet, ett hälsosamt Body Mass Index 

(BMI), och kontroll på blodtryck och nivåer av kolesterol och glukos (Ergatoudes et al., 

2016). 

 

Kostbehandling 

 

Hur nutritionen kan påverka hjärtat och verka förebyggande mot hjärt- och kärlsjukdomar är 

relativt ny forskning där de flesta relevanta studier har gjorts under de senaste årtionden. 

Enligt Dalen och Devries (2014) gjordes de tidigaste upptäckterna år 1908 när Ignatowski 

uppmärksammade att ett högt intag av kolesterol ledde till ateroskleros hos kaniner. Genom 

att forskning bedrivits under de senaste 50 åren har en tydlig koppling mellan diet, 

ateroskleros och hjärtsjukdomar kunnat göras. Vilken kost som förespråkats som 

förebyggande mot uppkomst av hjärt- och kärlsjukdomar har varierat under åren. Tidiga 

studier lade vikten vid att reducera fetter i maten för att sänka kolesterolet och på så sätt 

motverka hjärt- och kärlsjukdomar. Denna ingång visade sig sänka kolesterolnivåerna men 

inte minska uppkomsten av hjärt- och kärlsjukdomar. Detta ledde till att studier gjordes på 

hela dieter istället för uteslutande av enbart fetter (Dalen & Devries, 2014). På senare år har 

en diet baserad på medelhavskost lyfts som en eventuell diet både för primär och sekundär 

prevention av hjärt- och kärlsjukdomar (Dalen & Devries, 2014). 

 

Medelhavskost 

 

En medelhavskostbaserad diet är rik på olivolja, fullkorn, frukt, grönsaker, nötter, baljväxter, 

fisk och potatis, vilket innebär litet mättat fett och mycket kostfibrer (Abrahamsson & Ekblad, 

2006). Widmer, Flammer, Lerman och Lerman (2015) anger att den huvudsakliga fördelen 

med medelhavsdieten tycks ligga i en samverkan mellan olika hjärtskyddande näringsämnen 

och livsmedel. Medelhavskosten innehåller höga koncentrationer av omättade fetter och låga 

koncentrationer av mättade fetter i både sina källor av fibrer och protein. De olika 

näringsämnena och livsmedlen i medelhavsdieten har visat sig ge effekt på olika faktorer som 

kan påverka hjärta och kärl (Widmer, Flammer, Lerman & Lerman, 2015). 
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Omvårdnadsteori  

 

Omvårdnadsteorier förtydligar sjuksköterskans roll i omvårdnadsarbetet och fungerar som 

vägledning i sjuksköterskans arbetssituation genom att redogöra för centrala 

omvårdnadsfenomen. Omvårdnadsteoretikern Dorothea Orems teori om egenvård valdes som 

teoretisk referensram eftersom egenvård är en del av vården efter en HI. Orems teori har till 

grund att människan har förmåga att ta hand om sig själv och sköta sin egenvård för att uppnå 

hälsa och välbefinnande (Kristoffersen, 2006). 

 

Orem enligt Kristoffersen (2006) riktar in sig på förhållandet mellan människans 

egenvårdskapacitet och terapeutiska egenvårdskrav. Med terapeutisk menas att handlingarna 

är nödvändiga för att främja normal funktion, utveckling, hälsa och välbefinnande hos en 

person. Kristoffersen (2006) anger att målet med omvårdnaden enligt Orems teori är att 

individens terapeutiska egenvårdskrav ska tillgodoses. Detta kan ske antigen genom 

personens egen försorg eller med andras hjälp. I de fall där personen inte kan tillgodose sig 

sina terapeutiska egenvårdkrav på egen hand kan sjuksköterskan främja egenvården genom 

olika metoder. En av dessa metoder är att stödja och undervisa patienten. Sjuksköterskans 

uppgift blir att hjälpa patienten att övervinna de begränsningar som finns för egenvården. På 

så sätt kompenserar sjuksköterskan för, och om möjligt, minskar brister i patientens 

egenvårdskapacitet (Kristoffersen, 2006). 

 

Professionens roll 

 

Sjuksköterskan är enligt lag skyldig att arbeta hälsofrämjande. I Hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS, 1982:763) stadgas i 2 c § att hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa. 

Folkhälsomyndigheten (2016) anger att arbeta sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande 

innebär att arbeta förebyggande av sjukdom och skada samt främjande av hälsa. Den 

kompetensbeskrivning som finns framtagen av Socialstyrelsen (2005) anger att 

sjuksköterskan ska ha förmåga att identifiera och bedöma patientens resurser och förmåga till 

egenvård. I kompetensbeskrivningen anger även att sjuksköterskan ska ha förmågan att 

undervisa och stödja patienter i syfte att främja hälsa och förebygga och förhindra ohälsa 

(Socialstyrelsen, 2005). 
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Evidensbaserad vård 

 

Evidensbaserad hälso- och sjukvård innebär att tillämpa bästa tillgängliga vetenskapliga bevis 

som underlag för vårdbeslut. Vetenskapliga underlag och bevis är de fakta som redovisas 

genom vetenskapliga undersökningar inom området (Willman & Stoltz, 2016). Willman och 

Stoltz (2016) definierar evidensbaserad hälso- och sjukvård som både en process och som ett 

förhållningsätt. Förhållningssättet är en vilja att tillämpa bästa lämpliga tillgängliga 

vetenskapliga bevis vid vårdbeslut och processen innefattar att systematiskt sammanställa, 

kvalitetsgranska, värdera, tolka och tillämpa forskningsresultat (Willman & Stoltz, 2016). 

 

För att vården ska vara säker måste den vara grundad på vetenskap och väl beprövad 

erfarenhet vilket anges i 7 § i Patientlagen (2014:821). Sjuksköterskor är ansvariga för att 

tillämpa evidensbaserad vård för att patienterna ska få omvårdnad i enlighet med vetenskap 

och beprövad erfarenhet (Svensk sjuksköterskeförening, i.d.). Det är därför viktigt att 

undersöka om det finns vetenskapliga belägg för sjuksköterskan att ge information till 

patienter rörande medelhavskost som del i preventiv behandling mot HI. 

 

Problemformulering 

 

HI är idag den sjukdom som flest personer i Sverige avlider av. Kost anses vara en viktig del 

av preventionen såväl primärt som sekundärt. Vilken kost som lämpar sig bäst är 

omdiskuterat. På senare år har medelhavskost fått mycket uppmärksamhet som en lämpad diet 

för att motverka HI både primärt och sekundärt. Sjuksköterskan är enligt lag skyldig att arbeta 

evidensbaserat. Det är därför av vikt att undersöka vilken information sjuksköterskan kan ge 

till patienter rörande medelhavskost som en del i preventiv behandling mot HI. 

 

Syfte 

 

Syftet var att genom en litteraturstudie undersöka effekter av medelhavskost hos personer som 

haft en hjärtinfarkt och om sjuksköterskan, genom evidensbaserad information och 

uppföljning, kan bidra med en positiv kostförändring. 
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Frågeställningar 

 

1. Vilka effekter har medelhavskost efter en HI? 

2. Kan effekterna av medelhavskost motverka uppkomsten av en ny HI? 

3. Kan sjuksköterskan med information och uppföljning bidra till en positiv 

kostförändring hos patienter som haft en HI? 

 

METOD 

 

Design 

 

Metoden som valdes för att besvara syfte och frågeställning var en systematisk 

litteraturstudie. Utvecklingen inom forskningen går fort och mängden publicerade 

forskningsrapporter ökar i samma höga tempo (Ejvegård, 2009). För att bilda en uppfattning 

om det rådande forskningsläget gjordes en systematisk litteraturstudie. 

 

Sökstrategi 

 

Databas 

 

Artiklar söktes i databaserna Cochrane och PubMed. Dessa är internationella databaser som 

inriktar sig mot medicin och omvårdnad och har ett brett utbud av relevanta artiklar. 

 

Sökord 

 

Sökord som användes var ”myocardial infarction”, ”nutrition”, ”diet”, ”nursing”, 

”mediterranean diet”, ”patien education”, ”follow-up”, ”secondary prevention”, ”methods”, 

”cardiovascular dieseases”, ”diet theapy” och ”rehabilitation”. 

 

Typ av litteratur 

 

I litteraturstudien innefattades enbart kvantitativa artiklar. 
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Inklusions- och exklusionskriterier  

 

Litteraturstudiens inklusionskriterier var kvantitativa artiklar som skulle kunna besvara 

frågeställningarna och syftet. Artiklarna skulle även vara skrivna på svenska eller engelska 

samt att gå att hitta via PubMed eller Cochrane. För att bilda en uppfattning om det rådande 

forskningsläget inom området var intentionen att inkludera endast vetenskapliga artiklar 

skrivna de senaste fem åren. Tyvärr visade det sig under arbetets gång att för få artiklar 

skrivna de senaste fem åren var möjliga att inkludera utifrån syfte och frågeställning. Baserat 

på det, utökades tidsperioden till att omfatta de sista 14 åren. Exklusionkriterier var 

översiktsartiklar, artiklar som inte besvarade syfte eller frågeställningar och artiklar som 

behandlade primär prevention av hjärtinfarkt. 

 

Tillvägagångssätt 

 

För litteratursökningens första sökning användes orden ”myocardial infarction”, då detta är 

MESH-termen för HI, och ”nutrition” som gav 1323 stycken träffar på PubMed. För att 

avgränsa resultaten och precisera sökningen så tillvaldes sedan att sökningen bara skulle 

innefatta artiklar publicerade de senaste fem åren. Resultatet gav då 436 träffar. Därför byttes 

sökordet ”nutrition” ut mot ”mediterranean” och ordet ”diet”. Sökningen gav då ett reducerat 

resultat som innefattande 59 artiklar. Titlarna lästes igenom. Vid titlar som tydde på relevant 

innehåll för litteraturstudien lästes abstract. Totalt sett ledde denna sökning till att fem artiklar 

valdes ut. 

 

För att besvara den tredje frågeställningen togs sökordet ”mediterranean” bort och istället 

lades sökordet ”nursing” till. Sökningen gav ett resultat på 11 artiklar. Alla titlar och abstract 

lästes. Fyra artiklar valdes ut. För att utöka antalet artiklar gjordes en ny sökning där sökordet 

”nursing” togs bort och ” patient education” lades till. Detta gav ett sökresultat på 11 artiklar. 

Alla titlar och abstract lästes igenom och tre artiklar valdes ut. För att utveckla den tredje 

frågeställningen byttes sökordet ”patient education” mot ”follow-up”. Sökningen gav ett 

resultat på 173 artiklar. För att begränsa sökresultatet lades sökordet ”mediterranean” till. 

Detta gav ett resultat på 33 artiklar. Fem artiklar valdes ut efter att titlar och abstrakt lästs. 
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Eftersom litteraturstudiens fokus ligger på sekundär prevention av HI gjordes ytterligare en 

sökning på PubMed. Sökorden var då ”myocardial infarction”, ”secondary prevention” och 

”diet”. För att begränsa antal träffar gjordes sökningen på artiklar skrivna de senaste fem åren. 

Sökningen gav 46 träffar. Samtliga titlar och abstract lästes. Fyra artiklar valdes ut. 

 

En sökning gjordes i Cochrane. Då användes sökorden ”mediterranean” och ”diet” och 

”myocardial infarction”. Detta gav 30 träffar och titlar och abstract lästes på samtliga. Utifrån 

inklusionskriterierna valdes fyra relevanta artiklar. 

 

Efter att alla artiklar ovan fallit bort efter noggrannare granskning av innehåll uppstod ett 

behov av ytterligare sökningar. Samtliga nya sökningar gjordes i PubMed. Vid detta tillfälle 

gjordes först en sökning med sökorden ”secondary prevention”, ”methods” och 

”mediterranean diet”. Sökningen gav 7 träffar. Tre artiklar lästes och en av artiklarna valdes 

ut. Därefter gjordes en sökning med sökorden ”medditerranean diet” och ”secondary 

prevention” på artiklar skrivna de senaste fem åren. Sökningen resulterade i 49 träffar. 

Femton abstract lästes och sex artiklar lästes. Tre artiklar valdes ut. Efter det gjordes en 

sökning med samma sökord men från tidigast 2008-01-01. Detta gav 71 träffar varav 10 

abstract lästes och tre artiklar lästes. En av artiklarna valdes ut. Sedan gjordes en sökning med 

orden ”myocardial infarction”, ”nursing” och ”follow up”. För att begränsa antal träffar 

trycktes ”clinical trial” och ”5 years” i. Sökningen gav 19 träffar varav 19 abstract lästes och 5 

artiklar lästes. En av artiklarna valdes ut. Nästa sökning innefattade samma sökord som 

föregående men utan sökordet ”follow up” eller tillvalet ”5 years”. Sökningen gav 46 träffar 

och 10 abstract lästes. Fyra artiklar lästes och en artikel valdes ut.  Därefter togs sökordet 

”nursing” bort och sökorden ”secondary prevetion” och ”diet” lades till. Detta gav 58 träffar 

och 11 abstract lästes. Tre artiklar lästes och en valdes ut. Nästa sökning gjordes med 

sökorden ”cardiovascular diseases” och ”diet therapy” där ”clinical trial” och ”5 years” 

trycktes i för att begränsa urval. Sökningen gav 51 träffar varav 17 abstract och 6 artiklar 

lästes. En artikel valdes därefter ut. Slutligen gjordes en sökning med sökorden ”myocardial 

infarction”, ”rehabilitation” och ”nutrition” på artiklar skrivna de senaste fem åren. Sökningen 

gav tre träffar. Tre abstract och två artiklar lästes och en artikel valdes ut (se tabell 1). 
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Tabell 1 Litteratursökningstabell. 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstract 

eller titlar 

Antal 

valda 

artiklar 

Antal utvalda 

artiklar till 

granskning 

PubMed  

1. 

Myocardial infarction nutrition 

(5 years) 

436 0 0 0 

PubMed  

2. 

Mediterranean diet myocardial 

infarction (5 years) 

59 59 5 0 

PubMed  

3. 

Diet myocardial infarction 

nursing (5 years) 

11 11 4 0 

PubMed 

4. 

 

Diet myocardial infarction 

patient education (5 years) 

11 11 3 0 

 

 

PubMed  

5. 

Mediterranean Diet 

myocardial infarction follow-

up (5 years) 

33 33 5 0 

PubMed 

6. 

Myocardial infarction 

secondary prevention diet (5 

years) 

46 46 4 0 

PubMed 

7. 

Secondary Prevention/methods 

AND mediterranean diet 

7 7 3 1 

PubMed 

8. 

Mediterranean diet secondary 

prevention (5 years) 

49 15 6 3 

 

PubMed 

9. 

Mediterranean diet secondary 

prevention (från 2008-01-01) 

71 10 3 1 

PubMed 

10. 

Myocardial infarction AND 

nursing AND follow up (5 

years, clinical trial) 

19 19 5 1 

PubMed 

11. 

Myocardial 

Infarction/nursing* (Clinical 

trial) 

46 10 4 1 

PubMed 

12. 

Secondary prevention 

myocardial infarction diet 

(Clinical trial) 

58 11 3 1 

PubMed 

13. 

Cardiovascular diseases/diet 

therapy* (5 years, clinical 

trial) 

51 17 6 1 
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PubMed 

14. 

Myocardial 

Infarction/rehabilitation AND 

nutrition (5 years) 

3 3 2 1 

Cochrane  

1. 

Mediterranean diet myocardial 

infarction 

30 30 4 0 

  930 282 57 10 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

En litteraturstudie i sig kräver inte ett etiskt godkännande från etikprövningsnämnden 

eftersom redan redovisade och publicerade artiklar har används för att svara på syfte och 

frågeställningar. Frågorna riktas till innehållet i litteraturen istället för till personer (Forsberg 

& Wengström, 2013). De etiska överväganden som gjorts i denna litteraturstudie var att i 

urvalsprocessen tillse att de utvalda artiklarna var etiskt godkända från en etisk kommitté eller 

att artiklarna hade noggranna etiska överväganden. 

 

Bearbetning och analys 

 

Kvalitetsanalys 

 

Urvalet av studierna gjordes utifrån studiens syfte och frågeställningar. Två olika 

granskningsmallar, framtagna av Forsberg och Wengström (2015), användes för granskning 

av kvalitetsanalys av artiklarna. De olika mallarna som användes var ”Checklista för 

kvantitativa artiklar – RCT (randomiserade kontrollerade studier)” och ”Checklista för 

kvantitativa artiklar – kvasi-experimentella studier”, beroende på artiklarnas studietyp. 

Mallarna innefattade frågor om studiernas syfte, frågeställningar, design, urval, 

mätinstrument, analys och tolkning. Utifrån granskningen indelades artiklarna i hög, medel 

och låg kvalitet. Med hjälp av granskningen sorterades artiklar bort som inte svarade på 

studiens syfte och frågeställningar eller som bedömdes ha låg kvalitet (Forsberg & 

Wengström, 2015). 
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Resultatanalys 

 

Inkluderade artiklar lästes igenom. För att skapa en överskådlig blick över artiklarna skrevs de 

in i en tabell (Bilaga 1). I tabellen redovisas författare, land, syfte, metod, urval, design, 

bortfall, huvudresultat och kvalitetsbedömning. Därefter lästes och analyserades artiklarna 

med fokus på litteraturstudiens syfte och frågeställningar. Artiklarnas resultat jämfördes med 

varandra för att hitta likheter och skillnader. Artiklarnas resultat sönderdelades med avsikt att 

finna relevanta aspekter med betydelse för litteraturstudiens syfte och frågeställningar. Dessa 

delar sammanfogades sedan till ett resultat som redovisas under tre rubriker som kopplats 

samman till litteraturstudiens frågeställningar (Friberg, 2012). 
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RESULTAT 

 

Litteraturstudiens resultat grundades på 10 artiklar. Artiklarna finns redovisade i en 

översiktstabell (Bilaga 1). Alla studierna var av kvantitativ karaktär, varav fem av dem var 

RCT, fyra var kohortstudier och en var en pilotstudie. En av studierna var en 

multicenterstudie och totalt utfördes studierna i 14 olika länder. Länderna var Nederländerna, 

USA, England, Grekland, Turkiet, Sverige, Spanien, Tyskland, Finland, Italien, Brasilien, 

Kina, Indien och Skottland. Inkluderade artiklar bedömdes ha medel eller hög kvalitet. 

Studiens resultat presenteras under tre rubriker som kopplas samman till studiens syfte och 

frågeställningar. Rubrikerna är ”Effekter av medelhavskost”, ”Medelhavskostens påverkan på 

uppkomst av en ny hjärtinfarkt” och ”Sjuksköterskans påverkan på kostförändring”. 

 

Effekter av medelhavskost 

 

BMI hade i flera av studierna minskat med en medelhavskost. Flera av studierna visade även 

ökade HDL-nivåer som ett resultat av medelhavskost. Två av studierna fann en minskning av 

antal vita blodkroppar. Även nivåer av C-reaktivt protein (CRP) minskade i två studier och 

det gjorde även fasteglukos. I två studier gav medelhavskost lägre blodtryck och triglycerider. 

 

Stewart et al. (2016) visade en signifikant minskning av BMI, antal vita blodkroppar, CRP-

nivåer och fasteglukos hos individer med högre intag av medelhavskost efter en 

medeluppföljningstid på 3,7 år. Det gick även att se en mindre påverkan på hypertoni, LDL 

och HDL men detta var inte statistiskt signifikant (Stewart et al., 2016). Även Panagiotakos et 

al. (2009) fann att ett högre intag av medelhavskost gav en signifikant minskning av CRP-

nivåer. 

 

I en studie som jämförde effekterna av medelhavskost och dieter med restriktivt intag av fetter 

visade båda dieterna liknande minskning gällande BMI och blodtryck (Thomanzella et al., 

2011). Thomanzella et al. (2011) visade även att medelhavskost, i jämförelse med 

lågfettsdieten, gav signifikant minskande av antalet leukocyter. Medelhavskosten gav även 

ökade nivåer av HDL-kolesterol, men inte på en nivå som var statistiskt signifikant 

(Thomanzella et al., 2011). Medelhavskosten ledde inte till någon signifikant minskning av 

totalkolesterol eller LDL, vilket lågfettsdieten gjorde. Båda dieterna ledde till minskning av 
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triglycerider, men detta var inte statistiskt signifikant (Thomanzella et al., 2011). I en annan 

studie som jämförde en diet med restriktivt intag av fett och medelhavsdieten gav båda 

dieterna lägre HDL-nivåer, triglycerider och homocystein (Tuttle et al., 2008). Även Mok, Sit, 

Tsang och Chiang (2013) fann en signifikant ökning av HDL-nivåer hos individer med ett 

högre intag av kost baserad på medelhavsdieten men fann inga signifikanta förändringar av 

triglycerider eller totalkolesterol. HDL-nivåerna var dock fortfarande inom vad som 

bedömdes som en risknivå efter ökningen (Mok et al., 2013). 

 

Singh et al. (2002) fann att medelhavskost, i jämförelse med en lågfettsdiet, gav signifikant 

minskning av fasteglukos, BMI och blodtryck hos gruppen som ätit medelhavskost. Hos båda 

grupperna minskade totalkolesterol, LDL och triglycerider signifikant, även om detta var 

tydligare hos gruppen som ätit medelhavskost (Singh et al., 2002). 

 

Medelhavskostens påverkan på uppkomst av en ny hjärtinfarkt 

 

Fyra av studierna visade att medelhavskost gav högre överlevnad och minskad risk för hjärt-

kärlsjukdom. En av studierna visade att medelhavskost, i kombination av andra 

livsstilsförändringar, ledde till minskad risk för återfall och mortalitet. 

 

Aktiv intervention med antingen en lågfettsdiet eller medelhavsdiet, i jämförelse med ingen 

intervention, gav primära resultat med högre överlevnad hos grupperna som fick aktiv 

intervention med någon av dieterna (Tuttle et al., 2008). Jämfört med en lågfettsdiet gav intag 

av medelhavskost en signifikant minskning av antal hjärtstillestånd och av HI som inte 

medfört att den drabbade avlidit. Däremot gav medelhavskost ingen signifikant minskning av 

antal HI som medfört att den drabbade avlidit (Singh et al. 2002). 

 

Stewart et al. (2016) fann ett samband mellan högt intag av medelhavskost och minskad risk 

för allvarlig kärlsjukdom. Det sambandet fanns dock enbart hos gruppen med bäst följsamhet 

av medelhavskosten, vilket var cirka 18 % av deltagarna (Stewart et al., 2016). Stewart et al. 

(2016) fann även att det inte fanns ett samband mellan ökat intag av västerländsk diet och 

hjärt-kärlincidenser. Sijtsma et al. (2015) fann att ett högt intag av livsmedel baserade på 

medelhavskost gav lägre risk för hjärt-kärlsjukdom och mortalitet hos patienter som haft en 

HI. Booth et al. (2014) fann i en studie som undersökte livsstilsförändringar efter 

kranskärlssjukdomar att återfall av hjärt-kärlsjukdomen var lägre hos individer som åt 
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medelhavskost i högre utsträckning, ägnade sig åt högre nivå av fysisk aktivitet och som var 

icke-rökare. Dock var sambandet mellan medelhavskost och minskad risk för återfall och 

mortalitet försvagad efter multivariabla justeringar. 

 

Sjuksköterskans påverkan på kostförändring 

 

Tre av studierna visade att sjuksköterskeledd intervention ledde till förändrade kostvanor hos 

deltagarna. 

 

Efter dietintervention av sjuksköterska visade primära resultat av Mok et al. (2013), över tid, 

signifikanta minskningar av intag av mättat fett, saltad/konserverad kost och ökat intag av 

grönsaker, frukt, nötter och fullkorn. Även Irmak och Fesci (2010) visade i en mindre studie 

ändrade kostvanor där deltagarna, efter 14 veckors sjuksköterskeledd intervention, signifikant 

minskade intaget av margarin, smör, rött kött, inälvsmat, sötsaker och ägg, och signifikant 

ökade intaget av baljväxter, frukt och grönsaker. Antalet som ansåg sig vara uppmärksamma 

med kosten ökade från 5,6 % till 80,6 % efter interventionen (Irmak & Fesci, 2010). 

Resultatet framtaget av Leslie, Hankey, Matthews, Currall och Lean (2004) visade efter 12 

veckor en signifikant skillnad i födosammansättning, med mer frukt och grönt efter 

intervention. Efter ett år var dock skillnaden inte längre tydlig.  
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DISKUSSION 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka effekter av medelhavskost hos personer 

som haft en HI och om sjuksköterskan kan påverka till en kostförändring. Litteraturstudiens 

resultat pekar på att medelhavskost kan ha positiva effekter efter en HI och att sjuksköterskan 

kan påverka till en kostförändring. Flera av studierna visade effekter på blodfetter där det 

fanns likheter och skillnader mellan studierna. Gemensamt var ökade nivåer av HDL och 

minskning av triglycerider och LDL-kolesterol. Vissa av studierna visade minskade nivåer av 

CRP och/eller leukocyter. Minskat BMI förekom också i flera studier och också minskat 

fasteglukos förekom i ett par av studierna. Även minskat blodtryck förekom i ett par studier. 

Några av studierna visade ett resultat där medelhavskost gav högre överlevnad och minskad 

morbiditet och mortalitet. Att sjuksköterskan kan påverka till en kostförändring visades i tre 

av studierna. 

 

Resultatdiskussion 

 

Medelhavskostens effekter efter en hjärtinfarkt 

 

Studien visade att medelhavskost kan leda till minskat BMI. Detta stödjer en översiktsstudie 

som undersökt dieter för viktnedgång. Där inkluderas medelhavskost som en av de dieter som 

reducerar kroppsvikten (Matarese & Pories, 2015). En annan översiktsstudie visar dock ett 

mer motsägelsefullt resultat. Där visas både att medelhavskost kan leda till minskat BMI men 

också att medelhavskost inte har någon inverkan på BMI och viktnedgång eller andra 

riskfaktorer för det metabola syndromet (Aljefree & Ahmed, 2015). Det kan därför vara svårt 

att dra slutsatser om viktreduktion utifrån rådande forskning. 

 

Studien visade också att medelhavskost kan påverka till ökade nivåer av HDL och minskade 

nivåer av LDL och triglycerider. Det visar också andra översiktsstudier (Gotsis et al., 2015; 

Hardin-Fanning, 2007; Shen, 2015). Vilket innebär att för individer som behöver påverka sina 

blodfetter kan medelhavskost vara ett behandlingsalternativ. 

 

I resultatet framkom att medelhavskost kan ge lägre blodtryck. Andra översiktsstudier visar 

samma sak (Aljefree & Ahmed, 2015; Hardin-Fanning, 2007; Shen, 2015). Hardin-Fanning 



 

16 

 

(2007) visar att anledningen till att medelhavskost ger minskat blodtryck beror på att 

medelhavskost innebär ökat intag av omega-3-fettsyror via bland annat fisk. Shen (2015) 

erbjuder istället förklaringsmodellen att effekten inte beror på en individuell komponent i 

medelhavskosten utan snarare en kombination av innehållet i hela dieten. Trots varierade 

förklaringsmodeller kan medelhavskost vara ett behandlingsalternativ för personer som 

behöver sänka sitt blodtryck. 

 

Studien visade att medelhavskost kan leda till minskade CRP-nivåer och minskat antal 

leukocyter. En översiktsstudie visar att medelhavskost har en antiinflammatorisk effekt 

(Casas, Sacanella & Estruch, 2016). Andra översiktsstudier visar också att medelhavskost 

leder till hämning av inflammatoriska processer (Gotsis et al., 2015; Hardin-Fanning, 2007). 

Casas et al. (2016) visar att medelhavskostens antiinflammatoriska effekt tycks vara mer 

effektiv och intensiv på längre sikt, med maximal effekt efter ett år, medan effekten på lipider 

och blodtryck uppstår relativt tidigt, efter cirka tre månader. Utifrån rådande forskning tycks 

medelhavskost vara ett alternativ för att reducera inflammation i kroppen. 

 

Studien visade att medelhavskost kan leda till lägre fasteglukos. Det visar också andra 

översiktsstudier (Matares & Pories, 2014; Shen, 2015). Det innebär att medelhavskost kan 

vara ett alternativ för individer som behöver minska sitt fasteglukos. 

 

I översiktsstudier förklaras medelhavskostens skyddande effekt ligga i medelhavskosten som 

en hel diet och samverkan mellan de olika näringsämnena snarare än enstaka komponenter i 

dieten (Aljefree & Ahmed, 2015; Hardin-Fanning, 2007; Shen, 2015). Enligt Aljefree & 

Ahmed (2015) kan dock medelhavskostens skyddande effekt uppnås både genom 

medelhavskost som diet eller genom enstaka komponenter från dieten. En förklaring till 

medelhavskostens skyddande effekt är att den utöver att skydda mot traditionella riskfaktorer, 

som exempelvis det metabola syndromet, även visat sig ha en skyddande effekt mot 

inflammatoriska processer och därmed mot ateroskleros (Casas et al, 2016; Gotsis, 2015; 

Hardin-Fanning, 2007). Sammantaget tyder studiens resultat på att medelhavskost kan verka 

skyddande mot ett flertal riskfaktorer efter en HI. 
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Medelhavskostens påverkan på uppkomst av ny hjärtinfarkt, morbiditet och mortalitet 

 

Studien visade att medelhavskost i sig självt eller i kombination med andra 

livsstilsförändringar kan leda till högre överlevnad och minskad risk för hjärt-kärlsjukdom. 

Det stämmer överens med en översiktsstudie som visar att medelhavskost påverkar 

överlevnaden hos patienter med hjärt-kärlsjukdom (de Lorgeril & Salen, 2011). Den 

huvudsakliga anledningen till detta anges vara medelhavskostens skyddande effekt, inte bara 

mot hjärt-kärlsjukdomar och komplikationer efter hjärt-kärlsjukdomar, utan också mot andra 

kroniska sjukdomar som exempelvis cancer. Utöver detta uppges medelhavskost vara effektiv 

för att minska koronar ateroskleros och trombos och minska risken för dödliga komplikationer 

(de Lorgeril & Salen, 2011). En annan översiktsstudie visar att medelhavskost leder till 

minskad återfallsrisk och mortalitet (Shen et al., 2015). Medelhavskost tycks leda till minskad 

morbiditet och mortalitet utifrån rådande forskning. Detta tycks dock inte bara innebära 

minskad risk för återfall utan även skydd mot andra sjukdomar som kan påverka 

överlevnaden. 

 

Sjuksköterskan och påverkan till kostförändring 

 

Studiens resultat visar att sjuksköterskeledd intervention kan leda till en kostförändring hos 

patienter. Detta stödjer en översiktsstudie som visar att sjuksköterskan med information kan 

öka patienters kunskap om fysisk aktivitet, kost och rökstopp efter hjärt-kärlsjukdom och 

därigenom påverka till en livsstilsförändring (Ghisi et al., 2014). Det innebär att 

sjuksköterskeledd intervention skulle kunna vara ett alternativ för individer som är i behov av 

en kostförändring. 

 

Samhälleliga och etiska aspekter 

 

Resultatet av studien tyder på att medelhavskost kan innebära hälsorelaterade fördelar för 

patienter som har haft en HI. På individnivå kan detta innebära minskad risk för olika 

riskfaktorer, komplikationer och mortalitet, och därmed minskat lidande. Färre 

följdsjukdomar, komplikationer och återfall kan på samhällsnivå innebära reducerade 

vårdkostnader då detta bidrar till en bättre hälsa i befolkningen. Sjuksköterskan bör 
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uppmuntra, stötta och informera om egenvård i syfte att främja hälsa. Att sjuksköterskor 

informerar om relevanta livsstilsförändringar skulle kunna påverka den ökade risken för 

följdsjukdomar som Hunger et al. (2015) uppger finns på grund av bristande information 

innan utskrivning från sjukhus. Det innebär att kostrådgivning i form av medelhavskost efter 

en HI bör ges till de patienter som kan ha nytta av medelhavskost. 

 

Metoddiskussion 

 

Inklusion- och exlusionskriterier 

 

Alla inkluderade artiklar var av vetenskaplig karaktär eftersom studiens syfte var att bilda en 

uppfattning av, och sammanställa, vetenskapligt underlag som berörde det rådande 

forskningsläget för det valda undersökningsområdet. Samtliga artiklar var skrivna på engelska 

eftersom det var svårt att hitta studier skrivna på svenska. Endast artiklar som bedömdes ha 

medel eller hög kvalitet inkluderades. Varje enskild artikel kvalitetsgranskades enligt mallar 

från Forsberg och Wengström (2015) för att undersöka studiernas kvalitet. Intentionen var att 

endast inkludera artiklar från de senaste fem åren, men eftersom det var brist på tillräckligt 

många artiklar som hade medel eller hög kvalitet inom detta tidsspann utökades tidsperioden 

till att omfatta de senaste 14 åren. Artiklarna som valdes ut skulle kunna besvara syfte och 

frågeställningarna. Syftet var att hitta studier som kunde svara på fler än en frågeställning för 

att bredda resultatet. I och med att det var svårt att enbart hitta sådana studier inkluderades 

även studier som enbart svarade på en frågeställning. Endast studier som undersökte 

medelhavskost på vuxna människor, över 18 år, inkluderades. I och med att syftet var att 

sammanställa resultat av originalartiklar har inga översiktsstudier inkluderats i resultatet. 

 

Styrkor och svagheter 

 

En styrka med arbetet är att samtliga inkluderade artiklar har kvalitetsgranskats enligt mallar 

ur etablerad litteratur (Forsberg & Wengström, 2015). Det kan även ses som en styrka att både 

kortsiktiga och långsiktiga studier inkluderats, vilket gör det möjligt att se medelhavskostens 

effekt på kort sikt såväl som på lång sikt. Ytterligare en styrka ligger i att studierna har utförts 

i en rad olika länder vilket ger ett perspektiv på olika populationer. 
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Studiens svagheter var att vissa studier innehöll mindre studiegrupper, <50 deltagare, vilket 

gjorde det svårare att generalisera resultatet. Studierna inkluderades trots detta på grund av att 

det var svårt att hitta studier som svarade på syfte och frågeställningar som var av god 

kvalitet. Endast en av de inkluderade studierna hade deltagare som bland annat var från 

Sverige. Det hade kunnat vara till fördel att hitta resultat från svenska studier med svenska 

deltagare för att jämföra med, men detta hittades inte. Flera av studierna innehöll en 

jämförelse med en lågfettsdiet. Eftersom det var effekten av medelhavskost som var syftet att 

undersöka hade det kunnat vara bättre med fler studier som enbart fokuserade på detta 

område. En begränsning var att vissa av studierna som undersökte effekten av medelhavskost 

hade olika ingång och undersökte olika saker vilket gjorde det svårare att se ett mönster i 

medelhavskostens effekt efter en HI. Flera av de inkluderade studierna baserade dessutom sitt 

resultat angående kosthållning på självskattnings-enkäter ifyllda av patienter/deltagare vilket 

gör att det är svårt att veta i vilken grad kosten verkligen efterlevs och därav även dess 

effekter. Dessa studier inkluderades ändå på grund av svårigheter att hitta andra studier av god 

kvalitet som berörde området. 

 

Av de inkluderade studierna hade majoriteten ett godkännande från etisk kommitté eller 

noggrant beskrivna etiska överväganden, men inte alla av studierna som ingår i 

examensarbetet hade detta. Efter övervägande har dessa ändå inkluderats då de bedömdes ha 

god kvalitet och innehålla relevant information om det valda ämnet. 

 

Klinisk implikation  

 

Litteraturstudiens resultat kan vara användbart för sjuksköterskor, och annan vårdpersonal, 

som arbetar med patienter som har haft en HI. Livsstilsförändring, och däribland god 

kosthållning, är idag en del i av sekundära preventionen efter en HI. Sjuksköterskans uppgift 

är då att informera och vägleda patienten. 

 

Vid rådgivning om medelhavskost kan Orems teori användas. För att göra en kostförändring 

behöver patienten ta ansvar för sin egenvård. I de fall där patienten inte kan göra detta på egen 

hand kan sjuksköterskan med hjälp av olika metoder hjälpa till att främja egenvården 

(Kristoffersen, 2006). Detta kan till exempel vara genom att stödja och informera patienten 

om dennes hälsoproblem, eventuella riskfaktorer och vad som kan motverka dessa, vilket kan 

innebära rådgivning om medelhavskost. 
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Slutsats 

 

Medelhavskost tycks ha en skyddande effekt mot en rad riskfaktorer relaterade till HI och kan 

vara en användbar diet för personer som har haft en HI. Medelhavskost kan leda till högre 

överlevnad och minskad risk för hjärt-kärlsjukdom. Sjuksköterskan bör i sitt arbete arbeta 

hälsofrämjande och förklara och delge patienten viktig information, vilket kan innebära 

rådgivning om medelhavskost.   
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BILAGA 1. ÖVERSIKTSTABELL FÖR LITTERATUR 

Författare 

År 

Artikel 

Tidskrift 

 

Land Syfte Metod 

Urval 

Design 

Bortfall 

Resultat Kvalitets- 

bedömning 

Booth, N. J., Levitan, B. E., 

Brown, M. T., Farkauh, E. 

M., Safford, M. M., & 

Muntner, P. (2014). Effect of 

sustaining lifestyle 

modifications (nonsmoking, 

weight reduction, physical 

activity, and mediterranean 

diet) after healing of 

myocardial infarction, 

percutaneous intervention, or 

coronary bypass (from the 

REasons for Geographic and 

Racial Differences in Stroke 

Study). Am J Cardiol, 

113(12), 1933-1940. doi: 

10.1016/j.amjcard.2014.03.0

33. 

USA Att undersöka vilka 

livsstilsförändringar, om 

vidhållna, kunde 

påverka risken för 

återfall och mortalitet 

hos patienter i en 

postakut 

rehabiliteringsfas efter 

hjärt- och 

kärlsjukdomar, 

exempelvis HI. 

Kohortstudie. Konsekutivt urval. 

Deltagare från REGARDS-studien 

(n=30,239) som rapporterat hjärt-

kärlsjukdom vid studiestart (n=4174) 

inkluderades. Vid studiestart samlades 

data in via telefonintervjuer, 

frågeformulär och undersökningar i 

hemmet. Livsstilsfaktorer som 

utvärderades var bukfetma, fysisk 

aktivitet, vidhållande av 

medelhavskost och cigarrettrökning. 

Förekoms av återfall av hjärt-

kärlsjukdom var lägre hos individer 

med högre nivå av fysisk aktivitet, 

bättre vidhållande av medelhavskost 

och icke-rökare. Efter multivariabla 

justeringar var dock associationen 

mellan medelhavskost och minskad 

risk för återfall och mortalitet 

försvagad och inte längre statistiskt 

signifikant. 

Medel 

Irmak, Z., & Fesci, H. 

(2010). Effects of nurse-

managed secondary 

prevention program on 

lifestyle and risk factors of 

patients who had experienced 

myocardial infarction. 

Applied Nursing Research, 

Turkiet Att undersöka effekten 

av ett sjuksköterskelett 

sekundärt 

åtgärdsprogram för 

riskfaktorer och livsstil 

hos patienter haft en HI. 

Pilotstudie. 41 personer som haft en HI 

inkluderades i studien. En enkät 

fylldes i för att bedöma livsstil och 

följsamhet till läkemedel. Utöver 

enkäten förde deltagarna en dagbok 

som innefattade samma områden. 

Blodtryck, BMI, totalkolesterol, LDL, 

HDL och triglycerider mättes vid 

Interventionen gav en signifikant 

minskning av systoliskt och 

diastoliskt blodtryck, totalkolesterol, 

LDL, BMI och antal som rökte. 

Interventionen ledde till ökad 

medvetenhet och försiktighet 

gällande matvanor hos deltagarna. 

Interventionen ledde till en 

Medel 
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23(3), 147-152. doi: 

10.1016/j.apnr.2008.07.004. 

studiestart och efter 14 veckor. 

Interventionen/programmet 

behandlade sex områden: HI och 

riskområden, hypertoni, ändra 

kostvanor, rökstopp, fysisk aktivitet 

och läkemedelsbehandling. Bortfallet 

var fem personer. 

signifikant minskning av 

ohälsosamma livsmedel och en 

signifikant ökning av det dagliga 

intaget av baljväxter, frukt och 

grönsaker. 

Leslie, W. S., Hankey, H. S., 

Matthews, D., Currall, J. E. 

P., & Lean, M. E. J. (2003). 

A transferable programme of 

nutritional counselling for 

rehabilitaion following 

myocardial infarction: a 

randomised controlled study. 

European journal of clinical 

nutrition, 58(5), 778-786. 

doi:10.1238/sj.ejcn.1601876. 

Skottland Att undersöka effekten 

av en enkel, innovativ, 

kostrådgivning för 

patienter som haft en 

HI. 

RCT. 98 personer valdes ut efter att ha 

överlevt en HI. Ett bortfall på 29 

personer gav en undersökningsgrupp 

på 71 personer. Undersökningsgruppen 

fick fyra sessioner, vardera på en 

timme, över åtta veckor med 

sjuksköterskor kopplade till projektet. 

Vid uppföljning gick det att se en 

signifikant skillnad i 

födosammansättning. Målet med fem 

portioner frukt och grönt var en 

signifikant skillnad mellan 

grupperna. 

Medel 

Mok, V. K. F., Sit, J. W. H., 

Tsang, A. S. M., & Chiang, 

C. (2013). A controlled trial 

of a nurse follow-up dietary 

intervention on maintaining a 

heart-healthy dietary pattern 

among patients after a 

myocardial infarction. 

Journal of Cardiovascular 

Nursing, 28(3), 256-266. doi: 

10.1097/JCN.0b013e31824a

37b7. 

Kina Att undersöka 

effektiviteten av 

uppföljning med 

dietintervention gjord av 

sjuksköterska hos 

patienter som haft en 

HI. Syftet var att 

undersöka huruvida 

detta påverkade till 

dietförändring och 

nivåer av lipider i 

blodet. 

RCT. Patienter som haft minst en HI, 

var medicinsk stabila, var på gränsen 

till dyslipidemi, inte tog lipidsänkande 

läkemedel, kunde kontaktas via 

telefon, hade kognitiv- och 

kommunikationsmässig förmåga för att 

delta och som kunde tala och läsa 

kinesiska inkluderades. 41 patienter 

randomiserades in i varje grupp. 

Bortfallet var 26,8 % i kontrollgruppen 

(n=11) och 14,6 % i 

interventionsgruppen (n=6). Den 

standardbehandling, med 

rehabilitering, som båda grupperna 

fick var bland annat kostråd från dietist 

en vecka efter HI-diagnos. 

Interventionsgruppen fick, utöver 

Hos interventionsgruppen visade 

primära resultat över tid signifikanta 

minskningar av mättat fett (F=22,48 

P<0,01), intag av saltad/konserverad 

mat (F=13,58 P<0,01) och ökat intag 

av hjärtvänlig kost (F=40,88 P<0,01). 

Även i kontrollgruppen gick det, om 

än inte lika mycket, se signifikanta 

minskningar av mättat fett, intag av 

saltad/konserverad mat och ökat 

intag av hjärtvänlig kost. Sekundära 

resultat visade inga signifikanta 

förändringar av nivåer av triglycerid 

och kolesterol hos 

interventionsgruppen. Det gick dock 

att se en signifikant ökning av HDL 

Hög 
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standardbehandling, ett 30 minuter 

långt möte med en sjuksköterska en 

vecka efter erhållna kostråd från dietist 

där de fick individuellt anpassade 

kostråd och information. 

Interventionsgruppen fick även en 

arbetsbok för självhjälp i hemmet och 

telefonuppföljning av sjuksköterska 

varannan vecka i åtta veckor. Data 

samlades in vid tre tillfällen och 

innefattade demografisk profil, 

livsstilsvanor, matvanor, blodtryck, 

BMI, fastelipidvärde i blod. 

(F=8,982 P=0,01) hos 

interventionsgruppen. 

Panagiotakos, B. D., 

Dimakopoulou, K., 

Katsouyanni, K., Bellander, 

T., Grau, M., Koenig, W.,… 

Peters, A. (2009). 

Mediterranean diet and 

inflammatory response in 

myocardial infarction 

survivors. International 

journal of epidemiology, 

38(3), 856-866. doi: 

10.1093/ije/dyp142. 

Grekland, 

Sverige, 

Spanien, 

Tyskland, 

Finland, 

Italien. 

Att undersöka och 

utvärdera eventuella 

fördelar med 

medelhavskost vid 

låggradig systemisk 

inflammation hos 

individer som överlevt 

en HI. 

Kohortstudie. Kvoturval. Personer 

mellan 35 och 80 år som genomlevt en 

HI 3 månader – 6 år innan studiestart, 

vilket innebär mellan år 1997 och 

2003, inkluderades. Av 1200 patienter 

inkluderades 1003 stycken. Deltagarna 

undersöktes klinisk och fick svara på 

enkäter. Vid kliniska besök togs 

blodprover för att undersöka nivåer av 

CRP, interleukin (IL)-6 och 

fibrinogenkoncentrationer. Enkäterna 

berörde livstils- och kostvanor. 

Följsamhet till medelhavskost 

bedömdes med kostpoäng. Högre 

poäng visade högre följsamhet. 

För varje ökad poäng gick det att se 

en genomsnittlig minskning på 3,1 % 

av CRP-nivåer (95 % CI 0,5-5,7 %) 

och på 1,9 % av IL-6-nivåer (95 % 

CI 0,5- 3,4 %) efter multivariabla 

justeringar. Ingen signifikant skillnad 

gick att se mellan kostpoäng och 

fibrinogenkoncentration. 

Hög 

Sijtsma, F. P., Soedamah-

Muthu, S. S., de Goede, J., 

Oude Griep, L. M., 

Geleijnse, J. M., Giltay, E. 

J.,… Kromhout, D. (2015). 

Healthy eating and lower 

mortality risk in a large 

Nederländerna Att undersöka huruvida 

ett hälsosamt kostintag, 

jämfört med ohälsosam 

kost, kan reducera 

risken för hjärt-

kärlsjukdomar och 

Kohortstudie. Män och kvinnor mellan 

60-80 år med en HI-diagnos upp till 10 

år innan randomisering till Alpha 

omega trial-studien inkluderades. 

Patienter där någon data sakandes 

exkluderades. 4307 deltagare 

inkluderades. Bortfallet var en person. 

Högre följsamhet till hälsosam kost 

gav lägre risk för hjärt-kärlsjukdom 

och mortalitet. Patienter i den högsta 

kvartilen för hälsosam kost hade 30 

% lägre risk för hjärt-kärlsjukdom 

och 32 % lägre mortalitetsrisk än 

patienter i första kvartilen. 

Medel 
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cohort of cardiac patients 

who received state-of-the-art 

drug treatment. American 

Journal of Clinical Nutrition, 

102(6), 1527-1533. doi: 

10.3945/ajcn.115.112276. 

mortalitet hos patienter 

som haft en HI. 

Vid Alpha omega trial-studien svarade 

deltagarna på 203 frågor om sina 

kostvanor och på andra enkäter om sin 

livsstil. Utifrån de 203-kostfrågorna 

skapade författarna till denna studie 

två grupper där kost kategoriserades 

som hälsosam eller oönskad/ohälsosam 

kost. Dessa två grupper delades 

vardera in i fem kvartiler. 

Singh, R. B., Dubnov, G., 

Niaz, M. A., Ghosh, S., 

Singh, R.,… Berry, E. M. 

(2002). Effect of an Indo-

Mediterranean diet on 

progression of coronary 

artery disease in high risk 

patients (Indo-Mediterranean 

Diet Heart Study): a 

randomised single-blind trial. 

The Lancet, 360(9344), 

1455-1461. doi: 
10.1016/S0140-

6736(02)11472-3. 

Indien Att undersöka och 

jämföra effekten av 

medelhavsdieten och en 

lågfettsdiet påverkan på 

utvecklingen av 

kranskärlssjukdom hos 

högriskpatienter. 

RCT. Patienter som hade en eller flera 

större riskfaktorer för 

kranskärlsjukdom inkluderades. 499 

personer inkluderades i 

interventionsgruppen och 501 personer 

inkluderades i kontrollgruppen. 

Bortfallet i interventionsgruppen var 

nio personer och 11 i kontrollgruppen. 

115 personer missade ett 

uppföljningstillfälle i 

interventionsgruppen och 110 personer 

i kontrollgruppen. 

Medelhavskosten kan vara mer 

effektiv för såväl primär som 

sekundär prevention av hjärt-

kärlsjukdom än en konventionell 

lågfettsdiet. 

Medel 

Stewart, H. A. R., Wallentin, 

L., Benatar, J., Danchin, N., 

Hagström, E., Held, C.,… 

White, D. H. (2016). Dietary 

patterns and the risk of major 

adverse cardiovascular 

events in a global study of 

high-risk patients with stable 

coronary heart disease. 

European heart journal, 

37(25), 1993-2001. doi: 

10.1093/eurheartj/ehw125. 

England Att avgöra huruvida 

medelhavskost eller 

västerländsk kost kan 

påverka uppkomsten av 

HI och stroke hos en 

högriskpopulation med 

stabil hjärt- 

kärlsjukdom. 

Kohortstudie. 15,828 deltagare med 

stabil hjärt- kärlsjukdom, exempelvis 

tidigare HI, randomiserades från 

STABILITY-studien. 15,482 (97,8%) 

av deltagarna svarade vid studiestart på 

en enkät rörande livsstil. Ett 

poängsystem för medelhavskost och 

ett för västerländsk kost användes för 

att bedöma sambandet mellan kost och 

allvarlig hjärt-kärlhändelse (HI eller 

stroke). Högre poäng indikerade högre 

följsamhet till vardera diet. 

Deltagare med högre poäng för 

medelhavskost hade lägre BMI, lägre 

antal vita blodkroppar och lägre 

nivåer av CRP och fasteglukos. 

Skillnaden i HDL- och LDL-

kolesterol och hypertoni var liten. 

Studien visade inte något signifikant 

samband mellan västerländsk kost 

och BMI, hypertoni, HDL- eller 

LDL-kolesterol, vita blodkroppar 

eller CRP. Efter en 

medeluppföljningstid på 3,7 år visade 
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högre poäng för medelhavskost ett 

samband mellan högre poäng för 

medelhavskost och minskad risk för 

allvarlig hjärt-kärlhändelse. 

Thomazella, M. C. D., 

Góes, M. F. S., Andrade, 

C. R., Debbas, V., 

Barbeiro, D. F., Corriea, 

R. L.,… Laurindo, F. R. 

M. (2011). Effects of high 

adherence to 

mediterranean or low-fat 

diets in medicated 

secondary prevention 

patients. Am J Cardiol, 

108(11), 1523–1529. doi: 

10.1016/j.amjcard.2011.07

.008. 

Brasilien Att jämföra effekterna 

av medelhavsdiet och 

dieter med restriktivt 

intag av fett, mättat 

fett och kolesterol hos 

medicinerade patienter 

med 

kranskärlssjukdom. 

RCT. Män mellan 45 och 65 år som 

haft en HI eller instabil angina <24 

och >4 månader innan upptagning, 

klinisk stabilitet utan sekundära 

händelser, BMI 18,5-30 kg/m2 och 

icke- eller före detta rökare 

inkluderades. 42 män inkluderades 

i studien. Av dem var det två 

bortfall. Baserat på kultur och 

tidigare kostvanor tilldelades 

inkluderade patienter antingen 

medelhavsdiet eller diet med 

restriktivt intag av fetter. Data 

samlades in vid studiestart och efter 

tre månader. Bland annat 

kontrollerades hälsohistoria, 

blodtryck, BMI, nutritionsstatus, 

endotelfunktion och 

laboratoriemätningar. 

Båda dieterna visade liknande 

minskning gällnade BMI och 

blodtryck (p= ≤0,001). I 

jämförelse med dieter med 

restriktivt intag av fetter gav 

medelhavsdieten ökade HDL-

nivåer (p = 0,053) och konsekvent 

minskande av antalet leukocyter 

(p = 0,025). 

Medel 

Tuttle, K. R., Shuler, L. 

A., Packard, D. P., Milton, 

J. E., Daratha, K. B., 

Bibus, D. M., & Short, R. 

A. (2008). Comparison of 

low-fat versus 

mediterranean-style 

dietary intervention after 

first myocardial infarction 

(from the heart institute of 

USA Att aktivt jämföra diet 

med reducerat intag av 

fett och medelhavsdiet 

efter en HI och att 

även jämfört 

dietintervention med 

”vanlig” behandling. 

RCT. Patienter rekryterades <6 

veckor efter att ha fått en HI för 

fösta gången. 101 patienter 

inkluderades och randomiserades 

till en av dieterna. <6 månader efter 

randomisering matchades patienter 

en till en med 

interventionspatienterna. Bortfallet 

var ≤10 %. Kontrollgruppen deltog 

inte i studieförfarandet. 

Aktiv intervention med antingen 

en diet med restriktivt intag av fett 

eller medelhavsdiet visade 

signifikanta och liknande fördelar 

gällande överlevnad efter en HI. 

Primära resultat visade att 

överlevnaden var högre i 

interventionsgruppen (85 av 101) 

än i kontrollgruppen (61 av 101) 

(p=0,002). 

Hög 
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spokane diet intervention 

and evaluation trial). Am J 

Cardiol, 101(11), 1523-

1530. doi: 

10.1016/j.amjcard.2008.01

.038. 

Interventionen innehöll antingen en 

diet med reducerat intag av fett 

eller medelhavsdiet. För 

interventionsgruppen förekom två 

individuella rådgivningssessioner 

med studiens dietist under den 

första månaden. Under månad tre, 

sex, 12, 18 och 24 förekom också 

individuella sessioner. 

Interventionen innehöll även sex 

gruppsessioner med fokus på 

beteende och praktiska aspekter 

som exempelvis recept. Deltagarna 

förde under tiden matdagbok. 

Blodprover, blodtryck och BMI 

mättes. 


