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ABSTRAKT 
 
Livsstilfaktorer som inaktivitet, felaktiga kostvanor och rökning bidrar till utvecklandet av 
fetma, blodfettsrubbningar, typ 2 diabetes och högt blodtryck, och ökar risken för insjuknande 
i hjärt- och kärlsjukdomar. Syftet med denna studie var att utvärdera om en kombinerad 
tränings och kostintervention under 3 månader, följt av regelbunden uppföljning under ett år 
påverkar motionsvanor, hälsoupplevelse och riskfaktorer hos personer i riskgrupper. 151 
medelålders kvinnor och män med riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom randomiserades till 
en interventionsgrupp ( n =75 ) och kontrollgrupp ( n = 76 ) och genomgick undersökning vid 
baslinjen, efter 3 och efter 12 månader. 123 personer fullföljde studien. Efter 12 månader sågs 
signifikanta förbättringar inom interventionsgruppen av vikt, BMI, midjemått, höftmått, 
midjehöftkvot, triglycerider, HbA1c, syreupptagningsförmåga, systoliskt och diastoliskt 
blodtryck till skillnad från inom kontrollgruppen. Skillnaden i midjemått, midjehöftkvot och 
diastoliskt blodtryck efter 12 månader var även signifikant i förhållande till kontrollgruppen. 
Interventionsgruppen ökade också den fysiska aktivitetsnivån signifikant jämfört med  
baslinjen samt skattade upplevd hälsa signifikant högre.  
 
Slutsatsen är att preventiva insatser i primärvården med fokus på fysisk aktivitet och kost 
inom ramarna för befintliga resurser, gynnsamt kan påverka ett flertal riskfaktorer för hjärt- 
och kärlsjukdom hos personer i riskgrupper, och att förbättringarna kan kvarstå upp till ett år. 
 
Key words: lifestyle changes, prevention, cardiovascular risk factors, physical activity, 
excercise, primary health care, physical therapy. 
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FÖRORD 
 
Sambandet mellan livsstil, hälsa och sjukdomsutveckling har intresserat mig under många år. 
Evidensen från de senaste decenniernas forskning inom området är otvetydig. Rehabilitering 
av patienter som drabbats av hjärt- och kärlsjukdomar är del av arbetet som sjukgymnast inom 
primärvården. Mitt intresse för dessa patientgrupper grundlades under åren jag arbetade som 
sjuksköterska på medicinklinken. Redan då väcktes tankarna på vikten av preventiva insatser 
och kopplingen till riskfaktorer och livsstilens betydelse, vilket var en bidragande orsak till att 
jag sökte mig vidare till sjukgymnastiken och primärvården. Tyvärr så upptäckte jag att det 
preventiva inslaget i arbete inte var så stort.  
 
Det traditionella sättet att arbeta preventivt är att respektive vårdgivare bedriver rådgivning, 
vanligtvis individuellt. Information är bra, men inte alltid tillräckligt för att individen på egen 
hand ska lyckas bryta invanda mindre hälsosamma beteenden. Primärvården har stora 
möjligheter att jobba preventivt och med beteendeförändring över tid då kontakten med 
patienterna sker över lång tid. Enligt min uppfattning är sjukgymnasterna ofta en outnyttjad 
resurs i det arbetet. Dessutom är sjukgymnasten den yrkeskategorin som vanligen har mest 
kompetens då det gäller fysisk aktivitet, träningseffekter och anpassad träning.  
 
I mitt dagliga arbete möter jag väldigt ofta patienter med övervikt, diabetes och högt 
blodtryck d vs patienter med riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar, men som oftast är 
remitterade till sjukgymnastik av andra orsaker, vanligen rygg, led eller muskulära besvär. 
Besvär som också ofta sammanhänger med livsstilen. En ökad helhetssyn är önskvärd. 
Behovet av att utveckla omhändertagandet av dessa patienter har växt fram, samt även att  
utveckla rollen som sjukgymnast inom primärvården. Många års engagemang som 
träningsinstruktör inom friskvården, har gett mig den erfarenheten att det är svårt att nå dom 
”inte redan frälsta”, även om friskvården under de sista åren har blivit bättre på att även vända 
sig till, och ta hand om de som inte är så träningsvana. Fysisk Aktivitet på Recept är ett bra 
sätt på vägen att försöka öka individens aktivitetsnivå, men likväl kan steget till 
träningslokalen med ovan miljö, vara ett för stort kliv för den enskilda individen att klara av. 
 
Största hälsovinsterna uppnås om man får de minst aktiva att bli lite aktivare. Därför ville jag 
på ett vetenskapligt sätt pröva om en strukturerad samordnad tränings och kost intervention 
med beteendeinriktad uppföljning under ett år kunde påverka motionsvanor, hälsoupplevelse 
och riskfaktorer i dessa riskgrupper. 
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Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom 

 

Hjärt- och kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och i övriga västvärlden (1, 

2). Kranskärlssjukdom (d vs akut hjärtinfarkt, angina pectoris och plötslig hjärtdöd)- är en av 

våra stora folksjukdomar (3). Kranskärlssjukdom och ischemisk stroke orsakas av 

atheroskleros och trombos (2, 3). Ålder, kön, ärftliga faktorer och påverkbara riskfaktorer som 

rökning, fysisk inaktivitet, fetma, blodfettsrubbningar, glukosintolerans, insulinresistans, 

diabetes, högt blodtryck och stress påverkar risken att insjukna (3, 4, 5). 

 

Incidensen i hjärtinfarkt har sjunkit i västvärlden under en 10-års period. I Norr och 

Västerbotten minskade risken att insjukna med 42 procent för män och med 32 procent för 

kvinnor. Risken att drabbas av hjärtinfarkt i Norr och Västerbotten är dock 50 procent högre 

jämfört med i Göteborg, och risken är hög även ur ett internationellt perspektiv (6).  

 

I Norr och Västerbotten kan det minskade insjuknandet i hjärtinfarkt efter 1985 till en del 

förklaras med gynnsamma förändringar av vissa riskfaktorer. Andelen manliga rökare har 

minskat och är bland de lägsta i världen. Kolesterolnivåerna har sjunkit över tiden hos både 

kvinnor och män, men är likväl betydligt högre än i Göteborg och internationellt sett mycket 

höga. Förändrade kostvanor med minskat intag av mättat fett anses vara förklaringen till lägre 

kolesterolnivåer (7). Kost med högt intag av fisk, frukt och grönsaker minskar risken för 

kranskärlssjukdom (8, 9).  

 

Även risken att insjukna i stroke är 50 procent högre i Norr och Västerbotten jämfört med i 

Göteborg och årligen insjuknar cirka 750 personer. Insjuknandet i stroke har inte minskat och 

kan förklaras med att blodtrycksnivåerna inte sjunkit under motsvarande period (2). Hypertoni 

är en oberoende, och en av de mest betydelsefulla riskfaktorerna för hjärt- och kärlsjukdom 

(10). I Norr och Västerbottningarna har cirka 30 procent av befolkningen hypertoni och 

andelen ökar till 50 procent i gruppen över 65 år (2).  

 

Sambanden mellan livsstil och hälsa har stark evidens. Tidigare populationsstudier i Nord 

Karelen och Kuopio, Finland har visat att förändringar i riskfaktorer som lägre nivå av 

serumkolesterol, sänkt blodtryck och färre antal rökare är predicerade för minskad mortalitet i 

kranskärlssjukdom (11).  
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Inaktivitet, övervikt och fetma 

 

Fysisk inaktivitet anses vara en stark riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom (5, 12, 13). En 

inaktiv livsstil medför ökad risk i samma storleksordning som rökning, högt blodtryck och 

högt kolesterol, och är omvänt och kausalt relaterat till kranskärlssjukdom (14, 15, 16). 

Svenskarna promenerar och motionerar flitigare än övriga européer samtidigt som fler är 

stillasittande på fritiden (17). Högst 25 procent av Sveriges befolkning är ur hälsosynpunkt 

tillräckligt aktiva (18, 19).  

 

Prospektiva studier har visat en direkt association mellan stillasittande och Body Mass Index 

(BMI), oberoende av tiden för motionsaktiviteter, och en oberoende omvänd association 

mellan motionsaktiviteter och BMI. Ju större del av fritiden som tillbringas stillasittande desto 

högre BMI och förekomst av övervikt (BMI 25-29,9) och fetma (BMI >30) (20, 21, 22).  

 

Övervikt och fetma är ett växande folkhälsoproblem som signifikant ökar risken för 

hypertoni, diabetes, och hjärt- och kärlsjukdom. Graden av fetma ökar risken att insjukna 

samt ökar risken att utveckla flera sjukdomar (23). BMI över 35 ger i amerikanska 

prospektiva studier 20 gånger ökad risk för typ 2 diabetes (23, 24).  

 

I Sverige lider mer än en halv miljon människor i medelåldern av fetma och andelen 

överviktiga är ännu större (25). Mellan åren 1986 och 1999 ökade medelvikten och 

prevalensen av fetma i norra Sverige, men däremot inte prevalensen av känd diabetes. 

Ökningen av BMI var kopplat till ökning av höftmåttet. Bukomfånget ökade endast blygsamt 

och enbart hos män. (26, 27). 

 

Metabolt syndrom och typ 2 diabetes 
 

Mätning av midjemått är sannolikt en bättre prediktor än BMI för metabolt syndrom, typ 2 

diabetes och hjärt- och kärlsjukdom (28, 29, 30, 31). Ökar midjemåttet ökar hälsoriskerna inte 

bara för överviktiga och obesa, utan också för normalviktiga (28). Midjemått över 102 cm för 

män och över 88 cm för kvinnor anses öka hälsoriskerna (29). För att kliniskt identifiera 

riskpersoner rekommenderas båda mätningarna då både BMI och midjemått karakteriserar 

såväl totalfetma som bukfetma (28, 29).  

 



 7

Fetman vid metabolt syndrom kännetecknas av s k bukfetma med ökning av både subkutant 

och visceralt fett. Abdominalt fett har högre metabol aktivitet och ökar frisättningen av fria 

fettsyror och triglycerider i högre grad än distalt fett, vilket hämmar insulin medierat 

glukosupptag i muskulaturen och ökar glukossyntesen i levern. Insulinresistens, 

hyperinsulinemi och glukosintolerans kännetecknar metabolt syndrom (2, 33, 34). 

  

Andra kliniska karakteristika är hypertoni, ogynnsam lipidprofil med höga triglycerider och 

låga nivåer av High- Density- Lipoprotein (HDL) och ökad mängd små partiklar av Low- 

density- Lipoprotein (LDL). Lipidprofilen är ogynnsam då HDL har en anti-aterogen effekt 

medan högt LDL är en kardiovaskulär riskfaktor (32). Minskad fibrinolytisk förmåga, ökad 

inflammatorisk aktivitet, och nedsatt endothelfunktionen ökar risken att insjukna i hjärt- och 

kärlsjukdomar sammantaget med övriga riskfaktorer (32, 33, 34, 35, 36).  

 

Bukfetma och inaktivitet är, för utom hereditet de viktigaste riskfaktorerna för att utveckla 

metabolt syndrom och typ 2 diabetes (24, 26, 31, 35, 37, 38). Prospektiva studier har visat att 

många timmars TV tittande signifikant ökar risken att insjukna i diabetes typ 2. För män som 

tittade på TV mer 40 timmar i veckan ökade risken att få diabetes med 13 procent (21, 39). 

Inaktivitet ökar risken för diabetes oberoende av den risk som följer med fetma (24, 40). 

  

Ökad fysisk aktivitetsnivå minskar risken att insjukna i diabetes även för överviktiga och 

personer med hypertoni (24, 40, 41) 

 

Stress, cigarettrökning, och kost med högt glykemiskt index, högt innehåll av mättat fett och 

totalt fettinnehåll, ökar också risken att utveckla metabolt syndrom och typ 2 diabetes (24, 35, 

42). Kost med lågt glykemiskt index, högt fiberinnehåll och mycket enkel- och fleromättade 

fetter minskar risken (42). 

  

Prevalensen av diabetes i Sverige är 3-4 procent men ökar med stigande ålder till cirka 20 

procent för personer över 70 år (43). I Norrbotten är prevalensen drygt 7 procent, 

uppskattningsvis finns 10 700 personer med diabetes i Norrbotten. Det bör dock betonas att 

det inte finns något underlag för ett ökat insjuknande i diabetes i Sverige. Det finns visst stöd 

för att diabetiker i dag lever längre med sin sjukdom vilket tillsammans med fler äldre ger en 

något högre prevalens (26). Hypertoni är vanligare bland personer med diabetes än bland icke 

diabetiker. Cirka 63-70 % av antalet personer med diabetes har högt blodtryck. Hypertoni vid 
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diabetes ökar risken för både mikro- (d vs ögon och njurskador) och makrovaskulära 

komplikationer och ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar (33) 

 

Prospektiva studier och registerstudier inom MONICA- projektet visar att diabetes ökar risken 

för hjärtinfarkt och stroke  med 3 till 5 gånger (26, 44, 45). Förekomst av  övervikt eller fetma 

ökar risken ytterligare (46). För kvinnor med diabetes ökar risken ännu mer än för män (26, 

33). Risken att insjukna i hjärt- och kärlsjukdom är ökad även före klinisk diagnos (47, 48).  

 
 
Fysisk aktivitet  är en friskfaktor 
 
 
Fysisk aktivitet har hjärtskyddande effekter. Prospektiva populationsstudier har visat att 

regelbunden fysisk aktivitet (14, 15, 16) och god fysisk prestationsförmåga (49, 50) liksom 

ökad fysisk aktivitet (51, 52, 53) och förbättrad fysisk  prestationsförmåga (54) minskar risken 

för atherosklerotiska hjärt- och kärlsjukdomar. 

 

Fysisk aktivitet motverkar uppkomst och progress av atheroskleros och risk för trombos 

genom att reducera vikt och blodtryck, genom gynnsamma metabola förändringar av 

blodfettsprofil, insulinkänslighet och glukosomsättning samt har även positiva effekter på 

fibrinolys, endothel funktion och hormon- och immunsystem (4, 36, 55, 56, 57).. 

 

En ökad frisättning av endorfinsubstanser i centrala nervsystemet påverkar välbefinnandet och 

förbättrar den mentala hälsan och leder till ökad livskvalité. Fysisk aktivitet som engagerar 

stora muskelgrupper resulterar i gynnsamma kardiovaskulära adaptioner och ökar uthållighet 

och muskelstyrka och den fysiska prestationsförmågan (4, 19, 56, 58). 

 

Det är inte helt klarlagt vilken dos, d vs vilken duration, frekvens och intensitet av fysisk 

aktivitet som krävs för att uppnå optimal hälsa. Konsensus råder dock om att positiva 

hälsoeffekter uppnås genom att utöva måttligt intensiva fysiska aktiviteter minst 30 minuter 

om dagen, helst varje dag i veckan, motsvarande en kaloriförbrukning på 200 kcal om dagen 

eller 1000- 1400 kcal i veckan (16). Moderat eller måttlig fysisk intensitet innebär en relativ 

intensitet motsvarande 40 – 60 % av maximal syreupptagningsförmåga (4). Med moderat eller 

måttlig fysisk aktivitet avses aktiviteter som rask promenad, cykling, simning trädgårds eller 

hushållsarbete mm (5). 
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Aktiviteten kan delas upp under dagen i tre tio minutres aktiviteter. Frekvensen och volymen 

av fysisk aktivitet kan vara viktigare ur hälsosynpunkt än intensiteten (56). För att bibehålla 

vikt och motverka viktökning bör dosen ökas till 60 minuter om dagen. För att motverka 

ytterligare viktuppgång hos redan obesa krävs 60-90 minuters daglig fysisk aktivitet (59).  

 

Ytterligare hälsoeffekter fås om duration eller intensitet av aktiviteten ökar, under 

förutsättning att den sker regelbundet (56). Intensiv fysisk aktivitet innebär aktiviteter utförda 

med en relativ intensitet > 60 % av maximal syreupptagningsförmåga (4). Hög 

syreupptagningsförmåga kan uppnås av rask promenad minst 30 minuter om dagen, 5 dar i 

veckan, alternativt rask promenad 20 minuter eller jogging 15 minuter alla dagar i veckan 

(60).  

 
Rask promenad i en hastighet på cirka 5 km i timmen kan innebära en relativ intensitet  som 

är lätt för en 20- åring men hög intensitet för en 80- årig person (4). Vid rekommendationer av 

fysisk aktivitet måste hänsyn tas till personens individuella konditionsnivå, då en typ av 

aktivitet för en person kan vara måttligt ansträngande, och för en annan upplevas som 

intensiv. Borgs ansträngningsskattningsskala kan användas för att skatta den individuella 

ansträngningsgraden vid olika aktiviteter (52, 61). 

 

Prospektiva populationsstudier har visat att regelbundna raska promenader såväl minskar 

risken för insjuknande i hjärt- och kärlsjukdom (51, 62, 63, 64) som i typ 2 diabetes (24, 41, 

65). Aktiviteter som löpning, styrketräning och rodd är omvänt associerat till insjuknande i 

kranskärlssjukdom. Löpning mer än en timme i veckan minskar risken med 42 procent, 

styrketräning minst 30 minuter per vecka minskar risken med 23 procent och rodd mer än en 

timme per vecka minskar risken med 18 procent (51).  

 

Fysisk aktivitet motsvarande en kaloriförbrukning på 2000 kcal i veckan minskar för 

kranskärlssjukdom med 50 % (49). Fysisk aktivitet anses ha en oberoende roll som prevention 

av kranskärlsjukdom (15).  

 

Resultat från prospektiva observationsstudier har också visat att regelbunden måttlig fysisk 

aktivitet minskar moraliteten i hjärt- och kärlsjukdomar såväl som den totala mortaliteten (49, 

66), och även vid förekomst av rikfaktorer som fetma (67, 68, 69) hypertoni (70), diabetes 
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(71, 72, 73), höga blodfetter, rökning och vid genetisk disposition (74). Att sluta röka innebär 

i sig en relativ minskning av mortalitetsrisken i hjärt- och kärlsjukdom med 41 % (49). 

 

Fysisk aktivitet och prestationsförmåga 

 

Graden av fysisk aktivitet är direkt relaterad till den fysiska prestationsförmågan (60) och är 

den mest avgörande faktorn för att uppnå god fysisk prestationsförmåga (75). Andra faktorer 

som påverkar är ålder, kön och genetiska dispositionen. (4, 19, 58). Den genetiska 

komponenten anses förklara 25-40 procent av variation i fysisk prestationsförmåga  (76). Som 

mått på fysisk prestationsförmåga kan maximal syreupptagningsförmåga, VO2, mätas indirekt 

eller direkt genom maximalt eller submaximal test på ergometercykel eller löpband (54, 77, 

78). 

 

Låg fysisk prestationsförmåga är en oberoende riskfaktor och prediktor för ökad 

mortalitetsrisk i hjärtkärlsjukdom jämförbart med rökning, högt blodtryck och högt kolesterol 

(50, 67, 73, 74). Låg fysisk prestationsförmåga ökar den relativa totala mortalitetsrisken upp 

till fyra gånger jämfört hög fysiska prestationsförmåga. För medelålderskvinnor börjar risken 

öka vid en uppmätt maximal syreupptagningsförmåga under 33 ml syrgas per kilo kroppsvikt 

och minut, för medelålders män ökar risken under 35 ml. Värden under 30 ml ökar risken 

markant (74).  

 

Den fysiska prestationsförmåga kan vara en starkare prediktor för mortalitetsrisk än andra 

riskfaktorer både gällande friska män och för män med hjärt- och kärl sjukdom. Den 

hjärtskyddande effekt som behandling med betablokerare ger uppväger ej risken med låg 

fysisk prestationsförmåga (54). Borg skalan bör  användas vid test och vid initiering av 

träning för personer som behandlas med betablockerare (79). Föreskrifter om 

träningsintensitet till personer som behandlas med betablockerare bör baseras utifrån 

testresultat med medicinering (78). 

 

Fysisk aktivitet, vikt, kroppskonstitution och lipidmetabolism  

 

Fysisk aktivitet och träning medför ökad energiförbrukning under aktiviteten och ökad 

basalmetabolism efteråt, och bidrar till att minska både subkutant och abdominalt fett (19, 
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34). Kroppskonstitutionen förändras med ökad muskelmassa och minskad fettmassa och leder 

till en förbättrad metabolism  (58, 80, 81).  

 

I en grupp inaktiva överviktiga kvinnor mellan 50-75 år minskade i genomsnitt mängden 

totalt kroppsfett med 4,2 procent och bukfettet med 6,9 procent, efter intervention med 

cirkelträning i kombination med aerob träning 200 min per vecka under 12 månader (80). 

Motsvarande träningsdos men i form av promenader, och i kombination med ett kaloriintag 

mellan 1200-1500 kcal per dag, minskade kroppsvikten med 13,6 procent i en grupp av obesa 

medelålders kvinnor (82). 

 

Träning ökar kapaciteten att omsätta fett både i vila och under aktivitet och blodlipidprofilen 

förändras gynnsamt (19, 57, 80). Ökad lipoproteinlipas aktivitet ökar nedbrytningen av 

triglyceridrika lipoproteiner vilket ökar syntesen av HDL (34, 57, 58). Nivåerna av HDL ökar 

medan nivåerna av LDL och triglycerider minskar (19, 57, 58). Den ökade nedbrytningen av 

triglycerider och fria fettsyror bidrar till att öka insulinkänsligheten (34, 83). Nivån av 

triglycerider minskar efter 18-24 timmar efter träning och kvarstår upp till 72 timmar. 

Förmågan att bryta ner triglycerider beror på personens träningsgrad och ökar med träningens 

intensitet (57).  

 

Intervention med daglig träning utan samtidig kalorirestriktion har visats reducera vikten på 

överviktiga medelålders män genom minskning av såväl total fettmassa som bukfett. 

Samtidigt minskade insulinresistensen. Även daglig träning, utan samtidig viktnedgång 

visades reducera bukfetman (84).  

 

Fysisk aktivitet och glukosmetabolismen 

 

Vid fysisk aktivitet förbättras glukosmetabolismen, insulinkänsligheten i vävnaderna ökar och 

insöndringen av insulin normaliseras (58, 83, 85). Muskelkontraktioner ökar muskelcellernas 

känslighet för insulin genom att öka aktiviteten och mängden av glukostransportörer, främst 

glukostransportör GLUT-4 till cellytan. Glukosupptaget i muskulaturen ökar liksom 

resyntesen av muskelgykogen (34, 83, 86, 87). Efter träning kan glukosupptaget öka upp till 

20 gånger (81). Effekten kvarstår upp till 48 timmar beroende på duration och intensitet av 

muskelkontraktionen (34, 86, 87). 
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Vid intensivare träning ökar både förbränning och resyntes av muskelglykogen jämfört med 

lågintensiv aktivitet vilket har större effekt på insulinkänsligheten (34, 83). Ökad 

muskelmassa, gynnsammare muskelfibersammansättning, ökat blodflöde och kapillärisering 

bidrar ytterligare till förbättrad glukosomsättning och förmågan att lagra glykogen.(34, 58, 

87). Hård excentrisk träning som orsakar muskelskada liksom extrem uthållighetsträning där 

mängden fria fettsyror ökar, minskar istället insulinkänsligheten (34). 

 

Intervention med intensiv aerob träning i kombination med lätt styrketräning minst 20 minuter 

5 dar i veckan förbättrade signifikant insulinkänslighet och syreupptagningsförmåga hos en 

grupp normoglukemiska insulinresistenta män och kvinnor, medan måttligt intensiv träning 

30 minuter om dagen 5 dagar i veckan visserligen förbättrade syreupptagningsförmågan och 

insulinkänsligheten, men inte signifikant (88).  

 

Tidigare norska studier har visat förbättrad glukostolerens och minskad insulinresistens hos 

inaktiva personer med metabolt syndrom efter kombinerad intervention med kalorireducerad 

fettsnål kost och träning 3 gånger i veckan (89, 90). Tidigare kinesiska (91) och svenska (92) 

experimentella interventionsstudier har även visat en minskad incidens av diabetes hos 

personer med nedsatt glukostolerans, efter intervention med kost, träning, eller kombination 

kost och träning i grupp jämfört med kontrollgrupp. 

  

Syftet med den svenska studien var att undersöka långtidseffekter av livsstilsintervention. Två 

interventionsgrupper, bestående av 39 personer med typ 2 diabetes respektive 161 personer 

med nedsatt glukostolerans, deltog i en 6 månaders ledd träningsintervention följt av 6 

månaders dietregim eller omvänt. Efter 12 månader följde deltagarna kost och motionsråden 

på egen hand. En del av gruppen fortsatte med ledd träning under 18 månader (92).  

 

Gruppernas resultat jämfördes med två grupper bestående av 56 personer med nedsatt 

glukostolerans respektive 114 personer med normal glukostolerans, som ej genomgick någon 

intervention. Före studiens början genomgick alla deltagare per oral glukosbelastning, och 

fick av läkare rådgivning samt information angående framtida risk att utveckla diabetes. 

Grupperna följdes under 6 år (92).  

 

Signifikanta förbättringar av syreupptagningsförmåga inom interventionsgrupperna sågs efter 

12 och 18 månader som kvarstod även efter 6 år. Övriga grupper hade något försämrad 
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syreupptagning efter 6 år. Interventionsgrupperna hade minskat i vikt mellan 2,0-3,3 kg 

medan övriga grupper ökat något i vikt. I båda interventionsgrupperna reducerades 

blodtrycket och nivåerna av triglycerider och total kolesterol. Glukostoleransen 

normaliserades hos över 50 procent av deltagarna med försämrad glukostolerans, och över 50 

procent av personerna i diabetesgruppen nådde inte längre glukosnivåer för diabetes diagnos 

(92). 

 

Även den kinesiska studien undersökte långtidseffekter av livsstilsintervention. 577 personer 

med nedsatt glukostolerans undersöktes med 2 års intervall och följdes i totalt 6 år. 

Försökspersonerna randomiserades till intervention med kost, träning eller kombinerad kost 

och tränings som följdes av regelbunden uppföljning under helan studien. I alla tre 

interventionsgrupperna minskade incidensen för diabetes mellan 25 –50 procent (91). 

 

Fysisk träning och typ 2 diabetes 

 

Interventioner med aerob träning för personer med manifest typ 2 diabetes har visat att yngre 

personer och med kortare duration av sin sjukdom har signifikanta effekter på glykemisk 

kontroll (HbA1c) (93, 94) och insulinkänslighet (94) medan den glykemiska kontrollen ej 

förbättras hos äldre personer med mer uttalad insulinresistans (95, 96, 97). På övriga 

riskfaktorer är effekterna positiva och likvärdiga med de som ses hos obesa och vid metabolt 

syndrom (93, 96, 97). 

 

Intervention med cirkelträning 2 gånger per vecka under 5 månader, i en grupp med typ2 

diabetiker med en medelålder på 62 år visades signifikanta förbättringar av glykemisk 

kontroll (HbA1c) och signifikanta minskningar av nivån av total kolesterol, LDL och 

triglycerider (98). Liknande effekt på HbA1c samt korrelation mellan HbA1c tvärsnittsarean 

på knäextensorerna  har visats i en annan studie (99).  

 

Behandling med insulin eller sulphonylurea preparat ökar risken för hypoglykemi efter 

träning och kan innebära att dosen måste reduceras (81). Hög intensiv aerob träning och tung 

styrketräning bör undvikas vid retinopathi och nefropathi. Viktbärande träning bör begränsas 

eller undvikas vid  uttalade sensibilitetsnedsättningar i fötter. Vid autonom neuropathi är hypo 

-och hypertension efter träning vanligare, speciellt vid uppstart av träning. Viktigast är dock 
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att diabetespatientens risk för kranskärlssjukdom värderas före start av mer intensiv fysisk 

träning (100). 

 

Fysisk träning och hypertoni 

 

Vid dynamiskt aerobt muskelarbete ökar normalt främst det systoliska blodtryckt hos både 

normotensiva och hypertensiva personer (101). Efter aerob träning sjunker blodtrycket cirka 

10-20 mmHg i både systole och diastole, jämfört med personens normala blodtryck, hos såväl 

normotensiva som hypertensiva personer (58, 101). Blodtryckssänkningen kvarstår 1- 4 

timmar och beror troligen på en övergående sänkning av slagvolymen. Cirkelträning, d vs 

dynamisk styrketräning av stora muskelgrupper med lättare belastning kan sänka blodtrycket 

up till 5 mmHg. Tung statisk träning ökar blodtrycket under arbetet mer än aerob träning och 

bör undvikas (101).  

 

Förbättrad träningsgrad medför en nedreglering av sympaticus och sänker nivån av 

katekolaminer vilket kan bidra till blodtrycksänkningen (19, 58, 101) liksom minskad 

insulinresistens (100, 101) och frisättning av vasodilaterande substanser (101).   

 

Genomgång av ett stort antal randomiserade studier med aerob träning som intervention visar 

samstämmigt signifikanta reduktioner av både diastolisk och systoliskt blodtryck hos både 

normotensiva personer som hos personer med mild hypertoni (102, 103). Studier med 

långtidsuppföljning visar däremot inte så uttalad blodtrycksreduktion, troligen beroende på 

försökspersonernas försämrade följsamhet till interventionen när den inte längre varit 

övervakad (103).  I en randomiserad multicenterstudie med långtiduppföljning visades dock 

signifikanta reduktioner av blodtrycket efter 3 år, i en grupp med överviktiga medelålder 

kvinnor och män (104). 

 

Livsstilsintervention och beteendeförändring 

 

Amerikanska och finska randomiserade interventionsstudier, innefattande livsstilsförändringar 

med kostomläggning och ökad fysisk aktivitet, i kombination med viktreducering, visar 

samstämmigt en kraftigt minskad incidens av diabetes (knappt 60 procent)och lägre nivåer av 

riskfaktorer hos högriskpersoner (38, 105, 106, 107).  
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I den amerikanska studien var livsstilsinterventionen effektivare än metforminbehandling för 

att minska diabetesincidensen (105). I studierna ingick kostråd och måttligt intensiv aerob 

fysisk träning, minst 150-210 minuter per vecka, samt cirkelträning. Gemensamt för studierna 

var att deltagarna fick individuell rådgivning, erbjöds gruppaktiviteter samt regelbunden 

uppföljning.  

 

I den finska multicenter studien deltog 522 medelålders överviktiga personer med nedsatt 

glukostolerans. Försökspersonerna slumpades till en kontrollgrupp eller interventionsgrupp. 

Kontrollgruppen fick sedvanlig behandling och fick vid ett tillfälle information i grupp om 

livsstil och samband med diabetes risk (38, 107).  

 

Interventionsgruppen fick individuella kost och motionsråd av nutritionist vid 7 tillfällen 

under första året, samt även frivilliga gruppträffar där bland annat matlagningskurs ingick. 

Kosten skulle vara kalorireducerad, ha låg fettprocent och högt fiberinnehåll. Deltagarna 

instruerades att öka volymen av aerobiska aktiviteter och erbjöds  att delta i ledda 

träningsgrupper bestående av måttligt intensiv cirkelträning. Även promenader i grupp 

organiserades. Uppföljning skedde var tredje månad fram till 3 års uppföljningen (107).  

 

Större förbättringar sågs i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen vid både 1 års- 

och 3- års uppföljningen. I interventionsgruppen var färre personer inaktiva. Grupperna ökade 

inte den totala tiden för fysiska aktiviteter, men interventionsgruppen ökade tiden för måttliga 

och intensiva fysiska aktiviteter. Efter 1 år hade interventionsgruppen minskat vikten i 

genomsnitt 4,1 kg och efter 3 år bibehållit en viktminskning på 3,2 kg. Midjemåttet hade 

minskat i genomsnitt med 4,4 cm respektive 3, 3 cm. Signifikanta förbättringar sågs på 

metabola variabler som nivån av triglycerider, kolesterol/ HDL kvot och HbA1c (38, 106, 

107).    

 

Vikten av uppföljning och ett kognitivt och motivationsbaserat stöd vid beteendeförändring, 

har visats i flera studier (104, 108). I en studie med personer med diabetes typ 2 jämfördes en 

intervention med individuell träningsinstruktion och regelbunden uppföljning under 6 

månader, med en kontrollgrupp som fick sedvanlig rådgivning. Interventionsgruppen 

förbättrade signifikant syreupptagningsförmågan och HbA1c, och ökade signifikant tiden för 

fysisk aktivitet, till skillnad från kontrollgruppen som däremot signifikant ökade nivåerna av 

fibrinogen (108). 
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Beteendeförändring är en process som sker gradvis från ett problembeteende till ett 

hälsosammare beteende. Individen går under förändringsprocessen genom 5 olika stadier, 

förnekelse- begrundande- förberedelse- handlings och aktivitetsstadiet. Förändringen tar oftast 

månader eller år. Det är först i aktivitetsstadiet den nya livsstilen förankras och individen 

fortsätter att upprätthålla och vidmakthålla det nya beteendet (109). 

 

Enbart sedvanlig rådgivning  angående fysisk aktivitet och kost är sannolikt oftast otillräcklig 

för att förändra kost och motionsvanor för att uppnå effekt på riskfaktorer. I en dansk studie 

erhölls endast blygsamma förändringar av kostvanor och ingen förändring av motionsvanor 

efter intervention med kost och motionsrådgivning utan att motionsaktiviteter erbjöds (110). 

 

Preventionsprogram i primärvården 

 

I amerikansk primärvård gjordes en studie av inaktiva kvinnor och män där insats med enbart 

rådgivning jämfördes med insats av både rådgivning och uppföljning. Resultaten visade på 

könsskillnader. De kvinnor som fått individuell rådgivning i kombination uppföljning under 2 

år ökade sin syreupptagningsförmåga signifikant jämfört med de kvinnor som enbart fått 

rådgivning. För män sågs ingen skillnad mellan grupperna . Däremot ökade både kvinnor och 

män tiden för fysisk aktivitet i respektive grupp, men ingen signifikant skillnad sågs mellan 

grupperna (111).  

 

I primärvården i Sollentuna har ett mer omfattande kardiovaskulärt preventionsprogram med 

både opportunistisk screening, och livsstilsintervention till män i högriskgrupper gett goda 

resultat. I livsstilsinterventionen deltog 157 meddelålders män som randomiserades till 

kontrollgrupp eller en av tre interventionsgrupper. Interventionen bestod av diet, träning eller 

en kombination av diet och träning under 6 månader. Försökspersonerna respektive grupp och 

fick individuella kostråd och/ eller träningsråd. Personerna som fick intervention med träning 

fick också möjlighet att delta i ledda träningsgrupper (1).  

 

Vid uppföljning efter 6 månader hade alla tre interventionsgrupperna reducerat vikten mellan 

0,9-1,9 kg, nivåerna av serum insulin hade minskat samt andelen personer med nedsatt 

glukostolerans. Resultat från uppföljande studier efter 18 månader visar ökad motionsdos, 

minskat fettintag och signifikanta förbättringar avseende, bukfetma, kolesterolnivåer och 

blodtryck. Även kontrollgruppen minskade signifikant blodtrycket och kolesterol, jämfört 
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med baslinjen. Livsstilsförändringarna påverkade inte upplevelsen av hälsa och livskvalitet 

negativt (1).  

 

Programmet med opportunistisk screening pågick under 4 år. Vid första undersökningen 

deltog 4655 personer. Femtioåtta procent följdes upp igen inom ett år. Personer med värden 

inom referensområdet följdes ej upp igen . Fler riskfaktorer föranledde fler uppföljningar. 

Resultaten visar signifikanta reduceringar av blodtryck och nivåer av kolesterol och 

triglycerider (112). 

 

I en stor amerikansk prospektiv studie undersöktes sambandet mellan hälsoupplevelse och 

viktförändring bland överviktiga medelålders kvinnor. Resultatet visade på minskade upplevd 

smärta och förbättrad vitalitet och fysisk funktionsförmåga efter viktnedgång. Viktuppgång 

gav omvänt resultat (113). 

 

Det primära syftet med denna studie var att utvärdera om intervention med aerob träning och 

cirkelträning under tre månader, i kombination med kostrådgivning och regelbundna 

uppföljningsträffar under ett år, påverkar antropometri, syreupptagningsförmåga, 

motionsvanor, och upplevd hälsa i en population som är i riskzonen för hjärt- och 

kärlsjukdomar. Sekundärt syfte var att undersöka om blodtryck och metabola parametrar som 

blodglukos och lipider påverkas. 
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METOD 
 
Studiedesign 
 
Experimentell randomiserad klinisk undersökning med en interventionsgrupp och en 
kontrollgrupp. Före och eftermätning. 
 
 
    Aktiv                                        Uppföljningsperiod interventionsgruppen 
    Intervention    Återträffar en gång  / månad 
 
                             
 
0                          3 månader                                                                  12 månader   
                                                                                                                 
 
Baslinje, under-        Undersökning        Undersökning                                                     
sökning före             efter 3 månader,                                                                          efter 12 månader, 
intervention              kontroll och                                                                                 kontroll och    
Randomisering        interventionsgrupp       interventionsgrupp 
 
Figur 1. Studiedesign och tidsaxel. 
  
 
Försökspersoner 

Inklusionskriterier: Personer inom Björknäs vårdcentrals upptagningsområde med 

diagnoserna hypertoni, diabetes typ 2, hyperlipidemi och obesitas i åldersgruppen 18-65 år. 

Exklusionskriterier: Personer som hade haft hjärtinfarkt, stroke eller TIA, hade kärlkramp, 

blodtryck över 180 eller 105, eller hade demens eller psykisk sjukdom som ej möjliggjorde 

deltagande. 

 

Urvalet skedde med hjälp av datajournalens diagnosregister. 340 av totalt 9742 personer 

uppfyllde inklusionskriterierna. De erhöll ett brev med information om studien och ett 

erbjudande om att delta  (bilaga 1). Svarsblankett bifogades (bilaga 2).  

 

177 personer tackade skriftligt ja till att delta i studien. 11 personer lämnade sedan återbud till 

första undersökningen och deltagande i studien p g a av oregelbundna arbetstider eller 

svårigheter att komma ifrån arbetet. Fem personer lämnade återbud p g a värkproblematik, 

som de bedömde skulle försvåra deltagande i träningsaktiviteterna. En person insjuknade i 

cerebral blödning före första undersökningen och en person uteblev. 

 

De kvarvarande 159 personerna randomiserades med slumptalsgenerator till en 

interventionsgrupp, n =75, och en kontrollgrupp, n = 76, efter baslinje undersökningen. Åtta 
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personer uteslöts i samband med randomiseringen p g a att de uppfyllde exklusionskriterierna. 

Försökspersonerna rekryterades under januari-februari 2003. Undersökningen före 

interventionen gjordes i mars 2003, efter interventionsperioden i juni 2003, och efter ett år i 

mars 2004 (figur2). 

 

Studien har godkänts av vårdcentralsledning och Forskningsetisk kommitté vid Umeå 

Universitet. 
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Figur 2. Deltagarflöde Björknäsmodellen. 

52 %  tackade ja skriftligt, 
n = 177 

Interventionsgrupp 
n = 75  

Kontrollgrupp  
n = 76  

n = 71  startar 
interventionen, 
indelas i sex mindre 
träningsgrupper. 

Informationsträff 
n = 57 

Undersökning  efter 3 månader 
n = 67  

Undersökning efter 3 månader 
n = 69

6 uppföljningsträffar, 
en gång per månad 

Undersökning efter 12 månader 
n = 60  

Undersökning efter 12 månader 
n = 63 

340 personer i åldern 18-65 år  med 
diagnoserna: hypertoni, diabetes typ 2,  
hyperlipidemi och obesitas fick 
skriftlig inbjudan 

Uppfyllde 
exklusionskriterier, 
n = 8 

Drog sig ur före 
randomisering, 
n = 18 
11 p g a arbetet 
5 p g a  sjukdom 
1 insjuknade i 
cerebral blödning 
1uteblev 

Bortfall  före 
start p g a  
sjukdomar,   
n = 4

Undersökning före start 
Randomisering 
 n = 159 

Bortfall under 
interventionen, 
n = 4 
3 p g a arbetet, 
1 flyttar 

Bortfall före 12 
månader 
n = 6 
1 flyttar 
2 återbud 
3 uteblev 

Bortfall före 12 
månader 
n = 7 
1 flyttar  
1 hjärtinfarkt 
1 annan sjukdom 
2 svår smärta 
2 uteblev  

Bortfall före 3 
månader 
n = 7 
1 återbud p g a resa 
1 annan sjukdom 
3 avbröt p g a ville 
delta i träningsgrupp 
2 uteblev 
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Procedur 
 

Undersökningarna vid för och eftermätningarna utfördes under två dagar och omfattade 

kliniska mätningar, laboratorieprover, enskilt samtal och besvarande av enkätfrågor angående 

fysisk aktivitet och motionsvanor, hälsa och hälsorelaterad livskvalité, tobaksvanor och 

kostvanor (figur 3). 

 

 Dag 1                               Dag 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tid ca 1,5-2 tim                        Tid ca 0,5 tim 
 
Figur 3. Schema för klinisk undersökning och laboratorieundersökning 
 
 
Kliniska mätningar  

Enskilt samtal. Försökspersonerna fick muntlig information om studien och möjlighet att 

ställa frågor. De intervjuades om diagnos och eventuell läkemedelsbehandling.   

Kroppsvikt (kg). Vikten mättes till  närmaste 0,1 kg. Vid mätningen användes en elektronisk 

ståvåg ( modell Seca). 

Längd (cm). Längden mättes med hjälp av väggmonterad måttsticka till närmaste 0,1 cm. 

Body mass index (BMI). BMI beräknades ( kg/m² ) (114). 

Midjemått (cm). Bukomfånget mättes med hjälp av måttband till närmaste 0,5 cm. Mätningen  

utfördes horisontellt mitt emellan nedre revbensbågen och höftbenskammen. Patienten 

stående med hängande armar (114). 

Höftomfång (cm). Höftomfånget mättes över vidaste delen av sätesregionen till närmaste 0,5 

cm. Patienten stående (114). 

Midja - höftkvot (WHR). WHR beräknades som ( W/H ) (114). 

Blodtryck (mmHg). Blodtrycket mättes i ryggliggande position efter 10 minuters vila, till 

närmsta 2 mmHg. Standardiserad askultatorisk metod användes, normal eller bred cuff  

beroende på hur grov arm patienten hade. Medelvärdet av två mätningar beräknades. Ingen 

Enskilt samtal 
Kroppsvikt 
Längd 
Midjemått 
Höftmått 
Blodtryck 
Syreupptagning, 
VO2 
Enkät 

Total kolesterol 
HDL 
LDL 
Triglycerider 
HbA1C 
Fasteblodglukos 
Mikroalbumin i 
urin 
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blodtryckskudde användes. Samma sjukgymnast (M.E.) handhade samtalet med alla 

försökspersoner, utförde kroppsmätningarna och blodtrycksmätningen.  

Maximal syreupptagningsförmåga VO2 (l/min, ml/kg). Syreupptagningsförmågan 

uppskattades med submaximalt test, enligt Åstrand (77, 115). Syreupptagningen beräknades 

utifrån arbetspulsen efter given belastning vid steady-state, med puls ≥ 120 slag per minut. 

Ergometercyklar Monark 818 E och Monark 828 E användes. Försökspersonerna ombads att 

undvika fysisk ansträngning och att inte äta timmarna före testet. Testerna utfördes av de två 

övriga sjukgymnasterna på sjukgymnastikavdelningen. 

 

Laboratoriemätningar 

Blodfettsprofil (mmol/l) Totalkolesterol, high density lipoprotein (HDL) och triglycerider 

analyserades. Low density protein (LDL) kalkylerades.  

Fasteblodglucos (mmol/l) analyserades på icke diabetiker. 

Glykerat hemoglobin (HbA1c) (%) och mikroalbumin i urin (mg/l) analyserades på 

diabetiker.  

Blodproverna togs efter 12 timmars fasta, urinprovet som morgonurin. 

Blodprovsrovtagningarna utfördes på vårdcentralen av laboratoriesjuksköterskan. Proverna 

skickades för analys till det kliniskt kemiska laboratoriet på Sunderby Sjukhus. Kolesterol och 

triglycerider analyserades med torrkemi på en Vitros multianalysator. HDL kolesterol 

utfördes på en Hitachi 917. Metoderna är kvalitetsgodkända enligt Svedac och Eqalis. 

 

Instrument 

Enkätformulär om livsstil ”Fysisk aktivitet på recept”: Folkhälsoinstitutet, 

Folkhälsovetenskapligt centra . En modifierad version användes (bilaga 3) för frågor om 

motionsvanor, motionsaktiviteter och rökning. Tillstånd att använda formuläret gavs av Matti 

Lejon Folkhälsovetenskapligt centra och Agneta Ståhle, redaktör FYSS.. 

Frågor om snusvanor :  MONICA – studien (bilaga 4). 

Kostfrågor:  MONICA – studien, ej bearbetade i denna studie. 

EuroQol; EQ -VAS (Hälsotermometern), för mätning av självskattad hälsa. EQ – 5D för 

mätning av hälsorelaterad livskvalitet i dimensionerna rörlighet, egenvård, vardagliga 

aktiviteter, smärta och sinnesstämning (116) (www.euroqol.org). 

Träningsdagbok. Alla försökspersoner fick instruktion om att föra träningsdagbok under 

studien. Typ av motions eller träningsaktivitet, duration och frekvens noterades. Antal 

motionstillfällen per vecka, den totala tiden i minuter för motion per vecka och genomsnittlig 
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tid i minuter per träningstillfälle räknades ut. I träningsgruppens dagbok var interventionens 

träningsaktiviteter införda, samt utrymme för egna aktiviteter (bilaga 5). I kontrollgruppens 

träningsdagbok fanns inga aktiviteter för angivna (bilaga 6).  

 

Intervention 

Fysisk träning 

Interventionsgruppen ( n=75) indelades i sex mindre grupper med 10-13 deltagare i varje. 

Indelningen gjordes utifrån syreupptagningsförmågan och åldern för att få så homogena 

grupper som möjligt. Varje grupp hade tre inplanerade träningsaktiviteter varje vecka under 

tre månader (bilaga 7). Träningen inriktades på uthållighetsträning med syfte att öka aerob 

kapacitet, uthållig styrka och stora musklers funktionella kapacitet.  

 

Träningsaktiviteterna bestod av vattengymnastik med måttlig intensitet, stavgång / rask 

promenad och cykling på ergometercykel i kombination med cirkelträning, d vs styrketräning 

med lättare belastning och många repetitioner. Sekvensutrustning, dragapparater, hantlar och 

terraband användes vid styrkeövningarna. Varje övning utfördes två gånger 30 sekunder med 

15 sekunders vila mellan, samt vila 20 sekunder vid stationsbyte. 13 olika stationer med 

övningar för armar, axlar, bröst, rygg, buk, sätes och benmuskulatur ingick.  

 
Första månaden varade varje träningstillfälle 40-45 minuter. Träningstiden utökades sedan till 

60 minuter andra och tredje månaden. Borgs ansträngnings skattningsskala användes för att 

uppnå optimal träningsintensitet (61). Deltagarna instruerades att uppnå ansträngningsgrad 

13-15 enligt skalan vid alla träningstillfällen, motsvarande 60-80 % av maximal 

syreupptagningsförmåga.  

 

Träningsaktiviteterna leddes av sjukgymnaster och friskvårdare. Deltagarna fick också 

individuell rådgivning om ökad fysisk aktivitet anpassad till deras förutsättningar och intresse 

i samband med träningsaktiviteterna och vid uppföljningsträffarna. 

 

Kostrådgivning 

Varje grupp fick kostinformationen av dietist vid 5 tillfällen, om vardera 20 minuter. 

Träffarna planerades in i anslutning till motionsaktivitet, under träningsperioden. Deltagarna 

fick muntlig information och skriftliga kostråd (bilaga 8). Målsättningen med kostinslaget var 

att ge deltagarna förståelse för den moderna diabeteskosten vilken är grunden för behandling 



 24

och överensstämmer med de svenska näringsrekommendationerna (SNR) (117). Dietisten 

deltog också vid en av uppföljningsträffarna. 

 

Uppföljningsträffar 

Varje träningsgrupp erbjöds uppföljningsträffar en gång per månad vid sex tillfällen ( ej juli, 

augusti) fram till ett års -uppföljningen i mars 2004. Målsättningen med träffarna var att öka 

försökspersonernas kunskaper om sambandet mellan livsstil och hälsa och att motivera och 

stötta deltagarna i förändringsprocessen. Vid träffarna gavs information och råd om kost, 

motion, livsstil och hälsa. Deltagarna fick diskutera och utbyta erfarenheter och sätta upp egna 

individuella mål för förändring. Träffarna syftade också till att ge deltagarna ökad insikt om 

det egna beteendet, att bli varse hinder och fällor på vägen mot förändring och att hitta 

strategier att hantera dessa. Som studiematerial användes ”Motivation för motion – 

inspirationshäfte för dig som vill komma igång” (118). Sjukgymnast och friskvårdare 

medverkade vid träffarna. Dietist och distriktsläkare deltog vid en träff vardera.  

 

Försökspersonerna träffade i mån av behov sina vanliga vårdgivare. Patienternas ordinarie 

doktorer uppmuntrades att mer aktivt understryka vikten av dessa livsstilsförändringar. 

 

Kontrollgruppen 

Kontrollgruppen (n=76) inbjöds till en gruppträff med enkel information om vikten av kost  

och motion, men erhöll därefter sedvanlig behandling på vårdcentralen. Med sedvanlig 

behandling avsågs besök hos läkare, mottagningssköterska eller diabetessköterska enligt 

vårdcentralens rutiner. Kostinformationen gavs muntligt och skriftligt (bilaga 9). Vid träffen 

medverkade sjukgymnast, dietist och distriktsläkare. 

 

Statistisk bearbetning 
 
Parametrisk statistik för kvantitativa kontinuerliga variabler. Före och eftermätning på 

individnivå, inomgruppsdesign hypotesprövades med t-tester för parade jämförelser. För 

jämförelse mellan grupper, mellangruppdesign utnyttjades icke parat t-test. För ordinaldata 

såsom frågeformulär för livskvalitet och fysisk aktivitet användes icke parametrisk test, 

Wilcoxon Signed Ranks Test och Mann Whitney U Test samt Chi-2-analys. SPSS version 10 

användes vid beräkningarna. 
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RESULTAT 

 
151 personer genomgick undersökningen vid baslinjen, före start av interventionen. 67 

personer från interventionsgruppen och 69 personer från kontrollgruppen genomförde 

undersökning efter 3 månader. 60 personer från interventionsgruppen och 63 personer från 

kontrollgruppen fullföljde studien och deltog vid undersökning efter 12 månader. Totalt 

bortfall 28 personer. 

 

Bortfall träningsgrupp: Fyra personer påbörjade aldrig interventionen på grund av att värk och 

smärta eller andra sjukdomar som astma och allergi hade förvärrats och ej möjliggjorde 

deltagande. Fyra personer avbröt under interventionsperioden och deltog ej i undersökningen 

efter 3 månader. Tre beroende på svårigheter att delta på arbetstid och en person flyttade från 

orten. Sju personer föll bort under uppföljningsperioden och deltog ej i undersökningen efter 

12 månader. Två avbröt på grund av tilltagande besvär med värk och smärta, en beroende på 

försämring av annan svår sjukdom, en person insjuknade i hjärtinfarkt,  en person flyttade 

från orten och två personer uteblev.  

 
Bortfall kontrollgrupp: Sju personer kom ej till undersökningen efter 3 månader. Fem 

lämnade återbud och två uteblev. Tre av de som avbröt uppgav som skäl att de var besvikna 

över att ej ha kommit med i träningsgruppen och ville inte medverka i kontrollgruppen. En 

var bortrest och en avbröt på grund av annan svår sjukdom.  Sex personer föll bort före 

undersökningen efter 12 månader, två lämnade återbud till fortsatt deltagande, en flyttade från 

orten och tre uteblev (figur 2). 

 

Baslinje resultat 

 

Vid baslinjen var grupperna väl matchade med avseende på ålder, kön, tobaksvanor och 

diagnoser (Tabell 1). Andelen personer med diabetes var 29,3 % i interventionsgruppen och 

25,0 % i kontrollgruppen. Andelen personer med hypertoni var 13,6 %-enheter högre i 

kontrollgruppen jämfört med interventionsgruppen. Fler hade också blodtryckssänkande 

behandling med betablockerare. Skillnaderna mellan grupperna var ej statistisk signifikanta. I 

interventionsgruppen hade 17,5 %-enheter fler behandling med lipidsänkande läkemedel 

jämfört med kontrollgruppen vilket var statistisk signifikant .  
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Tabell 1. Baslinje karakteristika.  
 
 
Variabel   Grupp 
 
 
   Interventionsgrupp Kontrollgrupp 
   n = 75  n =76 
   
 
 
Ålder         
År   55,3 ± 6,9  53,0 ± 8,2 
      
Kön          
Man   36 (48,0)  29 (38,2) 
Kvinna   39 (52,0)  47 (61,8) 
 
Tobak,           
Icke rökare   57 (76,0)  63 (82,9) 
Rökare   18 (24)  13 (17,1) 
     Före detta rökare       25 (33,3)       30 (39,5) 
 
Icke snusare,   66 (88,0)  64 (84,2) 
Snusare     9 (12,0)  12 (15,8) 
     Före detta snusare         2 (2,7)         8 (10,5) 
 
Diagnos  
Diabetes typ 2, totalt  22 (29,3)  19 (25,0)   
   Diabetes, kostbehandling  12 (16,0)    9 (11,8) 
   Diabetes, tablettbehandling    8 (10,7)    7 (9,2) 
   Diabetes, insulinbehandling    2 (2,7)    0 
   Diabetes, insulin och tablettbehandlig   0    3 (3,9) 
 
Hypertoni   48 (64,0)  59 (77,6) 
   Behandling med betablockerare 20 (26,7)  30 (39,5) 
 
Hyperlipidemi 
   Behandling lipidsänkande läkemedel** 22 (29,3)    9 (11,8)   
 
 
 För ålder anges M och ± SD, för övriga variabler anges antal och (%). Signifikans vid hypotesprövning för skillnad mellan 
grupperna med t-test, * P  <  0,05, ** P < 0,01, *** P < 0,00 1. 
 
 
Grupperna var lika avseende de flesta antropometriska, fysiologiska och metabola  variabler 

(tabell 2). I båda grupperna var medelvärdet för BMI högt, 30,1 i interventionsgruppen och 

29,4 i kontrollgruppen. Motsvarande medianvärden var 29,1 respektive 28,1. Övervikten 

tenderade att vara central då medelvärden för midjemått och midjehöftkvot var höga. De 

antropometriska måtten var något högre i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. 

Skillnaden var statistisk signifikant endast för midjehöftkvot.  
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Medelvärdet för syreupptagningsförmåga var något lågt i båda grupperna, jämfört med 

referensvärden för åldersgruppen 50 – 65 år, enligt Åstrands klassificering. Kontrollgruppen 

skattade den upplevda hälsan signifikant högre än interventionsgruppen.  

 

Båda grupperna hade lätt förhöjt systoliskt och diastoliskt blodtryck men inga skillnader 

mellan grupperna. Resultatet av blodlipid analyserna visade genomsnittliga värden inom 

referensområdet förutom nivån av triglycerider, som var lätt förhöjd i interventionsgruppen. 

Analysen av fasteblodglukos visade värden inom normalgränser i båda grupperna. För 

personer med diabetes var medelvärdet för glykerat hemoglobin respektive mikroalbumin i 

urin lätt förhöjt, men skilde sig inte mellan grupperna. 

 
Tabell 2. Antropometriska data, skattad hälsa, kliniska och metabola karakteristika vid baslinjen 
 
 
Variabel   Grupp 
. .  
 
   Interventionsgrupp Kontrollgrupp 
   n = 75  n = 76 
      
 
Vikt (kg)     87,0 ± 16,4    84,5 ± 19,8   
BMI ( kg/m²)     30,1 ± 5,3    29,4 ± 5,1 
Midjemått (cm)   103,9 ± 13,4  100,3 ± 15,8 
Höftmått (cm)   108,5 ± 10,2  107,5 ± 8,6 
Midjehöftkvot*     0,96 ± 0,09    0,93 ± 0,09 
 
Syreupptagningsförmåga VO2 ¹ 
   (l/min)       2,2 ± 0,6     2,3 ± 0,5 
   (ml/kg)     25,5 ± 6,2   27,4 ± 6,4 
    
Skattad hälsa (0-100)*    62,2 ± 19,8     69,3 ± 15,1 
  
Blodtryck (mm/hg) 
   systoliskt   146 ± 16,4  145 ± 17,4 
   diastoliskt     88 ±  7,5    87 ±  8,5    
    
Kolesterol (mmol/l)     
   Total   5,54 ± 1,05  5,43 ± 0,91 
   HDL   1,41 ± 0,32  1,46 ± 0,40 
   LDL   3,21 ± 0,91  3,13 ± 0,83 
Triglycerider (mmol/l) 
   Total   2,04 ± 1,24  1,90 ± 1,15 
 
Faste -blod glukos (mmol/l) ²  5,32 ± 0,64  5,20 ± 0,49 
HbA1c (%) ³   6,44 ± 1,41  6,74 ± 2,07 
Mikroalbumin i urin (mg/l) º    18,4 ± 22,2  23,5 ± 36,9 
  
 
Data är M och ± SD.  ¹ endast n = 61 / 59.  ² endast n = 55 / 58 . ³ endast n = 19 / 16. º n endast = 19 / 17. Signifikans vid 
hypotesprövning för skillnad mellan grupperna med t-test; *  P < 0,05, ** P < 0,01, *** P < 0,001.  
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Resultat efter 3 och 12 månader 
 
 
Kliniska mätningar 
 
Vikt relaterade variabler 

Ett flertal gynnsamma förändringar av antropometriska mått uppmättes i båda grupperna. 

(tabell 3 och 6). Inomgruppsanalyserna visade signifikant minskning av samtliga variabler i 

båda grupperna efter 3 månader, undantag midjehöftkvot i kontrollgruppen. Förändringarna  

var större i interventionsgruppen. I interventionsgruppen kvarstod signifikanta minskningar av 

de antropometriska måtten efter 12 månader. Interventionsgruppen hade efter 3 månader 

reducerat vikten i medeltal 1,6 kg jämfört med 0,7 kg i kontrollgruppen. Midjemåttet hade 

minskat med 1,8 cm. Efter 12 mån var viktminskningen i medeltal 1,5 kg och minskningen av   

midjemåttet i medeltal 2 cm.  Smärre positiva förändringar noterades också i kontrollgruppen 

efter 12 månader, men var ej längre signifikanta. Mellangruppsanalyser visade signifikant 

skillnad av minskningen i vikt, midjemått och midjehöftkvot mellan grupperna efter 3 

månader. Efter 12 månader kvarstod signifikansen för midjemåttet, som t o m var ännu lägre 

efter 12 månader än efter 3 månader, och för midjehöftkvot. 

 
Syreupptagningsförmåga, VO2 

Inomgruppsanalyser visade signifikant förbättring av maximal syreupptagningsförmåga i båda 

grupperna efter 3 månader (tabell 3 och 6). Ökningen var större i interventionsgruppen. 

Interventionsgruppens syreupptagningsförmåga förbättrades från något låg till medelgod efter 

3 månader, för åldersgruppen 50 – 65 år, enligt Åstrands klassificering. Vid 12 månader hade 

syreupptagningsförmågan minskat i båda grupperna jämfört med vid 3 månader, men var i 

interventionsgruppen fortfarande signifikant ökad jämfört med vid baslinjen. 

Mellangruppsanalyser visade signifikant skillnad av ökningen i VO2 mellan grupperna efter 3 

månader men ej efter 12 månader. 
 
Blodtryck 

Av tabell 3 och 6 framgår att båda grupperna hade lägre systolisk och diastoliskt blodtryck 

efter 3 månader. Inomgruppanalys visade signifikanta förbättringar i båda grupperna. Vid 12 

månader kvarstod de signifikanta sänkningarna i interventionsgruppen medan 

kontrollgruppens sänkningar ej längre var signifikanta. Interventionsgruppen hade efter 12 

månader minskat systoliskt blodtryck med 5 mmHg och diastoliskt blodtryck med 4 mmHg. 

Mellangruppsanalyser visade att skillnaden i minskning av diastoliskt blodtryck var 
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signifikant mellan grupperna efter 3 och 12 månader då skillnaden mellan grupperna var 2,3 

mmHg (95% KI 0,5;4,0). För systoliskt blodtryck fanns stark tendens men ej signifikant 

skillnad. 

   

 



 30

 
Tabell 3. Förändringar av kliniska karakteristika och hälsoskattning från baslinjen till månad 3 och från baslinjen till månad 12 med 95 % konfidensintervall (KI)   
 
 
Variabel Från baslinje till 3 månader    Från baslinje till 12 månader     
  

Intervention-   Kontroll    Interventions-    Kontroll- 
grupp   grupp    grupp    grupp 
n = 68   n = 69    n = 60    n = 63                   
          
∆ inom gruppen ∆ ( KI)  mellan  grupperna   ∆ inom gruppen ∆ ( KI ) mellan  grupperna 

( ∆ K – ∆ I )     ( ∆ K – ∆ I ) 
 
    

Vikt (kg) - 1,6 ± 2,2 ººº   - 0,7 ± 2,3 ºº    - 0,9 *  ( - 1,61 ;  - 0,01 ) - 1,5 ± 2,8 ººº         - 0,7 ± 2,9          - 0,8 ( - 1,86 ;   0,20 ) 
BMI (kg/m²) - 0,5 ± 0,7 ººº   - 0,3 ± 0,9 ºº    - 0,3 ( - 0,52 ;    0,02 ) - 0,5 ± 1,0 ººº     - 0,2 ± 1,1     - 0,3 ( - 0,62 ;   0,11 ) 
Midjemått (cm) - 1,8 ± 1,8 ººº   - 0,5 ± 1,8 º    - 1,4 *** ( - 2,01 ;  - 0,74 ) - 2,0 ± 2,8 ººº     - 0,2 ± 2,5     - 1,9 *** ( - 2,80 ; - 0,90 ) 
Höftmått (cm) - 1,0 ± 1,1 ººº   - 0,6 ± 1,8 ºº    - 0,4 ( - 0,88 ;    0,13 ) - 1,1 ± 1,6 ººº     - 0,5 ± 2,2     - 0,7 ( - 1,35 ;   0,05 ) 
Midjehöftkvot - 0,01 ± 0,02 ººº     0,00 ± 0,01     - 0,01 *** ( - 0,014 ;  - 0,002 ) - 0,01± 0,02 ºº     - 0,00 ± 0,00     - 0,01 ** ( - 0,02 ; - 0,004)
    
Syreupptagningsförmåga VO2 ¹ 
   (l / min)  0,30 ± 0,27 ººº    0,16 ± 0,26 ººº      0,14 * (  0,03 ;   0,25 )     0,14 ± 0,30 ºº       0,03 ± 0,31        0,11 ( - 0,03 ; 0,24 )   
   (ml/ kg)  4,0 ± 2,9 ººº    2,2 ± 3,2 ººº      1,8 ** (  0,58 ;   3,08 )    1,6 ± 3,3 ºº             0,7 ± 4,0            0,9 ( - 0,60 ; 2,49 ) 
 
Blodtryck (mmHg) 
   Systoliskt - 4,7 ± 6,9 ººº - 2,1 ± 8,3 º    - 2,6 ` ( - 5,17 ;  0,03 )                           - 4,7 ± 10,5 ººº       - 1,6 ± 11,7      - 3,1 ( - 7,09 ; 0,83 ) 
   Diastoliskt - 3,9 ± 4,1 ººº - 1,6 ± 3,9 ººº    - 2,3 *** ( - 3,69; - 0,97 )  - 3,8 ± 5,0 ºººº        - 1,5 ± 4,9         - 2,3 * ( - 4,04 ; - 0,51 
   
Skattad hälsa ² 
   ( 0 – 100 )  12,4 ± 15,1 ººº   3,0 ± 17,4     - 9,5 ** ( 3,45 ; 15,5 )     8,1 ± 15,7 ººº         2,3 ± 17,9       5,3               ( - 1,10 ; 11,65 ) 
 
Data är M och ± SD. ¹ endast n = 52/43 (3 mån), 42/43 (12 mån). ² endast n = 57/55 (3 mån), 57/55 (12 mån). Signifikans vid hypotesprövning för skillnad mellan grupper med t-test:   
*P < 0,05, ** P < 0,01, *** P < 0,001. Signifikans vid hypotesprövning inom grupperna med parade t-tester º P < 0,05, ºº P < 0,01, ººº P < 0,001. 
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Fysisk aktivitet och motionsvanor 

I figurerna 4 - 6 visas försökspersonernas skattning av total fysisk aktivitetsnivå vid baslinjen, 

efter 3 månader och efter 12 månader.  

Figur 4. 
 

Figur 5. 
 

Figur 6. 
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Vid baslinjen fanns inga signifikanta skillnader i gruppernas skattning av den totala 

aktivitetsnivån. Jämförelse inom grupperna visade signifikant skillnad i skattningen av 

aktivitetsnivån i interventionsgruppen efter 3 månader och efter 12 månader, - ( P = 0,000 och 

P = 0,000)- jämfört med vid baslinjen. I kontrollgruppen var skillnaden ej signifikant, - ( P = 

0,873 och P = 0,518 ). Vid jämförelse mellan grupperna var skillnaden i skattningen  av 

aktivitetsnivån signifikant efter 3 månader, - ( P = 0,041 ),- men ej efter 12 månader, - ( P = 

0,478 ). 
 
Kontrollgruppen skattade vid baslinjen tiden för vardagsaktiviteter signifikant högre än 

interventionsgruppen, - ( P = 0,028). I interventionsgruppen visade inomgruppsanalys att den 

skattade tiden för vardagsaktiviteter ökade signifikant efter 3 månader och efter 12 månader, - 

(P = 0,000 och P = 0,000). Ökning visades även i kontrollgruppen men ej signifikant, - ( P = 

0,91 och  P = 0,438 ). Analys mellan grupperna visade ingen signifikant skillnad  mellan 

grupperna efter 3 månader eller efter12 månader, - ( P = 0,715 och P = 0,512 ). 

 

Före start av interventionen visades ingen signifikant skillnad mellan gruppernas skattning av 

tiden för motion per vecka, - ( P = 0,147 ). Inomgruppsanalys visade signifikant ökning i 

skattning av den totala tiden för motion per vecka efter 3 månader och efter 12 månader, i 

båda grupperna, - ( P = 0,000 ) i interventionsgruppen, och – ( P = 0,023 ) i kontrollgruppen. 

Signifikant skillnad kvarstod i interventionsgruppen efter 12 månader, - ( P = 0,000 ), men ej i 

kontrollgruppen, - ( P = 0,594 ). Jämförelse mellan grupperna visade signifikant skillnad i 

skattning av motionstid per vecka efter 3 månader, - ( P = 0,051 ). Vid 12 månader var 

skillnaden ej längre signifikant, - (P = 0,115 ). 
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Figurerna 7 – 9 visar försökspersonernas skattning av den genomsnittliga tiden för motion per 

vecka före, start, efter 3 månader och efter 12 månader.  
 

Figur 7. 

Figur 8. 
 

Figur 9. 
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Under träningsperioden hade interventionsgruppen möjlighet till maximalt 34 

träningstillfällen med ledare. Medeltalet för antalet närvarotillfällen var 24 (69,5 %), och 

varierade mellan minimum 5 (15 %) till maximum 34 (100%). Orsak till frånvaro var främst 

svårighet att komma från arbetet, följt av förkylning, annan sjukdom och semesterresor. 

 

Samtliga 67 personer i interventionsgruppen som deltog i undersökningen efter 3 månader 

hade fört träningsdagbok för månad 1-3 (100%). I kontrollgruppen hade 58 av 69 personer 

fört träningsdagbok under samma period (84%). Vid uppföljningen efter 12 månader hade 34 

personer av 60 i interventionsgruppen fört träningsdagbok (57%). I kontrollgruppen 26 

personer av 63 (41%).  

 

För de personer som fört träningsdagbok, fanns vid jämförelse mellan grupperna (n = 34 och 

n = 26 ) inga statistiskt signifikanta skillnader gällande totala tiden för motion per vecka eller 

antalet motionstillfällen per vecka under någon av perioderna (tabell 3). Under månad 1-3 var 

skillnaden i duration per träningstillfälle signifikant högre i interventionsgruppen. Skillnaden 

kvarstod ej för perioden månad 4 - 12 . Inomgruppsanalys visade en tendens, men ej 

signifikant ökning av antalet träningstillfällen under månad 4 – 12, i båda grupperna. Vid 

jämförelse inom grupperna minskade tiden för motion per vecka under månad 4 - 12, i båda 

grupperna (n = 34/34, n = 26/26), signifikant i träningsgruppen. Vid jämförelse inom gruppen 

(n = 67/34, n = 58/26) ökade träningstiden under månad 4-12 ( tabell 4 ). 

 
Tabell 4. Självrapporterad fysisk aktivitet enligt träningsdagbok 
 
Variabel                     n           Interventionsgrupp           n Kontrollgrupp 
   
Total motionstid minuter / vecka  
   månad 1 - 3                       67           236 ± 147 ( 35 –  838 )               58            224 ± 166 ( 0 - 788 ) 
   månad 1 - 3                    34           291 ± 165 ( 35 –  838 )           26 279 ± 89 ( 89 – 788 ) 
   månad 4 - 12º                    34           249 ± 165 ( 59 –  788 )           26 254 ± 152 ( 91 - 693 ) 
 
Antal träningstillfällen / vecka 
   månad 1 - 3                   67           4,3 ± 3,3 ( 0,4 – 23,0 )                58 4,3 ± ( 0 – 12,5 ) 
   månad 1 – 3                   34           5,4 ± 3,9 ( 0,4 -  23,0 )           26 5,2 ± ( 2,1- 12,5 )  
   månad 4 –1 2                   34           4,9 ± 3,6 ( 1,1 – 17,4 )                26 4,6 ± ( 1,4 – 9,1 ) 
 
Träningstid minuter / träningstillfälle 
   månad 1 - 3                    68           59 ± 16,0 ( 40 – 168 )           53 51 ± 19,6 ( 23- 126 ) 
   månad 1 – 3*                    34           58 ± 9,9 ( 46 – 89 )           26 54 ± 3,6 (1,1 – 17,4 ) 
   månad 4 - 12                    34             55 ± 25,4 ( 14 – 169 )           26 56 ± 19,7 ( 24 – 114
                 
 
Data är M,  SD ± och ( minimum – maximum ). Signifikans vidhypotesprövning för skillnad mellan  grupper  t-test: * P < 
0,5, ** P < 0,01,  *** P < 0,001. Signifikans vid hypotesprövning inom grupperna med parade t-tester: º  p< 0,05, ºº P < 
0,01, ºººP < 0,001. 
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Hälsorelaterad livskvalité 
 
Dimensionerna rörlighet, egenvård, vardagliga aktiviteter, smärta och sinnesstämning.  
 
Vid jämförelse mellan grupperna före start av interventionen, fanns ingen signifikant skillnad 

i gruppernas skattning av de olika dimensionerna, förutom  en signifikant högre skattning av 

rädsla och nedstämdhet i interventionsgruppen, - (P = 0,034 ). Efter 3 och efter 12 månader 

visades inga signifikanta skillnader mellan grupperna inom någon av dimensionerna. 

Inomgruppsanalys visade efter 3 mån signifikant lägre skattning av smärta i  kontrollgruppen, 

jämfört med baslinjen, - (P = 0,033 ). Inga signifikanta skillnader inom grupperna efter 12 

månader. 

 

Skattad hälsa 

Tabell 6 visar att interventionsgruppen skattade hälsan lägre än kontrollgruppen vid baslinjen.  

Efter 3 månader skattade interventionsgruppen hälsan högre än vid baslinjen och högre än 

kontrollgruppen. Också kontrollgruppen skattade hälsan högre efter tre månader än vid 

baslinjen och ökningen kvarstod efter 12 månader. Efter 12 månader hade skattad hälsa 

minskat något i interventionsgruppen jämfört med efter 3 månader, men var högre än vid 

baslinjen. Efter 12 månader låg hälsoskattningen på samma nivå i båda grupperna. 

Inomgruppsanalyser visade att ökningen var signifikant i interventionsgruppen efter 3 

månader och efter 12 månader men ej i kontrollgruppen. Mellangruppsanalys visade att 

skillnaden mellan grupperna var signifikant efter 3 månader men ej efter 12 månader (tabell 

3). 
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Boxplot diagrammen i figur 10 – 12 visar medianerna och kvartilerna av försökspersonernas 

skattning av hälsan vid baslinjen, efter 3 månader och efter 12 månader.  
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Figur 10. EQ –VAS, Hälsotermometer. Skattning 0 – 100 före start 
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Figur 11. EQ – VAS, Hälsotermometer. Skattning 0 – 100 efter 3 månader. 
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Figur 12. EQ – VAS, Hälsotermometer. Skattning 0 – 100 efter 12 månader. 
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Metabola variabler 
 
Lipider 

Mängden triglycerider var lägre i båda grupperna efter 3 och 12 månader ( tabell 5 och 6). Vid 

inomgruppsanalyser var förändringarna signifikanta efter 3 månader för kontrollgruppen och 

efter 12 månader för interventionsgruppen. Mellangruppsanalyser av skillnaden visade inga 

skillnader mellan grupperna. Förändringarna av  total kolesterol, HDL och LDL var små. Inga 

signifikanta skillnader visades av förändringarna, i någon av grupperna, förutom av LDL efter 

12 månader, som var signifikant ökat i interventionsgruppen. Inga skillnader förelåg mellan 

grupperna vid mellangruppsanalyser (tabell 5 och 6).  
 
Fasteblodglukos 

Förändringarna av fasteblodglukos var små i båda grupperna. Signifikant ökning av 

glukosnivån visades efter 12 månader i kontrollgruppen vid inomgruppsanalys. 

Mellangruppsanalys visade inga skillnader mellan grupperna (tabell 5 och 6.). 
 

Glykerat hemoglobin (HbA1c) 

För personer med diabetes minskade andelen glykerat hemoglobin efter 12 månader, i båda 

grupperna. Minskningen var signifikant för interventionsgruppen vid inomgruppsanalysen 

men nådde för kontrollgruppen inte statistisk signifikans. Ingen skillnad påvisades vid 

mellangruppsanalys (tabell 5 och 6). 

 

Mikroalbunin i urin 

Jämfört med vid baslinjen ökade läckaget av albumin för personer med diabetes i båda 

grupperna, vid 3 och 12 månader. Vid inomgruppsanalys efter 12 månader var ökningen  

signifikant i kontrollgruppen. Inga signifikanta skillnader mellan grupperna påvisades.  
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Tabell 5. Förändringar av metabola karakteristika från baslinjen till månad 3 och från baslinjen till månad 12 med 95 %  konfidensintervall (KI) 
 
 
Variabel Från baslinje till 3 månader    Från baslinje till 12 månader 
 
 Intervention- Kontroll-    Interventions-   Kontroll- 
 grupp grupp    grupp   grupp 
 n = 67 n = 69    n = 60   n = 63 
 
 ∆ inom gruppen ∆ ( KI ) mellan  grupperna  ∆ inom gruppen ∆ ( KI ) mellan  grupperna 
   ( ∆ K- ∆ I )     ( ∆ K – ∆ I ) 
 
 
Kolesterol (mmol/l) 
   Total - 0,12 ± 0,57 - 0,10 ± 0,73      - 0,02 ( - 0,24 ;  0,21 )    0,14 ± 0,67     0,16 ± 0,67      - 0,02 ( - 0,33 ; 0,30 )    
   HDL   0,02 ± 0,18 - 0,003 ± 0,16        0,03 ( - 0,03 ;  0,08 )  - 0,03 ± 0,19   - 0,01 ± 0,17      - 0,03 ( - 0,09 ; 0,04 ) 
   LDL - 0,05 ± 0,50 - 0,003 ± 0,55      - 0,05 ( - 0,23 ;  0,14 )    0,36 ± 0,83 ºº     0,19 ± 0,50        0,16 ( - 0,09 ; 0,42 ) 
Triglycerider (mmol/l) 
   Total  - 0,16 ± 0,80 - 0,25 ± 0,81 º        0,09 ( - 0,19 ;  0,36 )  - 0,28 ± 1,00 º    - 0,05 ± 0,77      - 0,23 ( - 0,55 ; 0,09 )     
 
Faste blod glukos (mmol/l) ¹  
 - 0,13 ± 0,48 - 0,05 ± 0,32      - 0,08 ( - 0,24 ; 0,07 )    0,08 ± 0,49     0,17 ± 0,40 º      - 0,09 ( - 0,26 ; 0,09 )  
HbA1c (%) ²   0,03 ± 0,42    0,03 ± 0,69        0,01 ( - 0,39;  0,41 )  - 0,54 ± 0,74 ºº   - 0,57 ± 1,03        0,03 ( - 0,67 ; 0,71 ) 
Microalbumin i urin (mg/l) ³ 
   5,29 ± 18,75   4,37 ± 17,50        0,92 ( - 11,95; 13,79 )   5,62 ± 19,31    10,00 ± 15,27 º   - 4,38 ( - 17,88 ; 9,13 ) 
 
 
Data är M och ± SD. ¹ endast n = 49 / 54 (3 mån.), 43 / 50 (12 mån) ² endast n = 18 / 15 (3 mån), 16 / 12 (12mån). ³ endast n = 17 / 16 (3 mån), 16 / 13 (12 mån). Signifikans vid hypotesprövning 
för  skillnad mellan grupper t-test: * P < 0,05, ** P <  0,01, *** P < 0,001. Signifikans vid hypotesprövning inom grupperna med parade t-tester º P < 0,05, ºº P < 0,01, ººº P < 0,001.  
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 Tabell 6. Skattad hälsa, kliniska och metabola karakteristika vid baslinje, vid 3 månader och vid 12 månader 
för de personer som fullföljde studien. Data är M och ± SD.  
 
Variabel           n baslinje             3månader                   12 månader
                               
                     
Vikt (kg) 
   Intervention           60 87,0 ± 16,3             85,4 ± 16,0                      85,4 ± 15,8   
   Kontroll               63 80,4 ± 17,1             79,6 ± 17,4                             79,7 ± 17,3  
BMI 
   Intervention           60 29,6 ± 4,7            29,1 ± 4,7                        29,2 ± 4,7 
   Kontroll           63 28,5 ± 4,5            28,2 ± 4,6                       28,2 ± 4,6    
Midjemått (cm) 
   Intervention           60 103,7 ± 13,3             101,7 ± 13,1   101,7 ± 13,0    
   Kontroll           63  97,4 ± 14,4              97,1 ± 14,7    97,3 ± 14,7    
Höftmått (cm)  
   Intervention           60 107,8 ± 9,6            106,8 ± 9,7   106,6 ± 9,4        
   Kontroll           63 106,2 ±  8,4             105,8 ± 8,4   105,8 ± 8,4          
Midjehöftkvot  
   Intervention           60 0,96 ± 0,08             0,95 ± 0,08   0,95 ± 0,08         
   Kontroll           63 0,91 ± 0,08             0,91 ± 0,09   0,92 ± 0,09          
Syreupptagningsförmåga VO2 
(l/min) 
   Intervention           43 2,3 ± 0,6            2,6 ± 0,6  2,4 ± 0,6 
   Kontroll           43 2,3 ± 0,5            2,4 ± 0,5  2,3 ± 0,6 
(ml/kg) 
   Intervention           43 26,1 ± 6,5            30,5 ± 6,5  27,7 ± 6,3 
   Kontroll           43 28,0 ± 6,2            29,3 ± 6,5  28,7 ± 6,8 
Blodtryck (mmHg) 
Systoliskt 
   Intervention           60 146 ± 15,6            141 ± 15,0   141 ± 14,7 
   Kontroll           63 145 ± 17,4            143 ± 16,9  144 ± 15,7 
Diastoliskt  
   Intervention           60 88 ± 7,5            84 ± 7,2  85 ± 6,5 
   Kontroll           63 87 ± 8,5            85 ± 8,9  85 ± 7,5 
Skattad hälsa (0-100) 
   Intervention           50 64,8 ± 18,1            77,3 ± 13,1   73,8 ± 17,4 
   Kontroll           52  71,3 ± 14,5            73,6 ± 15,1  73,3 ± 14,8 
Kolesterol (mmol/l) 
Total 
   Intervention           60 5,53 ± 1,02            5,41 ± 0,83  5,67 ± 1,13 
   Kontroll           63 5,37 ± 0,81            5,31 ± 0,94  5,52 ± 0,84 
HDL 
   Intervention           60 1,39 ± 0,32            1,40 ± 0,30  1,36 ± 0,32 
   Kontroll           63 1,50 ± 0,40            1,50 ± 0,40  1,49 ± 0,40 
LDL 
   Intervention           56 3,16 ± 0,82            3,20 ± 0,85  3,52 ± 1,10 
   Kontroll           60 3,05 ± 0,69            3,07 ± 0,82  3,24 ± 0,81 
Triglycerider (mmol/l) 
   Intervention           60 2,13 ± 1,28            1,94 ± 1,07  0,91 ± 0,98 
   Kontroll           63 1,81 ± 0,96            1,64 ± 0,83     1,76 ± 0,79 
Faste-blodglukos (mmol/l) 
   Intervention           43 5,30 ± 0,64            5,18 ± 0,81   5,39 ± 0,71 
   Kontroll           50 5,15 ± 0,46            5,10 ± 0,52  5,32 ± 0,62 
HbA1c (%) 
   Intervention           17 6,36 ± 1,42            6,43 ± 1,42  5,89 ± 1,14 
   Kontroll           13 6,18 ± 1,61  6,08 ± 1,03  5,66 ± 0,83 
Microalbumin i urin (mg/l) 
   Intervention           17 15,6 ± 17,9            19,4 ± 34,0  20,6 ± 34,0 
   Kontroll           13 11,5 ± 19,9            11,5 ± 5,5  21,5 ± 19,9 
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DISKUSSION 
 
Huvudresultatet i denna studie är att preventiva insatser i primärvården inom ramarna för 

befintliga resurser, gynnsamt kan påverka ett flertal riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom 

hos personer i riskgrupper, och att förbättringarna också kvarstår upp till ett år. 
 

Försökspersonerna i denna studie bestod av en blandad grupp av kvinnor och män med en 

medelålder på cirka 55 år, och med en eller flera riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom.  

Gruppen var överviktig och hade tendens till bukfetma. Blodfettsnivån i gruppen låg inom 

referensområdet, förutom nivån av triglycerider som var lätt förhöjd. Både systoliskt och 

diastoliskt blodtryck var lätt förhöjda. Vid start av interventionen skattade de flesta sin 

aktivitetsnivå som låg och endast ett fåtal uppgav att de var regelbundet aktiva. 

Syreupptagningsförmågan var också något låg för åldersgruppen.  

 

Studien visar efter 12 månader en rad gynnsamma förändringar av riskfaktorer inom 

interventionsgruppen. Signifikanta förbättringar jämfört med utgångsvärdet av vikt, BMI, 

midjemått, höftmått, midjehöftkvot, maximal syreupptagningsförmåga, systolisk och 

diastoliskt blodtryck samt triglycerider uppmättes. Skillnaderna i vikt, midjemått, och 

diastoliskt blodtryck var signifikanta även i förhållande till kontrollgruppen vid uppföljningen 

efter 12 månader. Förändringar i aktivitetsnivå sågs i båda grupperna men var större i 

interventionsgruppen som också nu skattade den hälsorelaterade livskvaliteten signifikant 

högre än vid studiens början.  

 

Metoddiskussion 
 
Personerna rekryterades genom brevförfrågan, och de som valde att delta hade troligtvis en 

viss motivation och ett intresse av livsstilsförändringar (109), vilket kan innebära  viss bias. 

85 procent av deltagarna fullföljde studien. Andra sjukdomar, arbetet eller flyttning var de 

vanligast orsakerna att avbryta. Nivån på bortfallet motsvarar det i liknande studier (1, 82, 92, 

119, 120, 121).  

 

Av etiska skäl inbjöds kontrollgruppen till en träff med information om kost och motion och 

samband mellan livsstil och hälsa, vilket kan ha påverkat resultaten genom att även 

kontrollgruppen kan ha förändrat sina vanor. Även  kontrollgruppen fick föra träningsdagbok 
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för att gruppernas aktivitetsnivå bättre skulle kunna jämföras. Sammantaget kan detta ses som 

en ”mini- intervention” och studien kan därför   beskrivas som en jämförelse mellan den 

enklaste tänkbara interventionen och en mer och avancerad sådan (107). Under de 3 första 

månaderna förde majoriteten av försökspersonerna i kontrollgruppen träningsdagbok. Många 

rapporterade vid 3- månaders- uppföljningen att de såg deltagandet i studien som en start för 

livsstilsförändring. Resultaten vid 3 månader visade också signifikanta förändringar av 

antropometri, syreupptagning och blodtryck även i kontrollgruppen, och kan ses som en effekt 

av att delta i en studie (106). De signifikanta förändringarna kvarstod dock inte efter 12 

månader. 

 

Styrkan med denna studie är dess metodologiska design. Försökspersonerna randomiserades 

till en interventionsgrupp eller kontrollgrupp, och antalet försökspersoner var tillräckligt stort 

för att uppnå statistisk ”power” eller styrka för att kunna påvisa biologiska förändringar till 

följd av interventionen. För att ej överskatta resultaten har data har analyserats utifrån 

principen ”intention- to – treat”, d vs resultaten har analyserats för alla de personer som 

deltagit i  undersökningarna före start, efter 3 och 12 månader, oavsett försökspersonens grad 

av deltagande i interventionen. Ett sådant förfarande avspeglar den genomslagskraft en 

intervention har på samhällelig nivå, till skillnad från resultatet för individen. 

 

Studien undersökte också flera aspekter och dimensioner av livsstilsförändring, och 

innefattade såväl metabola analyser, kliniska mätningar som träningsdagböcker och subjektiv 

skattning av aktivitetsnivå och hälsa. Metoderna för de metabola analyserna var 

kvalitetsgodkända och de kliniska mätningarna utfördes enligt standardiserade metoder. För 

att undvika felkällor som mätvariationer mellan olika personer, utförde en och samma person 

de antropometriska mätningarna och blodtrycksmätningarna. Två personer utförde 

tillsammans konditionstesterna. Ingen från studien fristående person fanns dock att tillgå för 

mätningarna vilket kan innebära viss bias då de som utförde mätningarna inte var blindade för 

vilken grupp deltagarna tillhörde. 

 

Resultatdiskussion 
 
Efter 12 månader hade interventionsgruppen bibehållit viktminskning på 1,5 kg och även 

minskat midjemåttet med 2 cm, samt uppnått en gynnsammare midjehöftkvot. Förändringarna 

var signifikant bättre än kontrollgruppens, förutom viktförändringen som visade stark 
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statistisk tendens. Effekt av tränings- och kost intervention på antropometriska mått och 

framförallt på midjemått och vikt har visats i andra studier med uppföljning efter mellan 4 till 

36 månader (1, 80, 88, 107). Viktnedgång och samtidigt minskat midjemått speglar en 

minskning av både subcutant men främst en minskning av abdominalt fett (84, 94). Att 

minskningen i midjemått fortfarande var statistisk signifikant men ej viktminskningen i sej, 

kan tyda på en förändrad kroppskomposition med ökad muskelmassa och minskad fettmassa 

och därigenom förbättrad metabolism (80, 88). 
 

Förändring av midjemått har också visats vara positivt korrelerat med förändring av nivån 

faste triglycerider (122). Efter 12 månader hade försökspersonerna inom interventionsgruppen 

i denna studie, signifikant lägre nivå av triglycerider. Då mängden triglycerider är associerad 

till graden av insulinkänslighet styrker detta antagandet att vissa gynnsamma metabola 

effekter uppnåtts (32, 34). Mellan graden av fysisk träning och nivån av triglycerider och 

HDL råder också ett dos-respons samband (55, 122) medan nivån av totalkolesterol, förutom 

fysisk aktivitet och kost, till stor del har en genetisk koppling och även påverkas av stress 

(19).  

 

I en studie av Kraus som undersökte sambandet mellan olika träningsintensiteter, grad av 

energiförbrukning och förändringar i blodfettsprofilen, visades en sänkning av triglycerider 

vid både måttlig och intensiv träning. Störst och signifikant minskning sågs i gruppen som 

tränat både intensivt och under länge tid. Måttlig träning under längre tid minskade nivåerna 

mer än intensiv träning under kortare tid. Ingen effekt sågs på nivån av totalkolesterol eller 

LDL i någon av grupperna. Däremot sågs en signifikant förändring av LDL fraktionerna, med 

en minskning av små LDL partiklar, som är särskilt aterogena och en ökning av genomsnittlig 

partikelstorlek (121). I denna studie erhölls endast små förändringar av kolesterolnivåerna, 

förutom att interventionsgruppen signifikant ökade nivå av LDL efter 12 månader. Ingen 

analys av lipoprotetinfraktioner eller partikelkstorlek utfördes. 

 

Den signifikanta minskningen av HbA1c inom gruppen av diabetiker i interventionsgruppen 

efter 12 månader ger viss indikation på förbättrad glukosomsättning. Antalet försökspersoner 

var dock litet. Samtidigt ökades mängden fasteblodglukos i kontrollgruppen hos icke 

diabetiker. Träningsinterventionen i denna studie bestod av både aerob träning och dynamisk 

lätt styrketräning i cirkel form. Flera tidigare randomiserade interventionsstudier har visat 

positiva effekter på glukosomsättning (HbA1c) och lipidomsättning, med minskade nivåer av 
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triglycerider, totalkolesterol, LDL och ökad nivå HDL, hos både personer med typ 2 diabetes 

(98, 99) och personer med nedsatt glukostolerans (123) efter cirkelträning och aerob träning.  

 

Signifikanta reduceringar av blodtrycket följde interventionen. Efter 12 månader hade 

interventionsgruppen minskat det systoliska blodtrycket med 5 mmHg och det diastoliska med 

4 mmHg. Den signifikanta skillnaden mellan grupperna för diastolisk blodtryck kvarstod efter 

12 månader, medan förändringen i systoliskt blodtryck inte riktigt nådde traditionell 

signifikans. I en amerikansk randomiserad studie med 112 överviktiga mån och kvinnor 

sänkte försökspersonerna  genomsnittligt både det systoliska och diastoliska blodtrycket med 

4 mmHg efter en 6 månader lång intervention med aerobträning på ergometercykel, 

promenader och jogging 3- 4 gånger per vecka.  

 

Samma träningsintervention i kombination med viktreduktion 0,5- 1 kg per vecka genom 

kalorireduktion, resulterade i en genomsnittlig blodtryckssänkning på 7 mmHg systoliskt och 

5 mmHg diastoliskt (124). Liknande nivåer på blodtryckreducering har visats i flera andra 

randomiserade interventionsstudier. Antal försökspersoner varierade från 29 till 157 och 

uppföljningstiderna varierade mellan 3 till 18 månader (1, 88, 90, 96, 98).  

 

Maximal syreupptagningsförmåga skattades genom submaximalt test varvid inget exakt värde 

på syreupptagningsförmågan kan erhållas. Syreupptagningsförmågan har stora individuella 

variationer och påverkas av olika faktorer. Mätningen anses dock ge ett bra mått på graden av 

förändring mellan mättillfällena för individen, och i gruppen som helhet. Metoden är 

vedertagen och har används vid liknande studier (19, 77, 92). I denna studie var graden av 

förändring det intressanta, inte ett absolut värde. 
 
Av den anledningen testades också personer som hade behandling med betablockerare. Vid de 

testerna användes Borgs skattningsskala för att kunna bedöma ansträngningsgraden under 

testet. Många av försökspersonerna med betablockad uppnådde inte tillräcklig pulsstegring 

och inga värden kunde beräknas. För de som uppnådde steady-state på arbetspuls ≥ 120 

beräknades maximal syreupptagning på vanligt sätt, även om värdet i sig är ett felvärde.  

 

Submaximala tester på gångmatta har visat att såväl friska personer, som patienter med 

kranskärlssjukdom och hypertonipatienter som behandlas med betablockad  förbättrar sin 

syreupptagning efter en träningsperiod. På grund av att prestationsförmågan i sig försämras av 
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betablockaden kan personens prestationsförmåga troligen bara förbättras upp till nivån före 

insättande av betablockaden (78).   
 

Den fysiska aktivitetsnivån mättes med hjälp av träningsdagböcker och enkätfrågor om fysisk 

aktivitet. Träningsdagböcker  har använts i flera studier (1, 80, 82, 88). För att uppnå optimal 

träningsintensitet användes Borg skalan under de ledda träningsaktiviteterna. Deltagarna 

instruerades också om vikten av att även vid egen tärning uppnå viss grad av pulshöjning, 

ökad andhämtning och värmeökning. I träningsdagböckerna angavs dock inte intensiteten av 

given aktivitet varför ingen energiförbrukning beräknats. Däremot kunde omfattningen av 

träningstiden beräknas.  

 

Metoden med träningsdagbok kräver dock en aktiv insats av försökspersonen under längre tid. 

I denna studie var följsamheten i att skriva dagbok god under den första 3 månadersperioden i 

båda grupperna, men minskade markant i båda grupperna under månad 4 till 12, vilket 

innebär en kraftig bias och minskar möjligheten att utvärdera resultatet. Försökspersonerna i 

interventionsgruppen hade en genomsnittlig närvaro vid de ledda  träningsaktiviteterna på 

69.5 procent, vilket överensstämmer väl med vad som redovisats i andra studier (88, 106). 
 

Självskattningsformulär är ett vanligt och vedertaget sätt i många studier att uppskatta nivån 

av fysisk aktivitet (1, 80, 105, 107). Bristen på standardiserade formulär är ett problem. I 

denna studie användes ett frågeformulär med flera olika frågor om aktivitetsnivå och 

motionsvanor framtaget av Folkhälsoinstitutet, och som använts i nationella studien ”Fysisk 

aktivitet på recept”. Formuläret som helhet var dock inte reliabilitets och validitetstestat. 

Skattningsfrågor innebär i sig viss osäkerhet och risk finns för både över och underskattning 

(125). Korrelation mellan veckovis rapporterad fysisk aktivitet och träningsdagböcker 

respektive skattningsformulär har visats i en studie som undersökte reproducerbarhet och 

validitet av självskattningsformulär och var 0,62 0ch 0,59 (126). 

 

Sammantaget stödjer resultaten från de respektive mätningarna tolkningen att 

försökspersonerna under intervention har ökat sin fysiska aktivitetsnivå både gällande mängd 

och intensitet, och att de därigenom även har ökade den fysiska prestationsförmågan.  
 

Epidemiologiska studie visar på samband mellan fysisk aktivitet och hälsoupplevelse. Ökad 

fysisk aktivitet kan bidra till ökad självkänsla, motverka nedstämdhet och ångest (56, 113). 
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Vid start av interventionen fanns skillnader i hälsoupplevelsen mellan grupperna. 

Försökspersonerna i interventionsgruppen skattade hälsan signifikant lägre än 

kontrollgruppen och upplevde en högre grad av rädsla och nedstämdhet. Efter interventionen 

kvarstod inga skillnader mellan grupperna. I en norsk studie av 40- åriga män och kvinnor 

med riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom framkom liknande resultat. Totala 

hälsoskattningen ökade, liksom tilltron till den egna förmågan förbättrad coping. Större 

följsamhet till interventionen med närvaro över 70 procent minskade graden av nedstämdhet 

(127).  

  

Behandlingen som försökspersonerna hade för sin sjukdom vid start av interventionen 

varierade. 64 procent av personerna i interventionsgruppen hade läkemedelsbehandling mot 

hypertoni. Diabetikerna hade behandling med kostregim och/eller tabletter eller insulin. Drygt 

29 procent hade behandling med lipidsänkande läkemedel. Mindre förändringar i 

läkemedelbehandlingen som minskad eller ökad dos, insättning av, eller byte av preparat eller 

helt utsättande av läkemedel har skett i båda grupperna, under interventionsperioden. 

Förändringarna har noterats, men ej analyserats i denna studie. Eventuella förändringar i 

kostvanor har inte heller bearbetas och analyserats.  

 

Interventionen i denna studie har bestått av flera komponenter, kostrådgivning i grupp, 

strukturerad träning i grupp, individuella träningsråd samt regelbunden uppföljning med 

inriktning på motivation och beteendeförändring. Det går därför inte att bedöma effekten av 

respektive insats och är ej heller intressant ur frågeställningens synpunkt. Samstämmiga 

resultat och rekommendationer utifrån flera tidigare stora interventionsstudier är att bäst 

effekter uppnås genom en kombination av kostförändring, viktnedgång och ökad dos fysisk 

aktivitet, samt  uppföljning under lång tid (1, 88, 89, 90, 92, 106, 107). Om stödet vid 

livsstilsförändring försvinner för snabbt är risken stor att återfalla i gamla beteenden och att 

inte kunna upprätthålla nya vanor och uppnådda förbättringar (109, 119). 

 

I en amerikansk randomiserad multicenter studie uppnåddes signifikanta långtideffekter på 

blodtryck och vikt i en grupp av 595 kvinnor och män med hypertoni till, skillnad från 

kontrollgruppens resultat. Personerna deltog i en 14 veckor lång livsstilsintervention med 

gruppträffar ledda av dietister och hälsorådgivare. Träffarna fokuserade på beteende 

förändring, deltagarna fick information om kost och motion, och klara individuella mål med 
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träning och kalorireduktion sattes upp. Både kost och träningsdagböcker användes. 

Interventionen följdes under 3 år (104). 

 

I en studie av inaktiva män och kvinnor jämfördes effekterna av två olika interventioner som 

pågick under 6 månader. En grupp deltog i strukturerad träning 3- 5 gånger per vecka medan 

den andra gruppen fick motivation och beteendeinriktad rådgivning. Både grupperna erbjöds 

regelbunden uppföljning under 18 månader. Jämförbara och signifikanta förbättringar av 

syreupptagningsförmåga, blodtryck och fysisk aktivitetsnivå uppnåddes i båda grupperna 

(120). 

 

I denna studie har vi använt oss av båda metoderna, vilket troligen bidrar till att resultatet som 

helhet utföll så pass gynnsamt. Vid uppföljningsträffarna lades tonvikten på insikt om egna 

beteendet,  motivationsprocessen och beteendeförändring. Risksituationer och ”återfall ” 

ventilerads samt strategier att hantera dessa. Gruppledarna, och gruppen i sig fungerade som 

stöd för den enskilda personen. Deltagarna fick också information om olika 

friskvårdsaktiviteter i samhället och för de som inte direkt klarade av att slussas ut till 

friskvården erbjöds möjlighet till fortsatt träning på egen hand i sjukgymnastikens lokaler. 

 

Prevention i primärvård 
 

I en djupintervjustudie av överviktiga kvinnor som deltagit i ett interventionsprojekt i 

primärvården i Holmsund framkom just insikt som den viktigaste dimensionen och 

kärnpunkten för att lyckas med livsstilsförändringar. Andra viktiga faktorer var personlig 

motivation och tillgång till stöttning (128). 

 

Det traditionella sättet att arbeta preventivt i primärvåden är att respektive vårdgivare bedriver 

sedvanlig rådgivning. I en svensk studie i primärvården fick en grupp patienter med förhöjda 

blodfetter sedvanlig rådgivning om kost och motion av distriktsläkare. En annan grupp fick 

genomgå en kurs om 6 träffar under ett år, där distriktsläkare och distriktssköterskor gav råd 

och praktiska tips om matlagning samt råd om motion. Även video med information om 

hjärtinfarkt och samband med riskfaktorer visades. Ingen träningsintervention ingick. 

Resultaten visade större förbättring av kostvanorna i kursgruppen men endast måttliga, men 

inga signifikanta förändringar av vikt, BMI och blodfetter inom eller mellan de båda 

grupperna (129). 
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Arbetet som sjukgymnast inom primärvården innefattar bland annat rehabilitering av patienter 

som redan drabbats av hjärtkärlsjukdom, medan sjukgymnasten ofta är en outnyttjad resurs i 

det preventiva arbetet. I flera interventionsstudier har träningsinterventionen handhafts av 

sjukgymnaster, träningsfysiologer eller träningsinstruktörer, d vs personer med fördjupad 

kompetens inom området (90, 92, 96, 98, 107, 119, 121, 124 ). I primärvården är det 

vanligtvis sjukgymnasten som har mest kunskaper om träningseffekter och anpassad träning 

och den kompetensen bör självfallet komma patienterna till nytta, och även vara ett stöd för 

andra yrkesgrupper. 
 

I Gävle genomfördes mellan 1996-1999  projektet ”Hjärtprofilen”. Via opportunistisk 

screening rekryterades patienter med riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar till upprepade 

hälsoprofilbedömningar och hälsosamtal som handhades av sjukgymnasterna. Utifrån 

riskprofilen erbjöds personerna anpassad typ av intervention. För de personer som deltog i 

projektet uppnåddes riskfaktorreduktion av flera variabler. Däremot fungerade rekryteringen 

av patienterna ej som planerat. I utvärderingen angavs som orsaker svårigheter i att identifiera 

riskpersoner, familjeläkarnas allmänna ointresse för prevention och brist i att remittera (130). 

 

I Sollentuna har däremot ett mycket framgångsrikt kardiovaskulärt preventionsprogram med 

både opportunistisk screening och strukturerat preventionsprogram till riskindivider bedrivits 

under många år, och implementeras i primärvårdens daliga arbete (1, 112).  

 

Prevention är en del av primärvårdens ansvarsområde, i uppdraget ingår ”preventivt arbete 

med dokumenterad nytta” (131). Patienter med hjärt- och kärlsjukdomar, hypertoni och typ 2 

diabetes är stora patientgrupper inom primärvården (1). Kontakten med patienterna sker under 

lång tid och primärvåden har därför stora möjligheter att jobba med prevention och 

beteendeförändring. Primärvården har också tillgång till olika yrkesprofessioner vars olika 

kompetenser kan tas tillvara genom strukturerat team arbete. På det sättet förbättras kvalitén 

och omhändertagandet av dessa patientgrupper. I ett statement från American Diabetes 

Association poängteras vikten av att diabetesteamet inkluderar en person som har kunskap i 

träningsfysiologi, och som kan analysera risker och fördelar med olika typ av träning för 

riskpersoner (100). 
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Utifrån resultaten av sin studie drog författarna i ” the Finnish Diabetes Prevention Study” 

slutsatsen att intensiv livsstilsintervention ger gynnsamma långtidsförändringar på kost och 

motionsvanor och av kliniska och metabola parametrar och kan bidra till att förebygga 

diabetes och skall ska implementeras i primärvården (107). I ett statment från 

America Heart Association betonas att vårdgivare ska informera och erbjuda fysisk aktivitet 

som förstahands behandling, alternativt som komplement behandling vid hypertoni, 

hypertriglyceridemi, glukosintolerens och fetma (4). 

 

Försökspersonerna har bestått av en blandad grupp med en eller flera riskfaktorer med eller 

utan läkemedelsbehandling. I nya studier skulle det vara av intresse att undersöka effekterna 

av livsstilsintervention som förstahandsbehandling  vid t ex nedsatt glukostolerans, hypertoni 

eller dyslipidemi. Det skulle också vara intressant att studera effekterna av en 

träningsintervention i en homogengrupp av typ 2 diabetiker,  samt också djupare undersöka 

hälsoupplevelsen av en livsstilsintervention. Djupintervjustudier med personer som inte 

fullföljt interventionen, eller inte uppnått så stora förändringar respektive personer som 

uppnått goda resultat skulle ge ökad insikt om vilka insatser olika personer behöver. 

 

Projektet har trots sin storlek genomförts med marginellt tillskott av personalresurser. Totalt 

personal tillskott har varit en person under totalt 5 månader, fördelat vid start och slutförande 

fasen av projektet. Den praktiska delen med tränings och kost interventionen inkluderat 

uppföljningsträffar kan utan vidare implementeras i den ordinarie verksamheten. Resurserna 

finns redan. För att det ska vara möjligt att genomföra måste dock en samsyn finnas om 

vinsterna med insatserna. Livsstilsförändringar innebär inte bara beteendeförändring hos 

patienterna, utan också beteende och verksamhetsförändring för olika yrkeskategorier inom 

primärvården, läkare såväl som sjukgymnaster. Det är också viktigt att samarbetet med 

friskvården fungerar så att så många som möjligt kan slussas vidare, och sjukvården kan ta 

hand om de med flest riskfaktorer och störst behov av stöd. 

 

Små förbättringar av en eller av flera riskfaktorer har storbetydelse för att risken att utveckla  

hjärt- och kärlsjukdomar. Största hälsovinsterna uppnås genom att få de som är helt inaktiva 

till att vara något aktiva (3, 13, 27, 65, 68, 83). För individen innebär det ett minskat 

personligt lidande och förbättrad livskvalité och för sjukvården och samhället innebär det på 

sikt minskade kostnader.   
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Konklusion: En intervention med aerob träning och cirkelträning i kombination med kostråd 

och regelbunden uppföljning påverkar gynnsamt ett flertal riskfaktorer för hjärt- och 

kärlsjukdom hos personer i riskgrupper. Den fysiska aktivitetsnivån ökar och 

hälsoupplevelsen förbättras. Signifikanta förändringar av antropometri, triglycerider och 

blodtryck kan uppnås och kvarstå upp till ett år. Insatserna kan implementeras inom ramarna 

för primärvårdens befintliga resurser.   
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        BILAGA 2 

20 NOVEMBER 2002  
 

  
PROJEKTET BJÖRKNÄSMODELLEN 

BJÖRKNÄS VÅRDCENTRAL, IDROTTSGATAN 3, 961 64 BODEN 
 TEL 0921-660 00   FAX 0921-660 70 

 

Svarsblankett 
 

 

Ja, jag önskar deltaga i projektet ”Björknäsmodellen” ! 

 

 

Namn:………………………………………………………………………. 

 

 

Personnummer:………………………………. 

 

 

Adress:………………………………………………………………………. 

 

 

Postadress:………………………………………………………………….. 

 

 

Telefon dag:……………………………… Kväll:………………………….. 

 

 

Epostadress:…………………………………………………………………. 

 

 

För mig passar det bäst att komma     dagtid        kvällstid        (ringa in) 

 

 

Underskrift:……………………………………………………………… 

 

 

Sänd svarsblanketten i det bifogade portofria svarskuvertet senast 7 
februari 2003. 

 

 

 



Bilaga 3

1. Hur mycket "vardagsmotion" har Du fått 3. Hur mycket rör Du på Dig under en normal
under de senaste 12 månaderna genom att vecka på Din fritid? Räkna den sammanlagda
t.ex. promenera eller cykla till arbetet, tiden Du anstränger dig motsvarande rask 
skolan, busshållplatsen, affären m.m. Eller promenad. Du väljer själv om Du vill svara per
genom att gå ut med hunden, skotta snö, dag eller vecka. Svara på både fråga A och B
arbeta i trädgården eller liknande? (ett kryss på varje) även om Du måste gör en 

grov uppskattning
Ingen vardagsmotion alls

A. Fysisk aktivitet i vardagen (t.ex. promenera,
Någon gång per vecka cykla/gå till arbetet, promenera med hunden, 

städning/ hushållsarbete, skotta snö, arbeta i 
Flera gånger per vecka trädgården, leka med barn)

Dagligen / Nästan dagligen Fyll i antingen per dag…

Ingen aktivitet alls
2. I vilken omfattning har Du under de senaste 12

månaderna ägnat Dig åt någon frivilligt vald Mindre än 30 minuter per dag
motion/idrott/friluftsaktivtet förutom den 
vardagsmotion som Du har angivit ovan? 30-60 minuter per dag

Jag har… Mer än en timme per dag

rört mig mycket lite …eller per vecka

rört mig mycket lite men ibland tagit någon Mindre än en timme per vecka
enstaka promenad eller liknande

1-2 timmar per vecka
ägnat mig åt lättare form av motion som promena-
der (eller andra aktiviteter med motsvarande 3-4 timmar per vecka
ansträngning) minst en gång per vecka

5-6 timmar per vecka
ägnat minst åt mer ansträngande motion som t.ex.
snabb promenad, jogging, simning, motionsgym-
nastik eller motsvarande minst en gång per vecka B. Motion och träning (t.ex. gympa, jogga, 

spela fotboll, simma, rida). 
regelbundet ägnat mig åt hård motion eller tävling
där den fysiska ansträngningen varit stor, Fyll i antingen per dag…
t.ex. löpning eller olika bollspel

Ingen aktivitet alls

Mindre än 30 minuter per dag

30-60 minuter per dag

            Levnadsvanor

                      Levnadsvanor har stor betydelse för hälsan.
                     Vi ställer därför några frågor kring din livsstil.



5-6 timmar per vecka

4. Vilket av påståendena nedan beskriver bäst 6. Röker Du? Bilaga 4
vad Du tycker om Din nuvarande nivå av 
fysisk aktivitet? Har aldrig rökt

Jag är för närvarande … Slutade röka år

inte särskilt fysiskt aktiv och jag har inte för avsikt Röker någon gång då och då
att bli mer fysiskt aktiv under de närmaste 6 
månaderna Röker färre än 10 cigaretter/dag

inte särskilt fysiskt aktiv, men jag har funderat på Röker 10-20 cigaretter/dag
att öka min aktivitetsnivå under de närmaste 6 
månaderna Röker mer än 20 cigaretter/dag

inte särskilt fysiskt aktiv, men jag är fast besluten Hur många år har Du rökt sammanlagt?
på att öka min aktivitetsnivå under de närmaste 6
månaderna          Har rökt i år

fysiskt aktiv, man jag har bara varit det de senaste 
6 månaderna 7. Har du någonsin använt snus?

fysiskt aktiv och jag har varit det längre än 6 nej
månader

ja, snusade tidigare men inte nu
Jag brukade vara fysiskt aktiv för ett år sedan men
de senaste månaderna har jag varit mindre aktiv ja, snusar mindre än 2 dosor per vecka

Vet ej ja, snusar mer än 2 - 4 dosor per vecka

ja, snusar mer än 4 men mindre än 7 dosor 
5. Fysiskt aktivitet i stället för eller som komplement per vecka

till läkemedel?
ja, snusar 7 dosor eller fler per vecka

A. Om det skulle visa sig att Du skulle få lika god 
effekt av fysisk aktivitet, att röra på Dig, som att
äta medicin. Vad skulle Du välja då?

Fysisk aktivitet

Medicin

Vet ej

B. Om både medicin och valfri aktivitet vore
kostnadsfri. Vad skulle Du välja då?

Fysisk aktivitet



Namn………………………………………………………….Personnr…………Bilaga 5

Vecka…………….. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Antal min

Vattengympa

Cykling/sekvens

Stavgång/promenad
Övrig aktivitet
Summa totalt för veckan
Antal träningstillfällen under veckan

Vecka…………….. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Antal  min

Vattengympa

Cykling/sekvens

Stavgång/promenad
Övrig aktivitet
Summa totalt för veckan
Antal träningstillfällen under veckan

Vecka…………….. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Antal  min

Vattengympa

Cykling/sekvens

Stavgång/promenad
Övrig aktivitet
Summa totalt för veckan
Antal träningstillfällen under veckan

Vecka…………….. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Antal min

Vattengympa

Cykling/sekvens

Stavgång/promenad
Övrig aktivitet
Summa totalt för veckan

Antal träningstillfällen under veckan



Namn……………………………………………………Föddata………………Bilaga 6

Vecka…………….. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Summa min

Summa totalt för veckan
Antal träningstillfällen under veckan

Vecka…………….. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Summa min

Summa totalt för veckan

Vecka…………….. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Summa min

Summa totalt för veckan

Vecka…………….. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Summa min

Summa totalt för veckan



PROJEKTGRUPPERNA VÅREN 2003 Bilaga 7
Tid MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Tid
10.00-10.15 10.00-10.15
10.15-10.30 10.15-10.30
10.30-10.45 Stavgång Stavgång Stavgång 10.30-10.45
10.45-11.00 Grupp 3 Grupp 5, Bir   Eva Grupp 1 10.45-11.00
11.00-11.15 Bassäng Eva   Inger Bassäng Bassäng Grupp 2 11.00-11.15
11.15-11.30 Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Eva    Inger 11.15-11.30
11.30-11.45 Inger Inger Birgitta 11.30-11.45
11.45-12.00 11.45-12.00
12.00-12.15 12.00-12.15
12.15-12.30 12.15-12.30
12.30-12.45 12.30-12.45
12.45-13.00 Kostinformation 12.45-13.00
13.00-13.45 Grupp 2, 14.00 13.00-13.45
13.45-14.00 Grupp 3, 15.00 13.45-14.00
14.00-14.15 24/3, 7/4, 28/4, 5/5, 19/5 14.00-14.15
14.15-14.30 Konferansrummet Kostinformation Kostinformation 14.15-14.30
14.30-14.45 Grupp 5, 15.00 Grupp 1, 15.00 14.30-14.45
14.45-15.00 Sekvens Grupp 4, 16.00 Grupp 6, 16.00 Bassäng 14.45-15.00
15.00-15.15 Grupp 2 1/4, 15/4 konf 22/4, 6/5 bibl 26/3 bibl, 2/4 konf, 16/4, 7/5, Grupp 5 15.00-15.15
15.15-15.30 Janne 13/5 konf 14/5 bibl Margareta 15.15-15.30
15.30-15.45 15.30-15.45
15.45-16.00 Sekvens Sekven 15.45-16.00
16.00-16.15 Sekvens Grupp 5 Grupp 1 Bassäng 16.00-16.15
16.15-16.30 Grupp 3 Margareta Janne Grupp 6 16.15-16.30
16.30-16.45 Janne   Margareta 16.30-16.45
16.45-17.00 16.45-17.00
17.00-17.15 Sekvens Sekvens Bassäng 17.00-17.15
17.15-17.30 Stavgång Grupp 4 Grupp 6 Grupp 4 17.15-17.30
17.30-17.45 Grupp 4 Margareta Janne Margareta 17.30-17.45
17.45-18.00 Grupp 6 17.45-18.00
18.00-18.15 Janne   Birgitta 18.00-18.15
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Christina Persson, dietist 
Björknäs VC 

030520 

 
 
KOSTFÖRELÄSNINGAR- PROJEKT BJÖRKNÄSMODELLEN  030324 - 030519 
5 tillfällen/ grupp á ca 45 min inkl frågor 
 
 
1.  Matens innehåll - samma som människokroppen (fett, kolhydrater, proteiner, vitaminer, 

mineraler, vatten) 
 Energigivande näringsämnen (fett, alkohol, kolhydrater, proteiner)  

Energibalans 
 Vad styr energibehovet (kroppssammansättning, fysisk aktivitet, ålder, kön) 

Energiåtgång vid promenad m fl aktiviteter 
Kost, nutid resp dåtid - skillnad i fett-, fiber- och sockerintag 
 
 

2.  Fett - funktion/ förekomst/ behov 
Fettkvalitet/ fettbalans 
Mättat/ omättat fett 
Synligt/ osynligt fett 
Fet resp mager måltid 
Fettsammansättning i matfetter 
Nyckelhålsmärkta livsmedel (matfetter, mejeri-och charkprodukter) 
 
 

3.  Kolhydrater - funktion/ förekomst/ behov  
 Kolhydraternas uppbyggnad; sockerarter, stärkelse och kostfiber 

Fiber - funktion, förekomst, behov   
 Socker, sockerrika livsmedel  
 GI - snabba/ långsamma livsmedel; påverkan på blodsockret och mättnadskänslan 
 Nyckelhålsmärkta livsmedel (spannmålsprodukter) 
 
 
4.  Proteiner - funktion/ förekomst/ behov 
 Proteiners uppbyggnad; aminosyror  

Animaliskt protein  
Vegetabiliskt protein  
Proteinrika, magra livsmedel 
Mängd proteinkälla - 25% av tallriken 
Antioxidanter 
Kalcium + D-vit 
Energiinnehåll i div drycker 

 Alkohol 
 
5.  Vikten av en regelbunden måltidsordning  
     Energifördelning av huvudmåltider 
 Portionsstorlekar, tallriksmodell, dagsportioner 

Tillagningsmetoder 
Vilka upplysningar får man av en innehållsdeklaration och ingrediensförteckning 
Div risksituationer som kan störa en bra kosthållning 
  

 



  Bilaga 9 

 
 
KONTROLLGRUPP 
Kostinformation vid ett tillfälle, ca 20 min inkl frågor 
 
MÅLTIDSORDNING 
• Regelbundna måltider 
• 3 huvudmål, ca 2 mellanmål, litet kvällsmål 
• Undvik småätande 
 
 
ANPASSAD MÄNGD MAT 
• 1 portion/ tillfälle enligt tallriksmodell 
 
 
LIVSMEDELSVAL 
• Välj magra fiberrika livsmedel 
• Titta efter det gröna nyckelhålet 
• Ät fetare mat, fiberfattiga spannmålsprodukter och sötsaker mer sällan 
 
 




