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Sammanfattning 
 
Introduktion 
Hjärt- och kärlsjukdomar är en av de vanligaste dödsorsakerna i Europa och leder till höga 
kostnader för samhället och personalbrist på arbetsmarknaden. De vanligaste sjukdomarna 
är hjärtsvikt, hjärtinfarkt, angina pectoris och stroke. Det finns många modifierbara 
riskfaktorer såsom högt blodtryck, stress, hög alkohol konsumtion, rökning osv. Parallellt 
med farmakologisk behandling borde förebyggande behandlingar användas för att minska 
dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar. Innan dessa förebyggande behandlingar prövas krävs det 
vetenskapliga evidens som visar att dessa har en bra verkan.  
 
Material & Metod 
Genom pubmed söktes kliniska studier om ämnet som tas upp i detta arbete. Sökningar 
skedde under perioden 2013-04-10 till 2013-05-08 och sökorden var bl.a. “non-
pharmacological treatment of hypertension”, “excercise and heart disease”, “smoking 
cessation and cardiovascular disease”, “dietary sodium reduction” osv. Sökkriterier var att 
språket skall vara engelska och studier ska vara kliniska studier. Totalt samlades ca 50 
studier och av dem togs det med 13 original artiklar i arbetet.  
 
Syfte 
Syftet var att se vilken effekt icke farmakologisk behandling som träning, rökstopp och 
saltreduktion har på hjärt- och kärlsjukdomar 
 
Resultat 
Träning minskade blodtryck och normaliserade flera av de biomarkörer som är vanliga vid 
hjärtsjukdomar såsom låg-densitet lipoproteiner, hög-densitet lipoproteiner, baroreflex 
känslighet, muskelsympatisk nervaktivitet osv. Den minskade dödligheten hos tränade 
personer men det krävs fler studier som säkerställer effekten på mortalitet. Långtidsstudier 
visade att rökavvänjning minskar dödligheten. Liksom träning förbättrar rökstoppet många 
av essentiella biomarkörer såsom hjärtfrekvensvariabilitet, låg-densitet lipoproteiner, 
fibrinogen, vita blodkroppar m.m. Dessutom sänker det blodtrycket. Saltreduktion minskade 
blodtrycket och minskade risken för mortalitet och morbiditet hos personer med minskat 
intag av natrium. Dessutom minskade den vänsterkammarmassan.  
 
Diskussion 
Genomförda studier visade att förebyggande behandling med träning, rökstopp och 
saltreduktion minskade dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar. De flesta studierna uppvisar 
pålitliga metoder och tillförlitliga resultat. Gällande mortalitet och morbiditet skulle det dock 
behövas fler studier som säkerställer denna effekt men generellt finns det många faktorer 
som förbättras vid användning av valda behandlingsmetoder. Saltreduktion var mest effektiv 
för minskning av blodtrycket. Då högt blodtryck är en av de största riskfaktorerna för 
hjärtsjukdomar skall saltreduktionen ses som en betydelsefull del av behandlingen. Enligt 
studierna i detta arbete verkar träning vara mest effektiv och mest använd som icke-
farmakologisk behandling. Förutom dessa tre finns det fler användbara metoder såsom 
psykosociala interventioner med bl.a. stresshantering, olika diet interventioner och så vidare. 
 
Slutsats 
Träning, rökstopp och saltreduktion verkar minska risken för uppkomst av hjärt- 
kärlsjukdomar men det behövs fler och längre studier för att utveckla effektiva 
behandlingsmetoder för de olika hjärt-kärlsjukdomarna.  
 
 
Nyckelord: icke-farmakologisk behandling, rökstopp, saltreduktion, träning 
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1. Introduktion 

 
1.1 Hjärt- och kärlsjukdoamar  
 
Hjärt- och kärlsjukdomar är ett samlingsbegrepp för sjukdomar som drabbar hjärtat och/ 
eller kringliggande blodkärl t.ex. ateroskleros, hjärtinfarkt och stroke. Dessa sjukdomar är en 
av de vanligaste dödsorsakerna i EU och orsakar ca 40 % av dödsfallen eller 2 miljoner 
dödsfall/ år. År 2006 beräknades dessa sjukdomar kosta ungefär 110 miljarder euro för EU:s 
hälso- och sjukvårdssystem, vilket motsvarar 10 % av EU:s totala sjukvårdsutgifter. Dessa 
sjukdomar ger även upphov till stora förluster i arbetsmarknad på grund av 
långtidssjukskrivningar. (1) 
De vanligaste icke-modifierbara orsakerna är hög ålder och det manliga könet. De vanligaste 
modifierbara orsakerna är rökning, fysisk inaktivitet, högt blodtryck, fetma 
hyperkolesterolemi, diet osv. (2) 
 
1.2 Åderförkalkning  
 
Åderförkalkning eller ateroskleros innebär att det bildas ett ”plack” inne i blodkärl som leder 
till att blodflödet så småningom begränsas och orsakar syrebrist i drabbade artären. Olika 
substanser t.ex. fett, kalcium, kolesterol osv finns i blodet och bidrar till plackbildning genom 
att lagras i blodkärl och med tiden blir de hårdare så att artären täpps mer och mer. 
Åderförkalkning kan uppstå i nästan alla artärer men de vanligaste områden är hjärtats 
kranskärl, halspulsålder och perifera blodkärl till ben, armar och bäcken.   
Orsakerna är inte helt kartlagda och den utvecklas sakta under lång tid men ärftliga 
komponenter och hög ålder har negativ påverkan på sjukdomsprocessen. Några av 
riskfaktorerna för sjukdomen är högt blodtryck, rökning, övervikt, stress samt hög halt av 
blodfetter och kolesterol.  
Den exakta uppkomstmekanismen är inte klarlagd men det finns belägg som tyder på att det 
oftast beror på LDL-kolesterol. Små täta LDL-kolesterol kan läcka ut från endotelet. Om det 
finns höga halter av fria radikaler kan de reagera tillsammans med kolesterolet så att 
den oxideras och fastnar i blodväggen. Kroppen reagerar genom att aktivera immunsystemet 
och skicka makrofager på plats som absorberar det oxiderade LDL-kolesterolet och bildar det 
s.k. skummceller med små fett droppar i cytoplasman. Så småningom börjar kolesterolet 
även ansamlas extracellulärt och tillsammans med döda celler bildar de en kärna inne i 
de aterosklerotiska placken. Aktivering av makrofager och andra T-celler leder 
till inflammatorisk reaktion som påskyndar hela sjukdomsprocessen. Ju mer inflammationen 
ökar desto mer reagerar cytokinerna genom att minska kapselbildning av placken. Detta 
medför att placken inte kan motstå blodflödet och börjar spricka och dessa plackrupturer 
sätter igång trombosbildning så att det uppstår en akut ocklusion som i sin tur orsakar 
infarkt i den drabbade artären (3).  
 
1.3 Angina pectoris  
 
Angina pectoris (kärlkramp) är en sjukdom som orsakar smärtattacker på grund av en 
myokardiell ischemi dvs. att hjärtmuskeln inte blir försörjd med blod av kranskärl. Detta 
förekommer mest när hjärtat måste arbeta hårdare än normalt, exempelvis vid fysisk 
ansträngning som kräver större blodförsörjning. Orsakerna är bl.a. ateroskleros 
och myokardiell hypertrofi. (4) 
 
1.4 Stroke  
 
Stroke är ett samlingsbegrepp för blodpropp och hjärnblödning. Det är främst äldre som 
drabbas och sjukdomen har ett stort samband med hjärt-kärlsjukdomar. Den är en av de 
farligaste och mest förekommande sjukdomar och ger upphov till allvarliga funktionshinder 
hos vuxna. Ungefär 100 000 svenskar lider av sviterna efter stroke och minst 20 000 behöver 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Blodk%C3%A4rl
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ateroskleros
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hj%C3%A4rtinfarkt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stroke
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vård dygnet runt. Hjärninfarkt beror oftast på att någon av hjärnans pulsådror har blivit 
tilltäppta av någon blodpropp så att tillräckligt blod inte kan nå området och det orsakar 
syrebrist som i sin tur leder till att vissa nervceller skadas eller dör och hjärnaskadan 
uppstår.   
Hjärnblödning uppstår för det mesta av åderförkalkning och högt blodtryck som försvagar 
kärlväggar så att de brister och blodet tränger ut i hjärnvävnaden. Andra faktorer som 
spelar stor roll i sjukdomsutvecklingen är höga blodfetter, rökning, alkohol, stress, 
dålig livsstil med dålig mat, fysisk inaktivitet, hög ålder och ärftlighet. Hjärtsjukdomar 
medför ökad risk att råka ut för stroke. (5) 
 
1.5 Hjärtsvikt  
 
Hjärtsvikt innebär att hjärtat inte orkar pumpa tillräckligt blod och detta kan bero på att 
hjärtats förmåga att dra ihop sig har blivit försämrad. En annan orsak är ett långvarigt högt 
blodtryck som gör hjärtmuskelväggen tjock och mindre elastisk och detta medför att hjärtat 
inte fylls med tillräckligt blod innan utpumpningen.  Andra orsaker är kardiomyopati, klaffel, 
rytmrubbningar i hjärtat och vissa lungsjukdomar. (6) 
 
1.6 Förmaksflimmer  
 
Vid förmaksflimmer slår hjärtat oregelbundet och ofta även snabbare och detta leder till att 
hjärtat blir sämre på att jobba effektivt vid utpumpning av blodet runt om i kroppen.   
Om det uppkommer som attacker brukar det försvinna själv men kroniska problemen är 
ihållande. (7) 
  
1.7 Hjärtinfarkt  
 
Vanligtvis orsakas hjärtinfarktet av något täppt kranskärl så att blodflödet hindras och det 
uppstår syrebrist i drabbade område av hjärtat. Den vanligaste orsaken är åderförkalkning. 
De andra riskfaktorerna är rökning, högt blodtryck, höga halter av blodfetter, övervikt, 
diabetes, stress och fysisk inaktivitet. (8) 
 
1.8 Hjärtklaffsjukdomar  
 
Problem som kan uppstå med hjärtklaffar är att de kan bli förträngda så att det blir svårt för 
blodet att passera den förträngda klaffen, eller kan de börja läcka så att en del av blodet som 
skulle rinna framåt backar istället. Olika faktorer som åderförträngning, infektion, 
hjärtvidgning samt hjärtinfarkt förstör de delar som behövs för att spänna mitralisseglen. (9) 
 
1.9 Hypertoni  
 
Näring- och syretransport till kroppens olika celler sker med hjälp av blodet och blodtryck är 
det tryck som uppstår när hjärtat pumpar ut blodet till kroppen. Detta tryck mäts i millimeter 
kvicksilver, mm Hg, och skrivs med två tal t.ex. 120/80 där försa talet är för systoliska 
trycket dvs. när hjärtmuskeln pumpar ut blodet och det nedre talet anger diastoliska trycket 
då hjärtat vilar. Hur kraftigt hjärtat drar ihop sig och motstånd ute i kroppens småkärl 
bestämmer hut högt blodtrycket blir. Om blodtrycket i vila är högre än 140/90 räkans det 
som högt.  
Det finns flera orsaker till hypertoni och ofta är dessa orsakar medverkande t.ex. övervikt, 
stress, hög konsumtion av koksalt, hög alkoholkonsumtion, hög ålder, ärftlighet m.m. Högt 
blodtryck kan skada kroppens blodkärl och orsaka åderförkalkning som ökar risken för 
hjärtinfarkt, hjärtsvikt, njursvikt, stroke samt försämrad blodcirkulation. Det försvårar 
hjärtats arbete och leder så småningom till att kärlväggarnas elasticitet minskar och de blir 
styvare. (10) 
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Det finns många olika icke-farmakologiska behandlingsmetoder t.ex. psykosociala terapier 

med stresshantering, olika diet interventioner med t.ex. en minskning av mättad fett eller en 

ökning av omega-3, viktminskning, träning, rökstopp, saltreduktion m.m. Detta arbete ska 

dock endast handla om träning, rökstopp och saltreduktion.  

 

Några av de viktiga biomarkörerna som är förknippade med hjärt-kärlsjukdomar är en höjning 

av muskelsympatisk nervaktivitet, MSNA och en sänkning av baroreflex känslighet, BRS.  
 
Muskel sympatisk nervaktivitet, MSNA, spelar en viktig roll för att styra det systemiska 
blodtrycket mot gravitation stress. Sympatisk nervaktivitet i skelettmuskulaturen innerverar 
glatt muskulatur och reglerar perifer vaskulär resistens i muskeln för att styra det systemiska 
blodtrycket. MSNA kan registreras direkt från humana perifera nerver in situ med 
användning mikroneurografi och mäts som ”bursts” per min eller ”bursts” per 100 
hjärtslag.(11) 
 
Förändringar i baroreceptormedierad pulsreflex (baroreflex känslighet, BRS) bidrar till en 
ömsesidig minskning av parasympatiska aktiviteten och en ökning av sympatisk aktivitet som 
leder till utvecklingen av hjärt-kärlsjukdomar. Därför är mätning av baroreflex en källa till 
värdefull information i klinisk behandling av hjärtpatienter, särskilt i riskstratifiering. BRS 
kan mätas bl.a. genom användning av vasoaktiva läkemedel, i synnerhet alfa-
adrenoreceptoragonist fenylefrin och genom nacken kammaren tekniken, vilket möjliggör en 
selektiv aktivering/deaktivering av baroreceptorer i karotider genom tillämpning av ett 

negativt/positivt tryck på halsen. (12) 

 

2. Syfte  
 
Syftet med detta arbete är att genom en litteraturstudie se om träning, rökstopp och 
saltreduktion är förebyggande och effektiva som icke-farmakologiska behandlingsalternativ 
för hjärt-och kärlsjukdomar.   
 

3. Metod 
 
Under perioden 2013-04-10 till 2013-05-08 söktes allmänna fakta om hjärt- och 
kärlsjukdomar via sökmotor ”Google” och de hemsidor som användes var vardgudien.se, 
internetmedicin.se och netdoktor.se. Dessa är pålitliga internetsider för medicin. Därefter 
användes databasen”Pubmed” för att söka vetenskapliga artiklar. Sökorden var bland annat ” 
non-pharmacological treatment of heart”, “non-pharmacological treatment of hypertension”, 
“non-pharmacological AND cardiovascular “, “non-pharmacological treatment of 
cardiovascular”, “excersise intervention in cardiovascular”, “excercise and heart disease”, 
“excersise AND cardiovaskular disease”, “exercise therapy in cardiovascular disease”, 
“exercise AND heart failure”, “smoking cessation”, “smoking cessation and cardiovascular 
disease”, “smoking cessation intervention AND cardiovascular disease”, “sodium reduction 
AND hypertension”, “dietary sodium reduction” m.m.  
Dessa sökord tillsammans visade mer än 300 artiklar. Sökningar begränsades till det 
engelska språket och kliniska studier. Vissa gånger begränsades sökningar till de senaste 10 
åren men på grund av brist på lämpliga artiklar, för t.ex. saltreduktion, valdes även studier 
som var äldre än 10 år. Därefter lästes abstrakt av alla 50 samlade artiklar och tillslut utsågs 
13 st. original artiklar för detta arbete. De flesta av dem är randomiserade, kontrollerade 
kliniska studier men det finns även några observationsstudier. Några av artiklarna är 
metaanalyser.  
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4. Resultat   
 
4.1 Träning 
 
4.1.1 Motion-baserad hjärtrehabilitering för kranskärlssjukdom. (13) 
 
I en ursprunglig Cochrane genomgång som publicerades 2011 identifierade författarna ett 
antal begränsningar i faktaunderlaget. Så syftet men denna nya studie var att uppdatera den 
ursprungliga översynen för att se effekterna av motion-baserad rehabilitering på patienter 
med kranskärlssjukdom. I den randomiserade och kontrollerade studien undersöktes 
dödlighet, sjuklighet och hälsorelaterad livskvalitet.   
  
Deltagare var män och kvinnor i alla åldrar och hade haft hjärtinfarkt eller genomgått 
revaskularisering (by-pass, ballongvidgning eller kranskärl- stent). I studien ingick även 
patienter med angina pectoris eller någon annan kranskärlssjukdom.  
  
I metaanalysen ingick det 47 studier med totalt 10 794 patienter. Av dessa studier var 17 
studier inriktade mot träning och 29 hade träning plus psykosociala och/ eller 
utbildningsinsatser. En studie hade båda alternativ. Majoriteten av studierna (68 %) 
genomfördes i Europa, antingen individuellt eller tillsammans i en grupp. 
Studierna varierade när det gäller varaktighet (1-12 månader), frekvens (1-7 gånger/ vecka) 
och längden på sammankomsten (20-90 min/ sammankost).   
  
Patienter med enbart hjärtinfarkt rekryterades i 30 försök (64 %), de återstående studierna 
rekryterade antingen revaskulariserade patienter eller från båda patientgrupperna. Åldern 
varierade från 46 till 84 år. De flesta program hade individuellt anpassade träningsprogram, 
vilket gör det svårt att exakt kvantifiera motionens mängd. De som tränade tillsammans i en 
grupp hade övervakad träning med cyklar, löpband eller styrketräning, medan nästan alla 
hembaserade program byggde på promenader.  
  
Både intervention-och kontrollpatienter fick sedvanlig vård inklusive medicin, utbildning och 
rådgivning om kost och motion. Kontroll patienter fick ingen formell träning.  
 
Uppföljning av 80 % eller mer uppnåddes i 33 av 47 (70 %) studier.  
 
Det fanns ingen signifikant skillnad i total dödlighet i studier som hade upp till 12 månaders 
uppföljning. Nitton (n = 6583) av dessa studier rapporterade kardiovaskulär mortalitet. 
I studier med uppföljning längre än 12 månader minskade total mortaliteten med motion-
baserade hjärtrehabilitering (RR 0,87). I de studier som rapporterade uppföljning längre än 
12 månader var kardiovaskulär mortalitet reducerad (RR 0,74) jämfört med kontrollen. Det 
fanns ingen signifikant skillnad i kardiovaskulär dödlighet i studier som hade upp till 12 
månaders uppföljning. 
  
Av de inkluderade studierna utgjorde 25 (n=7294) patienter med hjärtinfarkt, 22 (n=4392) 
och 11 (n=2241) med by-passoperation eller ballongvidgning. Det uppvisades ingen statistiskt 
signifikant skillnad mellan gruppen patienter som motionerade och konrollgruppen.  
Riskkvoterna för hjärtinfarkt, by-passoperation och ballongvidgning var 0,92, 0,91 och 
1,02 respektive i studier som följdes upp inom 12 månader. I studier som följdes upp längre 
än 12 månader hade riskkvoterna 0,97, 0,93 och 0,89 resp. Det fanns inga tecken på statistisk 
heterogenitet i dessa studier.   
 
I studier med uppföljning upp till 12 månader minskade sjukhusvistelser i träningsgruppen 
jämfört med kontrollen (RR 0,69). Det uppvisades ingen signifikant skillnad i detta 
effektmått i studier med uppföljning längre än 12 månader.  
 



5 

Trots att de flesta studier visade en förbättring av grundläggande livskvalitet efter träning 
fanns det även rapporter om förbättringar hos kontroll patienterna. Vid uppföljningen visade 
endast sju av tio studier en betydlig högre nivå av livskvalitet i motionsgruppen jämfört med 
kontrollgruppen.  
  
4.1.2 Effekterna av träning på muskelsympatisk nervaktivitet vid avancerad 
hjärtsvikt (14). 
 
I denna randomiserade studien ville författarna se effekterna av träning på sympatisk 
nervaktivering vid avancerad hjärtsvikt.  
 
Inkluderingskriterierna var ålder mellan 35 till 60 år, ingen nyligen (<3 månader) 
genomgången hjärtinfarkt eller instabil angina, stabil puls i > 3 månader, inga problem 
med muskler och skelett, hjärtsvikt med klass II-III och ejektionsfraktion ≤ 40 %.  
  
Sexton hjärtsviktspatienter och åtta friska person rekryterades. Patienter med hjärtsvikt 
randomiserades till antigen en träningsgrupp eller en stillasittande kontrollgrupp. Alla friska 
kontrollpersoner var inskrivna i träningsgruppen. Tre veckor innan studiestarten och efter 
studieavslutningen spelades muskelsympatisk nervaktivitet (MSNA) in i vila för alla 
deltagare. Både hjärtsviktpatienter och friska kontroller närvarade vid 85 % till 98 % av 
träningspassen. Träningsprogrammet ägde rum under en period på fyra månader med 3 
träningspass per vecka. Ett träningspass bestod av 5 minuters stretchövningar, 25 
minuters cykling på en ergometercykel under den första månaden och upp till 
40 minuter under de senaste tre månaderna, 10 minuter med lokala styrkeövningar och 5 
minuters avslappning med stretchövningar på slutet. När en tillräcklig träningseffekt var 
observerad, vilket indikeras av en minskning med 8 % till 10 % i hjärtrytm, hade cykelns 
arbetstakt ökat med 0,25 eller 0,5 kpm för att återfå normal hjärtrytm.  
  
Träningen hos hjärtsviktspatienter resulterade i en signifikant ökning av kondition (p = 

0,02) och underarmsblodflöde (p = 0,004) och en signifikant minskning i kärlmotståndet i 

underarmen (p = 0,002). Det förekom ingen förändring i ejektionsfraktion (p = 0.388). Ingen 
av dessa parametrar förändrades i den stillasittande hjärtsviktgruppen. I gruppen med friska 
kontrollpersoner observerades en ökning i konditionen (p = 0,01). Muskelsympatisk 
nervaktivitet, mätt i ”bursts” per min och ”bursts” per 100 hjärtslag, var dramatiskt minskad 
(p = 0,006 eller p= 0,003) efter träningen hos hjärtsviktspatienter och liknade det värde som 
friska kontroller hade. Denna förändring sågs inte i stillasittande hjärtsvikts patienter och 
friska kontroller (p = 0.777 respektive p = 0,525). Tabell 1 visar skillnader i dessa viktiga 
parametrar mellan tränade och stillasittande personer. 
 
Även om mekanismen bakom denna förändring inte är helt klarlagd menar författarna att 
den inte berodde på en dramatisk, eller ens måttlig, förbättrad hjärtfunktion 
eftersom ejektionsfraktion förblev stabil under hela studien. En av begränsningarna som 
författarna nämnde var att studien visade en minskning i muskelsympatisk nervaktivitet men 
den sympatiska nervaktiviteten i andra organ såsom hjärta och njurar kan inte mätas. Den 
kliniska relevansen av denna studie är dock hög för att MSNA är det största upphovet till 
serum noradrenalin, och det är höga nivåer av serum noradrenalinet som har direkt koppling 
till hjärtsviktsprognosen.  
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Tabell 1: Förändringar i olika biomarkörer Post/Pre-träning eller stillasittande period 
Kondition 

(ml/kg/min) 

Pre post  Medelartärtryck 
(mm Hg) 

Pre post 

Träningsgrupp ´14,8 ± 2 20,6 ±3 Träningsgrupp 100 ± 4 93 ± 3 

Stillasittande 

kontrollgrupp 

16,6 ± 2 17,5 ± 2 Stillasittande 

kontrollgrupp 

98 ±3 99 ± 3 

Frisk kontrollgrupp 27,5 ± 2 33,3 ± 2 Frisk kontrollgrupp 102 ± 3 94 ± 3 

NYHA Pre post Underarms blodflöde 

(ml/min/ 100 ml vävnad) 
Pre post 

Träningsgrupp 2,6 ± 0,2 1,3 ± 0,3 Träningsgrupp 1,7 ± 0,2 3,0 ± 0,3 

Stillasittande 

kontrollgrupp 

2,5 ± 0,2 2,3 ± 0,2 Stillasittande 

kontrollgrupp 

2,1 ± 0,1 1,7 ± 0,2 

   Frisk kontrollgrupp 2,6 ± 0,2 3,0 ± 0,2 

Puls (slag/ min)    Pre post  Kärlmotståndet i 

underarmen(U) 

Pre post 

Träningsgrupp 77 ± 3 65 ± 3 Träningsgrupp 61 ± 4 33 ± 2 

Stillasittande 

kontrollgrupp 

79 ± 7 76 ± 7 Stillasittande 

kontrollgrupp 

47 ± 7 60 ± 7 

Frisk kontrollgrupp 67 ± 3 65 ± 3 Frisk kontrollgrupp 40 ± 2 32 ± 2 

Muskel sympatisk 
nervaktivitet 

(”bursts”/min) 

Pre post  Muskel sympatisk 
nervaktivitet 
(”bursts”/100 

hjärtslag) 

Pre post 

Träningsgrupp ´46 ± 3 24 ± 1 Träningsgrupp 60 ± 3 38 ± 3 

Stillasittande 

kontrollgrupp 

44 ± 4 43 ± 3 Stillasittande 

kontrollgrupp 

56 ±3 56 ± 2 

Frisk kontrollgrupp 27 ± 3 26 ± 1 Frisk kontrollgrupp 41 ± 4 40 ± 3 

Vänsterkam-
marens 

ejektionsfraktion 
(%) 

Pre post 

Träningsgrupp ´35 ± 3 34 ± 2 

Stillasittande 

kontrollgrupp 

35 ± 3 35 ± 2 

Frisk kontrollgrupp 73 ± 3 73 ± 3 

NYHA: New York Heart Association 
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4.1.3 Effekterna av en långvarig träning på autonom kontroll i hjärtinfarkts 
patienter. (15) 
 
Syftet med denna studie var att se effekterna av en långvarig träning på autonom kontroll, 
baroreflex känslighet (BRS) och sympatisk utflöde hos hjärtinfarkts patienter. 
  
Studien inkluderade 28 hjärtinfarktspatienter och 17 normala kontrollpersoner. 
Hjärtinfarktpatienterna randomiserades till en träningsgrupp (MI-ET) och en otränadgrupp 
(MI-U). Det fanns inga skillnader mellan MI-U och MI-ET grupper när det gäller ålder, vikt, 
längd, BMI, hjärtinfarkts typ, nivåer av biokemiska markörer, myokardnekros, 
ekokardiografiska egenskaper, mediciner och autonoma egenskaper.  
 
Träningsprogrammet bestod av tre 60-minuters träningspass per vecka under 6 månader. 
Träningsintensitet bestämdes av pulsnivåer som korrelerade med den anaeroba tröskeln, 
intensitet där kroppen producerar lika mycket mjölksyra (lactat) som den kan göra av med. 
 
Efter sex månaders träning upptäcktes en betydande ökning i konditionen (P< 0.001) i MI-
ET-gruppen, jämfört med utgångsvärden, men det fanns inga väsentliga förändringar MI-U-
gruppen. I båda dessa grupper minskades hjärtfrekvensen en månad efter hjärtinfarkt och 
denna sänkning av hjärtfrekvensen kvarstod under hela studien.   
  
Efter 2 månaders träning uppvisade försökspersonerna en signifikant minskning i 
muskelsympatisk nervaktivitet, mätt i brusts per min eller brusts per 100 hjärtslag, (P< 0.001 

respektive P< 0.001). Denna minskning kvarstod under hela träningsprogrammet. I MI-U 
gruppen var MSNA dock förhöjd, se figur 1.  

 
 Figur 1: Muskel sympatisk nervaktivitet (MSNA) i otränade (MI-U) och tränade gruppen 
(MI-ET), uttryckta som ”bursts” per min (A) eller ”bursts” per 100 hjärtslag (B). Modifierad 
från referens 15. 
 
En signifikant förhöjning i baroreflex känslighet (BRS) observerades hos tränade 
hjärtinfarkts patienter (P< 0,001) och denna effekt fanns kvar under hela träningen. 

Baroreflex kontroll av muskelsympatisk nervaktivitet ökades också (P= 0.02).  
 
Enligt denna studie förutsätter MSNA> 49 signaler per minut mortaliteten hos hjärtsvikts 
patienter. Dessutom visar tidigare rapporter att BRS nivåer mellan 3,0 ms/mm Hg och 
6,1 ms/mm Hg ökar risken för hjärtrelaterad dödlighet och denna studie visade att efter 2 
månaders träning ökade baroreflexen från 6,0 ms/mm Hg till 15,6 ms/mm Hg i MI-ET-
gruppen. Effekten ökades ytterligare efter 7 månader och uppnådde 18,5 ms/mm Hg vilket 
liknade det värdet som observerades hos friska kontroller (16,4 ms/mm Hg).  
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En av begränsningarna i studien var att hjärtinfarkts patienter använde β-blockerare som 
minskade vilopulsen. 
 
4.1.4 Effekterna av träning på baroreflex kontroll, hjärtfrekvens och sympatisk 
nervaktivitet i patienter med akut hjärtinfarkt. (16) 
 
I denna randomiserade och kontrollerade studie undersöktes om ett strukturerat 
träningsprogram förbättrar BRS hos hjärtpatienter med eller utan en föregående hjärtinfarkt. 
Effekten på hjärtfrekvensvariabilitet (HRV) bedömdes också.  
  
Försökspersonerna var män med kranskärlssjukdom som hade genomgått 
en myokardiell revaskularisering. Alla patienter kom från samma sjukhus som genomgått 
samma kirurgiska ingrepp. 
  
Patienterna randomiserades till en träningsgrupp (TR) och en otränad grupp (UTR). Tiden 
efter operationen varierade från 2 månader till 10 år. En majoritet av patienterna (66 %) 
hade dock opererats året innan studiestart. Åttiosex patienter (45 TR och 41 UTR) fullföljde 
hela studien. 
  
Fjorton till sexton dagar efter bypassoperationen och vid slutet av studien genomgick alla 
deltagare ett CPX-test. CPX är ett diagnostiskt test som analyserar samarbetet mellan hjärt-
systemet, cirkulationssystemet och de metaboliska vägarna under träning. Under en 
pågående träning mäts gasutbytet som anger maximal mängd syre som hjärtat kan ge till 
arbetande muskler. Alla patienter var på rehabiliteringscentret i 3 veckor. Träningen i 
kombination med gymnastiken bestod av 2 dagliga pass med 30 minuters stationär cykling 6 
gånger i veckan i 2 veckor. 
 
Fysisk träning resulterade i en signifikant ökning av konditionen i TR-gruppen (P= 0.001) 
och en liten ökning observerades även i UTR gruppen som delvis kan bero på en normal 
återhämtning från kirurgin och av det faktum att kontrollerna utfördes viss mängd daglig 
fysisk aktivitet t.ex. en kort promenad. I träningsgruppen hade RR-intervallet i vila ökat 
signifikant med 7 %, BRS med 73 % (p< 0.001), och RRSD (The standard deviation of mean 

R-R interval) med 26 % (P<0.05). Inga väsentliga förändringar i dessa variabler observerades 
hos kontroll patienterna, se tabell 2.  
 
Icke-hjärtinfarktspatienter fick också en ökning av baroreflex känslighet och RRSD.  
 
En begränsning i studien är att endast kranskärlpatienter som har genomgått en 
bypassoperation inkluderades. Det är möjligt att positiva effekterna av träning även skulle 
gälla andra patientgrupper. Författarna påpekar likaså att det inte finns något som indikerar 
att bypasskirurgin i sig positivt påverkar baroreflex eller hjärtfrekvensvariabilitet i patienter 
med eller utan hjärtinfarkt.   
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Tabell 2. Skillnader i kondition, systoliskt blodtryck, diastoliskt blodtyck, BRS, R-R intervall 
och RRSD hos träningsgruppen jämfört med kontrollgruppen före och efter experimentet.  

 Tränade Otränade 

Före Efter Före Efter 

Kondition, ml 1 287,3 ± 
38.5 

1 468,6 ± 
47.8  

1 288,3 ± 
34.7 

1 362,2 ± 
42.5 

Kondition, ml * 
kg-1 

* min-1 

17.4 ± 
0.4  

20.0 ± 
0.5 

17.5 ± 
0.4 

18.4 ± 
0.5 

Systoliskt 
blodtryck, mm 

Hg 

119,2 ± 
2.1  

124,6 ± 
2.7 

118,3 ± 
2.1 

116,2 ± 
2.1 

Diastoliskt 
blodtryck, mm 

Hg 

62.8 ± 
1.6  

64.5 ± 
1.6 

64.2 ± 
1.7 

62.6 ± 
1.5 

R-R intervall, ms 792,0 ± 
15.5  

851,3 ± 
20.5 

790,9 ± 
13.7 

818,8 ± 
16.0 

BRS, ms/ mm Hg 3.0 ± 
0.3  

5.3 ± 
0.7 

3.5 ± 
0.4 

3.7 ± 
0.4 

RRSD, ms 18.7 ± 
1.4  

23.6 ± 
1.6 

17.2 ± 
1.1 

18.3 ± 
1.2 

BRS (baroreflex sensitivity) : baroreflex känslighet, RRSD (standard deviation 
of the RR intervals): standardavvikelsen för medelvärdet R-R-intervallet  
  
4.1.5 Effekterna av träning och upphörande av träning på blodfetter hos 
patienter med kranskärlssjukdom. (17) 
 
Syftet med denna studie var att granska förändringar i kroppssammansättning, 
muskelstyrka, blodfetter och APO lipoproteinerna efter en kombination av styrke- och aerob 
träning hos patienter med krans-kärlsjukdom. En annan fråga som undersöktes var om 
upphörandet av träningen förknippas med oönskade förändringar i nämnda parametrar.  
  
Deltagarna i denna studie var män med dokumenterad hjärtinfarkt, bypass kirurgi eller 
angioplastik (Coronary Artery Disease, CAD). Patienterna randomiserades till en 
träningsgrupp (n = 16) och en kontrollgrupp (n = 14). I den slutliga analysen ingick det 27 
patienter som hade fullföljt hela studien.  Samtliga patienter fick sin vanliga medicinering 
(betablockerare, nitrater, diuretika och kalciumantagonister) men ingen av dem fick 
lipidsänkande läkemedel.  
  
Träningsgruppen inkluderades i ett åtta månaders träningsprogram. Programmet bestod av 
fyra 60 minuters pass per vecka, varav två pass stod för en aerob träning (konditionsträning) 
och två för en styrketräning. Kontrollgruppen fick inte utföra någon form av träning. 
  
Muskelstyrkan i övre och nedre kroppen förbättrades signifikant efter 4 månaders träning 
och ytterligare förbättring observerades efter 8 månader (P < 0.05). Gynnsamma 
förändringar uppvisades även i total kolesterol, blodfetter, triglycerider, mycket låg-densitet 
lipoproteiner-C och hög-densitet lipoproteiner-C. Dessa förändringar var ännu mer 
uppenbara efter 8 månader (P < 0.05). Efter avslutningen observerades ett omvänt resultat i 
alla dessa markörer. Se tabell 3 för hur dessa parametrar förändras efter träning och efter att 
träningen har upphörts. 
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Tabell 3 Förändringar i blodlipider, lipoproteiner och LP (a) under träningsperioden och 
efter upphörandet av träning. 
 Träning Upphörande 

av träning 
 Utgångsvärden 4 månader 8 månader 3 månader 

Träningsgrupp 

Total kolesterol, 
mg/dl 

221,1 ± 35.0 210,7 ± 
26.5 

202,2 ± 26.2 209,7 ± 23.4 

Triglycerider, 
mg/dl 

129,6 ± 58.2 112,5 ± 
41.3 

109,3 ± 38.7 126,9 ± 49.8 

LDL-C mg/dl 143,8 ± 30.7 136,8 ± 
27.2 

133,7 ± 37.4 138,4 ± 24.3 

HDL-C, mg/dl 42.7 ± 10.6 43.5 ± 9.0 45.0 ± 8.6 43.4 ± 9.0 
VLDL-C, mg/dl 25.9 ± 11.6 22.5 ± 8.2 21.8 ± 7.7 25.3 ± 9.9 

Lp (a), mg/dl 17.4 ± 3.1 17.6 ± 4.8 15.1 ± 3.5 16.8 ± 4.0 
 
Kontrollgrupp 
Total kolesterol, 

mg/dl 
216,8 ± 20.7 - 219,7 ± 17.3 - 

Triglycerider, 
mg/dl 

127,0 ± 40.7 - 129,6 ± 37.3 - 

LDL-C mg/dl 137,5 ± 13.8 - 142,7 ± 15.4 - 
HDL-C, mg/dl 42.7 ± 4.7 - 42.2 ± 3.3 - 
VLDL-C, mg/dl 25.4 ± 8.1 - 25.9 ± 7.4 - 

 
 
4.2 Rökstopp 
  
4.2.1 Rökstopp minskar dödlighet efter kranskärlskirurgi: ett 20-års 
uppföljningsstudie. (18) 
 
Syftet med denna studie var att bedöma sambandet mellan rökstopp och dödsrisk efter en 
bypasskirurgi. Totalt 1041 patienter som hade genomgått sin första bypassoperation mellan 
februari 1971 och juni 1980 inkluderades. Befolkningen bestod av 866 män (88 %) och 119 
kvinnor (12 %) med en medelålder på 53 och respektive 55 år. Multivessel CAD (minst 2-3 
åderförkalkade artärer) fanns hos 81 % av patienterna och nedsatt vänsterkammarfunktion 
med ejektionsfraktion <55% återfanns i 27 % av patienterna.   
   
Uppföljningen var fullständig för 98 % av deltagarna och genomfördes genom att skriftligen 
kontakta olika folkbokföringsregister. Mediantiden för uppföljningen var 20 år (13- 26 år).  
År 1981 samlades information från 985 patienter (95 %)om deras rökstatus före och efter 
operationen. Mediantiden mellan bypasskirurgin och bedömningen av rökvanorna var 2,8 år 
(11- 9,5 år). Studiebefolkningen delades in i två grupper: rökare och icke-rökare. Rökarna 
innan operationen var ytterligare delade i en grupp som hade slutat röka under det första året 
efter kirurgin och en grupp ihärdiga rökare som rökte innan kirurgin och fortsatte att röka 
minst ett år efter.  
   
Döden inträffade i 234 (54 %) fall av de 429 icke-rökarna vid tiden för operation, varav 65 % 

av dödsfallen berodde på hjärtrelaterade orsaker. Av de 238 patienterna som slutade röka efter 

operationen dog 109 (46 %) inom 20 år. Av de 318 rökarna dog 202 (64 %) under 

uppföljningsperioden. Rökarna hade högre risk att drabbas av total mortalitet jämfört med de 



11 

som hade slutat röka (RR: 1.56) 
  
De beräknade överlevnadskurvorna för patienter som slutade röka och de som fortsatte att 
röka började skilja sig cirka fyra år efter operationen och skillnaden fortsatte att öka under 
hela uppföljningsperioden. Överlevnad i samband med rökstopp ökade med 3 % vid 5 år, 
med 10 % vid 10 år och 15 % vid 15 år. Efter 20 år var nyttan fortfarande 8 % (figur 2) 
 
Bypasskirurgin upprepades i 27 % av de patienter som hade slutat röka och i 31 % av de 
kvarvarande rökarna. Under uppföljningen utfördes upprepade bypassoperationer eller 
ballongvidgning oftare bland rökarna jämfört med de som slutade (RR: 1.41).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2: Förändringar i 20 -års överlevnadskurva hos rökare, före detta rökare (patienter 
som slutade röka efter bypasskirurgin) och icke-rökare. Den visar hur överlevnad är i störst 
hos före detta rökare, de som hade slutat röka. Modifierad från referens 18. 
 
4.2.2 Rökstopp förknippas med lägre risk för högt blodtryck. (19) 
 
Syftet med denna studie var att utvärdera effekten av rökstopp på blodtrycksvärden och på 
risken att utveckla högt blodtryck (HPT).  
 
Studien inkluderade sammanlagt 495 personer i åldrarna 25-74. De delades in i tre grupper: 
rökare (S, n = 212), ex-rökare (ES, n = 145) och de som aldrig hade rökt (NS, n = 73).   
  
Diagnosen HPT under 8-års uppföljningsperiod fastställdes som systolisk blodtryck ≥ 140 
och/eller diastoliskt blodtryck ≥ 90 mm Hg eller användning av blodtryckssänkande 
läkemedel. Det fanns även strängare kriterier för att upptäcka HPT förekomst vid 
uppföljningen dvs. systolisk blodtryck ≥ 160 och/eller diastoliskt blodtryck ≥ 95 mm Hg eller 
pågående antihypertensiv behandling.   
  
Studiepopulationen bestod av 43 % nuvarande-rökare, 37 % före detta-rökare och 20 % 
aldrig-rökare. Förekomsten av övervikt bland deltagarna var 58 %, övervikt 11 % och central 
fetma 11 %. Medellängden av rökning var 29 år. Under studien slutade 20 % (n = 42) från 
nuvarande rökningsgruppen och ingen började röka.  
 
Efter 8-års uppföljning, var förändringarna (Δ) i blodtrycket betydligt lägre hos före detta 
rökarna jämfört med rökarna. ES vs S; Δsystoliskt blodtryck: 12,6 ± 13,4 vs 16,0 ± 14,9 mm 
Hg (P= 0.03) och Δdiastoliskt blodtryck: 7.9 ± 8,1 vs 10,3 ± 10,1 mm Hg (P= 0.02). 

I en multivariat modell, efter redovisning av alla potentiella confounders, förblev systoliska 
ändringen betydligt lägre i gruppen med före detta rökare.   
 
Diastoliska blodtrycksförändringarna uppvisade ingen statistisk signifikans.  
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Jämförelsen mellan före detta rökarna och de som aldrig rökt visade att båda grupper hade 
liknande blodtryckförändringar: ES vs NS: ΔSBP 12,6 ± 13,4 vs 11,9 ± 11,6 mm Hg och ΔDBP: 
7,9 ± 8,1 vs 8,5 ± 8,5.  
  
Risken att drabbas av hypertoni (HPT) efter 8 års uppföljning var 54 %, medan enligt de 
strängare kriterierna var incidensen 33 %, och var signifikant endast mellan före detta rökare 
och nuvarande rökare (ES = 25 %, S = 38 %, P= 0.01).   
  
Denna studie påvisar att de som slutade röka hade liknande blodtryck och HPT som aldrig 
rökare och signifikant lägre än nuvarande-rökare över tiden. Dessa resultat påverkades inte 
av varaktigheten av rökstoppet.   

4.2.3 Effekterna av rökminskning och rökstopp på kardiovaskulära 
riskfaktorer. (20) 

Ett totalt rökstopp är en svår process för de flesta så ett alternativ är att minska rökningen 
med hjälp av en nikotinterapi. Denna studie var utformad för att utvärdera effekterna av 
rökminskning på kardivaskulära riskfaktorer. Nikotin spray användes som 
behandlingsalternativ.  

Studien inkluderade friska vuxna personer över 18 år som hade rökt minst 15 cigaretter/ dag i 
3 år. Första studiefasen var en 8 veckors rökreduktionsfas under vilka individerna 
uppmuntrades att minska sin dagliga rökning med minst 50 %. Rökreduktionen bedömdes 
genom att mäta ”expired” koldioxid, plasma kotinin och tiocyanat. Vid vecka 9 instruerades 
alla att sluta röka helt med koldioxid <10 ppm. Slutliga provtagningar gjordes efter 
ytterligare 8 veckors avhållsamhet (vid vecka 17). Rökstatusen följdes under totalt 12 
månader.  
 
Alla försökspersoner fick nikotin nässpray och uppmuntrades att använda minst 8-10 
mg/dag men inte mer än 40 doser/dag. Den användes lågt i början med ökades lite mer efter 
8:e vecka när patienterna ombads att sluta röka helt.  
 
Vid vecka 17 var 33 patienter (57,8%) abstinenta och den huvudsakliga analysen utfördes 
med dessa personer. Vid vecka 9 hade cigarettkonsumtionen minskat med 50,2% och 12 
patienter rapporterades vara rökfria vid 12-månaders uppföljning.  
 
Studien resulterade i en signifikant minskning av vita blodkroppar (p= 0.026), röda 

blodkroppar (p< 0.001), hemoglobin (p< 0.001), hematokritnivå (p< 0.001), fibrinogen (p= 
0,03) och låg-densitet lipoproteiner (p= 0,015). Dessutom fanns det en ökning av hög-
densitet lipoproteiner (p< 0.001), se tabell 4.  
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Tabell 4: Skillnader i antal dagligen rökta cigaretter och olika och parametrar vid 
utgångspunkten, efter 8 veckors rökreduktion och efter 8 veckors avhållsamhet. Modifierad 
från referens 20.  

 
 
PAI-1: Plasminogen activator inhibitor-1 
 
Denna studie påvisade att en väsentlig reduktion i daglig cigarettrökning har positiva effekter 
på kardiovaskulära riskfaktorer. En minskning av totalkolesterol med 8-9% minskar risken 
för krans- och kärlssjukdom, minskning av LDL med 1 % eller fibrinogen med 0,15 g/l 
minskar risken för krans- och kärlssjukdomar med 2 %. Den aktuella studien uppvisade en 
minskning i koldioxid-nivåer vilket är betydelsefullt eftersom höga nivåer av koldioxid 
minskar syretransport, vilket förvärrar hjärtproblem. Rökningen ökar fibrinogen halter och 
vita blodkroppar och vissa studier visade att det fanns samband mellan det och trombos/ 
ateroskleros och hjärtproblem. Denna studie bekräftade även en minskning av dessa 2 
faktorer.  
 
Författarna framhäver att det finns många studier som bevisar att nikotinersättning inte ger 
upphov till eller förvärrar hjärtproblem.  
 
4.2.4 Effekterna av rökminskning på kardiovaskulära riskfaktorer och 
subjektiva mått. (21) 
 
I denna studie undersöktes tillförlitlighet och giltighet av riskfaktorer för kardivaskulära 
sjukdomar. Ett sekundärt syfte var att se möjligheten att minska antalet rökta cigaretter 
bland rökare som är ovilliga eller har oförmåga att sluta röka.  
 
Cigarettrökare mellan 18-70 år som hade rökt 15-45 cigaretter dagligen under det senaste 
året och var intresserade av att väsentligt minska sitt cigarettbruk rekryterades.  
 
Totalt 151 personer uppfyllde inklusionskriterierna och deras rökanvändning övervakades 
under en åtta veckors period. Sedan randomiserades 102 personer till en cigarettminsknings 
grupp och 49 till en kontrollgrupp.  
 
Deltagarna i rökminskningsgruppen förväntades att minska sitt cigarettintag med 25 % 
under de första 2 veckorna, med 50 % under kommande 2 veckor och med 75 % under de 
sista 2 veckorna. Försökspersonerna fick 4 mg nikotintuggummi som hjälp och dessutom 
hade de en utbildad rådgivare. Sammanlagt 98 av 151 patienter avslutade hela behandlingen 
till och med vecka 12.  
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Resultaten visade att patienter som var äldre hade mer motivation att sluta röka och var mer 
framgångsrika i att upprätthålla minskningen till vecka 12. 
 
Under rökningsperioden var alla biomarkörer stabila men efter rökreduktionen observerades 
signifikanta förändringar (p < 0.05) i ett antal kardiovaskulära riskfaktorer såsom 
hemoglobin, hematokritnivåer, röda blodkroppar, vita blodkroppar, medelcellvolym (MCV), 
”mean corpuscular hemoglobin” (MCH), triglycerider, totalkolesterol, totalkolesterol /  HDL 
förhållande, APO lipoprotein B (ApoB), hjärtfrekvens och respiratoriska symtom. Positiva 
korrelationer observerades för vita blodkroppar (p = 0.01), totalkolesterol/HDL-kvoten p = 

0.02) och hjärtfrekvens (p = 0.05). 
 
Den genomsnittligacigarettminskningen var 51,7 % vid vecka 4, 71,1% vid vecka 6 och 62,1% 
vid vecka 12. Nio patienter var helt avhållsamma vid 12:e veckan.  
 
Denna studie uppvisade att riskfaktorerna är konstanta under konstant rökning men 
minskade därefter vid rökreduktionen.  
 
 
4.3 Saltreduktion 

4.3.1 Saltminskning som prevention för kardiovaskulära sjukdomar. (22) 

Syftet med denna studie var att genomföra en metaanalys med randomiserade och 

kontrollerade studier för att bekräfta huruvida ett minskat saltintag förbättrar mortalitet och 

hjärt-kärlhändelser. 

Randomiserade och kontrollerade studier som hade en uppföljning med minst 6 månader 
inkluderades. Deltagarna var över 18 år och fick ta emot en intervention med minskat 
saltintag och jämfördes men en kontrollgrupp.  
 
Sammanlagt var det tre studier med normotoniska deltagare (n = 3518), två studier med 
hypertoniska deltagare (n = 758), en studie med en blandad population av hypertoniska och 
normotoniska deltagare (n = 1981) och en studie med hjärtsviktpatienter (n= 234).  
 
Uppföljningen varierade mellan studierna och varade ungefär 6-71 månader. Sex av de sju 
försöken syftade till att minska saltintaget med olika metoder som omfattade kost och 
livstils-ändringsprogram, gruppterapier med olika typer av råd och informationsblad.  
Natriumutsöndrings mål sattes vid <70-100 mmol/24h.  
 
Studien påvisade endast svaga bevis för minskning i mortaliteten i interventionsgrupper 
jämfört med kontroller hos normotoniska deltagare (60 dödsfall, p= 0.96) eller hypertoniska 
populationer (513 dödsfall, p= 0,98). I hjärtsvikts patienter förekom det fler dödsfall i 
interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen.  
 
När det gäller hjärtrelaterad dödlighet påvisade studien att den var lägre i 
interventionsgrupper jämfört med kontroller hos normatoniska deltagare (88 dödsfall, p= 
0,20) och hypertoniska deltagare (42 dödsfall, p= 0,38).  
 
Den generella hjärt-kärlrelaterade morbiditeten minskades i en studie med 49 %. Vid slutet 
av en studie med hypertoniska deltagare uppvisades det att tre patienter fick stroke (1 i 
interventionsgruppen, 2 kontroller), 6 fick hjärtinfarkt (2 i interventionsgruppen och 4 
kontroller), 3 utvecklade hjärtsvikt (2 i interventionsgruppen och 1 kontroll), och 26 st. led av 
angina pectoris (9 i interventionsgruppen och 17 kontroller).  
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Det systoliska blodtrycket sänktes i alla normotoniska deltagare med 1.1mmHg (p= 0,05), i 
hypertoniska deltagare med 4.1mmHg (p= 0,64) och i hjärtsvikts patienter med 4.0mmHg. 
Diastoliskt blodtryck var mindre i normotoniska deltagare (p= 0,39) men inte i hypertoniska 
eller hjärtsvikts patienter.  
 
Förändringar i 24 timmars urin-natriumutsöndring var lika stor i alla tre populationer.  
 
4.3.2 Effekterna av långsiktig och måttlig saltminskning på blodtrycket. (23) 
 
Syftet med denna metaanalys var att se vilken effekt långsiktig och måttlig saltreduktion har 
på blodtrycket hos individer med antigen förhöjt och normalt blodtryck. Vidare syftade 
studien till att undersöka effekterna på plasma renin aktivitet, aldosteron, noradrenalin och 
lipider. 
 
Metaanalysen inkluderade 31 randomiserade studier som pågick i minst 4 veckor. Deltagarna 
var över 18 år och hade antigen normalt eller förhöjt blodtryck.  
   
Sammanlagt ingick 802 personer med högt blodtryck och med en medianålder på 50 år i 
studierna. Studielängden varierade från 4 veckor till 1 år. Medianvärdet på 24-timmars 
natriumutsöndring med ett vanligt saltintag var 162 mmol och efter saltminskningen var det 
reducerat till 87 mmol.  
 
Enligt de sammanslagna skattningarna minskades det systoliska blodtrycket med 5,06 mm 
Hg och det diastoliska blodtrycket med 2.70 mm Hg. Enligt slumpeffektmodellen var 
systoliska blodtrycket minskat med -5,27 mm Hg och diastoliskt med -2,76 mm Hg. Det 
fanns en signifikant dos-responskurva för både systoliskt och diastoliskt blodtryck.  
 
Totalt 2220 personer med normalt blodtryck som hade en medianålder på 47 år studerades i 
11 studier. Studielängden varierade från 4 veckor till 3 år. Medianvärdet av 24-timmars 
natriumutsöndring var 154 mmol med ett vanligt saltintag och 82 mmol efter saltreduktion. 
Enligt de sammanslagna skattningarna sänktes det systoliska blodtrycket med 2.03 mm Hg 
och det diastoliska blodtrycket med 0.99 mm Hg.  
 
Enligt de sammanslagna skattningarna förändrades plasmareninaktivitet med 0,13 ng/ml/h 
med fasteffektmodellen, och 0,29 ng/ml/timme med slumpeffektmodellen. 
 
Enligt de sammanslagna skattningarna var förändringar i aldosteron 90,7 pmol/l med 
fasteffektmodellen och 122,3 pmol/l med slumpeffektmodellen. 
 
När det gäller noradrenalin fanns det endast en studie som visade en signifikant ändring med 
79 pg/ml (, P< 0.05). 
 
 Ingen studie påvisade någon signifikant förändring i blodlipider. 
 
4.3.3 Långsiktiga effekter av saltminskning på kardiovaskulära sjukdomar (24) 
 
Syftet med denna observationsstudie var att undersöka effekterna av saltreduktion på 
blodtryck. Deltagarna i två randomiserade studier (TOHP I och TOHP II) följdes upp under 
en period på 10-15 år för att granska efterföljande kardiovaskulära sjukdomar och dödlighet. 
 
I TOHP I studien randomiserades 327 deltagare till en intervention med saltreduktion och 
417 personer till en vanlig kontrollgrupp. Deltagarna var mellan 20-54 år och deras 
genomsnittliga diastoliska blodtryck var 80-89 mm Hg utan antihypertensiv medicinering. 
Uppföljningstiden var 18 månader. Studien resulterade i en nettominskning av 
natriumutsöndring med 44 mmol/24 h och en nettoförändring i blodtrycket med -1.7/-0.8 
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TOHP II randomiserade 2382 personer. Denna studie efter 36 månader uppvisade en 
nettominskning av natriumutsöndring med 40 mmol/24 timmar och en blodtryckssänkning 
med 1.2/0.7 mm Hg. 
 
Den här observationsstudien började 2000, cirka 10 år efter avslutning av TOHP I och fem år 
efter avslutning av TOHP II, och avslutades 2004-2005. Uppgifter om alla inträffade 
händelser samlades in centralt via mail, frågeformulär, årliga vykort och telefon. Författarna 
sökte tillstånd att få journaler och sökte information om hjärtrelaterade händelser och andra 
hälsoresultat. För totalt 2415 deltagare (77 %) erhölls uppföljande information om 
kardiovaskulära händelser eller död.   
 
Frekvensen av hjärtkärlsjukdomar var något lägre bland dem som tilldelades en intervention 
med saltminskning (P = 0,21 i stratifierad analys) än hos motsvarande kontrollgrupp. Efter 
justering av utgångsegenskaper, särskilt obalansen i ålder, fanns det signifikanta skillnader 
mellan dessa grupper. Den beräknade minskningen av relativa risken för hjärt-
kärlsjukdomar bland saltminskningsgruppen jämfört med kontrollgruppen var 25 % (relativ 
risk: 0,75 och konfidensintervall: 95 %, P=0.04), se tabell 5. Effekten var liknande, men 

mindre signifikant (P=0.06), efter ytterligare justeringar av viktförändringar under 
studietiden. Resultaten var liknande när de analyserades separat. Olika analyser visade att 
effekterna av saltminskning var liknande i kategorier som definierades efter kön (P=0.98), ras 

(vit vs svart, P=0.79), ålder (30-44 vs 45-54 år, P=0.43), BMI (<25 vs ≥25, P=0.34) och aktiv 

viktminskning intervention (P=0.55) eller enbart inom TOHP II (P=0.17). 
 
67 av de 3126 deltagarna dog, 35 i interventionsgruppen och 42 i kontrollgrupper. 
Dödligheten i saltreduktionsgruppen var 20 % lägre än hos kontrollgruppen (P = 0,34). 

Resultaten var liknande för varje försök. Tjugofem dödsfall berodde på hjärt-och 

kärlsjukdomar, 10 i interventionsgruppen och 15 i jämförelsegrupperna (P = 0,25). 
 
Tabell 5: Skillnader i uppföljningsrespons, hjärtkärlsjukdomar och total dödlighet i 
saltminskning- och kontrollgrupp. Modifierad från referens 24.  

 
 
Kardiovaskulär sjukdom: Hjärtinfarkt, stroke, revaskularisering, eller dödsfall på 
grund av kardiovaskulär orsak. 
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4.3.4 Effekterna på vänsterkammarhypertrofi efter en långvarig behandling 
med saltminskning i mild till måttlig essentiell hypertoni. (25) 
 
Hypertoniska patienter med vänsterkammarhypertrofi löper ökad risk för hjärtrelaterad 
dödlighet. Nyligen har det visats att även ett högt saltintag kan ha en viss inverkan. Syftet 
med denna randomiserade studie var att undersöka effekterna av en långvarig icke-
farmakologisk behandling med natriumrestriktion på vänsterkammarens dimensioner och 
hemodynamik. Ett annat syfte var att identifiera de faktorer som är förknippade med ökad 
risk för vänsterkammarmassan. 
 
Sammanlagt deltog 91 försökspersoner varav 60 män och 31 kvinnor i ålder mellan 31-55 år 
med essentiell hypertoni. Dessa personer randomiserades till en behandlingsgrupp och en 
kontrollgrupp. Patienterna hade tidigare varit obehandlade eller hade varit utan 
blodtryckssänkande läkemedel under minst 1 år. Försökspersonerna tog inte p-piller eller 
någon annan regelbunden medicin. Den slutliga studiepopulationen bestod av 76 
hypertoniska patienter. 
 
Nettoblodtryckssänkningen var 8,9/ 6,5 mm Hg under de första 6 månaderna och 6,7/ 3,8 
mm Hg under de sista 6 månaderna. Tjugofyra timmars urinnatriumutsöndringen minskade 
markant i behandlingsgruppen, men en viss minskning sågs även i kontrollgruppen. En liten 
tillfällig viktminskning sågs i behandlingsgruppen. Andelen fett i totala energiintaget 
minskade i behandlingsgruppen från 41 % till 36 % men intaget av fleromättade fettsyror, 
kostfiber, alkohol, kalcium och magnesium förblev oförändrat. 
 
Faktorerna förknippade med vänsterkammarmassa undersöktes med hjälp av univariata och 
multivariata regressionsanalyser Vänsterkammarmassan korrelerade positivt och signifikant 
med åldern (p < 0,05), vikt (p < 0,001), BMI (p < 0,001), 24-timmars urin natriumutsöndring 

(p < 0,001), glukos (p < 0,001), plasma insulin (p < 0,001), diastoliskt blodtryck (p < 0,01), 

och medelartärtryck (p < 0,05). Den hade en icke-signifikant korrelation med systoliskt 
blodtryck.  
 
Tjockleken av posterior vänsterkammarvägg ökade i kontrollgruppen men tenderade att 
minska i behandlingsgruppen. Vänsterkammarmassan minskade med 5,4 % (p < 0,05)och 

vänsterkammarmassan indexerad för ”Body surface index” (LVMI) minskade med 4,7 % (p < 

0,05)under uppföljningen i behandlingsgruppen, medan inga förändringar sågs i dessa 
parametrar i kontrollgruppen.  
 

5. Diskussion 
 
Hjärt- och kärlsjukdomar är vanligaste dödsorsaken i Sverige och varje år drabbas tusentals 
människor (1). Både sjukskrivningar och mediciner kostar mycket och det påverkar hela 
samhället negativt. Eftersom det finns många modifierbara faktorer som ger upphov till och 
försämrar hjärtsjukdomar borde mera arbete läggas på att reducera riskfaktorerna. Några 
exempel på dessa faktorer är rökning, hög alkoholkonsumtion, fysisk inaktivitet och stress 
(2). För att dessa behandlingsalternativ skall komma att tillämpas krävs mer evidens som 
visar effekterna av icke-farmakologisk behandling vid olika hjärt-kärlsjukdomar. Syftet med 
detta arbete var att undersöka om träning, rökstopp och saltreduktion är förebyggande och 
effektiva som icke-farmakologiska behandlingsalternativ för hjärt-och kärlsjukdomar. Första 
artikeln (13) i arbetet var en metaanalys som undersökte effekten av motion på krans-
sjukdomar. En orsak till varför några metaanalyser valdes i detta arbete var att de redovisar 
resultat från många studier. En nackdel med metaanalyser kan vara att viktiga detaljer 
missas och att metaanalyserna inte innehåller de senast publicerade forskningsrönen. I 
enlighet med den ursprungliga Cochrane översynen och tidigare metaanalyser observerades 
en minskning av både total och kardiell mortalitet i hjärt-kärlpatienter men denna minskning 
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kunde endast påvisas hos deltagare som följdes upp längre än månader. Antalet 
sjukhusinskrivningar minskade hos deltagare med uppföljning upp till 12 månader. Det 
påvisades ingen skillnad mellan träning- och kontrollgrupp med avseende på återkommande 
hjärtinfarkt, bypassoperation och ballongvidgning. Enligt författarna (11) fanns det ingen 
skillnad i mortalitet i de två interventionerna; enbart träning eller träning tillsammans med 
psykosociala råd. När det gäller förbättring av livskvalitet uppvisades inte några signifikanta 
skillnader eftersom det förekom heterogenitet i dessa studier. En nackdel med denna 
metaanalys var att många studier inte rapporterade tillräckligt om de metoder som använts. 
Motion tycks dock minska dödligheten i hjärtsjukdomar till en viss nivå om träningen hålls 
igång under längre tid.  
  
I studie (14) påvisades att träning dramatiskt minskade muskelsympatisk nervaktivitet hos 
hjärtsviktspatienter. Den sympatiska excitationen, som kännetecknar hjärtsvikt (12), 
minskades genom träning. NYHA funktionsklass förbättrades, underarms blodflödet ökades 
och underarmskärlmotståndet minskades i träningsgruppen. Författarna betonar också att 
även om de exakta mekanismerna bakom denna ändring inte är klarlagda är de övertygade 
om att detta inte berodde på en dramatisk, eller ens måttlig, förbättrad hjärtfunktion 
eftersom ejektionsfraktionen förblev stabil under hela studien. Denna studie visade en 
minskad sympatisk nervaktivitet i muskler men inte i andra organ t.ex. hjärta och njurar men 
i djurmodeller har det visats att alla dessa styrs parallellt så det är möjligt att motion även 
påverkar dessa organ (14). Denna studie var mycket viktigt eftersom den visade att träning 
bidrar till att minska MSNA som är en riskfaktor vid hjärtsvikt.  
 
Studie (15) uppvisade att träning minskade MSNA och ökade baroreflex känslighetsnivåerna 
och bidrog med andra förstärkningar i baroreflexkontrollen vilket är fördelaktigt för 
hjärtpatienter. Sammanlagt innebär dessa resultat att motion 3 gånger/ vecka markant 
förbättrar autonom kontroll hos patienter med hjärtinfarkt, vilket bidrar till en minskning i 
kardiovaskulär risk för dessa personer (15). En begränsning i studien, som kan ha påverkat 
resultatet, var att deltagarena använde betablockerare och detta kan ha sänkt vilopulsen. 
Träningsperioden var sju månader och en uppföljningsstudie skulle behövas för att granska 
ifall alla positiva förändringar kvarstår efter träningen eller krävs det en fortsatt regelbunden 
motion. En annan begränsning i studien var att det inte fanns information om andra 
livstilsändringar, t.ex. användning av fettrik mat.  
 
Studie (16) visade att en övervakad träning normaliserade baroreflexkontrollen och 
hjärtfrekvensvariabiliteten och ökade konditionen hos patienter med kranskärlsjukdom. 
Låga värden av BRS och hjärtfrekvensvariabilitet spelar en viktig roll i försämring av 
hjärtproblem (15,16). Denna studie påvisade likaledes att förbättring av BRS inte var 
begränsad till patienter med tidigare hjärtinfarkt utan påverkade även patienter utan 
hjärtinfarkt. En av studiens begränsningar var att den inte inkluderade patienter som inte 
hade genomfört någon bypassoperation och därför kan det inte sägas hur resultatet hade 
varit hos dessa personer.  
 
Studie (17) visade att en styrke- och aerobträning under en period på 8 månader förbättrar 
många biokemiska markörer som är förknippade med hjärtsjukdomar. I synnerhet 
minskades nivåerna av totalkolesterol (9.4%), triglycerider (18,6%), VLDL-C (18,8%) och 
LDL-C (7,5 %). En signifikant ökning av HDL-C-nivåerna (5,2 %) observerades också. 
Förutom aerobträning var längden på programmet, frekvensen och de övervakade 
motionsperioderna troligen ansvariga för de positiva resultaten (17). Muskelstyrkan ökade 
signifikant i hela kroppen. Däremot uppvisades ingen signifikant förändring i dessa variabler 
hos kontrollgruppen. Detta är ytterligare ett exempel på att en styrke- och aerobträning 
gynnar hjärtpatienter. Efter att träningen avslutades vändes alla dessa variabler vilket visar 
vikten av regelbunden träning. Även om studien inte omfattade patienter med andra typer av 
hjärtsjukdomar erhölls en förbättring i viktiga variabler som är förknippade med 
hjärtproblem. Den kliniska relevansen var bristfällig, det vill säga hur mycket ska t.ex. LDL 
sänkas för att det ska leda till tydliga förbättringar i sjukdomen. Detta är dock en bra början 
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eftersom effekterna förbättrades från 4 månader till 8 månader. Vid regelbunden träning är 
det möjligt att få ännu tydligare och bättre resultat.    
 
Studie (18) undersökte påverkan av patienternas rökvanor före och efter bypassoperation på 
mortalitet. Rökare hade ökad risk för död jämfört med de som hade slutat. Tydliga 
förbättringar i resultatet påvisades cirka 4 år efter operationen men under dessa år löpte 
rökarna 68 % högre risk för dö i hjärtkärlsjukdom. Dessutom behövde rökarna fler 
återkommande revaskulariseringsingrepp (41 %) än de som hade slutat. Denna studie var en 
uppföljningsstudie och uppföljningslängden varierade mycket i olika studier. Dessutom fanns 
det bristfällig upplysning om viktiga detaljer om deltagarna t.ex. antal rökta cigaretter under 
uppföljningen. Därutöver fanns det ingen information om andra viktiga faktorer t.ex. diet, 
fettrik mat osv. Generellt kan det sägas att de som slutade röka efter operationen hade 
mindre risk att dö i hjärtkärlsjukdom eller att behöva genomgå återkommande kirurgiska 
ingrepp. Om det görs en bättre studie med säkrare metoder går det med hög sannolikhet att 
få tydligare resultat.  
 
I Studie (19) upptäcktes att de som slutade röka under en viss tid hade liknande blodtryck 
och HPT (risken att drabbas av hypertoni) som aldrig rökare. En fördel med denna studie var 
att blodtrycket mättes direkt och under uppföljningen togs det hänsyn till olika faktorer 
såsom vikt. Det påvisades ett signifikant samband mellan rökstopp och HPT- och 
blodtrycksnedgång, oberoende av ålder, BMI, fysisk aktivitet, alkoholintag, njurfunktion, 
insulin resistens, hjärtfrekvens, CRP, tillstötande förändringar i kroppsvikt och rökvanor. 
Detta resultat bekräftar tidigare undersökningar som visade en signifikant minskning av 
kardiovaskulära risker hos tidigare rökare jämfört med nuvarande rökare efter 1 års 
rökavvänjning (19). En begränsning i studien var att alla deltagare var endast vuxna vita män.  
 
Studie (20) uppvisade en signifikant minskning av vita blodkroppar, hemoglobin, 
hematokritnivåer, LDL och fibrinogen. Dessutom fanns det en ökning av HDL. Dessa är 
några av de viktigaste riskfaktorerna för kardiovaskulära sjukdomar. Studien visade också att 
med hjälp av nikotinterapi lyckades rökarna minska sin rökning. Många studier har visat att 
nikotinersättning inte orsakar eller förvärrar hjärtproblem. Även om det kan ha funnits små 
begränsningar som kan ha uppkommit vid mätning av olika variabler, vid rapportering om 
nikotinanvändning osv, den långa uppföljningen i studien visade på betydelsefulla och 
gynnsamma förändringar för hjärtat. Antal personer som analyserades på slutet var 33. Om 
fler försökspersoner funnits med i studien hade det stärkt resultaten ännu mer. Det borde ha 
funnits med andra viktiga faktorer som t.ex. blodtryck för att stärka effekterna av rökstopp.   
 
Studie (21) om rökstopp var en bra och tydlig studie med tydliga inklusionskriterier, mätning 
av data och uppföljning. Generellt är det svårt att utföra stora och långa studier för att 
undersöka hälsoeffekter, därför är det lättare att mäta andra riskfaktorer som ökar under 
rökningen och minskar med rökstoppet. Denna studie visade att några av riskfaktorerna för 
hjärt- och kärlsjukdomar (t ex, hemoglobin, hematokrit, röda blodkroppar, vita blodkroppar, 
lipoprotein- koncentrationer, hjärtfrekvens och luftvägssymtom) var konstanta under 
rökningsperioden och minskade sedan vid rökreduktionen. Men trots dessa signifikanta 
ändringar tyckte författarna att studien visade endast svaga samband mellan rökreduktion 
och förbättring av biomarkörerna (21). Signifikanta korrelationer observerades mellan 
rökreduktionen och vita blodkroppar, total kolesterol/HDL förhållande och hjärtfrekvens. Ett 
skäl till den dåliga korrelationen med andra parametrar var att det räknades antal cigaretter 
per dag men vissa rökare kanske kompenserade för färre cigaretter genom att andas in 
djupare och röka varje cigarett mer fullständigt. En annan anledning som författarna tyckte 
att kan ligga bakom var att vissa biomarkörer kräver längre tid än 12 veckor för att se några 
förändringar (21). Det kan även ha funnits andra kost- och livsstilsförändringar. Det finns 
studier som visar att rökstopp förbättrar hälsan men det går inte att säga huruvida dessa 
ändringar i biomarkörer påverkar själva hälsan (21).  
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När det gäller saltreduktion uppvisade studie (22) att det inte fanns starka bevis på att 
saltminskning minskade totalmortalitet eller hjärtrelaterad sjuklighet i normotoniska eller 
hypertoniska patienter. En enda studie visade en ökning av risken för dödsfall i personer med 
kronisk hjärtsvikt som fick en diet med saltreduktions. Blodtrycket sänktes lite, i genomsnitt 
något 1 mm Hg i normotoniska och 2-4mmHg i hyperstensiva personer. Ihållande långsiktiga 
minskningar av blodtrycket med 1 och 4mmHg skulle förutsäga en minskning i 
hjärtrelaterade dödligheten med 5 % och 20 %, respektive (22). En fördel med denna 
metaanalys var att det fanns en lång uppföljning som gav chans att se fler händelser men den 
totala mängden evidens var fortfarande låg (22). Beskrivning av randomisering och andra 
metoder var dåligt rapporterad i några studier. En annan nackdel var att på grund av långa 
uppföljningar (som i några fall var efter officiell avslutning av studien) kan det vara osäkert 
om alla deltagare fortsatte att använda råd om saltreduktion. Dessutom kan det finnas bättre 
insatser för att minska natrium än genom saltreduktion i maten. Denna studie påvisade i alla 
fal att blodtrycket sänktes lite och dödligheten minskades något.  
 
Studie (23) var en tydlig metaanalys med bra och tydliga inklusionskriterier. Resultatet 
uppvisade att en mer långsiktig och måttlig minskning av saltintaget med 4,4 g/d ger i 
genomsnitt en minskning av blodtrycket med 5/3 mm Hg hos hypertoniska deltagare och 2/1 
mm Hg hos normotoniska. Resultatet visade ett klar dosrespons-förhållande. Det uppskattas 
att en minskning av saltintaget med 6 g/dag skulle minska stroke med 24 % och 
kranskärlssjukdom med 18 % och detta skulle förhindra ≈ 2,5 miljoner dödsfall i världen 
varje år(23). Studien visade ingen signifikant förändring i plasma-kolesterol, LDL, HDL och 
triglycerider.  
 
Studie (24) om saltreduktion påvisade att ett minskat saltintag under en lång tid ger personer 
med prehypertoni 25-30% lägre risk för kardiovaskulära problem i 10-15 år efter studien. 
Denna storlek på riskreduktionen var uppenbar i varje försök, i de flesta subgruppsanalyser, i 
olika känslighetsanalyser och efter justeringar av olika variabler (24). Eftersom deltagarna 
var prehypertoniska hade de risk att senare drabbas av hjärt-och kärlsjukdomar. En annan 
fördel var att det fanns en noggrann kontroll över 24 timmars urinutsöndring. En nackdel var 
att det inte genomfördes direkta mätningar av blodtrycket och natrium intaget under 
uppföljningstiden och informationen kom via enkäter och frågor. Det är sannolikt att alla 
deltagare inte fortsatte med natriumdiet i så många år, författarna säger dock att det förekom 
en bra följsamhet hos de flesta.  
 
Studie (25) visade att det fanns en minskning i vänsterkammarhypertrofi efter blodtrycks 
sänkning. Intraindividuella variationer i dagligt natriumintag och interindividuella skillnader 
i natrium känslighet kan förklara varför inga korrelationer påvisades mellan förändringar i 
24-timmars urin natriumutsöndring och förändringar i vänsterkammarmassa (25). Denna 
studie hade några andra komplicerade mätningar som inte är relevanta för detta arbete men 
huvudresultatet påvisade att det fanns en liten minskning i vänsterkammarmassan och det 
skulle behövas bättre studier för att förstärka detta resultat.  
 
Blodtryckssänkningen var en uppenbar och en viktig följd av alla tre behandlingsmetoderna. 
Vid jämförelse mellan dessa tre metoder var träningen det främsta sättet att förebygga hjärt-
kärlsjukdomar. Vid träning förbättrades många av biomarkörerna och studier visar att 
otränade personer hade högre risk att råka ut för hjärtrelaterad mortalitet och morbiditet. 
Interventioner med träning och motion är den metod som används mest idag men det skulle 
krävas engagemang från både läkare och patienter för att sprida denna metod. Efter träning 
visade rökstoppet lovande resultat och rökreduktion/-stopp är absolut ett viktigt sätt att 
minska risken att råka ut för hjärtproblem. Saltreduktion visade sig ge den minsta effektiva 
resultat jämfört träning och rökstopp. En viktig följd av det minskade saltintaget var en 
nedgång i blodtryck. Då högt blodtryck är en av de vanligaste orsakerna till hjärt-
kärlsjukdomar bör ett minskat saltintag absolut anses vara en viktig del av behandlingen. 
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6. Slutsats 

 
Träning är en bra och viktig icke-farmakologisk behandlingsmetod mot hjärt- och 
kärlsjukdom. Studierna visade att många av riskfaktorerna förbättras efter träning och är 
fördelaktiga för hjärtat på olika sätt. Även rökstopp kan förebygga hjärtkärlsjukdomar. 
Saltreduktion gav en viss blodtryckssänkning, vilket är viktigt för patienter med 
hjärtproblem. Det skulle dock behövas ännu fler och längre studier med många deltagare och 
effektiva metoder för att undersöka hur olika typer av hjärtsjukdomar påverkas av dessa 
behandlingsmetoder. Eftersom många studier undersökte olika biomarkörer skulle det 
behövas fler studier som visar den kliniska relevansen av dessa. 
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