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En modell för att åstadkom-
ma långsiktiga livsstilsföränd-
ringar, främst i samband med
rehabilitering och sekundärpre-
vention vid kranskärlssjukdom,
presenteras. Huvudpunkter i
denna modell är en detaljerad
analys av de beteendeproblem
man vill åtgärda och en nog-
grann planering av åtgärder där
individens eget ansvar för livs-
stilsförändringen betonas. Syf-
tet är att på olika sätt överbryg-
ga tidsklyftan mellan beteende-
förändringar och de vanligtvis
fördröjda positiva konsekven-
serna av dessa.

»Beteendemedicin» är ett tvärveten-
skapligt område i gränsområdet mellan
framförallt olika beteendevetenskapli-
ga och biomedicinska discipliner. Dess
centrala frågeställningar handlar om
den ömsesidiga relationen mellan
kroppslig hälsa/sjukdom och indivi-
dens »livsstil» och beteende i vid me-
ning.

Det som karaktäriserar beteendeme-
dicinska forsknings- och interventions-
insatser är en tydlig tvärvetenskaplig
ansats vad gäller utgångspunkter, meto-
der och målsättningar. Sjukdomspro-
cesser och vårdinsatser försiggår enligt
detta synsätt inom tänkande, kännande
och handlande individer, vilket på olika
sätt påverkar den effekt de får. En viktig
poäng är således att både forskare och
kliniker måste uppfatta och hantera den
tvärvetenskapliga matris där deras
verksamhet äger rum. 

Till skillnad från den klassiska psy-
kosomatiska medicinen, som avgränsa-
de vissa sjukdomstillstånd med delvis
psykologisk etiologi, menar man inom
beteendemedicinen att ett tvärveten-
skapligt perspektiv är av betydelse vid
alla typer av sjukdoms- och vårdproces-
ser. Sociala och psykologiska mekanis-
mer påverkar alltså sjukdomars etiolo-
gi, sjukdomsbärarnas vårdsökande be-
teende, det sociala samspelet vid vård-
kontakten, förståelse av och benägenhet
att följa ordinationer, anpassning till
sjukdomen, rehabilitering osv. Med sitt
fokus på individer och funktionella be-
teenden kan beteendemedicin ses som
ett viktigt komplement till den reduk-
tionism som ligger i förlängningen av
den aktuella mikrobiologiska omvand-
lingen av det medicinska området.

Rehabilitering och
sekundärprevention
Ett område som haft en framträdan-

de plats i utvecklingen av beteendeme-
dicinen är hjärt–kärlsjukdomar och spe-
ciellt då kranskärlssjukdom. En alltme-
ra övertygande kunskapsbas har påvisat
att den patologiska process som ligger
bakom kranskärlssjukdom påverkas av
hur vi lever vårt vardagliga liv vad gäl-
ler t ex kost- och motionsvanor, tobaks-
användning, stresshantering och socia-
la relationer [1-4]. Dessa livsstilsbase-
rade riskfaktorer har av allt att döma
stor betydelse inte bara när det gäller
den ursprungliga uppkomsten av krans-
kärlssjukdomen, utan även under den
fortsatta utvecklingen av sjukdomen
när symtom redan uppkommit (t ex i
form av angina pectoris eller hjärtin-
farkt). Ett centralt fokus för både reha-
biliterings- och sekundärpreventiva åt-
gärder bör alltså vara förändring av de
vardagliga livsstilsbeteenden som är
kopplade till riskfaktorerna.

Studier med osäkra resultat
En stor del av forskningen på områ-

det tyder dock på att de faktiskt uppnåd-
da förändringarna av livsstilsbeteenden
i olika interventionsprogram är ganska
små och varierande, speciellt på lång
sikt [5]. Detta skulle kunna förklara en
hel del av de osäkra och varierande kli-
niska resultat som rapporterats [6].

Några i det här sammanhanget mycket
betydelsefulla studier tycks dock indi-
kera ett mer eller mindre direkt samband
mellan den faktiska beteendeföränd-
ringen och centrala kliniska ändpunkter.

Den första och hittills största under-
sökning som gjorts angående effekterna
av intervention för att minska det speci-
ella stressbenägna beteendemönster
som kallas typ A-beteende genomför-
des av Friedman och medarbetare [7].
Studien, som totalt omfattar nästan 900
postinfarktpatienter, visade att det i den
grupp som erbjudits behandling för sitt
typ A-beteende förekom signifikant fär-
re återinsjuknanden (12,9 procent) än i
den randomiserade kontrollgrupp som
enbart erbjudits »kardiologisk rådgiv-
ning» (21,2 procent).

Liknande positiva resultat har nyli-
gen erhållits i ett par svenska studier [8].

I Friedmans studie undersöktes även
vilken betydelse den faktiska föränd-
ringen av typ A-beteendet hade på rein-
farktrisken. Den subgrupp (ca 160 pati-
enter) som ändrade sitt beteende mest
(vid en 12-månadersmätning) hade 8,3
procents kumulativ reinfarktfrekvens
under den 4,5 år långa uppföljningpe-
rioden jämfört med 21,5 procent för
dem som inte ändrat sitt typ A-beteende
alls. Detta tyder på att det kan finnas en
mer eller mindre direkt relation mellan
den faktiska beteendeförändringen och
reinfarktrisken samt att ett minskat typ
A-beteende faktiskt kan ge upphov till
en över 60-procentig minskning av ris-
ken att få en ny hjärtinfarkt.

Ornish och medarbetare har i en upp-
märksammad prospektiv, randomiserad
studie redovisatt effekten av en genom-
gripande livsstilsförändring på den
grundläggande kranskärlssjukdomen,
dvs på aterosklerosen (förträngningen)
i kranskärlen [9]. Patienter med angio-
grafiskt konstaterade kranskärlsför-
trängningar fördelades slumpmässigt
till kontrollgrupp (normalt omhänderta-
gande) eller behandlingsgrupp. Be-
handlingsgruppen deltog i ett 12-måna-
ders program som syftade till en mycket
genomgripande livsstilsförändring vad
gäller stresshantering, kostvanor, mo-
tionsaktiviteter samt tobaksanvänd-
ning.

Vid en förnyad koronarangiografi ef-
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ter tolv månader (vilken analyserades
blint) kunde konstateras att tecken på
regress av stenoserna kunde påvisas hos
82 procent av deltagarna i behandlings-
gruppen. Den genomsnittliga krans-
kärlsförträngningen hade för denna
grupp minskat från 40 procent till 37,8
procent, medan det i kontrollgruppen
hade skett en fortsatt förträngning från i
genomsnitt 42,7 till 46,1 procent.

Frekvensen bröstsmärtor hade mins-
kat med 91 procent i experimentgrup-
pen medan kontrollgruppen upplevde
en 162-procentig ökning av frekvensen.
Dessa uppseendeväckande resultat har
senare delvis replikerats i den s k
STARS-studien [10] där det kunde på-
visas att även »normala» kostföränd-
ringar kunde påverka dels risken för kli-
niska hjärthändelser, dels utvecklingen
av kranskärlssjukdomen i sig (flera
tecken på regress och färre tecken på
progress av stenoser än i en obehandlad
kontrollgrupp).

Intressant nog visade det sig återigen
föreligga ett slags dos–responssamband
mellan den faktiska graden av livsstils-
förändring och regressen av kranskärls-
förträngningarna. Ornishs resultat [9]
demonstrerade att de personer som
(oberoende av grupptillhörighet) hade
gjort de totalt sett största livsstilsför-
ändringarna också fick den största till-
bakagången av stenoserna, medan det
för dem som inte ändrade sin livsstil alls
skedde en fortsatt försämring. Även i
STARS-studien fanns vissa indikatio-
ner i en sådan riktning, då signifikanta
korrelationer kunde påvisas mellan ko-
lesterolnivåer under uppföljningstiden
och förändringar i kranskärlsförträng-
ningarna [10].

Svaghet att inte mäta
förändringar i livsstil
I en nyligen genomförd litteratur-

översikt [6] konstaterades dock att, för-
utom i dessa och några ytterligare un-
dantag, så ». . . är det fortfarande
många studier som inte mäter föränd-
ring i de livsstilsbeteenden som har
samband med risken för fortsatt utveck-
ling av kranskärlssjukdomen – en del
mäter inte ens de livsstilsbeteenden som
är det primära målet för interventio-
nen!»

I perspektiv av de ovan refererade re-
sultaten är detta en betydande svaghet i
den hittillsvarande forskningen, vilket
gör tolkningen av eventuella kliniska
effekter (eller avsaknaden av sådana)
osäker. Samtidigt konstaterades också
att kunskapen är bristfällig vad gäller
hur interventioner optimalt ska vara ut-
formade för att uppnå så stor långsiktig
livsstilsförändring som möjligt – hos så
många som möjligt. Ofta förutsätts helt
enkelt att information, enklare under-
visning och rådgivning automatiskt ger

tillräckligt stöd till beteendeförändring
eller att t ex deltagande i organiserad fy-
sisk träning under en kortare tid auto-
matiskt ger upphov till nya, förbättrade
motionsvanor. Forskning från olika om-
råden visar emellertid att detta inte är
fallet.

Många frågor
att besvara i framtiden
En av huvudslutsatserna av littera-

turöversikten var att ett viktigt område
för framtida forskning bör vara ». . . att
börja studera i detalj hur interventioner-
na optimalt ska läggas upp för att verk-
ligen uppnå tillräckliga och varaktiga
beteendeförändringar hos en majoritet
av deltagarna. Vilka typer av interven-
tioner behövs för att uppnå så bra kon-
kret beteendeförändring som möjligt
hos så många som möjligt? Vilka för-
ändringar är nödvändiga för att uppnå
en lämplig återgång i arbete och hur ska
dessa uppnås?

Vilka pedagogiska metoder är mest
effektiva för att uppnå långtidsvidmakt-
hållande av livsstilsförändringarna?
Hur långvariga interventioner behövs
och hur ska insatserna fördelas över tid?
Vilka är för- respektive nackdelarna
med internats- och polikliniska insatser,
med individuella och gruppbaserade in-
terventioner? Vilka patienter behöver
vilka typer av insatser?» [6].

En »beteendemedicinsk»
påverkansmodell
Kunskapsluckorna inom området är

alltså stora och mycket utvecklings- och
utvärderingsarbete behövs i framtiden.
Som ett bidrag till detta beskriver vi i
det följande en »beteendemedicinsk»
modell för rehabilitering och sekundär-
prevention genom livsstilsförändring
vid kranskärlssjukdom. Modellen kan
sägas vara ett försök att applicera mo-
derna, vetenskapligt baserade psykolo-
giska och pedagogiska principer med
en »beteendefokuserad» inriktning för
att åstadkomma optimala beteendeför-
ändringar och vidmakthållande av des-
sa för så många som möjligt [11]. Före-
liggande artikel syftar inte till någon
fullständig översikt över den litteratur
som finns inom området, utan innefattar
främst en teoretisk bakgrund, en illust-
ration av resonemang och analyser,
samt en principiell beskrivning av mo-
dellen. 

Modellen har använts i praktiken
som utgångspunkt vid planering och ut-
veckling av ett program för rehabilite-
ring och sekundärprevention och är för
närvarande föremål för två olika veten-
skapliga utvärderingsprojekt. Model-
len, programmet och olika delar av
forskningsprojekten har tidigare beskri-
vits i andra sammanhang [12-15] och
den praktiska tillämpningen av model-

len samt vissa preliminära erfarenheter
har redovisats [16].

Förändra vardagsrutiner
Även om modellen här beskrivs med

inriktning på kranskärlssjukdom, så
framgår av beskrivningen att den egent-
ligen är mera generell. Principerna kan
utan större förändring appliceras på
andra områden – den enda skillnaden är
då att det är delvis andra beteenden som
är centrala och som behöver förändras i
en behandlings-, rehabiliterings- eller
sekundärpreventiv intervention.

Fokus för insatserna vid rehabilite-
ring och sekundärprevention av krans-
kärlssjukdom bör vara att förändra de
vardagliga livsstilsbeteenden som är
kopplade till riskfaktorer för fortsatt
progress av sjukdomen. I linje med det-
ta fokuseras interventionsarbetet i förs-
ta hand på att åstadkomma faktiska be-
teendeförändringar. Programmen mås-
te därför innehålla komponenter som
ger ett konkret och praktiskt stöd för pa-
tienten att förändra kritiska aspekter av
sitt vardagliga fungerande.

Psykologin kan sägas vara läran om
människans fungerande – intellektu-
ellt, känslomässigt, socialt etc, dvs indi-
videns beteende i vid mening. Man kan
därför också säga att arbete med beteen-
deförändring, vilka konkreta beteenden
det än gäller, i grunden är en psykolo-
gisk och pedagogisk problemställning.
Psykologin kan alltså lämna viktiga bi-
drag till utvecklingen av arbetsmetoder-
na inom detta område. Speciellt inom
»beteendeterapin» [17-19] har en avse-
värd mängd kunskap genererats om me-
toder att förändra beteenden.

Psykologins bidrag till rehabilitering
och sekundärprevention vid kranskärls-
sjukdom är utifrån detta synsätt inte be-
gränsat till hantering av stress, typ A-
beteende, ångest, depression eller andra
rent psykologiska faktorer. Utifrån ett
beteendefokuserat perspektiv är det
ingen avgörande skillnad mellan bete-
enden som är relaterade till psykologis-
ka problem av denna typ och andra ty-
per av beteenden, som t ex vardagliga
livsstilsbeteenden. Alla dessa beteen-
den är utvecklade, kontrollerade, vid-
makthållna och i framtiden förändrade
genom samma typ av processer och me-
kanismer [11, 17]. Detta innebär att när
det gäller interventioner för att åstad-
komma förändringar av dem, så bör
psykologiskt härledda analys- och ar-
betssätt vara värdefulla oberoende av
vilka beteendeförändringar som efter-
strävas och av vilken yrkesgrupp som i
praktiken utför själva interventionen.

Varför är
en livsstilsförändring svår?
Utifrån ett grundläggande beteende-

fokuserat, inlärningsteoretiskt synsätt,
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och på en generell nivå, är svårigheten
att uppnå varaktiga livsstilsförändring-
ar ganska lättförståelig (Faktaruta 1).
De viktigaste styrfaktorerna för det
framtida beteendet är, enligt denna mo-
dell, de omedelbara konsekvenser ens
beteende har. Dessa har i praktiken och
i det dagliga livet betydligt större inver-
kan än långsiktiga, om än mycket star-
kare, konsekvenser. Detta förklarar hur
det kan komma sig att vi beter oss på ett
»hälsovådligt» sätt (t ex röker, äter
onyttig kost) trots att vi i många fall
mycket väl känner till de skadliga effek-
terna av beteendena – (o)vanorna har
kortsiktigt positiva konsekvenser! 

Detta kan samtidigt ge förklaringar
till svårigheterna att uppnå och framför-
allt långsiktigt vidmakthålla livsstils-
förändringar. De önskade livsstilsbe-
teendena har ju på motsvarande sätt säl-
lan några tydliga, omedelbara positiva
konsekvenser. Eventuella positiva ef-
fekter kommer oftast långt senare och är
dessutom diffusa, ospecifika och osäk-
ra (»att kanske inte bli sjuk», »att kan-
ske kunna leva ett någorlunda normalt
liv»).

Ett viktigt faktum är även att de nya,
önskade livsstilsbeteendena ofta har di-
rekt negativa konsekvenser – åtminsto-
ne på kort sikt. Detta kan t ex gälla trött-
het, »träningsvärk», kravet att minska
tiden som läggs på konkurrerande (kan-
ske »viktigare») aktiviteter, misslyc-
kanden av olika slag (kanske beroende
på för dåligt utvecklade färdigheter el-
ler på orimliga förväntningar) samt
även förlust av social uppskattning och

direkt social bestraffning. Det senare
kan hänga samman med det faktum att
de oönskade livsstilsbeteendena ofta är
de förhärskande i personens sociala
miljö (familj, bekanskapskrets, arbets-
plats, social subkultur etc) och även att
de nya, önskade beteendena kan vara
svåra att förena med socialt accepterade
normer.

Överbrygga tidsklyftan
mellan beteende och effekt
Huvuduppgiften för en intervention

med syfte att stödja en livsstilsföränd-
ring är att överbrygga »tidsklyftan»
mellan beteendet (beteendeförändring-
en) och de långsiktiga positiva effekter-
na av detta beteende. Alla våra åtgärder,
vare sig det gäller information, rådgiv-
ning, undervisning, attitydpåverkan,
medvetandegörande, illustration ge-
nom modellering, praktisk träning,
hjälp till problemlösning eller upp-
muntran och återkoppling, skulle i en
slutlig analys kunna hänföras till denna
grundläggande uppgift. På ett mera
praktiskt plan handlar det om att på bäs-
ta möjliga sätt motverka de olika svårig-
heter som beskrivits ovan.

Konkreta åtgärder för framgång
Den problemanalys som utgör grun-

den för en planerad intervention hand-
lar om vilka icke-önskade beteenden
som finns och vilka faktorer som påver-
kar och vidmakthåller dem samt vilka
nya beteenden som eftersträvas och vil-
ka faktorer som kan motivera, påverka
och vidmakthålla dessa. En sådan ana-
lys bör göras både allmänt för problem-
området och enskilt för varje individ,
och den ska utmynna i praktiska, kon-
kreta åtgärdsförslag.

Frågan om vilka konkreta nya mål-
beteenden man väljer att arbeta med är
av central betydelse för resultatet och
för interventionens uppläggning. Några
exempel kan illustrera detta.

Målet är inte att personen alltid ska
sköta sin motion i grupp under ledning
utan denna måste kunna skötas på egen
hand, i vardagen, under eget ansvar.
Trots detta är ledarledda gymnastik-
och motionspass i grupp den förhärs-
kande typen av träning i de flesta inter-
ventionsprogram.

Målet är inte i första hand att perso-
nen ska ha kunskap (t ex kunna svara
rätt på kunskapsfrågor) om vilken typ
av kost som är nyttig och av vilka skäl,
utan i praktiska situationer kunna be-
ställa, inhandla, tillaga och faktiskt ock-
så äta sådan mat. Ändå koncentreras
vanligen interventioner på teoretisk
kunskapsförmedling och rådgivning.
Det vanligaste sättet att träna avspän-
ning är liggande i skön miljö där någon
ger avslappningsinstruktioner, ibland
med vacker musik i bakgrunden. Men

det viktigaste behovet vid stresshante-
ring är att kunna minska anspänningar
och stress när och var de än uppkommer
i det dagliga livet (där det »inte alltid»
finns någon skön madrass, någon skön
musik eller någon person som läser av-
slappningsinstruktioner).

Dessa exempel illustrerar att om inte
en noggrann analys görs kan det många
gånger i praktiken visa sig vara »fel»
beteenden som betonas och tränas –
beteenden som i bästa fall bara är det
första steget i en längre förändringspro-
cess. Risken är då att personen inte kla-
rar av den fortsatta förändringen och an-
passningen på egen hand och därmed i
praktiken inte heller klarar av att åstad-
komma och vidmakthålla de långsikti-
ga livsstilsförändringar som eftersträ-
vas.

Interventionsprocess i tre steg
En livsstilsförändring är en process

som är utsträckt över lång tid, upp till ett
år. Det vi kallar »livsstil» består ju till
största delen av olika vanemässiga var-
dagsbeteenden. En viktig aspekt av det
vi kallar »vanor» är att de upplevs som
helt naturliga och självklara, och oftast
utförs automatiskt utan att föregås av
medvetna beslut. Ett mål med en livs-
stilsförändring är att de nya livsstilsbe-
teendena så småningom på samma sätt
ska bli vanemässiga, naturliga och auto-
matiska – vilket i många fall kommer
att ta lång tid.

I denna utsträckta förändringspro-
cess kan åtminstone tre separata men
delvis överlappande faser urskiljas: 1.
att besluta sig för att försöka ändra livs-
stil, 2. att lära sig och »träna» de nya
livsstilsbeteendena och 3. att försöka
vidmakthålla uppnådda förändringar.
En central tanke är här att den typ av in-
terventioner och stöd som behövs kan
vara helt olika i dessa olika faser [20].
Detta ställer naturligtvis ytterligare
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Orsaker till svårigheter
att åstadkomma
varaktig livsstilsförändring

• De »icke-önskade» livsstils-
beteendena
har kortsiktigt positiva (och tydli-
ga) konsekvenser – eventuella ne-
gativa effekter uppkommer först
på lång sikt och ofta smygande,
diffust, osäkert.

• Den »icke-önskade» livsstilen
är väletablerad och vanemässig –
har »tränats» ett helt liv;
är mycket vanlig i kulturen/sam-
hället.

• De »önskade» livsstilsbeteendena
har sällan några omedelbara, tydli-
ga positiva konsekvenser, utan en-
dast långsiktiga (och diffusa, osäk-
ra);

• har ofta (åtminstone till en början)
omedelbara och tydliga negativa
konsekvenser.

• Personen har ofta inte de önskade
beteendena i sin repertoar, kan inte
utföra dem tillräckligt bra.

FAKTARUTA 1 

Delar i en intervention
• Betona det egna ansvaret, det

självständiga valet av livsstil och
av livsstilsförändring.

• Ge kunskaper som kan motivera
till livsstilsförändring.

• Ge färdigheter som möjliggör (oli-
ka stor) livsstilsförändring.

• Påbörja utvecklandet av nya va-
nor.

• Underlätta införlivandet av den
nya livsstilen i det normala, var-
dagliga livet.

• Stödja vidmakthållandet av upp-
nådda förändringar.

• Förebygga återfall.

FAKTARUTA 2 



krav på analysen och på flexibiliteten i
interventionen.

I Faktaruta 2 beskrivs några av de all-
männa, praktiska ingredienser som bör
ingå i ett interventionsprogram.

Det egna ansvaret. Det går inte att
tvinga på någon en ny livsstil. Inte hel-
ler går det att skrämma någon till att
ändra sitt vanemässiga vardagsbeteen-
de. På ena eller andra sättet måste per-
sonen förmås (och ges möjlighet till) att
själv ta ett medvetet ansvar för sitt liv
och sitt sätt att leva.

Kunskap för motivation. Att ta detta
ansvar kräver motivation och kunskap.
Den viktigaste kunskapen är kanske att
varje människa faktiskt kan påverka sin
egen hälsa och att just ens vardagliga
livsstil många gånger kan vara helt av-
görande. Ett interventionsprogram
måste ge sådana kunskaper och få nöd-
vändiga livsstilsförändringar accepte-
rade, både intellektuellt och känslomäs-
sigt.

Färdigheter. Att kunskap inte är till-
räckligt för beteendeförändring känner
alla till – de flesta rökare är väl förtrog-
na med tobakens skadeverkningar! Att
t ex få höra att man borde ta det lugnt
och stressa mindre betyder i många fall
att man möjligen vet vad man inte ska
göra – men däremot inte vad man ska
göra istället. Insikten måste alltså kom-
bineras med att personen lär sig att utfö-
ra de (ibland helt nya) konkreta beteen-
den och använder de färdigheter som en
hälsosammare livsstil består av. 

Nya vanor som kan integreras i det
dagliga livet. Att förstå vad en hälsosam
livsstil består av är bara ett första steg.
Att vilja och kunna bete sig på det sättet
innebär dock inte nödvändigtvis att per-
sonen kommer att göra detta. De nya be-
teendena måste vara sådana att de kan
integreras i den vardagliga livsstilen
utan oönskade effekter på andra önsk-
värda aktiviteter. De bör dessutom ge
kortsiktiga positiva erfarenheter och
kunna utvecklas till ett vanemässigt lev-
nadssätt.

Vidmakthållande. Resultaten när det
gäller vidmakthållande av livsstilsför-
ändringar över lång tid är ofta nedslåen-
de [6]. I och med att de viktigaste posi-
tiva effekterna av en förändrad livsstil
kommer först efter lång tid krävs stöd
och uppmuntran för att överbrygga tids-
avståndet mellan det personen gör och
de positiva konsekvenserna av det bete-
endet – troligen under lång tid. Om in-
terventionen inte förmår ge sådant stöd
kommer många inte att kunna vidmakt-
hålla sina påbörjade livsstilsförändring-
ar [21].

»Återfallsprevention». Det finns all-
tid en viss risk att personen återgår till
tidigare, oönskade livsstilsbeteenden.
Han eller hon måste därför vara förbe-
redd på att sådana »återfall» kan inträf-

fa. Denna medvetenhet innebär dels att
risksituationer kan undvikas, dels att
förvärvade färdigheter kan utnyttjas för
att bryta en återfallstendens. Speciell
metodik för detta har utvecklats när det
gäller olika typer av missbruksproble-
matik [22] men kan även appliceras
inom andra områden [23].

Att »överbrygga tidsklyftan . . .»:
Tillhandahålla positiva konsekvenser.
Som angetts tidigare är en av de vikti-
gaste uppgifterna för en livsstilsföränd-
ringsintervention att »överbrygga ’tids-
klyftan’ mellan beteendet (beteendeför-
ändringen) och de långsiktiga positiva
effekterna av detta beteende». 

Detta innebär t ex att undersöka vil-
ka positiva konsekvenser som kan ges
artificiellt inom ramen för programmet
(t ex social uppmuntran, återkoppling
gruppstöd), vilka naturliga positiva
konsekvenser som ska och kan framhä-
vas tydligare (t ex att uppmärksamma
»subtila» kroppsliga signaler på fram-
steg), och hur man kan undvika att ock-
så olika negativa konsekvenser upp-
kommer.

Andra aspekter som ingår i detta är
val av målbeteenden som för personen
är positiva, enkla, »billiga» (i tid, an-
strängning, ekonomiskt), »normala», så
lika de tidigare vanorna som möjligt
och som kan utföras tillsammans med
andra (familj, bekanta etc). Eftersom en
livsstilsförändring tar relativt lång tid
att slutföra, räcker det inte med att ar-
rangera sådana positiva konsekvenser

under en inledande, kort interventions-
period utan de måste också fungera un-
der en längre vidmakthållandefas.

Som framgår av dessa exempel är
frågan om hur positiva (och negativa)
konsekvenser av beteendeförändringen
ska arrangeras i olika faser den mest
centrala i ett interventionsprogram, och
i stort sett hela uppläggningen av inter-
ventionen kommer, utifrån detta syn-
sätt, att påverkas av just denna aspekt av
problemet.

Kognitiva aspekter: Kunskap, moti-
vation, attityder. . . Det vi kallar för
»kunskap, motivation och attityder till
sin sjukdom» har naturligtvis stor bety-
delse under hela förändringsprocessen,
men kanske speciellt i början när det
gäller att påbörja en beteendeföränd-
ring. Ur inlärningsteoretisk synvinkel
kan hävdas att olika kognitiva faktorer
till största delen har sin effekt genom att
de påverkar vilka faktorer som signale-
rar (påminner om, ger associationer till,
uppmuntrar till) beteendet och vilka
konsekvenser som upplevs som positi-
va effekter och som därmed är förstär-
kande [11].

Hur stort är hotet mot hälsan?
Vilken typ av förändring i det kogni-

tiva beteendet är då nödvändiga, vilken
typ av information, kunskap och atti-
tydförändring är viktiga för att motive-
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Demografiska variabler
Psykolosociala faktorer

Upplevt
hot av
sjukdom

"Signaler" för att agera

Massmediakampanjer
Råd av andra
Påminnelser från läkaren
Sjukdom hos anhörig/bekant
Tidningsartiklar

Förväntade positiva effek-
ter av "hälsobeteendet"

                plus

Tro på egen förmåga att
utföra beteendet effektivt

               minus

  Upplevd "kostnad" eller
   hinder för beteendet

Sannolikhet för att
personen påbörjar
en livsstilsförändring

Upplevd risk att drabbas
av sjukdom eller försämring

                 plus

Upplevd svårighetsgrad
av sjukdom eller försämring

Figur 1. Schematisk och modifierad
beskrivning av »health belief model»
(ursprungligen från Rosenstock [26]).
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ra till en hälsorelaterad livsstilsföränd-
ring? Flera olika modeller för detta har
presenterats, t ex »locus of control»
[24], »health locus of control» [25],
»health belief model» [26], »self-regu-
latory model» [27], »theory of reasoned
action» [28]. Av dessa olika modeller
har »health belief model» bedömts vara
den praktiskt mest användbara i detta
sammanhang. Den har också ett visst
empiriskt stöd när det gäller att predice-
ra framtida hälsobeteenden [29].

Denna modell (se Figur 1) postulerar
att sannolikheten för att en person ska
ha något »hälsobeteende» (i det här fal-
let att försöka förändra sin livsstil) hu-
vudsakligen beror på två olika faktorer:
i vilken utsträckning personen upplever
ett hot mot den egna hälsan, och den
upplevda »kostnadseffektiviteten» av
hälsobeteendet ifråga.

Det upplevda hotet beror på hur stor
risk man anser sig ha att drabbas av
sjukdomen och hur allvarlig man anser
att den är. Bedömningen av kostnadsef-
fektiviteten bygger på i vilken utsträck-
ning man tror att det rekommenderade
hälsobeteendet (eller livsstilsföränd-
ringen) förmår motverka risken att
drabbas av sjukdomen kombinerat med
den upplevda kostnaden för beteendet (i
termer av obehag, praktiska besvär,
tidsåtgång, ekonomi, farlighet etc). Till
formeln för bedömningen av kostnads-
effektiviteten har senare [30] lagts indi-
videns upplevda »self-efficacy» [31],
dvs förtroendet för den egna förmågan
att genomföra beteendet tillräckligt bra
för att det ska kunna få de potentiellt po-
sitiva effekterna.

Utifrån dessa faktorer kan man ana-
lysera vilken kunskap och vilka attityd-
förändringar som är av betydelse i olika
situationer och därigenom vad som bör
ingå i informations- och undervisnings-
aktiviteter. Samtidigt måste klart slås
fast att dessa kognitiva faktorer inte på-
verkas bara via kognitiva kanaler såsom
information, undervisning och annan
verbal påverkan. Förväntan om positiva
effekter av hälsobeteendet påverkas t ex
om positiva effekter av det utförda bete-
endet kan påvisas, den upplevda kost-
naden för beteendet beror till stor del på
vilket målbeteende som valts och på hur
väl denna färdighet inövats.

När det gäller tron på den egna för-
mågan att utföra det önskade beteendet
tillräckligt bra, kan konstateras att des-
sa attityder påverkas av både rent be-
teendemässiga och kognitiva influen-
ser. Faktiskt utförda och framgångsrika
beteenden är den viktigaste källan till
self-efficacy, medan vikariella erfaren-
heter eller annan verbal påverkan
många gånger anses ha mindre effekt
[32].

Andra typer av kognitivt beteende,
som det kan vara av betydelse att analy-

sera och påverka, är personens tankar
(eventuella negativa tankar, »maladap-
tive self-talk») när de nya, önskade be-
teendena utförs [33], hur man intellek-
tuellt och känslomässigt tolkar olika
konsekvenser av ens beteende samt den
faktiska »självförstärkningen», dvs vad
man tänker eller »säger till sig själv»
om sina egna framsteg.

Generella principer
i interventionen
Vid uppläggningen av olika delar i

ett interventionsprogram finns vissa
principiella, inlärningsteoretiskt base-
rade aspekter som bör beaktas. I avsak-
nad av lämpliga svenska termer an-
vänds här begreppen »shaping» och
»fading». Tillsammans med generalise-
ring bygger de tidsmässigt på varandra
men är till mycket stor del överlappan-
de (Figur 2).

Shaping. Det första steget är att till-
sammans med personen bygga upp,
skapa eller forma det nya, önskvärda
fungerandet – en gradvis process som
innefattar information, kunskapför-
medling, diskussion, motiveringsarbete
och en successiv utveckling, träning
och förfining av de praktiska färdighe-
ter som beteendena inom det aktuella
livsstilsområdet består av. Den tidigare
diskussionen om analys av de kritiska
målbeteendena är här av stor betydelse.

Generalisering. Eftersom den nya
livsstilen i framtiden inte är tänkt att fö-
rekomma i samma miljö som själva in-
terventionen, utan i personens egen var-
dagsmiljö, måste träningen och vaneut-
vecklingen så snart som möjligt flyttas
ut och spridas till olika situationer och
miljöer som liknar eller överensstäm-
mer med personens verkliga vardags-
miljö. Beroende på i vilken form inter-
ventionen genomförs (polikliniskt, i in-
ternatsform etc) är detta olika svårt att
praktiskt genomföra, och olika grad av
simuleringar av den verkliga miljön kan
behöva tillgripas. Som framgår av Figur
2 är insatser för att åstadkomma denna
generalisering av betydelse redan från
början av ett program.

Fading. I vissa bemärkelser kan ett
interventionsprogram (eller vilken pe-
dagogisk situation som helst) betraktas
som en konstgjord miljö där t ex artifi-

cell påverkan sker och »onaturliga» för-
stärkare ges som konsekvens av och
motiverar önskade beteenden. Av detta
följer att ett mycket centralt problem i
all intervention är hur ens egen, »artifi-
ciella», påverkan och stöd ska kunna
dras bort (tunnas ut, tona bort) och hur
personens eget ansvar, »naturliga» på-
verkansmekanismer, motivationsfakto-
rer i personens verkliga miljö successivt
ska kunna ta över. Detta innebär i prak-
tiken framför allt att hitta metoder för
att successivt, vad gäller tid och inten-
sitet, minska programmets påverkan på
och stöd för personens fungerande. Att
denna princip markerats från början av
interventionen illustrerar betydelsen av
att ha tillräcklig men samtidigt så liten
aktiv påverkan som möjligt i varje fas av
interventionen, samt att så mycket och
tidigt som möjligt involvera personen
på ett aktivt, medvetet sätt och därige-
nom från början lägga största möjliga
ansvar på individen själv.

Sammanfattning
Den beskrivna modellen för inter-

vention har målet att åstadkomma livs-
stilsförändring hos personer som lider
av kranskärlssjukdom, vilket i sin tur
syftar till att åstadkomma fungerande
rehabilitering och minskad risk för åter-
insjuknande. Modellen grundar sig på
ett tvärvetenskapligt, beteendemedi-
cinskt angreppssätt och är en tillämp-
ning av psykologiska och pedagogiska
principer med en beteendefokuserad ut-
gångspunkt. 

Den noggranna och konkreta analy-
sen av vilka målbeteenden som efter-
strävas samt en strävan att i detalj plane-
ra de olika delarna i interventionen för
att åstadkomma vidmakthållna beteen-
deförändringar är centrala moment i
modellen. Olika principiella och prak-
tiska aspekter av detta har redovisats.

Modellen har använts som utgångs-
punkt vid planering och utveckling av
ett program för rehabilitering och se-
kundärprevention vid kranskärlssjuk-
dom och har i detta utvecklingsarbete i
praktiken visat sig vara mycket använd-
bar. Om en tillämpning av en beteende-

Shaping
Generalisering

Fading

Tid

Figur 2. Tidsmässig relation mellan
några generella principer i ett
interventionsprogram.



fokuserad modell av detta slag i prakti-
ken ger upphov till förbättrade kliniska
resultat är naturligtvis en empirisk frå-
ga, vilken återstår att besvara. För när-
varande pågår sådana studier där jämfö-
relser med randomiserat kontrollmate-
rial kan göras.
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