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Spelar det någon roll vad doktorn/sköterskan 
säger om levnadsvanor och matvanor? 



Circulation 2010 

“The Rewards of Good Behavior” 

Presenter
Presentation Notes
The study population included 18 809 patients from 41 countries enrolled in the Organization to Assess Strategies in Acute Ischemic Syndromes (OASIS) 5 randomized clinical trial. At the 30-day follow-up, patients reported adherence to diet, physical activity, and smoking cessation. Cardiovascular events (myocardial infarction, stroke, cardiovascular death) and all-cause mortality were documented to 6 months. 
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Relationship Between Diet/Exercise Modification and Repeat 
Cardiovascular Events in Patients With ACS 

Chow et al. Circulation 2010 
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Relationship Between Smoking and Repeat Cardiovascular Events in 
Patients With ACS 

Chow et al. Circulation 2010 
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Risk of repeated cardiovascular events (MI/stroke/death) with progressive behavioral 
change. The reference category is "never smoker and diet and exercise." 

Chow et al. Circulation 2010 

Presenter
Presentation Notes
Risk of repeat cardiovascular events (MI/stroke/death) with progressive behavioral change. Models were adjusted for age; sex; region; history of hypertension, diabetes, prior MI, body mass index, creatinine, v n30days. The reference category is "never smoker and diet and exercise."



Det har stor betydelse vad 
doktorn/sköterskan säger! 

 
Patienterna förväntar sig att 
vi pratar om levnadsvanor 



Exempel ur verkligheten 

• 54-årig man 

• Tidigare väsentligen frisk 

• Nu akut hjärtinfarkt 

• Varför händer det här just 
nu? 



54-årig man med akut hjärtinfarkt 

Riskfaktorer 
• Kön 

• Ålder 

• Ingen känd ärftlighet 

• Blodtryck väsentligen 
normalt 

• Blodfetter - ännu inget svar 



Riskfaktorer 

54-årig man med akut hjärtinfarkt 

• Rökning 

• Stress – bokslut om någon vecka 

• Stillasittande arbete 

• Övervikt med bukfetma 

• Äter sparsamt med frukt och 
grönsaker men en hel del godis 
varje dag 

• Dricker 3 liter Coca-Cola dagligen 
men framhåller att han nyligen 
minskat från 4,5 liter 

Påverkbara Riskfaktorer 

Presenter
Presentation Notes
Prevention börjar dag 1Framhåll de positiva effekterna av en förändrad livsstilMotivera till fortsatt rökstopp, ökad fysisk aktivitet och träningVåga fråga om kostvanorOptimera mediciner för BT,  ev svikt och blodfetterPlanera en adekvat uppföljning



Rökstopp 

• den enskilt viktigaste åtgärden för att förbättra prognosen 

• minskar oberoende av andra riskfaktorer kraftigt risken för insjuknande 
och död i hjärtinfarkt respektive total dödlighet 

• de flesta av våra patienter är motiverade att sluta röka i samband med 
en hjärtinfarkt och det är viktigt att vi under vår uppföljning uppmuntrar 
till fortsatt rökstopp. De sköterskor som arbetar med prevention på 
Hjärtmottagningen är samtliga utbildade i rökavvänjning och 
erbjuder särskilt samtalsstöd. 

 



Fysisk aktivitet/träning hos Sjukgymnast 

• Individuell och anpassad fysisk träning. Målet är att öka 
prestationsförmågan samt initiera regelbundna motionsvanor. 

 

• Träning påbörjas snarast efter akut hjärtinfarkt, PCI eller CABG 
och sker 2 ggr/v under 2-3 månader. Därefter följer fysisk träning 
på egen hand vilket bör omfatta minst 30-45 minuters aktivitet 
med en måttlig ansträngningsgrad 3-5 gånger i veckan. 
Kompletteras med daglig fysisk aktivitet under minst 30 minuter. 

 

• Fysisk aktivitet på recept (FaR®) ökar andelen patienter som blir 
fysiskt aktiva. 

 



Kost- och matvanor 

Nordic Nutrition Recommendations 2012 – 5th edition 



Medelhavskost 



Psykosociala faktorer 

Depression 

• Vanligt förekommande hos patienter 
som drabbats av en hjärtinfarkt eller 
genomgått PCI/CABG.  

• Depression är en riskfaktor för åter-
insjuknande varför det är viktigt att 
erbjuda behandling, antingen med 
läkemedel eller med stödterapi. 

 

Stress 

• Stress  - en av de riskfaktorer för hjärt- 
och kärlsjukdom som går att 
påverka.   

• Beteendemodifikation under 
professionell ledning har visat goda 
resultat. Remiss till kurator. 

• Våra sjukgymnaster erbjuder 
medicinsk yoga som en hjälp till 
avslappning och stresshantering. 

 



59-årig man 

• Socialt: Gift, aldrig rökt, stillasittande arbete, stress, förtjust i öl 

• Ärftlighet: far op CABG x 2, första vid 46 års ålder 

• Tidigare sjukdomar: hypertoni, hyperlipidemi, kronisk 
inflammation med pelvospondylit och psoriasis 

• Aktuellt: Senaste halvåret lättutlöst angina pectoris. Sökt akut 
pga ihållande central bröstsmärta. 

• EKG: ST-sänkningar i motsvarande hjärtats framvägg.  

 



59-årig man 

Status 
• AT: opåverkad i vila 

• Längd 181cm, Vikt 100 kg,  

• BMI 31 

• Midjemått 104 cm 

• BT: 190/110 mmHg 

Läkemedel vid ankomst 
• T Seloken zoc 100 mg x 1 

• T Enalapril 20 mg x 1 

• T Simvastatin 40 mg t.kv 



59-årig man - Ekokardiografi 



59-årig man koronarangiografi 



59-årig man 
PCI med läkemedelsstent i LAD och Circumflexa 



59-årig man 

Lab: 
• Blodfetter: 

• TG 4,2 mmol/L 
• Kolesterol 4,7 mmol/l 
• HDL 0,9 mmol/L 
• LDL ej beräknad 

• OGTT: 5,4-8,7 mmol/L 

 

Läkemedel vid utskrivning 
• Brilique 90 mg x 2 (12 mån) 

• Trombyl 75 mg x1 

• Metoprolol 100 mg x 1 

• Enalapril 20 mg x 1 

• Atorvastatin 40 mg  x 1 

 



59-årig man – 6-8v efter utskrivning 

Återbesök 
läkare/kranskärlssköterska Åtgärder 
• Mår bra. Ingen recidiv av angina 

pectoris 

• BT 190/110 

• HF 60/min 

• Blodfetter: 
• TG 2,7 (4,2) 
• Kolesterol 4,3 (4,7) 
• HDL 0,9 (0,9) 
• LDL 2,2 

• Remiss hjärtträning 
• Remiss diabeteshjärtskola 
• Förbättrad lipidkontroll efter byte 

Simvastatin mot Atorvastatin 
• Tillägg Amlodipin 5 mg x 1 
• Snar uppföljning av BT via 

kranskärlssköterska  

Presenter
Presentation Notes
Använd “Visa” menyn och “sidhuvud och sidfot” för att ändra eller ta bort texten under strecket. TG 4,2 mm0l/LKolesterol 4,7 mmol/lHDL 0,9 mmol7LLDL ej beräknad



59-årig man - 3 v senare 

Åter till kranskärlssköterska 
• Mår fortsatt bra. Arbetar heltid 

men hittills avvaktat med träning 
pga högt BT 

• BT 157/92mmHg 

Åtgärder 
• Ökar Amlodipin till 10 mg x 1 

• Tillägg Esidrex 25 mg ½ x 1 

• Beställer 24-h BT 



59-årig man – 4 v senare 

Telefonkontakt sköterska 
• Mår fortsatt bra 

• Egen kontroll BT 130/80mmHg 

• Påbörjat hjärtträning hos 
sjukgymnast 

• Förbättrat sina matvanor 

 

24-h Blodtryck  
•  Förbättrade värden 

• Dag 128/78mmHg 
• Natt 131/80mmHg 



 - Det har stor betydelse vad 
doktorn/sköterskan säger! 

 

 Ta chansen att diskutera 
levnadsvanor med din patient 

 



Tack för uppmärksamheten! 
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