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SAMMANFATTNING 

 

En hälsosam kosthållning minskar risken för kardiovaskulär sjukdom och bidrar till en 

minskad risk för akut koronart syndrom. De nordiska näringsrekommendationerna innehåller 

riktlinjer för att förebygga kardiovaskulär sjukdom, och dessa har vidare kvantifierats av 

Livsmedelsverket. Trots de stora hälsofördelar som en sådan kosthållning medför når få 

svenskar de uppsatta målen och kunskapen om hur kostvanorna ser ut hos gruppen av 

personer som genomgått akut koronar händelse är begränsad. 

 

Syftet var att undersöka hur kosthållningen hos patienter som vårdades för akut koronart 

syndrom stämmer överens med de nordiska näringsrekommendationerna. 

 

För att svara på syftet användes en kvantitativ metod i form av en enkätstudie. Fyrtiotvå 

personer som genomgått akut koronart syndrom rekryterades genom konsekutivt urval på tre 

hjärtmottagningar i södra Sverige. Svarsfrekvensen var 76 procent, vilket antyder att studien 

har god generaliserbarhet. Samband undersöktes genom Students t-test test och Fishers exakta 

test. 

 

Resultatet visade att enbart två procent av patienterna nådde kostrekommendationerna 

gällande frukt och grönsaker, och lika stor andel nådde det rekommenderade intaget av 

fullkornsprodukter. För konsumtion av rött kött och charkuteriprodukter åt 88 procent i 

enlighet med näringsrekommendationerna. Tjugosex procent åt den rekommenderade 

mängden nötter och frön medan 64 procent av studiedeltagarna nådde det uppsatta målet för 

intag av fisk. Enbart en liten andel av studiedeltagarna hade helt uteslutit feta mejeriprodukter 

och smörbaserade matfetter från sin kost i enlighet med rekommendationerna.  

 

Slutsatsen kunde dras att patienter som genomgått akut koronar händelse har en kosthållning 

som i liten grad överensstämmer med de Nordiska Näringsrekommendationerna. Med ökad 

kunskap om kostintagets betydelse finns det förbättringspotential för denna grupp patienters 

kostförändringar och hur personcentrerade kostinterventioner kan bidra till ökad 

kardiovaskulär hälsa. 

 

Nyckelord: Kost, Näringsrekommendationer, Akut koronarsyndrom, Sekundärprevention, 

Tvärsnittsstudier 

 

  



 

ABSTRACT 

Adhering to a healthy diet reduces the risk of cardiovascular disease and contributes to a 

lower risk of acute coronary syndrome. The Nordic Nutrition Recommendations includes a set 

of nutritional guidelines aimed at preventing cardiovascular disease and these have been 

further quantified by the Swedish National Food Agency. Despite the big health 

improvements that such a diet entails, few Swedes meet the recommended daily intakes. Little 

is known about how the dietary patterns of the specific subgroup of people who have 

experienced an acute coronary event compares to the Nordic Nutrition Recommendations. 

 

The aim was to investigate to what extent patients whom have been treated for acute coronary 

syndrome adhere to the latest nutritional guidelines given by the Nordic Nutrition 

Recommendations 2012. 

 

To answer the aim of the study a quantitative method was used through a survey study. Forty-

two people were enrolled by consecutive sampling from three different heart polyclinics in 

southern Sweden. The study had a response rate of 76 percent, which suggests that the study 

had a high generalisability. Correlations between independent variables were controlled with 

Student’s t-test and Fisher’s exact test. 

 

The results showed that only two percent of the patients reached the guidelines dietary 

reference level when it comes to fruits and vegetables. The same result was shown when it 

comes to wholegrain dietary intake among this population, only two percent reached the 

recommended level. Looking at the dietary intake of red meat the result showed that 88 

percent eat according to The Nordic Nutrition Recommendations. Looking at the intake of 

nuts and seeds, 26 percent of the patients ate as suggested in the guidelines. Sixty-four percent 

of this studies participants reached the recommended intake of fish per week. Only a low rate 

of the patients had completely excluded fat dairy products and butter-based products.  

 

The conclusion was made that patients who went through an acute coronary event have a 

dietary consumption that to a low extent correspond to The Nordic Nutrition 

Recommendations. There are room for improvement in this area. With the help of further 

studies in this subject would illuminate greater understanding about the dietary patterns 

among this patient group and how patient participatory dietary interventions could contribute 

to cardiovascular health. 

 

Key words: Diet, Nutrition Policy, Acute Coronary Syndrome, Secondary prevention, Cross-

Sectional Studies   
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INLEDNING 

Kosthållning är en viktig faktor vid både primär- och sekundärprevention av hjärt- och 

kärlsjukdomar. Trots de stora hälsovinster som kan uppnås genom god kosthållning är det få 

personer i Sverige som når upp till de rekommendationer som utarbetats i Nordiska 

Näringsrekommendationer 2012 (NNR 2012), och därefter kvantifierats av Livsmedelsverket. 

Detta verkar även gälla för personer som genomgått en kardiovaskulär händelse, men 

detaljerad kunskap saknas för denna population. För att kunna hjälpa personer med hjärt-

kärlsjukdom att välja hälsofrämjande kost genom riktad information, behöver sjuksköterskor 

ta utgångspunkt i individens nuvarande kosthållning såväl som patientgruppens kosthållning 

som helhet. Genom en personcentrerad vård som ser till varje individs berättelse och gör 

patienten delaktig i planläggningen av sin egen vård ökar förutsättningarna för att uppnå 

uppsatta mål (Ekman et al., 2012). Denna studie önskar bidra med ökad kunskap om hur 

kosthållningen ser ut hos personer som genomgått akut koronart syndrom (AKS). 

 

 

BAKGRUND 
 

Akut koronart syndrom 

Ungefär var tionde person i Sverige har någon form av hjärt-kärlsjukdom och det är den 

vanligaste dödsorsaken i de ekonomiskt välbärgade länderna (Erlinge, 2010). Kända 

riskfaktorer för kranskärlssjukdom är manligt kön, hög ålder, rökning, övervikt, kostvanor, 

fysisk inaktivitet, hypertoni samt diabetes. Flera av dessa riskfaktorer bidrar till eller 

accelererar bildandet av ateroskleros vilket kan leda till akut hjärtsjukdom. Aterosklerotiska 

plack består av kolesterol som lagrats in i kärlväggen (Erlinge, 2010). Genom 

inflammatoriska processer i artärväggen kan LDL-kolesterol i placket oxideras och starta en 

allt större inflammatorisk reaktion som bryter ner barriären mot blodbanan. Detta exponerar 

kollagen och andra bindvävskomponenter vilket aktiverar trombocyter för att begränsa den 

uppfattade sårskadan, med det negativa resultatet att en tromb uppstår som helt eller delvis 

hindrar blodflödet genom det påverkade blodkärlet (Erlinge, 2010). Detta förhindrar 

transporten av näring och syrgas i blodkärlets försörjningsområde och kan leda till ischemi. 

Om detta sker i ett av hjärtats kranskärl uppstår ischemi i myokardiet, vilket leder till att 

muskelvävnaden inte får den mängd syrgas som krävs för att hjärtats energibehov ska täckas. 

En hjärtinfarkt har inträffat. Detta leder i sin tur till celldöd vilket medför att hjärtats 

kontraktioner upphör i det drabbade området (Wikström, 2011). Hjärtmuskeln utsätts för syre- 

och näringsbrist relaterat till den ocklusion som det rupterade plackets trombotisering orsakar 

(Erlinge, 2010).  

 

En total ocklution av ett kranskärl benämns som ST-Elevation Myocardial Infarction (STEMI) 

vilket kan ses på EKG som regionala ST-höjningar eller vänster grenblock, genom 

biomarkörer i blodprover och ofta har patienten ett tydligt insjuknande med centrala 

bröstsmärtor samt illamående (Wallentin, 2011). En delvis ocklution kan utifrån anamnesen 

benämnas som antingen Non-ST-Elevation Myocardial Infarction (NSTEMI) eller Unstable 

Anginga Pectoris (USAP) (Erlinge, 2010). Akut koronart syndrom är ett gemensamt namn för 

STEMI, NSTEMI, USAP och plötslig hjärtdöd.  

 

Behandlingen av akut koronart syndrom innebär i första hand reperfusionsbehandling genom 

perkutan koronar intervention (PCI). En mindre effektiv behandling är kraftig antitrombotisk 

behandling som trombolys, vilket kan användas i vissa geografiska områden när tid till 

behandling är en avgörande faktor. Vid mer utbredda förträngningar i kranskärlen kan det bli 

nödvändigt med öppen kranskärlsoperation (CABG). Fortsatt behandling inriktas mot 



2 
 

minskad risk för återinsjuknande med hjälp av blodfetthämmande och blodproppshämmande 

läkemedel samt att hjälpa patienten med att förändra livsstilsrelaterade faktorer som rökning, 

inaktivitet och en ohälsosam kosthållning (Socialstyrelsen, 2015). 

 

 

Kön, kost och hjärt-kärlsjukdom 

Mortaliteten i hjärt-kärlsjukdomar har sjunkit de senaste åren, framför allt för män (Schenck-

Gustafsson, 2011). Men hjärtinfarkt är fortfarande den vanligaste dödsorsaken för kvinnor 

över 55 år och män över 45 år, och utgör elva respektive sexton procent av dödsfallen för 

kvinnor och män i Sverige. Anledningen till att kvinnor insjuknar i genomsnitt tio år senare än 

män tros bero på en skyddande effekt av kvinnliga könshormoner, då kvinnor som har 

genomgått menopaus, blivit ooforektomerade eller som lider av polycystiskt ovariesyndrom 

har samma risk för hjärt-kärlsjukdom som män. Premenopausala kvinnor har som regel en 

bättre lipidprofil jämfört med jämnåriga män, med lägre nivåer av LDL-kolesterol och högre 

nivåer av HDL (Schenck-Gustafsson, 2011). 

 

Diabetes verkar vara en större riskfaktor för kvinnor än män, och premenopausala kvinnor 

med diabetes har lika stor risk för hjärt-kärlsjukdom som jämnåriga män (Schenck-

Gustafsson, 2011). Glykemiskt index är ett mått på hur blodsockret påverkas av kolhydraterna 

i olika livsmedel eller kombinationer av livsmedel, där ett högt glykemiskt index anger att 

kosten har en snabb blodsockerstigning och ett lågt glykemiskt index anger en långsammare 

stigning. Att äta mat med ett högt glykemiskt index verkar enbart vara en riskfaktor för 

kvinnor, men inte för män (Hellénius, 2011).  

 

Osunda kostvanor är starkt kopplat till hjärt-kärlsjukdom hos både kvinnor och män 

(Hellenius, 2011). Där diabetes ger mer hälsoförluster för kvinnor verkar övervikt ge mer 

problem för män på grund av ökad tendens att lagra övervikten som bukfetma. Kvinnor äter 

generellt mer hälsosamt än män, till exempel när det gäller konsumtion av frukt och grönsaker 

Men att förändra kostvanorna från traditionella skandinaviska kostmönster i riktning mot 

medelhavskost, med större andel frukt, grönsaker och fleromättade fetter, har visats vara lika 

skyddande mot hjärt-kärlsjukdom för både kvinnor och män (Hellénius, 2011). 

 

 

Livsmedelsgrupper som påverkar kardiovaskulär hälsa 

Enligt European Society of Cardiologys (ESC) riktlinjer från 2016 (Piepoli et al., 2016) och 

NNR 2012 (Nordic Council of Ministers, 2014) kan rekommenderad kosthållning bidra till 

minskad risk för kardiovaskulär sjukdom. NNR 2012 har gått ut med specifika riktlinjer om 

hur mycket av enskilda livsmedelsgrupper som bör konsumeras för att främja kardiovaskulär 

hälsa och minska sjukdom. Enligt Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid 

ohälsosamma levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2017), är osunda matvanor en av de främsta 

orsakerna till ökad risk för sjukdom, försämrad livskvalitet samt en för tidig död. En 

ohälsosam kosthållning påverkar den totala sjukdomsbördan i såväl Sverige som hela världen.  

 

Friska personer som byter ut sedvanliga skandinaviska kostmönster mot medelhavskost 

minskar risken för hjärtinfarkt, stroke och kardiovaskulär död med 30 procent, och för den 

som redan drabbats av en hjärtinfarkt minskar risken för återinsjuknande och kardiovaskulär 

död med 72 procent (Socialstyrelsen, 2017). 
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Grönsaker, rotfrukter, baljväxter, frukt och bär 

Hög konsumtion av grönsaker, frukt och bär är associerat med lägre förekomst av hjärt- och 

kärlsjukdom generellt och för hjärtinfarkt specifikt (Nordic Council of Ministers, 2014) och 

Livsmedelsverket rekommenderar utifrån NNR 2012 ett dagligt intag av minst 500 gram 

grönsaker, rotfrukter, baljväxter, frukt och bär (Brugård Konde et al., 2015). ESC anger en 

liknande rekommendation om att äta minst 200 gram grönsaker respektive 200 gram frukt och 

bär dagligen (Piepoli et al., 2016). 

 

Wang et al. (2014) fann att risken för hjärt- och kärlsjukdom minskar med fyra procent för 

varje portion grönsaker á 77 gram som konsumerades dagligen, och fem procent för varje 

portion frukt á 80 gram. En platåeffekt uppnåddes vid fem portioner av frukt och grönsaker 

per dag varefter ingen ytterligare riskminskning skedde vid ytterligare konsumtion. Både frukt 

och grönsaker är associerade med viktminskning över tid (Mozaffarian, Hao, Rimm, Willet & 

Hu, 2011). 

 

Baljväxter är en god källa till fiber, protein och växtsteroler, och har visats sänka nivåerna av 

både LDL och totalkolesterol (Bechtold et al., 2017). Bechtold et al. (2017) fann att en daglig 

konsumtion av 100 gram baljväxter bidrog till tio procent mindre risk för kardiovaskulär 

sjukdom. 

 

 

Fullkornsprodukter 

Ett högt intag av fullkornsprodukter minskar risken för hjärt- och kärlsjukdom (Nordic 

Council of Ministers, 2014) och Livsmedelsverkets rekommendation för dagligt intag 

(Brugård Konde et al., 2015) är för närvarande 75 gram per 10 megajoule, vilket de menar 

motsvarar ca 70 gram per dag för kvinnor och 90 gram för män. 

 

Ett ökat intag av fiber minskar risken för både kranskärlssjukdom och diabetes mellitus typ 

två, bland annat genom att minska ökningen i serumglukos efter kolhydratrika måltider, och 

genom att sänka serumnivåer av totalkolesterol och LDL-kolesterol (Piepoli et al., 2016; 

Bechtold et al., 2017). Enligt Bechtold et al. (2017) ger ett dagligt intag av 100 gram 

fullkornsprodukter 17 procent lägre risk att drabbas av kardiovaskulär sjukdom. Ett högt 

fiberintag uppvisar också ett samband med viktminskning över tid (Mozaffarian et al., 2011). 

 

 

Kött från nöt, gris, lamm, ren och vilt 

Enligt NNR 2012 (Nordic Council of Ministers, 2014) innebär en hög konsumtion av rött 

kött, och framför allt bearbetat rött kött, en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Denna risk 

kan minskas om köttet ersätts av baljväxter, fisk eller fågel, utan att ge en negativ effekt på det 

totala näringsintaget. NNR 2012 rekommenderar att det genomsnittliga intaget av rött kött 

inte bör överstiga 500 gram per vecka och Livsmedelsverket preciserar i en rapport att enbart 

en mindre del av dessa 500 gram bör utgöras av bearbetat kött (Brugård Konde et al., 2015). 

Till bearbetat kött räknas kött som konserverats genom rökning, saltning, gravning eller 

kemisk konservering. Bearbetat kött innehåller ofta mycket salt och omättade fetter, och 

inkluderar livsmedel som skinka, bacon, korv och andra charkuteriprodukter. Konsumtion av 

både rött kött och bearbetat kött är associerat med viktuppgång (Mozaffarian et al., 2011; 

Fogelholm, Anderssen, Gunnarsdottir & Lahti-Koski, 2012).  

 

Konsumtion av obearbetat rött kött har ett samband med både förekomst av kardiovaskulär 

sjukdom och kardiovaskulär dödlighet (Abete, Romaguera, Vieira, Lopez de Munain & Norat, 
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2014; Bechthold et al., 2017; Wolk, 2017), men sambandet är starkare för bearbetat kött 

(Abete et al., 2014; Bronzato & Durante, 2017; Wolk, 2017). Bechtold et al. (2017) fann i sin 

metaanalys av prospektiva kohortstudier att risken för koronarsjukdom ökade med tio till 

tjugo procent per 100 gram rött kött som konsumerades per dag, medan Wolk (2017) 

uppskattar att den kardiovaskulära dödligheten ökar med 15 procent per 100 gram rött kött 

som konsumerades per dag. Bronzato och Durante (2017) fann i sin litteraturöversikt att rött 

kött med synligt fett ökade risken för kardiovaskulär sjukdom men att detta samband saknades 

för magert kött. 

 

Bearbetat kött har visats öka risken för kardiovskulär sjukdom med 42 procent för varje 50 

gram som konsumeras dagligen (Bronzato & Durante, 2017; Wolk, 2017). Motsvarande siffra 

för kardiovaskulär dödlighet var 24 procent per 50 gram daglig konsumtion av bearbetat kött 

(Bronzato & Durante, 2017). Enligt Bechtold et al. (2017) kan sambandet mellan rött kött och 

hjärtsjukdom bero på att rött kött innehåller hemjärn, proinflammatoriska ämnen och stor 

andel mättade fettsyror. 

 

 

Nötter och frön 

Intag av upp till 30 gram nötter per dag minskar risken för hjärt- och kärlsjukdom med 20 till 

30 procent (Brugård Konde et al., 2015). NNR 2012 uppmanar till ökad konsumtion av nötter 

och frön (Nordic Council of Ministers, 2014), medan både Livsmedelsverket (Brugård Konde 

et al., 2015) och ESC (Piepoli et al., 2016) rekommenderar ett dagligt intag på 30 gram nötter. 

 

Nötter innehåller både fiber och omättade fettsyror. Ökad konsumtion av nötter minskar 

förekomsten av både ischemisk hjärtsjukdom och hjärt- och kärlsjukdom generellt, där en 

daglig konsumtion av 28 gram nötter minskade risker för hjärt- och kärlsjukdom med 29 

procent (Luo et al., 2014). Konsumtion av nötter kan öka HDL hos personer med låga nivåer 

(Mohan et al., 2018).  

 

Nötter innehåller en stor andel fett och är således energitäta livsmedel, vilket rest farhågor om 

att konsumtion av nötter skulle kunna leda till viktuppgång och därmed till ökad 

kardiovaskulär sjukdomsrisk. Dock har studier visat att nötkonsumtion inte leder till 

viktuppgång (Wang et al., 2012; Martin, Germanò, Hartley, Adler & Rees, 2015; Rock, Flat, 

Barkai, Pakiz & Heath, 2017; Mohan et al. 2018) utan snarare att nötkonsumtion visar ett 

samband med viktminskning (Mozaffarian et al., 2012; Fogelholm et al., 2012). Förklaringen 

till detta har föreslagits bero på högt innehåll av fiber, långsam matspjälkning, ökad 

mätthetskänsla samt att konsumtion av nötter ersätter andra bearbetade livsmedel med sämre 

lipidprofil (Mozaffarian et al., 2011; Mohan et al., 2018). Claesson, Holm, Ernersson, 

Lindtröm och Nystrom (2009) fann även att basalmetabolismen ökade vid två veckors 

överkonsumtion av jordnötter men inte vid överkonsumtion av tillsvarande kalorimängd 

godis. 

 

Nötter, speciellt pistagenötter och paranötter, innehåller mögelgiftet Aflatoxin B1 som ökar 

risken för levercancer (Eneroth, Wallin, Leander, Nilsson Sommar & Åkesson, 2017). Enligt 

Eneroth et al. (2017) vägs denna risk upp av minskad förekomst av stroke, hjärtinfarkt och 

kardiovaskulär död; en ökning av nötkonsumtionen från fem till 30 gram per dag skulle 

resultera i en ökning av noll till tre fall av levercancer per år, beroende på typ av nötter som 

konsumeras, samtidigt som en sådan ökning i nötkonsumtion skulle förhindra 7680 dödsfall 

årligen från kardiovaskulär sjukdom.  
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Mättade och omättade fettsyror 

Att ersätta mättat fett från rött kött och feta mejeriprodukter med omättat och fleromättat fett 

från fisk, nötter, frön och vegetabiliska oljor reducerar risken för dödsfall av kardiovaskulära 

orsaker, speciellt när det gäller hjärtinfarkt (Nordic Council of Ministers, 2014). NNR 2012 

rekommenderar att smör och matfettsblandningar med smör byts ut mot vegetabiliska oljor 

och matfetter med stor andel enkel- och fleromättat fett, samt att feta mejeriprodukter ersätts 

med magra sådana (Nordic Council of Ministers, 2014). ESC ger en generell rekommendation 

om att andelen mättat fett inte bör överstiga tio energiprocent och att andelen transfetter från 

bearbetade livsmedel bör undvikas helt och naturligt förekommande transfetter i animaliska 

livsmedel bör begränsas till en energiprocent (Piepoli et al., 2016). 

 

Intag av fisk kan, på grund av dess höga innehåll av fleromättade fettsyror, ha en positiv 

inverkan på hjärt- och kärlhälsa vid konsumtion upp mot två till fyra gånger i veckan. Med 

utgångspunkt i både miljöaspekter av överfiskning, positiva effekter på hjärtkärlhälsa och 

förekomsten av miljögifter i fisk rekommenderar Livsmedelsverket att fisk ingår i kosten två 

till tre måltider i veckan, varav minst ett av tillfällena ska vara fet fisk (Brugård Konde et al., 

2015). ESC rekommenderar att fisk ingår i kosten två gånger i veckan, varav en av måltiderna 

skal vara fet fisk (Piepoli et al., 2016). 

 

Både insjuknande i och dödlighet av ischemisk hjärtsjukdom verkar minska när rött kött, som 

innehåller mestadels mättat fett, ersätts med fisk och baljväxter, som innehåller mestadels 

enkel- och fleromättat fett. En prospektiv kohortstudie av Orlich et al. (2013) fann reducerad 

dödlighet från ischemisk hjärtsjukdom, och total kardiovaskulär dödlighet, hos män som var 

veganer, lakto-ovo-vegetarianer och pescitarianer jämfört med de som åt rött kött mer än en 

gång i veckan. Würtz et al. (2016) fann att risken för ischemisk hjärtinfarkt minskade hos 

kvinnor när konsumtion av rött kött, fågel och mager fisk ersattes med fet fisk. Crowe, 

Appleby, Travis och Key (2013) fann vidare att veganer och lakto-ovo-vegetarianer av bägge 

kön hade 32 procent lägre risk att drabbas av ischemisk hjärtsjukdom, och 28 procent lägre 

dödlighet från detsamma, jämfört med de som åt fisk och/eller rött kött. Den gynnsamma 

effekten av att ersätta kött med fet fisk kommer sannolikt från att mättat fett ersätts av 

fleromättat fett med hög andel omega-3 (Bechtold et al., 2017). På liknande sätt kan den 

positiva effekten av att ersätta rött kött med vegetarisk kost tillskrivas att mättat fett ersätts av 

fleromättat fett och att intag av fiber ökar (Crowe et al., 2013). 

 

Den största källan till mättade fettsyror i Sverige kommer från mejeriprodukter (Amcoff et al., 

2012). Hooper, Martin, Abdelhamid och Davey Smith (2015) fann i sin metanalys av 

randomiserade kontrollerade interventionsstudier att antalet kardiovaskulära händelser kunde 

minskas med 17 procent genom reduktion av innehållet av mätt fettsyror i kosten. Denna 

effekt sågs tydligast när kostinterventionerna sänkte andelen mättade fettsyror i kosten med 

över åtta energiprocent, eller där andelen mättade fettsyror utgjorde över 18 energiprocent 

innan interventionerna. 
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Tabell 1. Kostrekommendationer för god hjärt- och kärlhälsa utifrån NNR 2012 och Livsmedelsverket. 

 

Kostmönster i Sverige 

Enligt Livmedelsverkets senaste kartläggning av matvanor i Sveriges befolkning (Amcoff et 

al., 2012) låg den genomsnittliga konsumtionen av frukt och grönsaker på 304 gram per dag 

och enbart 17 procent åt mint 500 gram frukt och grönsaker per dag. Konsumtionen av rött 

kött och bearbetat kött som korv översteg 500 gram per vecka hos kvinnor i åldersgruppen 45-

64 år och hos samtliga åldersgrupper bland männen. Intaget av fullkorn var i genomsnitt 52 

gram per 10 MJ och enbart tolv procent av befolkningen uppnådde det rekommenderade 

dagliga intaget på 75 g per 10 MJ. Enbart 31 procent uppgav att de någon gång åt nötter och 

frön, och den genomsnittliga konsumtionen låg på 5 gram per dag. Åttio procent åt fisk, varav 

70 procent av befolkningen åt fisk minst en gång i veckan (Amcoff et al., 2012). I 

SWEDEHEART årsrapport 2016 (SWEDHEART, 2017) går det att uttyda att få personer i 

Sverige som har genomgått hjärtinfarkt äter tillräckligt av grönsaker och fisk, vilket är 

livsmedelsgrupper som NNR 2012 definierar som bidragande till god kardiovaskulär hälsa. 

SWEDEHEART nämner inte hur övriga kostråd följs. 

 

 

Sekundärpreventiv vård 

Sekundärprevention innebär förebyggande åtgärder för att förhindra återinsjuknande i tidigare 

genomgången sjukdom (Socialstyrelsen, 2009). Målet med den sekundärpreventiva vården 

efter kranskärlsbehandling i samband med AKS är bland annat att motivera samt stödja 

patienten att kontrollera de påverkbara riskfaktorer som existerar så som rökstopp, fysisk 

inaktivitet, ohälsosamma kostvanor, diabetes, högt blodtryck, bukfetma samt psykosocial 

stress (Erlinge & Nilsson, 2017). Detta bidrar till färre patienter som återinsjuknar i AKS, 

minskad dödlighet samt färre symtom. Den sekundärpreventiva vården fokuserar på såväl 

optimering av läkemedelsbehandling samt hjälper patienten att förändra en eventuellt 

ohälsosam livsstil. Patientens individuella behov är utgångspunkten vid den 

sekundärpreventiva rehabiliteringen (Hambraeus, 2011). Det sekundärpreventiva arbetet 

börjar redan de första dagarna efter insjuknade och fortgår med uppföljning på 

hjärtmottagning samt i primärvården. Patienterna som genomgått en kranskärlsbehandling i 

samband med AKS erhåller livsstilsrådgivning som bland annat innefattar kostrådgivning 

utifrån NNR 2012 vid det första sekundärpreventiva mötet (Stockholms läns landsting, 2016). 

Det är av stor vikt att sjuksköterskan samlar kunskap kring och tar del av patientens unika 

person och dennes berättelse (Santamäki Fischer, 2010). För att hjälpa patienten till bestående 

livsstilsförändringar när det kommer till påverkbara riskfaktorer så som till exempel kost, är 

det sjuksköterskans uppgift att medvetandegöra patienten och främja delaktighet i den egna 

vården (Kostenieus & Lindqvist, 2006).  

Livsmedel Rekommenderat intag 

Grönsaker, rotfrukter (exklusive 

potatis), baljväxter, frukt och bär 

Minst 500 gram per dag 

Fullkorn 75 gram per 10 MJ, vilket motsvarar ett dagligt intag 

på 75 gram för kvinnor respektive 90 gram för män. 

Nötter och frön 30 gram per dag 

Fisk 2-3 gånger per vecka, varav en gång fet fisk 

Smör och matfettsblandningar med 

smör 

Undviks helt och ersätts med vegetabiliska oljor och 

matfetter med stor andel enkel- och fleromättat fett 

Feta mejeriprodukter Undviks helt och ersätts med magra mejeriprodukter 

Kött av nöt, gris, lamm, ren och vilt. Maximalt 500 gram per vecka 
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Personcentrerad omvårdnad – teoretisk referensram 

Genom sjukvårdens historia har patienten reducerats till en sjukdom utan att se den person 

som finns bakom. Tanken kring en personcentrerad vård väcktes i mitten av 1900-talet av 

psykologen Carl Rogers. Rogers beskrev att patienten skulle vara en expert på sig själv, 

terapeuten skulle stödja patienten att finna självinsikt. Hierarkin inom sjukvården, där 

patienten sökte hjälp och vårdpersonalen hade makten över den vård som gavs kvarstod. 

Sedan 1980-talet går det att läsa i Hälso- och sjukvårdslagen att patienter ska få uttrycka sin 

egen vilja samt vara delaktig i beslut. Den personcentrerade vården fokuserar på att sätta 

personen bakom diagnosen i centrum. Målet är att patienten ska vara delaktig i alla beslut som 

rör den egna vården. Patienten ska bemötas och behandlas utifrån den individ denne är. 

Vården ska utgå och planeras utifrån patientens berättelse kring dennes sjukdomshistoria. 

Sjukvården ska bygga på en humanistisk grund och vara etiskt korrekt (Edvarsson, 2010).  

 

En personcentrerad omvårdnad medför engagemang och tillfredsställelse vilket i sin tur ger 

patienten såväl som vårdpersonalen en känsla av välbefinnande. För att främja patientens 

lärande, delaktighet och valmöjligheter uppmuntras sjuksköterskan att hitta individuellt 

anpassade lösningar. För att detta ska vara möjligt är det av betydelse att sjuksköterskan ska 

ha ett professionellt förhållningssätt med sociala färdigheter och ha mellanmänskliga 

egenskaper, sjuksköterskan ska vara lojal till sitt yrke samt ha god självkännedom. Att arbeta 

personcentrerat innebär att vara empatiskt engagerad, att se till patientens fysiska behov och 

att arbeta med dennes värderingar och övertygelser (McCance, Slater & McCormack, 2009). 

 

Kunskapen om personcentrerad vård finns i stor utsträckning hos många vårdgivare men det 

finns svårigheter att ändra inarbetade traditionella rutiner i den kliniska verksamheten. För att 

den personcentrerade vården ska kunna implementeras i verksamheten så är det viktigt att 

etablera rutiner som initierar och integrerar denna vård i det dagliga arbetet. Då patientens 

berättelse är grundläggande för vården ska denna dokumenteras samt en vårdplan som utgår 

från denna berättelse ska upprättas där patienten är delaktig i diskussionen kring sin vård och 

behandling. Patientens ökade delaktighet utvecklas till ett partnerskap som ökar chansen att 

uppnå gemensamt satta mål (Ekman et al., 2012).  

 

 

Problemformulering 

Nordiska Näringsrekommendationer 2012 har gått ut med rekommendationer om hur mycket 

av enskilda livsmedelsgrupper som bör konsumeras för att främja kardiovaskulär hälsa och 

minska sjukdom. Enligt SWEDHEART:s årsrapport från 2016 är det få personer i Sverige 

som genomgått AKS som äter tillräckligt med grönsaker och fisk, och det råder oklarhet om 

hur övriga kostråd följs. Med bakgrund i detta skulle vi därför vilja undersöka hur väl denna 

grupps kostmönster överensstämmer med de kostråd som Nordiska 

Näringsrekommendationer 2012 ger rörande främjande av kardiovaskulär hälsa. 

 

 

SYFTE 

Syftet var att undersöka hur kosthållningen hos patienter som vårdades för akut koronart 

syndrom stämmer överens med de nordiska näringsrekommendationerna.  
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METOD 

 

Ansats och design 

För att få svar på studiens syfte huruvida kosthållningen hos patienter som vårdades för akut 

koronart syndrom stämmer överens med de nordiska näringsrekommendationerna tillämpades 

en kvantitativ ansats. En kvantitativ tvärsnittsstudie kan hjälpa till att ge en bild av en 

population vid en specifik tidpunkt eller under en begränsad tid (Polit & Beck, 2017).  

Denna studie är en empirisk prevalensstudie i form av en deskriptiv icke-experimentell 

tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats där enkäter användes för insamling av data. Målet med 

denna typ av deskriptiva studier är att undersöka förekomsten av ett beteende utan att söka 

korrelation mellan oberoende och beroende variabler (Polit & Beck, 2017).  

 

 

Urval 

Inklusionskriterierna för denna studie var kvinnor och män under 75 år som vårdades för akut 

koronart syndrom och kom på sitt andra sekundärpreventiva besök. Patienterna skulle även 

kunna läsa och skriva det svenska språket. Exkluderade från studien var de patienter med 

diagnostiserad demens eller som på grund av nedsatt kognitiv funktion hade svårt att deltaga. 

Totalt tillfrågades 55 patienter som uppfyllde inklusionskriterierna att delta i studien. Två 

patienter tillfrågades inte om deltagande i studien då de inte uppfyllde inklusionskriteriet att 

deltagaren skulle vara under 75 år. I studien tillämpades ett konsekutivt urval, det betyder att 

alla patienter som uppfyllde inklusionskriterierna under den angivna tidsperioden tillfrågades 

om deltagande vilket minskar risken för bias (Polit & Beck, 2017). 

 

 

Genomförande 

Studien genomfördes vid tre kranskärlsmottagningar i södra Sverige. Verksamhetscheferna för 

kranskärlsmottagningarna kontaktades via mail och telefon för en kortfattad information om 

studien och fick därefter skriftlig information samt förfrågan om godkännande att få 

genomföra studien på enheten per post. För att utvärdera studiens frågeformulär innan den 

distribueras till respondenterna genomfördes en pilotstudie med ett litet urval av den valda 

populationen. Enligt Polit och Beck (2017) kan en analys av svaren från en pilotstudie 

användas för att utvärdera om vissa frågor upplevdes som svåra att svara på, eller om många 

respondeter svarar likartat på ett sådant vis att vissa frågor får en hög andel svar i mitten, så 

kallad fence-sitting, eller om svaren samlades vid en av extremerna, så kallat tak- respektive 

golveffekt. I sådana tillfällen kan svarsalternativen behöva tas bort eller formuleras om. En 

pilotstudie med fyra deltagare som uppfyllde huvudstudiens inklusionskriterier genomfördes 

vid en mottagning i södra Sverige. Antalet deltagare i pilotstudien utökades till sju stycken då 

författarna inte kunde dra tillräckliga slutsatser efter fyra deltagare. Svaren från pilotstudien 

analyserades och vissa frågor reviderades innan den slutgiltiga enkäten (Bilaga 1) 

distribuerades till mottagningarna i södra Sverige.  

 

Sextio enkäter fördelades vid tre kranskärlsmottagningar i södra Sverige. Sjuksköterskorna på 

de aktuella mottagningar informerades personligen av studiens författare om studiens 

genomförande samt för att kunna besvara eventuella frågor. Sjuksköterskorna erhöll kuvert 

som innehöll skriftlig forskningspersonsinformation med samtyckesformulär (Bilaga 2) samt 

studiens frågeformulär. Populationen i denna studie utgjordes av patienter som besökt en 

kranskärlsmottagning i södra Sverige under en period på sammanlagt nio veckor, från mitten 

av december 2017 fram till mitten av februari 2018. Patienterna informerades av 

sjuksköterskorna om frivilligt deltagande samt att deltagandet skedde konfidentiellt. 
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Samtyckesformulären och enkäterna som delades ut till patienterna i ett kuvert tilldelades ett 

individuellt kodnummer, detta för att möjliggöra borttagning av svarsdata i det fall patienten 

valde att avbryta sitt deltagande efter datainsamlingen. Patienterna fick möjlighet att ställa 

frågor angående studien. Deltagarna i studien tillfrågades om deltagande och fyllde i enkäten i 

samband med sitt andra sekundärpreventiva mottagningsbesök som skedde åtta till tio veckor 

efter det att patienterna skrivits ut från sjukhuset, vilket innebar sex till åtta veckor efter det 

första mottagningsbesöket. Sjuksköterskorna var inte närvarande när respondenterna fyllde i 

enkäterna. Deltagarna i studien lämnade det förslutna kuvertet till sjuksköterskorna som 

förvarade kuverten inlåsta fram till insamling av studiens författare. De patienter som ej 

önskade att deltaga lämnade in en tom enkät som förvarades tillsammans med de ifyllda 

enkäterna, detta för att kunna räkna ut svarsfrekvensen. Enkäterna hämtades från 

mottagningarna vid tre separata tillfällen för att kontrollera svarsfrekvensen samt hur många 

enkäter som delats ut. Vid ett tillfälle omdistribuerades enkäter från en mottagning till de två 

andra för att få tillräckligt många besvarade enkäter. 

 

Totalt delade sjuksköterskorna vid mottagningarna ut 55 enkäter varav 42 besvarades, vilket 

innebar en svarsfrekvens på 76 procent. Av de besvarade enkäterna fanns det inget internt 

bortfall, alla frågor besvarades i de 42 enkäter som resultatet bygger på. Tretton personer 

svarade inte på enkäten, detta motsvarade ett bortfall på 24 procent. Datainsamling var 

planerad att pågå under åtta veckor med start i mitten av december för att avslutas i mitten av 

februari. Efter åtta veckor återstod sju enkäter som inte delats ut. Författarna valde att 

förlänga datainsamlingsperioden med en vecka för att på så vis möjliggöra ett ökat deltagande 

i studien. Författarna höll kontinuerlig kontakt med sjuksköterskorna via mail under 

datainsamlingen, detta för att kunna ge stöd vid eventuella frågor från sjuksköterskorna samt 

ha koll på deltagarfrekvensen. 

 

 

Mätinstrument 

En enkät (Bilaga 1) utformades utifrån de kostrekommendationer gällande kardiovaskulär 

hälsa som identifierades i NNR 2012. Enkätstudier är en etablerad metod för att mäta 

kostvanor hos såväl befolkningen generellt som undergrupper av individer, och används flitigt 

inom epidemiologiska studier för att mäta intag av specifika matvaror eller grupper av 

matvaror (Deakin, 2010). Det är en kostnadseffektiv metod och har vanligtvis en bra 

svarsfrekvens (Deakin, 2010), speciellt när enkäterna distribueras individuellt i kliniska 

miljöer (Polit & Beck, 2017). Sju livsmedelsgrupper identifierades och flervalsfrågor 

skapades för vardera livsmedelsgrupp. Under konstruktionen av ett formulär bör antalet 

svarsalternativ enligt Polit och Beck (2017) initialt vara minst 50 procent fler än det tänkta 

antalet svarsalternativ, för att sedan reduceras till önskat antal. Ett stort antal svarsalternativ 

kan vara förvirrande för vissa personer, och antalet begränsas i Likertskalor ofta till mellan 

fem och sju (Polit & Beck, 2017). Vid val av antal svarsalternativ för detta frågeformulär togs 

utgångspunkt i frågeformuläret EPIC-Norfolk Food Frequency Questionnaire (1988), som har 

nio svarsalternativ per fråga. Därifrån reducerades antalet svarsalternativ till fyra per fråga. 

Detta gjorde enkäten enklare att fylla i samtidigt som den innehade god nog precision för att 

svara på syftet. Frågorna korrigerades så att mängden livsmedel i varje svarsalternativ 

antingen levde upp till rekommendationerna alternativt inte levde upp till dem, så att alla 

svarsalternativ skulle svara på forskningsfrågan. Svarsalternativ bör vara ömsesidigt 

uteslutande och meningsfulla i så mån att det inte finns svarsalternativ som kan antas bli valda 

eller avvisade av samtliga deltagare (Polit & Beck, 2017). Detta medförde att frågor om olika 

livsmedelsgrupper fick svarsalternativ med olika frekvenser, till exempel en portion per 

vecka, en portion per dag eller flera portioner per dag. På samma sätt fick frågor om olika 
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livsmedelsgrupper svarsalternativ där en portion motsvarades av olika kvantiteter, till exempel 

30, 50 eller 100 gram per portion, så att ett eller flera svarsalternativ angav följsamhet till de 

identifierade kostrekommendationerna, och resterande svarsalternativ angav grad av över- 

eller underkonsumtion. Frågor om olika livsmedel hade därför olika mängder eller frekvenser 

i sina svarsalternativ. Vissa näringsrekommendationer anges som konsumtion per dag, andra 

som konsumtion per vecka och en tredje grupp som andel av totalt intag i en större 

livsmedelsgrupp. Frågorna formulerades därför på så vis att respondenten fick ta ställning till 

daglig konsumtion för vissa livsmedelsgrupper, konsumtion per vecka för andra och portion 

av totalt intag för den tredje gruppen.  
 

Där NNR 2012 enbart uppmuntrat till ökad konsumtion utan att specificera önskad vikt för 

daglig konsumtion har rekommendation från Livsmedelsverket (Brugård Konde et al., 2015) 

använts. Flera av kostrekommendationerna är angivna i vikt per tidsenhet. För att underlätta 

för respondenterna att skatta vikt har viktangivna portionsstorlekar angetts och exempel 

konstruerats där mängd livsmedel per portion angivits. En vikttabell skapad av 

Livsmedelsverket (2001) användes för att skatta hur mycket olika kvantiteter av livsmedel 

väger. En portion frukt och grönsaker väger 100 gram, en portion fullkornsprodukter väger 

cirka 35 gram, en portion rött kött väger 50 gram och en portion nötter och/eller frön väger 30 

gram. Rekommendationen kring fisk uppgavs som antal gånger per vecka, här fanns ingen 

viktangiven portionsstorlek. Frågor gällande livsmedel som inte har några kvantifierbara 

rekommendationer om dagligt intag, men där rekommendation är att de bör ersättas med 

andra livsmedel, hade svarsalternativ som angavs på en Likertskala med fyra alternativ för 

fördelning av de två livsmedelsgrupperna samt ett svarsalternativ som angav att ingen av de 

två livsmedelsgrupperna har konsumerats i tidsperioden. 

 

För att få en bild av den population som medverkade i studien utarbetades bakgrundsfrågor 

om ålder och kön samt frågor om påverkbara riskfaktorer för akut koronart syndrom så som 

rökning, diabetes, högt blodtryck, bukfetma samt psykosocial stress. Fysisk aktivitet anses 

vara en skyddande faktor vid akut koronart syndrom, denna fråga ansågs därför viktig 

(Erlinge & Nilsson, 2017).  
 

Enkäten reviderades efter pilotstudien. Layouten ändrades så att det endast fanns frågor på en 

sida istället för på båda sidorna som det var i pilotstudien. Bland bakgrundsfrågorna ändrades 

frågan ”Kryssa i vilken/vilka sjukdomar du har” till ”Kryssa i vilken/vilka av följande 

sjukdomar du har och/eller behandlas för”. Även svarsalternativen på denna fråga ändrades, 

alternativet där patienten kunde kryssa i ”Annan sjukdom/sjukdomar” och ”Innan 

hjärtinfarkten var jag väsentligen frisk” togs bort och ersattes av ”Ingen av ovanstående 

sjukdomar”. Frågan kring hur ofta patienterna motionerade ändrades från ”Hur ofta 

motionerar du?” till ”Hur många dagar i veckan motionerar du minst 30 minuter?”. 

Svarsalternativen på denna fråga ändrades så att alternativet ”4 gånger per vecka” inte skulle 

finnas i två svarsalternativ, detta fel uppstod dock i den slutgiltiga enkäten för alternativet ”5 

gånger per vecka”. Fråga tre i kostundersökningen ändrades så att det fanns fler 

portionsexempel. 
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Dataanalys 

För att organisera, tolka, och delge resultatets sammanställda datamaterial användes 

deskriptiv statistik. Materialet omvandlades i numerisk form för att en frekvensfördelning 

skulle kunna utföras (Polit & Beck, 2017). Informationen lades in i Microsoft Excel för 

fortsatt analys när det kommer till procentsats, medelvärde, medianvärde och 

standardavvikelse. Enkätsvaren presenterades i diagram samt löpande text, vilket Polit & 

Beck (2017) menar ger en överskådlig och beskrivande bild av resultatet. 

 

Chitvåtest kan användas för att hypotestesta frekvenser av nominaldata mellan oberoende 

grupper i en korstabell (Björk, 2010; Polit & Beck, 2017). Denna analysmetod kan dock ge 

missvisande p-värden vid analys av små datamängder. Vid analys av korstabeller där en eller 

flera celler har ett förväntat värde under fem är Fishers exakta test en mer tillförlitlig 

analysmetod (Björk, 2010; Polit & Beck, 2017). En begränsning är dock att enbart två grupper 

av data kan jämföras. På grund av det låga antalet kvinnliga försökspersoner i denna studie 

fick alla kontingenstabeller av nominaldata som såg på eventuella skillnader mellan kvinnor 

och män minst en cell med ett värde under fem. Därför användes Fishers exakta test. 

Uträkningarna gjordes i Microsoft Excel 2016 enligt metod från Currell (2015).  

 

För att undersöka om det föreligger skillnader mellan två grupper data på kvotskalan 

rekommenderar Polit och Beck (2017) Students t-test. Enligt Currell (2015) förutsätter 

Students t-test att mätvärdena är kvantitativa och kontinuerliga, samt att de hämtats från två 

populationer med samma normalfördelning och varians. Uträkningarna gjordes i Microsoft 

Excel 2016, enligt metod från Currell (2015). 

 

 

Etiska överväganden 

Verksamhetscheferna för de berörda kranskärlsmottagningingarna informerades om studien 

såväl muntligt som skriftligt och fick därefter lämna ett skriftligt godkännande att studien 

kunde genomföras. Det är viktigt inom all forskning som involverar människor att 

studiedeltagarnas rättigheter skyddas (Polit & Beck, 2017). Alla patienter informerades såväl 

muntligt som skriftligt (Bilaga 3) om studiens syfte och genomförandet av studien. 

Informanterna informerades om att deltagandet sker konfidentiellt och att det är frivilligt att 

delta samt att de kan avbryta när som helst, om de så önskar, utan att detta medför negativa 

påföljder eller påverkar deras fortsatta behandling. Det förekom inget beroendeförhållande 

mellan studiens deltagare och författarna till studien. Att beakta är att patienten stod i ett 

beroendeförhållande till sjuksköterskan som delade ut enkäten. För att detta inte skulle 

påverka informantens svar, lät sjuksköterskan patienten fylla i enkäten ostört, de fick därefter 

lägga den ifyllda enkäten i ett kuvert som sedan överlämnades till sjuksköterskan. Alla 

uppgifter från patienterna behandlades strikt konfidentiellt. Enkäterna förvarades inlåsta så att 

inga obehöriga kunde ta del av det insamlade datamaterialet. Deltagarna i studien förblev 

anonyma vid redovisningen av studiens resultat. Det fanns en risk att det uppstod negativa 

känslor i samband med frågor om kosthållning i förhållande till hälsa, dessa borde adresseras 

av sjuksköterskor vid mottagningsbesöket. Patienternas kosthållning ingår i den 

sekundärpreventiva uppföljningen och sjuksköterskan har i detta arbete en stödjande funktion 

(Erlinge & Nilsson, 2017). Studiens projektplan granskades och godkändes av Etikrådet vid 

Sophiahemmet Högskola innan datainsamling påbörjades, Dnr 20171207/1923. 
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RESULTAT  

 

Bakgrundsdata  

Enkätundersökningen fick svar från 42 respondenter som vårdats för akut koronart syndrom 

och kom till sitt andra sekundärpreventiva besök vid en kranskärlsmottagning i södra Sverige. 

Nio respondenter var kvinnor (21%) och 33 var män (79%). Ingen respondent valde 

svarsalternativet ”Identifierar mig inte som kvinna eller man”. Respondenterna var mellan 46 

och 75 år. Majoriteten (55%) tillhörde åldersspannet 66 till 75 år (Figur 1). Det förelåg ingen 

statistiskt signifikant skillnad i ålder mellan kvinnor och män (p=0,62). 

 

 
Figur 1. Åldersfördelning bland studiedeltagarna. (n=42) 

 

Tolv procent av studiedeltagarna uppgav att de röker medan resterande 88 procent uppgav att 

de inte röker. Ingen respondent uppgav att de feströker. Sju av nio kvinnor (78%) svarade ”Ja” 

på frågan om de ofta kände sig stressade medan motsvarande siffra för männen var åtta av 

trettiotre (24%). Denna skillnad i upplevelse av stress mellan kvinnor och män var statistiskt 

signifikant (p=0,005). Tjugofem respondenter (60%) uppgav att de hade nära anhöriga som 

drabbats av hjärtinfarkt, fjorton respondenter (33%) uppgav att de inte hade det, och tre 

respondenter (7%) uppgav att de inte visste om någon nära anhörig drabbats av hjärtinfarkt. 

Bortsett från frågan om upplevelse av stress förelåg det inga statistiskt signifikanta skillnader 

mellan könen på bakgrundsvariablerna. 

 

 

Tidigare sjukdomar 

Deltagarna fick besvara frågor kring vilka sjukdomar de hade eller som de behandlades för 

(Figur 2). Nio respondenter (21%) uppgav att de hade diabetes, 25 respondenter (60%) att de 

hade högt blodtryck och 17 respondenter (40%) att de hade höga blodfetter. Femton av dessa 

respondenter hade enbart en av diagnoserna, tolv hade två av diagnoserna och fyra hade alla 

tre tillstånden. Elva respondenter (26%) uppgav att de inte hade någon av de tre tillstånd som 

frågan handlade om. 
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Figur 2. Bakgrundsdata över respondenternas svar på vilka sjukdomar de hade eller hade behandlats för. Det 

var möjligt att kryssa för fler än ett svarsalternativ. (n=42) 
 

 

Motionsvanor 

Fysisk aktivitet kan minska risken för hjärtsjukdom och kardiovaskulära riskfaktorer som 

diabetes och hypertoni och NNR 2012 rekommenderar åtminstone 150 minuters måttlig eller 

75 minuter högintensiv aktivitet per vecka (Nordic Council of Ministers, 2014). Detta täcks 

garanterat in av svarsalternativet om 30 dagars motion ”5-7 gånger per vecka”, men kan också 

täckas in av alternativet ”3-5 gånger per vecka” beroende på den fysiska aktivitetens 

intensitet. Fjorton personer (33%) uppgav att de motionerade fem till sju gånger i veckan, 17 

personer (40%) att de motionerade tre till fem gånger i veckan och tio personer (24%) att de 

tränade en till två gånger i veckan. Enbart en person (2%) uppgav att hen inte motionerade 30 

minuter någon gång. (Figur 3). 

 

 
Figur 3. Bakgrundsdata över respondenternas motionsvanor. (n=42) 
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Kostundersökning 

Studiedeltagarna tillfrågades angående deras kostvanor utifrån de kostrekommendationer som 

föreligger för patienter med akut koronart syndrom. Resultaten från de sju kostrelaterade 

frågorna presenteras nedan. 

 

 

Frukt och grönsaker 

Första frågan var, hur ofta de ätit en portion (100 gram, t.ex. ett äpple eller en näve bönor) 

med frukt eller grönsaker. En respondent (2%) uppgav att hen inte åt en portion med frukt 

eller grönsaker någon gång. En klar majoritet av respondenterna, 32 personer (76%), åt en till 

två portioner med frukt eller grönsaker per dag. Åtta respondenter (19%) åt tre till fyra 

portioner med frukt och grönsaker per dag. Rekommenderad mängd är minst 500 gram per 

dag, vilket motsvarade av svarsalternativet fem eller fler portioner per dag. En respondent 

(2%) uppgav detta svarsalternativ. Således uppnådde två procent av respondenterna 

rekommendationerna för konsumtion av frukt och grönsaker. Det förelåg inga statistiskt 

signifikanta skillnader mellan könen eller jämfört med andra bakgrundvariabler. 

 

 
Figur 4. Kostundersökningsdata över respondenternas frukt- och grönsaksintag per dag. (n=42) 
 

Fullkornsprodukter 

Åtta respondenter (19%) svarade ”ingen gång” på frågan om hur ofta de åt en portion (35 

gram) fullkornsprodukter per dag. Tjugoåtta respondenter (67%) uppgav att de åt en portion 

per dag och sex respondenter (14%) att de åt två portioner per dag. Ingen respondent uppgav 

att de åt tre portioner per dag.  

 

Mängden fullkorn som rekommenderas ses i förhållande till totalt energiintag. Utifrån 

genomsnittsvärden för hur många kalorier per dag som kvinnor respektive män äter, 

rekommenderar Livsmedelsverket 75 gram fullkornsprodukter per dag för kvinnor och 90 

gram per dag för män. För att uppnå det rekommenderade intaget var det därför tillräckligt för 

kvinnor att konsumera två portioner fullkornsprodukter per dag medan män behövde 

konsumera minst tre. Av kvinnorna var det en respondent som konsumerade minst två 

portioner per dag, men ingen man konsumerade minst tre portioner per dag. Detta innebar att 

enbart en respondent (2%) uppnådde rekommendationerna. Det förelåg inga statistiskt 

signifikanta skillnader mellan könen eller jämfört med andra bakgrundvariabler. 
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Figur 5. Kostundersökningsdata över respondenternas fullkornsintag per dag. (n=42) 

 

 

Rött kött och charkuteriprodukter 

Fem respondenter (12%) uppgav ”ingen gång” på frågan om hur många portioner med rött 

kött och charkuteriprodukter de åt per dag. Majoriteten av respondenterna, 32 personer (76%), 

åt en portion per dag. Fem respondenter (12%) uppgav att de åt två portioner dagligen och 

ingen respondent uppgav tre portioner per dag. Den rekommenderade intaget av kött är 

maximalt 500 gram per vecka, vilket motsvaras av svarsalternativen ingen gång eller en 

portion per dag. Trettiosju av de fyrtiotvå respondenterna (88%) uppnådde därmed 

rekommendationerna för konsumtion av rött kött och charkuteriprodukter. Det förelåg inga 

statistiskt signifikanta skillnader mellan könen eller jämfört med andra bakgrundvariabler. 

 

 
Figur 6. Kostundersökningsdata över respondenternas köttkonsumtion per dag. (n=42) 
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Nötter och frön 

På den fjärde kostfrågan fick studiedeltagarna svara på hur ofta de ätit en portion (30 gram) 

med nötter och/eller frön (Figur 7). Livsmedelsverkets rekommendation är att äta 30 gram 

nötter och frön per dag, vilket representerades av svarsalternativet som anger att respondenten 

ätit en portion à 30 gram varje dag. Totalt uppnådde 11 av 42 respondenter (26%) 

rekommendationerna medan 13 respondenter (31%) uppgav att de åt en portion varje vecka 

och resterande 18 respondenter (43%) uppgav att de åt nötter mer sällan eller inte alls. En 

statistiskt signifikant skillnad (p=0,04) kunde här ses mellan könen då fem av nio kvinnor 

(56%) nådde rekommendationerna men bara sex av trettiotre (18%) män. Bortsett från kön 

förelåg det inga statistiskt signifikanta skillnader jämfört med andra bakgrundvariabler. 

 

 
Figur 7. Kostundersökningsdata över respondenternas intag av nötter och/eller frön. (n=42) 
 

 

Fisk 

Tre respondenter (7%) uppgav att de inte åt fisk minst en gång i veckan. Tolv respondenter 

(29%) uppgav att de åt fisk som huvudmåltid en gång i veckan. Den rekommenderade 

konsumtionen av fisk som huvudmåltid är två till tre gånger i veckan, vilket 27 respondenter 

(64%) uppgav. Ingen respondent svarade att de åt fisk fyra gånger eller mer per vecka, och 

således var det ingen som överskred rekommendationernas övre gräns. Det förelåg inga 

statistiskt signifikanta skillnader mellan könen eller jämfört med andra bakgrundvariabler. 
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Figur 8. Kostundersökning över respondenternas fiskintag per vecka. (n=42) 

 

 

Feta mejeriprodukter 

På frågan om vilken typ av mejeriprodukter studiedeltagarna åt svarade tio respondenter 

(24%) att de åt enbart feta mejeriprodukter och 17 respondenter (29%) att de åt mestadels feta 

mejeriprodukter. Sjutton respondenter (40%) uppgav att de åt mestadels magra 

mejeriprodukter och två respondenter (5%) att de åt enbart magra mejeriprodukter. En 

respondent (2%) uppgav att hen inte åt mejeriprodukter. Då rekommendationerna är att 

undvika feta mejeriprodukter ansågs här de två sistnämnda svarsalternativen representera att 

riktlinjerna var uppnådda, och således uppnådde tre respondenter (7%) rekommendationerna 

för val av mejeriprodukter. Det förelåg inga statistiskt signifikanta skillnader mellan könen 

eller jämfört med andra bakgrundvariabler. 

 

 
Figur 9. Kostundersökning över respondenternas intag av mejeriprodukter. (n=42) 
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Matfett 

Den sista frågan gällde vilken typ av matfett studiedeltagarna använt på smörgås och/eller i 

matlagningen. Sju respondenter (17%) uppgav att de åt enbart smör eller smörbaserade 

mattfettsblandningar och elva personer (26%) uppgav att de åt mestadels smör eller 

smörbaserade mattfettsblandningar. Sexton personer (38%) uppgav att de åt mestadels 

vegetabiliska margariner eller oljor och fem personer (12%) att de åt enbart vegetabiliska 

margariner och oljor. Tre personer (7%) uppgav att de inte använde matfetter på smörgås eller 

i matlagning. Rekommendationerna anger att smör och smörbaserade mattfettsblandningar 

bör undvikas helt och ersättas med vegetabiliska oljor och matfetter med stor andel enkel- och 

fleromättat fett, viket representeras av de två sistnämnda svarsalternativen. Således uppnådde 

åtta personer (19%) rekommendationerna från NNR 2012 gällande matfetter. Det förelåg inga 

statistiskt signifikanta skillnader mellan könen eller jämfört med andra bakgrundvariabler. 

 

 
Figur 10. Kostundersökning över respondenternas intag av matfett. (n=42) 

 

 

Andel som uppnådde kostrekommendationerna 

Sammanfattningsvis uppnådde en respondent (2%) rekommendationerna för intag av frukt 

och grönsaker, en respondent (2%) för intag av fullkorn, 37 respondenter (88%) för intag av 

kött och charkuteriprodukter, elva personer (26%) för intag av nötter och frön, 27 

respondenter (64%) för fisk, tre respondenter (7%) för mejeriprodukter och åtta respondenter 

(19%) för val av matfett. Det förelåg statistiskt signifikanta skillnader mellan män och 

kvinnor i konsumtion av nötter och frön, men ingen av de andra kostgrupperna uppvisade 

signifikanta skillnader mellan könen. Det kunde inte uppvisas några statistiskt signifikanta 

skillnader mellan bakgrundsvariablerna och antal respondenter som uppnådde 

kostrekommendationerna 

 

Ingen respondent uppnådde samtliga sju kostrekommendationer. Det var heller inte någon 

som uppnådde fem eller sex av rekommendationerna. Två respondenter (5%) uppnådde fyra 

av de sju rekommendationerna, 14 respondenter (33%) uppnådde tre rekommendationer, 15 

respondenter (36%) uppnådde två rekommendationer, åtta respondenter (19%) uppnådde en 

rekommendation och tre respondenter (7%) uppnådde inte någon av de sju 

rekommendationerna.  
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Figur 11. Sammanställning över svar som uppnådde näringsrekommendationerna. (n=42) 

 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Ansats och design 

Valet av metod styrs av forskningsfrågan. För att få svar på studiens syfte huruvida 

kosthållningen hos patienter som vårdats för akut koronart syndrom stämmer överens med de 

nordiska näringsrekommendationerna tillämpades en kvantitativ ansats, detta då objektivitet 

och generaliserbarhet är önskvärt (Polit & Beck, 2017). Valet av design är viktigt då den 

påverkar resultatets giltighet. Författarna avsåg att sammanställa en större mängd data för att 

ge en generaliserbar och objektiv bild av populationen under en begränsad tid, då ansågs en 

deskriptiv icke-experimentell tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats lämplig. En svaghet med 

en tvärsnittsstudie är att den är känslig för eventuella fenomen som uppstår under just den 

specifika perioden då studien genomförs, detta är något författarna tog i beaktning tolkningen 

av resultatet (Polit & Beck, 2017). Det hade varit möjligt att välja en annan ansats och design 

för att få svar på studiens syfte dock med en annan synvinkel på problemformuleringen vilket 

då skulle leda till ett annat resultat. En kvalitativ intervjustudie hade kunnat ge en fördjupad 

förståelse för patienters upplevelse kring de kostrekommendationer som ges och en 

litteraturstudie hade kunnat sammanställa tidigare studier som gjorts inom området (Polit & 

Beck, 2017). Studiens mål var att få en bild av hur en större specifik populations kostmönster 

såg ut i jämförelse med de kostrekommendationer som finns, för att på så vis få ett 

generaliserbart resultat. En fördel med datainsamling med hjälp av enkäter istället för 

intervjuer är att respondenterna ofta har en ökad benägenhet att svara mer sanningsenligt 

kring känsliga frågor (Polit & Beck, 2017). För att få en helhetsbild skulle det enligt Polit och 

Beck (2017) gå att komplettera denna studie med en kvalitativ ansats genom en mixad metod 

för att på så vis få en fördjupning i ämnet. 
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Urval  

Författarna valde att genomföra ett icke slumpmässigt konsekutivt urval, vilket innebar att alla 

patienter som under datainsamlingens tidsram uppfyllde studiens inklusionskriterier samt inte 

uppfyllde exklusionskriterierna, blev tillfrågade att deltaga i studien (Polit & Beck, 2017). 

Enligt Polit och Beck (2017) kan risken för bias reduceras vid ett konsekutivt urval om alla 

tillgängliga deltagare i studiens population tillfrågas att medverka under den angivna 

tidsperioden. Kranskärlsmottagningens sjuksköterskor instruerades att tillfråga alla patienter 

som uppfyllde inklusionskriterierna samt vilka patienter som skulle exkluderas från studien. 

Då deltagarna till studien tillfrågades konsekutivt minskades risken för bias då de inte aktivt 

valdes ut. Konsekutivt urval ses som en bra urvalsmetod när det handlar om löpandande urval 

utifrån en specifik population under en förangiven tidsperiod (Polit & Beck, 2017). Studiens 

respondenter tillfrågades om deltagande utifrån inklusionskriterier som var kvinnor och män 

under 75 år som vårdats för akut koronart syndrom och kom för sitt andra sekundärpreventiva 

besök. För att ge studien validitet och generaliserbarhet är det viktigt att studiedeltagarna har 

erfarenhet av det studien har som syfte att undersöka (Polit & Beck, 2017). Respondenterna 

bör alla ha en erfarenhet som stödde studiens syfte då de, enligt mottagningarnas riktlinjer, 

ska ha fått kostrådgivning vid det första sekundärpreventiva mötet efter att de vårdats för akut 

koronart syndrom. Exklusionskrieterierna var viktiga då läskunnighet och möjlighet att tolka 

frågorna som ingick i enkäten var avgörande för att ge styrka åt resultatet. Att patienter över 

75 år exkluderades berodde på att endast patienter 75 år och yngre blev kallade till 

uppföljning vid kranskärlsmottagningen 2017. Från och med 2018 började nya nationella 

riktlinjer att gälla vilket medförde att alla patienter som var 80 år och yngre kallades för 

uppföljning. Då datainsamlingsperioden sträckte sig över såväl 2017 och 2018 valde 

författarna att endast inkludera patienter som var 75 år och yngre.  

 

Totalt tillfrågades 55 patienter att deltaga i studien vid tre kranskärlsmottagningar i södra 

Sverige, 42 patienter valde att ingå i studien, detta gav en svarsfrekvens på 76 procent och ett 

bortfall på 24 procent. Det externa bortfallet blev lågt och det fanns inget internt bortfall, 

vilket medförde att resultatet har en hög generaliserbarhet. Enligt Polit & Beck (2017) bör 

studien inneha en svarsfrekvens på minst 65 procent för att resultatet ska kunna generaliseras. 

Den goda svarsfrekvensen berodde till stor del på det engagemang som fanns från 

kranskärlsmottagningens personal som hjälpte till att genomföra studien. De informerade 

patienterna om studien samt frågade patienterna om frivilligt deltagande i studien. En faktor 

som kan ha gynnat studien var att patienterna fick tid till att fylla i enkäten i samband med 

mottagningsbesöket och slapp på så vis skicka in enkäterna i efterhand vilket hade kunnat 

innebära ett större bortfall. Tidsperioden för datainsamlingen påverkade antalet potentiella 

deltagare i studien negativt då kranskärlsmottagningarna hade färre patienter två veckor runt 

jul och nyår i jämförelse med den övriga datainsamlingsperioden. Detta motiverade också 

författarna att förlänga datainsamlingsperioden från åtta veckor till nio veckor. 

 

 

Genomförande 

Studien genomfördes vid tre kranskärlsmottagningar i södra Sverige. Detta motiverade 

författarna att förlänga datainsamlingsperioden från åtta veckor till nio veckor. En svaghet i 

studien var att datainsamlingen pågick under jul och nyår då kostmönstret kan ha förändrats 

för studiedeltagarna, detta var viktigt att beakta vid tolkning av studiens resultat. Det finns en 

risk för bias om tidsramen för datainsamlingen sker under en kortare tidsperiod då 

säsongsbundna fenomen kan förekomma (Polit & Beck, 2017). Alla verksamheter erhöll först 

skriftlig information om studien via mail och därefter togs personlig kontakt via telefon. 

Författarna åkte därefter ut till alla tre kranskärlsmottagningar och gav sjuksköterskorna 
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information personligen, angående studiens genomförande. Här gavs sjuksköterskorna tillfälle 

att ställa frågor för att minska risken för eventuella fel vid datainsamlingen. Författarna lade 

stor tyngd vid att sjuksköterskorna var välinformerade och hade kontinuerlig kontakt med 

kranskärlsmottagningarna under datainsamlingsperioden för att på så vis kunna stötta vid 

eventuella svårigheter och/eller uppmärksamma om till exempel sjuk personal skulle innebära 

behov av omfördelning av enkäter på kranskärlsmottagningarna. Vid ett tillfälle fick 

författarna stötta med omfördelning av enkäter då en kranskälsmottagning hade ett större 

patientflöde, vilket på så vis ökade möjligheten till en högre svarsfrekvens. Att 

sjuksköterskorna personligen lämnade ut enkäterna kan enligt Polit och Beck (2017) medföra 

en ökad svarsfrekvens. Att patienterna fyllde i enkäterna i samband med mottagningsbesöket 

ger studiens resultat en ökad styrka då osäkerheten huruvida det var patienten själv, och ingen 

annan, som fyllt i enkäten minskar. Det var viktigt för författarna i studien att respondenterna 

fick fylla i enkäterna enskilt för att minska risken för den bias som kan uppstå om till exempel 

deras sjuksköterska skulle närvara. Det går trots detta inte att utesluta att bias uppstod då 

patienten kan ha svarat på enkätens frågor i enlighet med det de trodde att sjuksköterskan 

önskade, och på så vis inte svarat helt sanningsenligt (Polit & Beck, 2017). Det kan ha gynnat 

studien att patienterna fick tid till att fylla i enkäten i samband med mottagningsbesöket och 

slapp på så vis skicka in enkäten i efterhand, vilket hade kunnat medföra ett större bortfall. 

Författarna var inte själva i kontakt med studiedeltagarna utan detta sköttes helt av 

kranskärlsmottagningarnas sjuksköterskor, detta för att utesluta påverkan av studieresultatet 

genom bias. 

 

 

Mätinstrument 

Författarna valde att skapa en egen enkät utifrån de kostrekommendationer gällande 

kardiovaskulär hälsa som anges i NNR 2012 (Nordic Council of Ministers, 2014).. Detta 

innebär att resultatet inte är nationellt generaliserbart utan endast ger ett resultat som är 

representativt för denna specifika studie vilket medför en svaghet för mätinstrumentet. Antalet 

svarsalternativ utformades utifrån de rekommendationer som anges av Polit och Beck (2017). 

Författarna försökte utforma enkäten så att den skulle vara enkel att fylla i för 

studiedeltagarna och hämtade inspiration i litteraturen och utgick från frågeformuläret EPIC-

Norfolk Food Frequency Questionnnaire (1988). Författarna hade en förhoppning att genom 

reducering av antalet svarsalternativ förenkla ifyllnaden och på så vis minska risken för 

internt bortfall. Alla respondenter svarade på alla frågor. Vid jämförelse med det 

kostfrågeformulär som används för registrering i SWEDEHEART i samband med den 

sekundärpreventiva uppföljningen vid kranskärlsmottagningar, hade denna studies 

frågeformulär fler frågor. SWEDEHEARTs frågeformulär har fyra frågor kring kost vilka 

berör intaget av grönsaker, frukt och bär, fisk samt intaget av godis och läsk, detta ger inte en 

fullständig bild av populationens konsumtion enligt riktlinjerna (SWEDEHEART, 2018).  

 

Författarna till denna studie valde att se på respondenternas intag av alla de 

kostrekommendationer som anges i NNR 2012 för att få en tydligare bild av populationens 

kostmönster och på så vis svara på forskningsfrågan. Det faktum att frukt och grönsaker 

slagits samman till samma fråga gör att resultaten blir svårare att jämföra med resultaten från 

andra kostundersökningar som Riksmaten och SEPHIA-registret, men var fullt tillräcklig för 

att svara på forskningsfrågan då rekommendationerna från NNR 2012 och Livsmedelsverket 

samlat frukt och grönsaker i samma rekommendation. Författarna frågade inte respondenterna 

kring deras intag av godis och läsk då detta inte svarade på forskningsfrågan. Frågorna 

delades upp enligt kostrekommendationerna kring varje livsmedelsgrupp. Respondenten fick 

besvara frågor med svarsalternativ som hade olika frekvenser och tidsintervall för att 
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forskningsfrågan skulle kunna besvaras. Författarna hade vissa betänkligheter om detta skulle 

medföra förvirring vid ifyllnad av enkäten.  

 

Bakgrundsfrågor utarbetades för att få en bild av den population som studien innefattade. 

Bakgrundsfrågorna rörde dels studiedeltagarnas ålder och kön samt påverkbara riskfaktorer 

för akut koronart syndrom men även skyddande faktorer vid akut koronart syndrom. En 

bakgrundsfråga handlade om studiedeltagarna hade någon nära anhörig som drabbats av 

hjärtinfarkt. Författarna ville här belysa eventuell genetisk ärftlighet men en stor osäkerhet låg 

i studiedeltagarnas uppfattning och definition om vad en nära anhörig var, validiteten i denna 

fråga var därför låg. Efter utarbetning av frågeformuläret genomfördes en pilotstudie på ett 

litet urval av vald population som inte ingick i studiens resultat (Polit & Beck, 2017). 

Pilotstudien planerades att genomföras med fyra patienter som uppfyllde studiens 

inklusionskriterier och som inte berördes av de förangivna exklusionskriterierna. Det var 

viktigt för studiens validitet att även pilotstudiens deltagare var så lik den population som 

senare skulle ingå i studien som möjligt för att påvisa att enkäten mäter vad den avser att mäta 

(Polit & Beck, 2017). Antalet deltagare i pilotstudien utökades från fyra till sju stycken då 

författarna inte kunde dra tillräckliga slutsatser efter fyra ifyllda enkäter. Pilotstudien 

medförde att författarna valde att ändra så att alla frågor endast fanns på framsidan av varje 

sida för att undvika att frågor som låg på papprets baksida skulle missas. Bakgrundsfrågan 

samt svarsalternativen kring respondenternas sjukdomar förtydligades då det framkom vid 

genomförandet av pilotstudien att deltagarna upplevde denna fråga otydlig och svår att svara 

på. Frågan kring patienternas motionsvanor förtydligades genom definiering av hur länge 

samt hur ofta respondenterna motionerade. Denna fråga hade eventuellt blivit ännu mer precis 

om författarna även frågat respondenterna efter en viss intensitet då definitionen av motion ser 

olika ut hos olika individer. Svarsalternativen på denna fråga ändrades så att inte samma 

svarsalternativ fanns att kryssa i på två ställen. Tyvärr uppstod samma typ av fel på den 

slutgiltiga enkäten vilket kan ha medfört felaktigt resultat på denna fråga. Fråga tre fick 

förtydligande portionsförklaringar för att i så stor utsträckning som möjligt undvika förvirring 

och missförstånd vid ifyllnad av kostenkäten. Fråga fyra hade svarsalternativet ”Varje vecka” 

vilket hade kunnat förtydligas till ”Varje vecka men inte varje dag” för att undvika risken att 

respondenterna inte fann ett passande alternativ då nästa svarsalternativ var ”Varje dag”. 

Testpersonerna i pilotstudien hade inte något problem med språkförståelsen av frågorna i 

enkäten, de upplevde inte att kostenkätens frågor som hade olika frekvenser och kvantiteter av 

respektive livsmedel i svarsalternativen var förvirrande. Pilotstudien visade att enkäten tog 

mindre än tio minuter att fylla i. För att mätinstrumentet skulle få en ökad validitet hade det 

varit önskvärt att genomföra pilotstudien med fler deltagare och med hjälp av en grupp med 

experter analysera resultatet av pilotstudien (Polit & Beck, 2017). Tidsramen för denna studie 

var begränsad och det fanns inte utrymme för denna typ av testning av mätinstrumentet. 

 

 

Dataanalys 

Det är viktigt för studiens reliabilitet att data hanteras korrekt och att mätfel undviks då 

insamlade data matas in (Polit & Beck, 2017). För att strukturera, organisera, sammanfatta 

och hitta mönster av det insamlade datamaterialet användes deskriptiv statistik. Författarna 

kodade om materialet i numerisk form manuellt för att kunna utföra en frekvensfördelning. 

Den numeriska formen av enkätsvaren matades in i Excel för vidare analys. Inmatning 

dubbelkontrollerades av författarna för att undvika eventuella inmatnings fel. Vidare matades 

studiens material även in i Matlab som är ett matematiskt softwareprogram som kunde 

användas för att räkna ut eventuellt samband mellan studiens frågor. Med hjälp av Microsoft 

Excel 2016 genomfördes test huruvida det fanns statistiskt signifikanta skillnader i resultaten 
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mellan kvinnor och män, till detta användes Fishers exakta test samt Students t-test enligt 

metod från Currell (2015). 

 

 

 

Etiska övervägande 

Efter granskning av projektplanen av Etikrådet vid Sophiahemmets Högskola påbörjades 

datainsamlingen vid tre kranskärlsmottagningar i södra Sverige. Det är viktigt vid all 

forskning som involverar människor att studiedeltagarnas rättigheter är skyddade (Polit & 

Beck, 2017). Även om författarna lade stor vikt vid att studiedeltagarnas rättigheter 

uppfylldes går det inte att undvika att bias kan ha uppstått då studiedeltagarna stod i ett 

beroendeförhållande med sjuksköterskorna som informerade om studien samt delade ut 

enkäterna. Detta kan ha medfört att respondenterna kände sig tvingade att medverka i studien 

vilket då bröt mot frivillighetskravet (Polit & Beck, 2017). Författarna hoppas att detta kan ha 

undvikits till viss del då patienterna fick möjlighet att vara ensamma när de fyllde i enkäten 

och på så vis hade möjligheten att lämna in en obesvarad enkät försluten i det medföljande 

svarskuvertet. De besvarade enkäterna hanterades konfidentiellt och förvarades under hela 

datainsamlingsperioden samt bearbetningsperioden inlåsta så att obehöriga inte fick tillgång 

till det insamlade datamaterialet. Studiedeltagarna hade möjlighet att avbryta sin medverkan i 

studien när som helst. Alla enkäterna var kodade vid utlämnandet till respondenterna och det 

hade utan problem gått att avlägsna resultatet från enskilda studiedeltagare även efter 

inlämning. Ingen av respondenterna meddelade att de önskade avbryta sin medverkan efter 

inlämning. 

 

 

Resultatdiskussion 

 

Konsumtion jämfört med riksgenomsnittet 

Den senaste nationella kostvaneundersökningen i Sverige är Riksmaten vuxna 2010-11 

(Amcoff et al., 2012) från Livsmedelsverket. För att få en bild av hur kostmönstren i denna 

studie ser ut i jämförelse med Sveriges befolkning i stort går det att jämföra denna studies 

resultat med resultaten från Livsmedelsverkets undersökning. Respondenterna i denna studie 

åt betydligt mindre frukt och grönsaker jämfört med riksgenomsnittet; enbart två procent i 

denna studie nådde Livsmedelsverkets rekommendationer jämfört med 17 procent av 

försökspersonerna i Riksmaten. Detsamma gällde för intag av fullkornsprodukter där två 

procent i denna studie nådde målet om 70 gram fullkornsprodukter per dag för kvinnor, 

respektive 90 gram per dag för män, jämfört med tolv procent i Riksmaten. Åttioåtta procent i 

denna studie åt mindre än 500 gram rött kött och charkuteriprodukter per vecka, där de flesta 

åt 50 gram per dag, med lika stor mängd som åt noll respektive 100 gram per dag. Riksmaten 

redovisar inte hur många personer som nådde NNR:s mål gällande rött kött och bearbetat kött, 

men uppger en sammanlagd genomsnittskonsumtion av rött kött och korv på 88 gram per dag, 

vilket är mer än deltagarna i denna studie åt. Gällande nötter och frön nådde 26 procent i 

denna studie Livsmedelsverkets rekommendationer om 30 gram per dag och 31 procent minst 

30 gram per vecka. Riksmaten (Amcoff et al., 2012) uppgav en genomsnittlig daglig 

konsumtion av nötter på fem gram per dag utan att redovisa hur stor andel som åt minst 30 

gram per dag. Detta ger en antydning om att deltagarna i denna studie konsumerade 

åtminstone dubbelt så mycket nötter och frön som försökspersonerna i Riksmaten. Sextiofyra 

procent av deltagarna i denna studie nådde Livsmedelsverkets rekommendationer om att äta 

fisk två till tre gånger i veckan, att jämföra med cirka en fjärdedel i Riksmaten. Värt att 

poängtera är dock att de försökspersoner i Riksmaten som återfanns i samma åldersintervall 
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som deltagarna i denna studie hade högre konsumtion av fisk än genomsnittet av Riksmatens 

försökspersoner. Vi kan således se att denna studies deltagare hade en betydligt lägre 

konsumtion av fullkorn, frukt och grönsaker jämfört med Sveriges befolkning i stort, men att 

de samtidigt åt något mindre rött kött och chark, mer fisk och mer nötter och frön. 

 

SWEDEHEART årsrapport 2016 (SWEDEHEART, 2017) redovisar kostmönster hos 

hjärtsjuka patienter från hela Sverige vid deras andra sekundärpreventiva besök på 

hjärtmottagning, men enbart siffror för konsumtion av grönsaker och fisk anges. Andelen som 

åt grönsaker minst en gång om dagen uppgavs till 73 procent, medan 97 procent i denna 

studie angav att de åt frukt och/eller grönsaker minst en gång dagligen. På grund av att även 

frukt inkluderades i frågan om grönsaker i denna studie går dock inte svaren att jämföra rakt 

av. Andelen som åt fisk två till tre gånger i veckan var 54 procent, vilket är nära de 64 procent 

som uppgav att de åt fisk med samma frekvens i denna studie.  

 

 

Konsumtion i förhållande till individens hälsa 

Denna studie är gjord på en liten population men ger i gengäld en mer detaljerad bild av 

kostvanorna hos personer som genomgått akut koronart syndrom än vad som framkommer i 

SWEDEHEARTS frågeformulär för SEPHIA-registret (SWEDEHEART, 2018). Risken för 

hjärt- och kärlsjukdom kan minskas avsevärt genom att äta tillräckligt med frukt och 

grönsaker (Wang et al, 2014), fullkornsprodukter (Bechtold, 2017) samt nötter och frön (Luo 

et al., 2014). Trots detta var det få deltagare i denna studie som nådde de rekommendationer 

som NNR 2012 (Nordic Council of Ministers, 2014) och Livsmedelsverket (Brugård Konde et 

al., 2015) satt upp för dessa livsmedelsgrupper. Få personer har helt uteslutit feta 

mejeriprodukter och smörbaserade matfetter, men enbart hälften angav att de huvudsakligen 

använde dessa källor till mättat fett. Att byta ut rött kött och charkuteriprodukter mot fisk 

minskar risken för hjärt- och kärlsjukdom (Orlich et al., 2013; Würtz et al., 2016). Det var 

således ett positivt fynd att den stora majoriteten hade haft en konsumtion av rött kött och 

charkuteriprodukter som ligger under högsta rekommenderade intag, och att nästan två 

tredjedelar nådde målen för intag av fisk. Det verkar således som att den undersökta 

målgruppen har lättare för att begränsa intaget av hälsoskadliga matvaror än att utesluta dem 

helt, samt svårigheter med att öka intaget av hälsofrämjande livsmedelsgrupper. Vissa frågor i 

denna studie fick homogena svar som tyder på generella problem. Detta gäller för liten 

konsumtion av frukt och grönt samt kostfiber.  

 

Det gick i denna studie inte att uttyda några bakomliggande faktorer som påverkade hur väl 

studiedeltagarna uppnådde rekommendationerna från NNR 2012 (Nordic Council of 

Ministers, 2014) och Livsmedelsverket (Brugård Konde et al., 2015). Det enda undantaget var 

sambandet mellan kvinnligt kön och högre konsumtion av nötter. Hellénius (2011) menar att 

kvinnor generellt har en sundare kosthållning än män, med högre konsumtion av frukt och 

grönsaker, men detta påstående kunde inte styrkas för den undersökta populationen. Personer 

med sjukdomar som diabetes, hypertoni och hyperlipidemi har ökad risk för att utveckla 

ytterligare ohälsa. Enligt Socialstyrelsen (2017) bör dessa personer prioriteras när det gäller 

kostförändring i primärpreventivt syfte. Det faktum att ingen skillnad kunde ses i 

kostmönstren hos de som hade dessa sjukdomar från tidigare visar på vikten av tidiga insatser 

gällande information om den ökade risken för AKS som dessa sjukdomar medför samt 

kostens roll i utvecklingen av hjärtsjukdomar. ESC (Piepoli et al., 2016) skriver att närstående 

bör involveras i samtal runt livsstilsförändringar. Om detta utfördes skulle erfarenheten av att 

ha en nära anhörig som genomgått AKS kunna påverka en individ till att se över sin egen 

kosthållning. Denna bakgrundsvariabel hade dock inget sammanhang med bättre kosthållning 
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hos denna studies deltagare. Hälsofrämjande beteenden som att inte röka eller att motionera 

minst tre gånger i veckan var heller inte associerade med bättre kosthållning avseende hjärt- 

och kärlhälsa. 

 

 

 

Kostförändring för bättre hälsa 

Skandinaviska kostmönster är ofta baserade på animaliska livsmedel med stor andel mättat 

fett och innehåller liten mängd fiber. De data som presenteras i Riksmaten (Amcoff et al., 

2012) visar att en stor andel av Sveriges befolkning inte når upp till de kostrekommendationer 

som satts upp i NNR 2012 och av Livsmedelsverket. Förändringar av kosthållningen kan ge 

en drastisk reducering av risken för hjärt-kärlsjukdom. Luo et al. (2014) fann en 

riskreducering på 29 procent enbart genom daglig konsumtion av nötter, och Socialstyrelsen 

(2017) skriver att ett byte från skandinaviska kostmönster till medelhavskost ger en 

riskreducering på 72 procent. Denna skyddande effekt på hjärt-och kärlhälsa som förändrade 

kostvanor kan medföra är extra viktig för personer som redan genomgått en kardiovaskulär 

händelse. Denna studies resultat visar att det finns utrymme för förbättring av kostvanorna hos 

personer som genomgått akut koronart syndrom, för att de ska kunna förhindra 

återinsjuknande och därmed förbättra sin livskvalitet och minska sin mortalitet. 

 

Att kartlägga kostvanor hos specifika grupper är en viktig del i arbetet för att förändra denna 

grupps konsumtionsmönster (Amcoff et al., 2012). Även om varje individ behöver mötas med 

information och stöd till förändring utifrån de kostvanor just denna person har, så behöver en 

del informationsmaterial med nödvändighet utformas till större grupper. Dessa generella råd 

behöver möta populationen som helhet där den befinner sig. De heterogena svaren gällande 

mejeriprodukter och matfett visar på att personer i den undersökta populationen är mer spridd 

i sina konsumtionsmönster och uppfyller rekommendationerna i olika grad. 

 

Inom den sekundärpreventiva vården arbetar sjuksköterskor med att hjälpa patienter att 

förändra en eventuell ohälsosam livsstil (Hambraeus, 2011). En del i uppföljningen efter 

kranskärlsbehandling vid AKS är att patienterna bland annat får kostråd. Respondenterna i 

denna studie bör alla ha fått ta del av kostråd vid sitt första sekundärpreventiva besök, trots 

detta visar resultatet att deltagarna i stor utsträckning inte uppnår de rekommendationer som 

ges utifrån NNR 2012 (Nordic Council of Ministers, 2014). Respondenterna kan ha förändrat 

sina matvanor till det bättre efter att de fått kostråd men det undersöks inte i denna studie. 

Enligt Erlinge och Nilsson (2017) är målet med den sekundärpreventiva vården att stödja och 

motivera patienten till livsstilsförändringar för att på så vis förhindra återinsjuknande i AKS. 

Denna grupp kan behöva fortsatt stöd av sjuksköterskan eller dietist för att kunna förändra 

sina matvanor.   

 

Det överordnade målet med forskning kring sjukdomsförebyggande kostvanor och hur dessa 

efterlevs är i slutändan att hjälpa de enskilda personer som kan få ökad livskvalitet och 

överlevnad genom kostförändring. Det är viktigt att se personen bakom sjukdomen och låta 

dennes upplevelse av sin situation, med de förutsättningar, svårigheter och möjligheter denne 

har, stå i fokus för interaktionen mellan sjuksköterska och patient (Kristensson Uggla, 2014). 

För att kunna erbjuda den bästa behandlingen för varje individ bör vårdpersonal möta 

patienten utifrån dennes eget narrativ (Ekman, Norberg & Swedberg et al., 2014). ESC 

poängterar att varaktiga livsstilsförändringar fordrar att hänsyn tas till patientens erfarenheter, 

bekymmer och tidigare kunskaper för att involvera patienten i beslutsfattandet (Piepoli et al., 

2016). Sjuksköterskans roll bör vara att stödja den enskilde individen att främja sin hälsa och 
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förbättra sin livskvalitet genom att ge information utifrån patientens behov så att denne kan ta 

till sig relevant kunskap och själv göra informerade val (Ekman et al., 2014). Här bör också 

sjuksköterskor samarbeta med andra relevanta yrkesgrupper, som dietister, för att kunna 

tillgodose patientens behov fullt ut (Piepoli et al., 2016). Sverige är ett mångkulturellt 

samhälle där de generella kostråden från NNR 2012 eventuellt inte är aktuella utifrån 

patientens religion eller matkultur. Det är en utmaning för sjuksköterskan att kunna 

individanpassa de kostråd som ges. Sjuksköterskan bör arbeta utifrån patientens värderingar 

och övertygelser för att främja dennes delaktighet (McCance, Slater & McCormack, 2009). 

Det finns en risk att fakta kring kost framförs av sjuksköterskan likt en enkelriktad monolog 

istället för en dialog. För att säkerställa att detta inte sker och att den personcentrerade vården 

blir befäst inom verksamheten är det viktigt att upprätta rutiner som gynnar detta. Att utarbeta 

en individuell vårdplan tillsammans med patienten kring de kostförändringar hon eller han 

önskar göra, ökar förståelsen hos såväl patienten som sjuksköterskan som då har större 

möjlighet att hjälpa denna att uppnå sina mål (Ekman et al., 2012). 

 

 

Slutsats 

Personer som genomgått en akut koronar händelse har en kosthållning som i liten grad 

överensstämmer med näringsrekommendationerna i NNR 2012. Även om konsumtionen av 

rött kött och charkuteriprodukter är relativt lågt och konsumtionen av fisk inte understiger 

befolkningen i stort, så finns det stor förbättringspotential när det gäller konsumtion av 

rekommenderade vegetabiliska livsmedel.  

 

 

Klinisk tillämpbarhet 

Denna studie har gett ett bidrag till förståelsen för hur kostvanorna ser ut hos personer som 

genomgått en akut koronar händelse. Denna information kan användas för att bättre förstå 

vilka områden inom kostbehandlingen av hjärtsjukdom som kräver extra insatser. Vidare 

forskning inom detta område skulle kunna undersöka om kosthållning ändras över tid efter 

akut hjärtsjukdom samt kartlägga villighet och motivation till kostförändring för ökad 

kardiovaskulär hälsa. 
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Bilaga 1 

Enkät nr.1 

 
Sophiahemmets Högskola 

Specialistsjuksköterskaprogrammet med inriktning hjärtsjukvård 

 

 

Detta är en enkät om kostvanor hos personer som vårdats för en hjärtinfarkt eller genomgått 

en bypass-operation. Den ingår som en del i examensarbetet Överensstämmer patienters 

kosthållning med nordiska näringsrekommendationer efter genomgången akut koronar 

händelse. 

Tack för din medverkan! 

Sabina Svärd, leg. Sjuksköterska 

Rebekka Holmgaard, leg. Sjuksköterska 

BAKGRUNDSFRÅGOR 

 Kön 

 Kvinna 

 Man 

 Identifierar mig inte som kvinna eller man. 

 

 Ålder 

Skriv hur många år du fyllt, två siffror. 

 
 

 Röker du? 

 Ja 

 Nej 

 Feströker 

 

   Kryssa i vilken/vilka av följande sjukdomar du har och/eller behandlas för. 

 Diabetes 

 Högt blodtryck 

 Höga blodfetter 

 Ingen av ovanstående sjukdomar 

 



 
 

 Hur många dagar i veckan motionerar du minst 30 minuter? 

 Ingen gång 

 1-2 gånger per vecka. 

 3-5 gånger per vecka. 

 5-7 gånger per vecka. 

 

 Känner du dig ofta stressad? 

 Ja 

 Nej 

 Har du nära anhöriga som drabbats av hjärtinfarkt? 

 Ja 

 Nej 

 Vet inte 

 

 

 

 

 



 
 

KOSTUNDERSÖKNING 

När du svarar på frågorna i denna enkät, tänk enbart på de senaste sex (6) veckorna. 

Svara genom att kryssa för det alternativ som passar bäst. Välj ett alternativ. 

1 Hur ofta har du ätit en portion med frukt eller grönsaker?  

(En portion motsvarar t.ex. 1 äpple, 1 tomat eller en näve bönor. Räkna inte med 

potatis) 

 Ingen gång 

 

 1-2 portioner per dag 

 

 3-4 portioner per dag 

 

 5 portioner per dag eller mer 

 

 

 

2  Hur ofta har du ätit en portion med fullkornsprodukter? 

(En portion motsvarar t.ex. 1 dl havregryn eller 2 skivor fullkornsbröd) 

 Ingen gång 

 

 1 portion per dag 

 

 2 portioner per dag 

 

 3 portioner per dag 

 

 

 

3 Hur ofta har du ätit en portion med rött kött (nöt, gris, får och vilt) eller 

korv/charketuriprodukter?  

(En portion motsvarar t.ex. 1 kotlett, 1 korv, 5 köttbullar eller 5 tunna skivor 

köttpålägg) 

 Ingen gång 

 

 1 portion per dag  

 

 2 portioner per dag  

 

 3 portioner eller mer per dag  

 

 

 

 



 
 

4 Hur ofta har du ätit en portion nötter och/eller frön? 

(En portion motsvarar en halv deciliter nötter eller frön) 

 Ingen gång, eller inte varje vecka 

 

 Varje vecka 

 

 Varje dag 

 

5 Hur ofta har du ätit fisk som huvudmåltid (lunch eller middag)? 

 Ingen gång, eller inte varje vecka 

 

 1 gång per vecka 

 

 2-3 gånger per vecka 

 

 4 gånger i veckan eller mer 

 

6 Vilken typ av mejeriprodukter har du ätit? 

 Enbart feta mejeriprodukter, så som mellanmjölk och fet ost. 

 

 Mestadels feta mejeriprodukter. 

 

 Mestadels magra mejeriprodukter, så som lättmjölk och keso. 

 

 Enbart magra mejeriprodukter 

 

 Äter inte mejeriprodukter 

 

7 Vilken typ av matfett har du använt på smörgåsen och/eller i matlagning? 

 Enbart smör och smörbaserade margariner. 

 

 Mestadels smör och smörbaserade margariner. 

 

 Mestadels vegetabiliska oljor och vegetabiliska margariner 

 

 Enbart vegetabiliska oljor och vegetabiliska margariner 

 

 Använder inte matfett på smörgås eller i matlagning 

 

 

  



 
 

Bilaga 2 

INFORMATION angående medverkan i studien: Överensstämmer patienters 

kosthållning med nordiska näringsrekommendationer efter genomgången akut 

koronar händelse. 

Bakgrund 

Förändringar i kosthållning anses kunna bidra till minskad risk för återfall i hjärt- och 

kärlsjukdom. Forskning bedrivs för att utveckla riktlinjer för kosthållning efter hjärtincident.  

Med bakgrund i detta skulle vi därför vilja undersöka i vilken utsträckning personer som 

vårdats för en hjärtinfarkt och/eller har genomgått en bypass-operation, har kostvanor som 

överensstämmer med de nordiska näringsrekommendationerna. 

Syfte 

Syftet är att undersöka hur kosthållningen hos patienter som vårdats för akut koronart 

syndrom stämmer överens med de nordiska näringsrekommendationerna 

Förfrågan om deltagande 

Du tillfrågas om deltagande i ovanstående studie då du vårdats för en hjärtinfarkt och/eller har 

genomgått en bypass-operation. Deltagande i denna studie har föregått av att du tillfrågats om 

deltagande av sjuksköterskan vid uppföljningen efter en hjärtinfarkt och/eller bypass-

operation. Deltagande i denna studie erbjuds personer av alla kön som är under 75 år och har 

vårdats för en hjärtinfarkt och/eller en bypass-operation. 

Hur går studien till? 

Din medverkan innebär att du erbjuds vid ditt uppföljningsbesök hos kranskärlsmottagningens 

sjuksköterska att fylla i en enkät. Du får i avskildhet fylla i enkäten vilket tar ca 5-10 min. Ditt 

deltagande kommer konfidentiellt, vilket innebär att det endast är författarna till studien som 

kommer veta hur du svarat. Informationen som erhålls från dessa ifyllda enkäter ligger som 

grund för studien. De ifyllda enkäterna kommer förvaras av sjuksköterskan inlåsta till dess att 

studiens författare inhämtar materialet för analys. 

Risker med deltagande 

Deltagande i studien medför inga uppenbara risker. 

Hantering av data och sekretess 

Informationen som erhålls genom de i pappersform ifyllda enkäterna kommer överföras till 

datafil. Svaren som ges kommer inte vara spårbara till dig som person. All information 

kommer hanteras konfidentiellt, endast författarna till studien kommer veta hur du svarat. 

Dina svar kommer behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem och resultatet kommer att 

redovisas så att du inte kan identifieras. 

Information om studiens resultat 

Resultatet av studien beräknas vara klart i Maj 2018. 

Om du önskar att få ta del av studiens resultat så kan du gärna kontakta studiens författare så 

skickas denna till dig. 

Frivillighet 

Medverkan i denna studie är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

att förklara varför. Avbrytandet av deltagandet kommer inte påverka din fortsatta behandling. 

 



 
 

 

Projektgruppen 

Sabina Svärd 
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SAMTYCKESFORMULÄR 

 

Jag har tagit del av ovanstående information och av muntlig information. Jag har fått tillfälle 

att ställa eventuella frågor om medverkan i denna studie. Jag är medveten om att deltagandet 

är frivilligt och jag har rätt att avbryta min medverkan när som helst utan att behöva meddela 

en orsak. 

 

 

Ort och datum 

 

………………………………. 

 

Signatur Studiedeltagare 
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