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Sammanfattning 
Syftet med studien var att beskriva hur kvinnor och män med diagnostiserad 

hjärtsjukdom upplever sin hälsorelaterade livskvalitet och vad som skiljer i livskvaliteten 

mellan könen samt att beskriva efterföljande problem. Studien syftade också till att 

beskriva rehabilitering av patienter med hjärtsjukdom. Studien gjordes som en deskriptiv 

litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar. I studien framkom att både män och 

kvinnor med hjärtsjukdom upplever lägre livskvalitet än normativ data. Det fanns en 

signifikant skillnad mellan män och kvinnor både 1 och 3 år efter hjärtsjukdom, som 

visade att kvinnor upplever lägre livskvalitet än män. Den vanligaste psykologiska 

reaktionen till hjärtsjukdom var oro. Kvinnor upplevde oro i större utsträckning än män. 

Kvinnor var även generellt mer deprimerade än män efter hjärtsjukdom. Att drabbas av 

hjärtsjukdom medförde stora livsstilsförändringar och hur patienten påverkades tycktes 

bero på den samhällsroll som patienten tidigare haft och hur mycket den förändrats.  

 
Nyckelord: hjärtinfarkt, livskvalitet, man, kvinna och skillnader 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
The aim of the study was to describe how women and men with diagnosed heart disease 

experience their health-related quality of life and what differences there is between 

genders in their quality of life and also describe problems after receiving the diagnosis. 

The study also aimed to describe rehabilitation of patients with heart disease. The study 

was a descriptive literature study based on scientific articles. It emerged that both women 

and men with heart disease experienced lower quality of life compared to normative data. 

There was a significant difference between women and men both one year and three 

years after receiving the diagnosis heart disease, which showed that women experienced 

lower quality of life than men. The most common psychological reaction to heart disease 

was anxiety. Women were more anxious than men. Women were also, generally, more 

depressed than men after diagnosis. To suffer from heart disease resulted in great changes 

in lifestyle. How the patient was affected seems to depend on the social roll of the patient 

prior the heart disease and how the disease affected it.      

 
Keywords: myocardial infarction, quality of life, male, female, differences 
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1. Introduktion 
 

1.1 Hjärtsjukdom 

 

Hjärtsjukdom är en av de största folksjukdomarna i Sverige. Med hjärtsjukdom avses i 

denna studie hjärtinfarkt och kärlkramp. Årligen vårdas ca 90 000 patienter på 

hjärtintensivvårdsavdelningar runt om i Sverige (1). Cirka 12 % av befolkningen lider av 

hjärtsjukdom som är vanligare hos män än hos kvinnor i alla åldrar (2). Före 45 års ålder 

är hjärtinfarkten relativt ovanlig och dödligheten låg, ca 5 % hos män. Frekvensen ökar 

sedan successivt och de flesta infarkterna inträffar i 70-80 årsåldern hos män och ca 5 år 

senare hos kvinnor. Dödligheten ökar också successivt och är över 80 år närmare 60 % 

(3).  

 

Kärlkramp uppkommer när hjärtmuskelns syrebehov är större än vad hjärtats kranskärl 

klarar att tillgodose. Smärtan vid kärlkramp är typisk: bröstsmärta med dragning åt 

vänster som ofta strålar upp i axlarna och ut i armarna, något vanligare i vänster arm samt 

även upp i hals och underkäke. Smärtan kan också beskrivas som en tryckkänsla, ett band 

kring bröstet eller svårigheter att få luft. Anfallet släpper inom 15 minuter i vila. Kvinnor 

har ofta mer diffusa symtom, ofta ses magont eller allmänpåverkan som enda symtom. 

Hjärtinfarkt orsakas av att ett område i hjärtmuskeln drabbas av lokal syrebrist vilket 

leder till celldöd. Syrebristen orsakas av att ett eller flera kranskärl är blockerat (3). 

 

Risken att utveckla hjärtsjukdom ökar med rökning och låg HDL (high density 

lipoprotein) kolesterol (4). Även högt blodtryck, hög LDL (low density lipoprotein) 

kolesterolhalt, och diabetes hör till riskfaktorerna. De här riskfaktorerna relateras både till 

patientens livsstil, t.ex. kost och motion och dels till ärftliga faktorer. Även psykosociala 

förhållanden i hemmet och på arbetsplatsen påverkar risken för insjuknande (2). 

 

Det finns skillnader mellan män och kvinnor genetiskt, anatomiskt, fysiologiskt och 

patofysiologiskt. Sjukdom, generellt, upplevs olika av män och kvinnor beroende flera 

faktorer som biologi och psykologi, socioekonomiska och kulturella skillnader samt 
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inlärda rollmönster. Kvinnor drabbas av flera biverkningar än män. Detta pga. att 

forskningen främst görs på män och att den inte presenterar kvinnor och män var för sig. 

Det finns en risk att kvinnorna får för höga doser läkemedel vid användning av 

standarddosering då läkemedlen (i vissa fall) bryts ner olika hos män respektive kvinnor 

(5). I och med att Socialstyrelsen publicerade nya nationella riktlinjer för 

kranskärlssjukvård och bland annat nya diagnoskriterier för hjärtinfarkt år 2001, ökade 

antalet nya fall markant. Kvoten mellan män och kvinnor minskar. Man har blivit bättre 

att diagnostisera hjärtinfarkt hos kvinnor (6). Hjärtinfarkt har länge ansetts vara mannens 

sjukdom, men den vanligaste dödsorsaken för både män och kvinnor är hjärt-

kärlsjukdomar (5).     

 

1.2 Livskvalitet 

 

Livskvalitet betyder olika saker för olika personer. Det får också olika betydelse 

beroende på sammanhang. I samband med kliniska försök är man sällan intresserad av 

livskvalitet i ett brett perspektiv utan man är i stället bara intresserad av de aspekter som 

påverkas av sjukdom eller behandling för sjukdom. För att skilja på livskvalitet i dess 

generella betydelse och de behov som finns inom klinisk medicin och klinisk forskning 

används termen hälsorelaterad livskvalitet frekvent. Hälsorelaterad livskvalitet är 

fortfarande vagt definierat. Det är oklart vilka aspekter av livskvalitet som ska inkluderas. 

Det är dock generellt accepterat, att aspekterna kan variera från studie till studie (7). 

Livskvaliteten är märkbart påverkad hos patienter efter diagnostiserad hjärtsjukdom, 

särskilt under första tiden efter diagnosen, i början av återhämtning. Trots att en betydlig 

förbättring av livskvaliteten förekommer över tid, upplever patienterna ändå oro och detta 

är en utmaning för den sjukvårdspersonalen som är delaktig i rehabilitering av 

hjärtpatienter.(8) 

 

 

Hälsorelaterad livskvalitet kan mätas med Short Form 36 (SF-36). SF-36 

enkätinstrumentet delas in i 8 skalor som representerar två faktorer. De två mäter fysisk 

och mental hälsa. De 8 skalorna är fysiskt funktionsförmåga, rollfunktion – fysiska 
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begränsningar, smärta, allmän hälsa, vitalitet, social funktion, rollfunktion – 

känslomässiga begränsningar och psykiskt välbefinnande. De 8 kategorierna kodas, 

summeras och omvandlas för varje skala som sträcker sig från 0 (värsta tänkbara hälsa) 

till 100 (bästa tänkbara hälsa) (9). Quality of Life – cardiac version (QLI) används för att 

mäta livskvalitet med avseende på välbefinnande angående hur nöjd en person är med en 

aspekt i livet som är betydelsefull för dem. QLI består av två delar med 36 frågor var och 

använder en sexgradig Likert skala. Del 1 mäter nöjdhet (1 = väldigt missnöjd, 6 = 

mycket nöjd) med olika livsaspekter och del 2 mäter betydelsen av dessa livsaspekter. 

Delarna grupperas i 4 subskalor: hälsa och funktion, socioekonomisk, 

psykologisk/spirituell och familj. Ju högre poäng desto högre livskvalitet (10).  

 

1.3 Efterföljande problem 

 

Många kroppsliga sjukdomar däribland hjärtsjukdom kan förändra en persons liv och 

begränsa både det professionella och det sociala livet. Personer som lider av en kronisk 

sjukdom får många gånger leva med ständiga smärtor, extrem trötthet och stor oro. Ofta 

oroar sig patienten för sin och sina näras framtid. Det är inte konstigt att en person under 

sådana omständigheter känner sig nedstämd och kan utveckla en depression. Sjukdomen 

kan framkalla enstaka depressiva symtom eller en fullt utvecklad depression. De personer 

som blir deprimerade pga. sin kroniska sjukdom har ofta anlag för nedstämdhet (11). 

 

1.4 Rehabilitering 

 

Rehabilitering brukar användas som samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, 

psykologisk, social och arbetsinriktad art som skall hjälpa sjuka och skadade att återvinna 

bästa möjliga funktionsförmåga och förutsättningar för ett normalt liv (12). 

Rehabiliteringsprogram har visat sig vara av god effekt för att minska risken för återfall 

och mortalitet, detta genom avlägsnande av riskfaktorer som t.ex. övervikt, rökning, 

frånvaro av fysisk aktivitet samt dåliga matvanor som leder till högt blodtryck och höga 

kolesterolvärden (13). Stresshanteringsprogram kan höja livskvaliteten för patienter med 

hjärtsjukdom (14). 
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1.5 Omvårdnad 

 

För att en patient ska kunna öka sin livskvalitet så krävs en god omvårdnad. God 

omvårdnad innebär att patienten känner sig delaktig i vården (15). Omsorg är av stor 

betydelse för en god omvårdnad. Enligt Kari Martinsens omsorgsteori bygger 

beskrivningen av omvårdnad på begreppet omsorg. Den mest grundläggande aspekten i 

människans tillvaro är människors beroende av varandra. Människan kan inte leva 

isolerad från andra. Beroendet av andra människor blir särskilt tydligt i samband med 

sjukdom, lidande och funktionsnedsättning. Människans fundamentala beroende kräver 

en mänsklig respons. Denna respons består enligt Martinsen i omsorg. Omsorg är ett 

relationsanknutet begrepp som beskriver den ena individens respons på den andras 

beroende. Med utgångspunkt ifrån patientens beroende menar Martinsen att omsorg är 

och måste vara grunden för all omvårdnad (16).  

 

 

1.6 Problemområde 

 

Att drabbas av sjukdom innebär många förändringar i det vardagliga livet. Det innebär 

för den drabbade att offra mycket av livets goda och börja leva sunt. Det är viktigt att 

hitta ett sätt att behålla livskvaliteten trots många livsstilförändringar. Många behöver 

stöd för att klara av detta.  

 

Vid kroppsliga sjukdomar och smärttillstånd är den psykologiska upplevelsen av 

sjukdomen och hur den påverkar ens liv en starkt bidragande orsak till uppkomsten av 

depression (11). Rehabilitering har dock visat sig vara mindre effektiv mot depression 

och oro. Det leder till att många uppfattar sin livskvalitet som försämrad (13).  

 

Sjuksköterskan har stor förmåga att påverka/bidra till hjärtpatientens 

rehabiliteringsmöjligheter. Sjuksköterskan ansvarsområde är att tillvarata det friska hos 

patienten samt att tillämpa kunskaper inom många olika områden som t.ex. omvårdnad 

och rehabilitering. Sjuksköterskan ska också ha förmåga att ge stöd och vägledning till 
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både patient och anhöriga för att möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling. 

För att kunna förbättra möjligheterna till rehabilitering krävs en förståelse för 

patienternas situation därför är fortsatt forskning på området av stor betydelse. 

Sjuksköterskan kan hjälpa patienten genom att ge information och råd för att patienten 

ska kunna hantera de dagliga aktiviteterna, inklusive livsstilsförändringar bättre (17). 

 

1.7 Syfte 

 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur kvinnor och män med diagnostiserad 

hjärtsjukdom upplever sin hälsorelaterade livskvalitet och vad som skiljer i livskvaliteten 

mellan könen samt att beskriva efterföljande problem. Studien syftar också till att 

beskriva upplevelsen av livskvalitet efter genomgången rehabilitering hos patienter med 

hjärtsjukdom. 

 

1.8 Frågeställningar 

 

• Hur upplever män respektive kvinnor sin livskvalitet efter att de har fått 

diagnosen hjärtsjukdom? 

• Vilka skillnader finns mellan män och kvinnor vad gäller livskvalitet? 

• Vilka vanliga efterföljande problem upplever män respektive kvinnor efter 

hjärtsjukdom? 

• Hur förändras upplevelsen av livskvalitet hos patienter efter hjärtrehabilitering? 

 

2. Metod 

 

2.1 Design 

En deskriptiv litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar.  

 

2.2 Databaser och manuell sökning 

Sökningen gjordes under september-oktober 2007 i högskolans sökbara databaser: 

Medline via PubMed, Cinahl och Highwire (se tabell 1). Genom att söka på ”Related 
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Article, Links” i PubMed spårades ytterligare en artikel. En artikel togs fram manuellt i 

databasen Cinahl via länken ”Find more articles like this”. Utifrån referenslistor på andra 

artiklar gjordes en manuell sökning med författarnas namn som gav två artiklar.   

 

2.3 Sökord 

Sökorden som användes var: rehabilitation, myocardial infarction, quality of life, male, 

female, gender differences, cardiac rehabilitation (se tabell 1). 

 

2.4 Utfall av sökningen 

Använda databaser, sökord, utfallet av dessa och antal artiklar som valdes till resultatet 

från varje sökning redovisas nedan i tabell 1.  

 
Tabell 1. Översikt över databaser, sökord, utfall och antal valda artiklar. 

DATABAS SÖKORD UTFALL VALDA 

ARTIKLAR 

Cinahl Myocardial infarction AND quality of life  31 2 

Highwire Cardiac rehabilitation AND gender differences 

AND quality of life 

998 4 

Medline via PubMed Myocardial infarction AND quality of life AND 

rehabilitation AND male 

42 1 

Medline via PubMed Myocardial infarction AND quality of life AND 

rehabilitation AND female 

40 7 

Medline via PubMed 

– Related  

Articles 

Myocardial infarction AND quality of life AND 

rehabilitation AND female 

 1 

Highwire Brink, E., Karlson, B.W., Hallberg, L.R-M. 67 2 

Highwire Burell, G. 4 1 

Manuell sökning Cinahl – ”find more articles like this”  1 

 

 

2.5 Kriterier för urval av källor 

I studien användes vetenskapliga artiklar som var publicerade mellan 2000 och oktober 

2007. Dessa artiklar skulle vara skrivna på engelska, svenska eller finska samt att vara 
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länkade till full text. Vetenskapliga artiklar som motsvarade studiens syfte och 

frågeställningar söktes i flera databaser genom att läsa artiklarnas titlar. På detta sätt 

valdes 45 artiklar ut och abstract granskades. Relevanta artiklar, 34st, skrevs ut och lästes 

igenom av båda författarna. Tre artiklar valdes bort av båda författarna för att de inte 

uppfyllde studiens syfte och frågeställningar. Kvarstående artiklar sammanfattades i en 

matris för att åskådliggöra dess innehåll. Dessa artiklar lästes igenom igen av båda 

författarna och kvalitetsgranskades gemensamt. Efter denna kvalitetsgranskning valdes 

11 artiklar bort för att de höll låg kvalitet och stämde inte in på studiens urvalskriterier. 

Två artiklar av dem kvarstående 20 valdes att ingå i introduktionen.   

 

2.6 Valda källor 

De artiklar som valdes att ingå i resultatet visas i tabell 2. Validitet och reliabilitet 

bedömdes utifrån Forsberg & Wengström (18).    

 

Tabell 2. Förteckning av utvalda artiklar. 

FÖRFATTARE ÅRTAL TITEL DESIGN METOD/URVAL VALIDITET/ 

RELIABILITET

Beck, C.A. 

m.fl. (19)  

2001 Predictors of 

Quality of Life 6 

Months and 1 

Year after Acute 

Myocardial 

Infarction 

Prospektiv kohort 

studie 

Sf-36 

frågeformulär, 

EuroQol health 

perception scale 

frågeformulär, 

Beck Depression 

Inventory 

frågeformulär/ 

587 patienter. 

Hög kvalitet 

Brink, E. m.fl. 

(20) 

2004 Health-related 

quality of Life in 

Women and 

Men One Year 

after Acute 

Myocardial 

Infarction 

Longitudinal 

studie. 

SF-36 

frågeformulär, 

HAD – The 

Hospital 

Depression Scale 

frågeformulär, 

SHC – Somatic 

Health 

Hög kvalitet 
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Complaints 

frågeformulär. / 

134 patienter. 

 

 

Brink, E. m.fl. 

(9) 

2002 Health 

Experiences of 

First-Time 

Myocardial 

Infarction: 

Factors 

Influencing 

Womens and 

Mens Health-

Related Quality 

of Life after 5 

Months 

Kvantitativ, 

longitudinal 

studie. 

SF-36 

frågeformulär och 

HAD – The 

Hospital 

Depression Scale 

frågeformulär. 

Hög kvalitet. 

Emery, C.F. 

m.fl. (23) 

2004 Gender 

Differences in 

Quality of Life 

among Cardiac 

Patients 

Longitudinal 

studie. 

SF-36 

frågeformulär, 

BDI, ISEL-SF, 

LOT och PSS 

frågeformulärer.  

Hög kvalitet. 

Garavalia, L.S. 

m.fl. (22) 

2007 Does Health 

Status Differ 

between Men 

and Women in 

Early Recovery 

after Myocardial 

Infarction 

Komparativ studie. Intervjuer samt 

frågeformulär 

SAQ, SF-36 och 

SF-12. / 

2096 patienter. 

Medelhög 

kvalitet 

Grace, S.L. 

m.fl. (32) 

2005 Longitudinal 

Course of 

Depressive 

Symptomatology 

After a Cardiac 

Event: Effect of 

Gender and 

Cardiac 

Rehabilitation 

 

Longitudinal, 

observations- 

studie. 

BDI 

frågeformulär. / 

913 patienter. 

Hög kvalitet 
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Hage, C. m.fl. 

(33) 

2003 Long Term 

Effects of 

Exercise 

Training on 

Physical 

Activity Level 

and Quality of 

Life in Elderly 

Coronary 

Patients – a 

Three- to Six-

year Follow-up 

Prospektiv, 

experimentell 

studie. 

Frågeformulär: 

Level of physical 

activity, EuroQol. 

/ 

101 patienter. 

 

 

Hög kvalitet 

Höfer, S. m.fl. 

(34) 

2006 Cardiac 

Rehabilitation in 

Austria: Short 

Term Quality of 

Life 

Improvements in 

Patients with 

Heart Disease 

Prospektiv, 

komparativ studie. 

 

Frågeformulär: 

The McNew 

Healt-related 

Quality of Life 

Questionnaire 

and EuroQol-5D.  

/ 

487 patienter. 

Medelhög 

kvalitet 

Izawa, K. m.fl. 

(35) 

2004 Improvement in 

Physiological 

Outcomes and 

Health-Related 

Quality of Life 

Following 

Cardiac 

Rehabilitation in 

Patients With 

Acute 

Myocardial 

Infarction 

Prospektiv, 

observationsstudie. 

Fysisk kapacitet 

och livskvalitet. 

SF-36 

frågeformulär. / 

142 patienter. 

Medelhög 

kvalitet 

Kristofferzon, 

M-L. m.fl. (10) 

2005 Coping, Social 

Support nad 

Quality of Life 

Over Time After 

Myocardial 

Longitudinal, 

deskriptiv och 

komparativ studie. 

Frågeformulär: 

SF-36, Jalowiec 

Coping Scale, 

Socialt stöd 

frågeformulär 

Medelhög 

kvalitet 

 9



Infarction samt Quality of 

Life Index-

Cardiac Version. 

/ 

171 patienter. 

Kristofferzon, 

M-L. m.fl. (24) 

2007 Striving for 

Balance in Daily 

Life: 

Experiences of 

Swedish Women 

and Men Shortly 

After a 

Myocardial 

Infarction. 

Deskriptiv, 

retrospektiv och 

kvalitativ.  

Semi-

strukturerade 

intervjuer. / 

39 patienter. 

Hög kvalitet 

Mallik, S. m.fl. 

(31) 

2006 Depressive 

Symptoms After 

Acute 

Myocardial 

Infarction 

Komparativ 

design. 

Intervju, Primary 

Care Evaluation 

of Mental 

Disorders Brief 

Patient Health 

Questionnaire 

(PHQ), Seattle 

Angina 

Questionnaire 

(SAQ). / 

2498 patienter. 

Medellåg 

kvalitet 

Moser, D.K. 

m.fl. (27) 

2003 An International 

Perspective on 

Gender 

Differences in 

Anxiety Early 

After Acute 

Myocardial 

Infarction. 

Prospektiv, 

komparativ studie.  

Brief Symptom 

Inventory 

frågeformulär. 

Medelhög 

kvalitet 

Norris, C.M. 

m.fl. (21) 

2004 Women With 

Coronary Artery 

Disease Report 

Worse Health-

Komparativ studie. SAQ – 

frågeformulär. / 

3243 patienter.  

Hög kvalitet 
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Related Quality 

of Life 

Outcomes 

Compared to 

Men. 

Norris, C.M. 

m.fl. (25) 

2006 Depression 

Symptoms Have 

a Greater Impact 

on The 1-Year 

Health-Related 

Quality of Life 

Outcomes of 

Women Post-

Myocardial 

Infraction 

Compared to 

Men. 

Prospektiv studie. SF-36, Beck 

Depression 

Inventory 

frågeformulären. / 

486 patienter. 

Hög kvalitet 

Norrman, S. 

m.fl. (30) 

2004 Depressive 

Mood After a 

Cardiac Event: 

Gender 

Inequality and 

Particioation in 

Rehabilitation 

Programme 

Longitudinal, 

prospektiv studie. 

Modifierade 

versioner av Beck 

Depression 

Inventory och 

Hamilton 

Depression Scale. 

Hög kvalitet 

Phillips Bute, 

B. m.fl. (28) 

2003 Female Gender 

Is Associated 

With Impaired 

Quality of Life 1 

Year After 

Coronary Artery 

Bypass Surgery 

Prospektiv studie. Kognitiva 

funktionen mättes 

med 

neurofysiologisk 

test och The 

Cognitive 

Difficulties Scale. 

Duke Activity 

Status Index 

(DASI), Duke 

Older Americans 

Resources and 

Hög kvalitet 
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Services 

Procedures – 

Instrumental 

Activities of 

Daily Living 

(OARS-DASI), 

SF-36, Center for 

Epidemiological 

Studies 

Depression Scale 

(CES-D), 

Spielberger State 

and Trait Anxiety 

Inventory (STAI), 

Perceived Social 

Support Scale. 

Svedlund, M. 

m.fl. (29) 

2004 Myocardial 

Infarction: 

Narrations by 

Afflicted 

Women and 

Their Partners of 

Lived 

Experiences in 

Daily Life 

Following an 

Acute 

Myocardial 

Infarction. 

Fenomenologisk 

hermeneutisk 

metod.  

Intervjuer. Medelhög 

kvalitet 

Yu, C-M. m.fl. 

(26) 

2004 A Short Course 

of Cardiac 

Rehabilitation 

Program is 

Highly Cost 

Effective in 

Improving 

Long-Term 

Experimentell, 

prospektiv studie. 

SF-36, Symptom 

Questionnaire 

och The Time 

Trade-off 

Questionnaire. / 

269 patienter. 

Medelhög 

kvalitet 
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Quality of Life 

in Patients With 

Recent 

Myocardial 

Infarction or 

Percutaneous 

Coronary 

Intervention 

 

 

2.7 Dataanalys 

Artiklar valdes ut utifrån titel och abstract. De som verkade relevanta och svarade mot 

frågeställningarna och syftet lästes igenom i sin helhet av båda författarna. Därefter 

valdes artiklarna gemensamt ut av båda författarna. Relevanta artiklar numrerades och de 

väsentliga delarna markerades och sammanfattades i en tabell för att få ett mer 

överskådligt material under rubrikerna: design, metod, undersökningsgrupp, dataanalys, 

validitet/reliabilitet, syfte och resultat. De utvalda artiklarna kvalitetsgranskandes enligt 

Forsberg & Wengström (18) dvs. artiklarnas design, datainsamlingsmetod, urval, bortfall, 

samt instrumentens validitet och reliabilitet kontrollerades. Artiklarna bedömdes i en 

fyrgradig skala; låg, medellåg, medelhög och hög, se tabell 1. Denna skala utformades av 

författarna själva utifrån de kriterier som Forsberg & Wengström (18) ställer upp. 

Artiklarna delades in efter innehållet för att underlätta presentationen av resultatet. De 

kategorier som framträdde var upplevelsen av livskvalitet hos män respektive kvinnor 

efter att ha fått diagnosen hjärtsjukdom, skillnader vad gäller livskvalitet mellan män och 

kvinnor, efterföljande problem och hjärtrehabilitering.      

 

 

2.8 Forskningsetiska överväganden 

De artiklar som studien baserats på finns fritt tillgängliga I databaser, de innehåller 

noggranna etiska överväganden eller har tillstånd från etisk kommitté. Alla resultat som 

framkommit i studien presenteras, detta för att studien ska vara objektiv. 
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3. Resultat 
Resultatet presenteras i tabell 3 som visar syftet och huvudresultatet från de artiklar som 

ingår i resultatet samt i löpande text med underrubrikerna: Patienternas upplevelse av 

livskvalitet efter att ha fått diagnosen hjärtsjukdom, Efterföljande problem orsakad av 

hjärtsjukdom och Hjärtrehabilitering.  

 
Tabell 3.  Sammanfattning av resultatartiklar v.g. författare, år, titel, dataanalys, syfte och resultat. 

FÖRFATTARE, 

ÅR 

TITEL DATAANALYS SYFTE RESULTAT 

Beck, C.A. m.fl. 

2001 (19) 

Predictors of 

Quality of Life 6 

Months and 1 

Year after Acute 

Myocardial 

Infarction 

Statistisk analys 

med hjälp av 95% 

CI. 

Syftet var att identifiera 

några kliniska, psykosociala 

eller historiska kännetecken 

bland de intagna patienterna 

som påverkade 

livskvaliteten 6 månader och 

1 år efter hjärtinfarkt.    

Ingen sjukhusvård 

påverkade livskvaliteten. 

Ålder och psykosociala 

kännetecken från början är 

dem viktigaste variablerna 

som påverkar 

livskvaliteten efter 

hjärtinfarkt. 

Brink, E. m.fl. 

2005 (20) 

Health-related 

quality of Life in 

Women and 

Men One Year 

after Acute 

Myocardial 

Infarction 

Deskriptiv statistik 

med medelvärden, 

standardavvikelse 

och CI och 

korrelationer. 

Skillnader i 

medelvärden 

analyserades med 

t-test. 

Signifikansnivån 

5%. 

Upptäcka möjliga 

förändringar i hälsorelaterad 

livskvalitet över tid och att 

förutse hälsorelaterad 

livskvalitet efter 1 år 

baserad på data insamlad en 

vecka och 5 månader efter 

första insjuknandet i 

hjärtinfarkt. 

Både män och kvinnor 

hade högre poäng v.g. 

hälsorelaterad livskvalitet 

vid 1 år jämfört med 5 

månader. Mönstret skilde 

sig något mellan män och 

kvinnor. Kvinnor 

rapporterade 

huvudsakligen högre 

poäng på skalor som 

återspeglar mental hälsa 

medan  män uppvisade 

högre poäng inom området 

för fysisk hälsa. Skillnaden 

är signifikant.  

Brink, E., m.fl. 

2002 (9) 

Health 

Experiences of 

First-Time 

Beskrivande 

statisktik. 

Standardavvikelser, 

Syftet med studien var att 

upptäcka möjliga 

förändringar i hälsorelaterad 

Förbättringar i 

hälsorelaterad livskvalitet 

vid 1 år mätt med SF-36 
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Myocardial 

Infarction: 

Women´s and 

Men´s Health-

Related Quality 

of Life after Five 

Months 

medelvärden, 

konfidensintervall, 

korrelationer. T-

test. 

livskvalitet vid 1 år, baserad 

på mätningar gjorda 1 vecka 

och 5 månader efter första 

insjuknandet. 

 

skalan sågs hos både 

kvinnor och män jämfört 

med bedömningen gjort 5 

månader efter hjärtinfarkt. 

Mönstret skilde sig dock 

mellan män och kvinnor.  

 

Emery, C.F. m.fl. 

2004 (23) 

Gender 

Differences in 

Quality of Life 

among Cardia 

Patients  

X2-test, t-test, 

standardavvikelser 

Utvärdera könsskillnader 

v.g. livskvalitet och 

undersöka i vilken 

utsträckning socialt stöd är 

associerat med livskvalitet.    

Kvinnor med hjärtsjukdom 

visar sig ha signifikant 

sämre livskvalitet än män 

med hjärtsjukdom under 

12 månaders uppföljning. 

Socialt stöd var associerad 

med emotionell livskvalitet 

bland kvinnor.     

Garavalia, L.S. 

m.fl. 2007 (22) 

Does Health 

Status Differ 

between Men 

and Women in 

Early Recovery 

after Myocardial 

Infarction 

X2-test, t-test, 

Poisson regressions 

model 

Att utvärdera om hälsostatus 

skiljer sig mellan män och 

kvinnor I tidigt skede efter 

hjärtinfarkt.  

Kvinnor hade en sämre 

hälsa från början. (Den var 

inte signifikant) kvinnor 

hade sämre livskvalitet och 

sämre fysisk funktion än 

män 30 dagar efter 

hjärtinfarkt.  

Grace, S.L. m.fl. 

2005 (32) 

Longitudinal 

Course of 

Depressive 

Symptomatology 

After a Cardiac 

Event: Effect of 

Gender and 

Cardiac 

Rehabilitation 

X2-test, t-test och 

Pearsons 

korrelation. 

Att över tid undersöka 

förekomsten och förloppet 

av depressive symptom 

bland kvinnor och män 

under 1 år efter 

hjärtproblem och effekten 

av hjärtrehabilitering.  

Kvinnor, generellt, är mer 

deprimerade än män efter 

hjärtsjukdom. 

Hage, C. m.fl. 

2003 (33) 

Long Term 

Effects of 

Exercise 

Training on 

Physical 

Activity Level 

Statistiskt analys. 

T-test, Wilcoxon´s 

test, ANOVA, 

Mann-Whitney U-

test. P-värde < 

0,05. Resultat 

Utvärdera fysiska 

aktivitetetsnivån, 

hälsorelaterad livskvalitet 

och upplevd hälsa 3 till 6 år 

efter akut hjärtinfarkt eller 

episod av ostabil angina 

Fysisk aktivitetsnivå var 

likadan i intervention- och 

kontrollgrupp vid 

randomisering. De i 

interventionsgrupp 

förbättrade deras fysiska 
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and Quality of 

Life in Elderly 

Coronary 

Patients – a 

Three- to Six-

year Follow-up 

presenteras som 

medelvärde och 

standardavvikelse 

eller median och 

variationsvidd 

beroende på 

skalnivån. 

pectoris hos äldre patienter 

och jämföra dessa med 

tidigare 

uppföljningsundersökningar. 

aktivitetsnivå signifikant 

över tid i motsats till 

kontrollgruppen. Det fanns 

ingen statistiskt signifikant 

skillnad mellan grupperna 

v.g. hälsorelaterad 

livskvalitet. 

Höfer, S. m.fl. 

2006 (34) 

Cardiac 

Rehabilitation in 

Austria: Short 

Term Quality of 

Life 

Improvements in 

Patients with 

Heart Disease 

Deskriptiv statistik. 

T-test, MANOVA, 

Wilcoxon test. 

Resultatet 

presenterades med 

hjälp av 

medelvärden, 

standaravvikelse, 

median och 

frekvens. P-värdet 

< 0,05  

Dokumentera 

hjärtrehabiliteringens 

kortsiktiga resultat i 

Österrike. 

Global hälsorelaterad 

livskvalitet ökade 

signifikant över tid hos alla 

patienter. Patienter som är 

bypass-opererade, 

klaffopererade eller haft 

hjärtinfarkt utan att ha 

genomgått 

ballongvidgning visade 

största förbättringar i 

global hälsorelaterad 

livskvalitet efter 

hjärtrehabilitering. 

Blodtryck, kolesterol, 

triglycerid, BMI och 

midjemått förbättrades 

signifikant. Patienter som 

genomgått klaffoperation 

visade få betydligt större 

nytta av 

hjärtrehabiliteringsprogram 

i emotionell och social 

häslorelaterad livskvalitet 

segment jämfört med 

övriga hjärtsjuka patienter. 

Vid utskrivningen efter 

rehabiliteringsprogram, 

stort antal patienter hade 

inte längre några problem 

med deras rörlighet, 
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vardagliga aktiviteter eller 

att vara smärtfri.     

Izawa, K. m.fl. 

2004 (35) 

Improvement in 

Physiological 

Outcomes and 

Health-Related 

Quality of Life 

Following 

Cardiac 

Rehabilitation in 

Patients With 

Acute 

Myocardial 

Infarction 

X2-test, t-test. 

Statistisk analys, 

ANOVA med 

Tukey post-hoc 

test. Data uttrycks 

som medelvärde 

och 

standardavvikelse. 

Utforska effekten av ett 8 

veckor långt 

rehabiliteringprogram för 

hjärtpatienter v.g. 

fysiologiska resultat och 

hälsorelaterad livskvalitet 

hos patienter med akut 

hjärtinfarkt. 

Signifikant förbättring i 

fysiologiska resultatet från 

1 månad till 3 månader 

efter hjärtinfarkt i 

hjärtrehabiliteringsgruppen 

jämfört med dem som inte 

deltog i programmet. 

Signifikanta förbättringar 

också i SF-36 skalorna 

fysisk funktion, generell 

hälsa och vitalitet i 

hjärtrehabiliteringsgruppen 

jämfört med de andra. 

Kristofferzon, M-

L. m.fl. 2005 

(10) 

Coping, Social 

Support nad 

Quality of Life 

Over Time After 

Myocardial 

Infarction 

Deskriptiv 

statisktik. X2-test, 

t-test, The 

McNemar test, 

Bonferroni test. 

Beskriva könsskillnader v.g. 

coping, socialt stöd och 

livskvalitet 1, 4 och 12 

månader efter hjärtinfarkt. 

Hälsorelaterad livskvalitet 

ökade över tid hos män 

och kvinnor i skalorna 

fysisk funktion, vitalitet, 

social funktion samt 

emotionell funktion. 

Ökning av mental hälsa 

kunde synas hos kvinnor 

och minskning av smärta 

hos män. (SF-36)  

(QLI) Minskning av poäng 

i socioekonomiska skalan 

var statistisk signifikant 

vid 12 månader jämfört 

med 1 månad. Inga 

statistiskt signifikanta 

skillnader upptäcktes 

mellan könen. (QLI)  

Kristofferzon, M-

L. m.fl. 2007 

(24) 

Striving for 

Balance in Daily 

Life: 

Experiences of 

Kvalitativ 

innehållsanalys.  

Beskriva kvinnors och mäns 

upplevelser om vardagliga 

livet under de första 4 till 6 

månader efter hjärtinfarkt. 

Fysiska symtom och 

emotionell oro var de mest 

beskrivna problemen under 

första månaderna efter 
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Swedish Women 

and Men Shortly 

After a 

Myocardial 

Infarction. 

Fokus är på problem, 

hantering av problem och 

stöd från deras sociala 

nätverk. 

hjärtinfarkt. Deltagarna tog 

hand om sina problem 

genom att förhandla med 

sig själva, lita på sin egen 

kompetens, förändra 

attityder och beteendet och 

genom att ta sina egna 

beslut och handlingar. 

Det sociala nätverket var 

stödjande i allmänhet men 

ganska ofta upplevde 

deltagarna 

kommunikationsproblem 

när de interagerade med 

sociala nätverket.  

Mallik, S. m.fl. 

2006 (31) 

Depressive 

Symptoms After 

Acute 

Myocardial 

Infarction 

T-test, x2-test, 

Fischer exact tests, 

sensitivitetsanalys, 

bivariete analys, 

logistic regression 

model, Hosmer and 

Lemeshow 

Goodness-of-Fit 

Test, modell C- 

statistic. 

Utvärdera skillnader i 

förekomsten av depression 

enligt kön och ålder hos 

hjärtinfarktpatienter. 

Yngre patienter hade högre 

medelvärde v.g. PHQ 

poäng än äldre patienter 

och kvinnor hade högre 

medelvärde v.g. PHQ 

poäng än män. När 

stratifierad av både ålder 

och kön, yngre kvinnor 

hade högsta PHQ poäng. 

Förekomsten av depression 

var 40% hos kvinnor 60 år 

eller yngre och 21% hos 

kvinnor äldre än 60, 22% 

hos män 60 år eller yngre 

och 15% hos män äldre än 

60. Efter justeringar, 

oddsen för depression hos 

kvinnor 60 år eller yngre 

var signifikant högre än 

hos de andra kön-ålder 

grupperna och oddsen var 

3.1 gånger högre än hos 
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referensgruppen av män 

äldre än 60 år. Kvinnor 

hade lägre SAQ poäng – 

sämre livskvalitet i båda 

åldersgrupper.  

Moser, D.K. m.fl. 

2003 (27) 

An International 

Perspective on 

Gender 

Differences in 

Anxiety Early 

After Acute 

Myocardial 

Infarction. 

X2-test, t-test, 

ANOVA, 

ANCOVA, 

frekvenser, 

medelvärden, 

median, 

standardavvikelse. 

Fastställa om det finns 

könsskillnader v.g. oro hos 

ett urval av internationella 

hjärtinfarktpatienter och om 

det fanns en interaktion 

mellan könen och antal 

bakgrunds - och kliniska 

faktorer som kan påverka 

oron. 

Kvinnor upplevde mer oro 

än män. Detta kunde ses i 

varje land som 

undersöktes. Varken 

bakgrunds- eller kliniska 

faktorer påverkade oron. 

Patienter som var yngre än 

60 år upplevde mer oro än 

de som var över 60 år. 

Norris, C.M. 

m.fl. 2004 (21) 

Women With 

Coronary Artery 

Disease Report 

Worse Health-

Related Quality 

of Life 

Outcomes 

Compared to 

Men. 

X2-test, t-test. Jämföra hälsorelaterad 

livskvalitet mellan män och 

kvinnor i Alberta 1 år efter 

initial katetrisering efter 

justering för kända 

bakgrundsfaktorer, övriga 

sjukdomar och 

allvarlighetsgrad av 

hjärtsjukdom.  

Män hade signifikant 

bättre hälsorelaterad 

livskvalitet i alla 5 

skalorna jämfört med 

kvinnor.   

Norris, C.M. 

m.fl. 2007 (25) 

Depression 

Symptoms Have 

a Greater Impact 

on The 1-Year 

Health-Related 

Quality of Life 

Outcomes of 

Women Post-

Myocardial 

Infraction 

Compared to 

Men.  

X2-test, t-test, 

bivariate analysis, 

General linear 

modeling 

Undersöka skillnader mellan 

män och kvinnor v.g. 

depressiva symtom som de 

relaterar till hälsorelaterad 

livskvalitet till följd av 

hjärtinfarkt. 

Kvinnor hade signifikant 

sämre poäng på båda 

skalorna på båda 

undersökningstillfällen 

jämfört med män. Kvinnor 

hade signifikant högre 

poäng på BDI jämfört med 

män. Multivariabla 

analyser visade 

signifikanta könsrelaterade 

skillnader på PCS poäng 

vid 1 år men inga 

könsrelaterade skillnader 

vid 1 år på MCS poäng. 
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(efter justering)  

Norrman, S. m.fl. 

2004 (30) 

Depressive 

Mood After a 

Cardiac Event: 

Gender 

Inequality and 

Particioation in 

Rehabilitation 

Programme 

The Wilcoxon test, 

x2-test, McNemar´s 

test. P-värde < 

0,05.  

Jämföra könen v.g. 

nedstämdhet under första 

året efter hjärtsjukdom och 

att utvärdera effekten av 

deltagandet i 

multidimensionellt 

sekundärt depressions 

preventionsprogram. 

Vid varje fyra uppföljning 

hade kvinnor signifikant 

högre depressions poäng 

än män. Nedstämdhet var 

signifikant minskat efter 6 

veckor och sedan ökade 

nedstämdheten till 2 

veckors nivå hos kvinnor 

och över 2 veckors nivån 

hos män. Man såg inga 

skillnader mellan 

patienterna som deltog i de 

sekundära 

preventionsprogrammet 

och mellan de som inte 

deltog. 

Phillips Bute, B. 

m.fl. 2003 (28) 

Female Gender 

Is Associated 

With Impaired 

Quality of Life 1 

Year After 

Coronary Artery 

Bypass Surgery 

Multivariate 

regression analysis, 

Cronbach α. 

Utvärdera könsrelaterade 

skillnader i livskvalitet och 

kognitiv funktion 1 år efter 

bypass operation, efter att ha 

justerat för kända skillnader. 

Kvinnliga patienter visade 

signifikant sämre resultat 

än manliga patienter vid 1 

års uppföljningen på flera 

viktiga nyckelområden v.g. 

livskvalitet. Efter justering 

för grundläggande 

skillnader kvinnor löper 

större risk för ökade 

kognitiva svårigheter och 

oro samt också försämrad 

DASI, IADL och 

arbetsaktiviteter.  

Svedlund, M. 

m.fl. 2004 (29) 

Myocardial 

Infarction: 

Narrations by 

Afflicted 

Women and 

Their Partners of 

Lived 

Innehållsanalys Belysa betydelsen av 

upplevda erfarenheter i det 

dagliga livet efter en akut 

hjärtinfarkt som den berättas 

av drabbade kvinnor och 

deras partner. 

De kom fram till 2 rubriker 

och 8 underrubriker. 

Resultatet avslöjade att 

paren levde i en ändrad 

livssituation på något sätt i 

missnöje och visade 

hänsyn för varann för att 
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Experiences in 

Daily Life 

Following an 

Acute 

Myocardial 

Infarction. 

skydda varandra. Det 

verkade saknas verbal 

kommunikation men både 

kvinnor och deras partner 

kände hur deras partner 

mådde utan verbal 

kommunikation. I detta 

missnöje kunde paren 

uppleva ensamhet eftersom 

de inte delade sina känslor 

om händelsen och 

situationen den skapade.   

Yu, C-M. m.fl. 

2004 (26) 

A Short Course 

of Cardiac 

Rehabilitation 

Program is 

Highly Cost 

Effective in 

Improving 

Long-Term 

Quality of Life 

in Patients With 

Recent 

Myocardial 

Infarction or 

Percutaneous 

Coronary 

Intervention 

T-test, x2-test, 

Wilcoxon test, 

Kaplan-Meier 

survival analysis. 

Medelvärde, 

standardavvikelse, 

p-värde < 0,05. 

Utvärdera den långsiktiga 

effekten av 

hjärtrehabilitering och 

preventionsprogram för 

livskvalitet och dess 

kostnadseffektivitet.  

Interventionsgruppen 

förbättrade 6 av 8 

dimensioner signifikant på 

SF-36 skalan i fas 2 och 

upprätthölls under hela 

studietiden. Patienterna var 

mindre oroliga och 

deprimerade och var mer 

avslappnade och belåtna. I 

kontrollgruppen 

förbättrades ingen av 

dimensionerna på SF-36 

skalan i fas 2 och smärta 

ökade. I fas 4 hade bara 4 

dimensioner förbättrats. 

Symtomen var oförändrade 

förutom fientligheten som 

hade ökat.    

 

3.1 Patienternas upplevelse av livskvalitet efter att ha fått diagnosen hjärtsjukdom 

 

På SF-36 skalan uppmättes de högsta poängen för hälsorelaterad livskvalitet för både 

män och kvinnor på subskalan för social funktion, psykiskt välbefinnande och de lägsta 

på subskalan rollfunktion – fysiska begränsningar. Enligt Quality of Life Index – Cardiac 
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version (QLI) uppmättes de högsta poängen för båda könen på familjesskalan och de 

lägsta på hälso- och funktionsskalan (10). De viktigaste faktorerna för livskvaliteten 6 

månader och 1 år efter att ha drabbats av hjärtsjukdom var ålder och psykosociala 

kännetecken (19).     

 
3.1.1 Livskvalitet efter hjärtsjukdom   

 

Studier visade på olika resultat vad gäller förbättrad livskvalitet över tid. Förbättring i 

hälsorelaterad livskvalitet mätt med SF-36 skalan sågs hos både män och kvinnor, dock 

fanns skillnader mellan män och kvinnor. Kvinnor rapporterade framförallt ökade poäng 

på skalan för mental hälsa medan män fick allt högre poäng på skalan för fysisk hälsa. 

Kvinnor fick sämre poäng på subskalorna fysisk funktionsförmåga, rollfunktion – fysiska 

begränsningar, smärta och social funktion än män (9,20).  

 

Man har även gjort undersökningar där man jämför uppmätt livskvalitet hos män med 

hjärtsjukdom respektive kvinnor med hjärtsjukdom med normativ data. Kvinnor med 

hjärtsjukdom uppmätte lägre poäng jämfört med normativ data på subskalorna fysisk 

funktionsförmåga, rollfunktion – fysiska begränsningar, social funktion och rollfunktion 

– känslomässiga begränsningar. Män med hjärtsjukdom rapporterade lägre poäng på 

subskalorna fysisk funktionsförmåga, rollfunktion – fysiska begränsningar och vitalitet 

jämfört med normativ data (9,20).  

 

Enligt mätningar gjorda med Seattle Angina Questionnaire (SAQ) angav män signifikant 

högre poäng på alla fem dimensionerna i jämförelse med kvinnorna. Även efter 

riskjustering var skillnaden signifikant. Detta kunde ses både ett år och 3 år efter 

hjärtsjukdom (21). Mätningar gjorda 30 dagar efter hjärtsjukdom visade att kvinnor hade 

signifikant sämre hälsorelaterad livskvalitet jämfört med män. Bland annat, så hade 

kvinnor med hjärtsjukdom, 6 % större risk att drabbas av angina än män med 

hjärtsjukdom (22).  
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Man har inte kunnat hitta några signifikanta skillnader mellan könen vad gäller 

hälsorelaterad livskvalitet mätt med SF-36 och livskvalitet mätt med QLI vid mätningar 

gjorda 1, 4 och 12 månader efter hjärtsjukdom. Kvinnor visade en ökning på subskalan 

för psykiskt välbefinnande från 1 till 12 månader efter hjärtsjukdom. Män fick ökade 

poäng på smärtskalan från 1 till 4 månader efter hjärtsjukdom. De huvudsakliga 

effekterna hittades på skalan fysisk hälsa samt på subskalorna för fysisk 

funktionsförmåga, rollfunktion – fysiska begränsningar och smärta. Den enda 

signifikanta skillnaden som QLI uppvisade i undersökningen var inom socioekonomiska 

området över tid som tyder på en minskning av livskvalitet i den här dimensionen mellan 

4 och 12 månader efter hjärtsjukdom (10).  

 

För kvinnor med hjärtsjukdom har socialt stöd större betydelse för deras mentala 

livskvalitet. De uppfattar sin hälsa som sämre och känsla av tillhörighet och stöd är starkt 

associerat med emotionella aspekter av livskvalitet. Kvinnor med hjärtsjukdom 

rapporterar också oftare sig ha svårt att klara av fysiska aktiviteter i sitt dagliga liv (23). 

 

3.2 Efterföljande problem orsakad av hjärtsjukdom 

 

Hjärtsjukdom medförde stora förändringar som upplevs svåra av både män och kvinnor 

(24). 

 
3.2.1  Smärta 

 

Både män och kvinnor upplevde bröstsmärta efter att ha drabbats av hjärtsjukdom men 

orsaken till bröstsmärtan upplevdes olika av män respektive kvinnor. Kvinnor angav att 

oro, ängslan och ilska var orsaker till uppkomsten av bröstsmärta medan män ansåg den 

orsakades av fysisk ansträngning (24). Smärta, generellt, minskade över tid hos både 

kvinnor och män (25). Enligt en undersökning, som gjordes av Yu m.fl. (26) delades 

patienterna slumpmässigt i två grupper där interventionsgruppen fick genomgå ett 8 

veckor långt tränings- och utbildningsprogram medan kontrollgruppen inte tränade, 
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ökade smärtan i kontrollgruppen men inte i interventionsgruppen. Grupperna var lika från 

början (26). 

 
3.2.2 Oro 

 

Oro var den vanligaste psykologiska reaktionen på akut hjärtinfarkt (27). Kvinnor 

upplevde oro i större utsträckning än män och då framförallt tidigt efter hjärtsjukdom. 

Vid en prospektiv undersökning som gjordes först direkt efter hjärtsjukdomens inträde 

och följdes upp efter ett år fanns signifikanta skillnader mellan män och kvinnor med 

hjärtsjukdom, vid första tillfället (28). Mätningar har visat att hjärtpatienters oro uppmätts 

till en nivå som ligger 44 % högre än det normala för vuxna. 16 % av kvinnorna och 8 % 

av männen i den studien rapporterade mer oro än vad som har uppmätts hos patienter 

med psykiska problem. Kvinnor hade generellt högre oro efter hjärtsjukdom än män. 

Studien gjordes i länderna Australien, Sydkorea, Japan, England och USA och resultaten 

vad gäller kvinnornas oro efter hjärtsjukdom var liknande i alla länder (27).  

 
3.2.3 Livsstilsförändringar efter hjärtsjukdom 

 

Hjärtsjukdom medförde en förändring för hela familjen. I familjer där kvinnan drabbats 

av hjärtsjukdom har det påvisats att kvinnorna av hänsynstagande till sin man inte gärna 

diskuterade sina upplevelser för att inte oroa sin partner. Det kunde till och med vara så 

att de dolde sin smärta. Det fanns ett ömsesidigt hänsynstagande i relationen där mannen, 

i sitt försök att vara snäll, kunde upplevas som överbeskyddande. För att inte uppröra 

kvinnorna delade inte männen sina känslor. Detta för att kvinnorna inte pratade om sina 

känslor (29).  

 

Hjärtsjukdom medförde ett ökat stöd från männen och de tog mer ansvar hemma något 

som kvinnorna hade svårt att acceptera eftersom de gärna ville organisera hushållsarbetet 

själva och de tyckte att det var svårt att inte bidra (29).  
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Kvinnor med hjärtsjukdom uttryckte svårigheter med livsstilförändringar eftersom de 

blev beroende av stöd av familjemedlemmarna. Brist på kunskap om hur de skulle klara 

rekommenderade livsstilsförändringar som t.ex. matvanor påverkade deras hälsa negativt. 

Män med hjärtsjukdom relaterade sina problem med livsstilsförändringar till rökning och 

motionsvanor. De beskrev ofta dålig motivation och stark längtan efter exempelvis tobak 

och alkohol som problem. Den vanligaste livsstilsförändringen som män försökte uppnå 

var att sluta röka medan kvinnor försökte motivera sig själv att sluta röka, ändra 

matvanor och prioritera sig själv (24). 

 
3.2.4 Depression efter hjärtsjukdom 

 

Kvinnor uppvisade högre värden på Beck Depression Inventory (BDI) under hela första 

året efter hjärtsjukdom jämfört med män (25,30). Enligt Norrman m.fl. minskade 

depressionen efter de första 6 veckorna för att sedan öka till 5 månader och vara tillbaka i 

ursprungsläget vid 1 år efter hjärtsjukdom (30). I en annan studie försämrades kvinnornas 

BDI värden från start till 1 år efter hjärtsjukdom (25). Kvinnor, generellt, var mer 

deprimerade än män efter hjärtsjukdom (31,32).   

 

3.3 Hjärtrehabilitering 

 

Ett försök visade inte några signifikanta skillnader mellan interventions- och 

kontrollgruppen vare sig mellan grupperna eller över tid. Interventionsgruppen fick delta 

i 50 minuter långt aerobicpass 3 gånger i veckan under 3 månader (33). Patienter 

ingående i ett rehabiliteringsprogram framtaget för den enskilda patienten, förbättrade 

den egenskattade livskvaliteten som mättes i början av rehabiliteringsprogrammet och 

efter 4 veckor med MacNew Health-related Quality of Life Questionnaire (MacNew) och 

EuroQol – 5D (EQ-5D) (34). En annan studie tydde också på en god effekt på 

rehabilitering. På SF-36 skalan fanns det en signifikant skillnad på SF-36 skalans 

subskalor rollfunktion – fysiska begränsningar, allmän hälsa, fysisk funktionsförmåga 

och vitalitet mellan deltagarna i rehabiliteringsprogrammet och de som inte deltog i 

rehabiliteringen (35). I ett befintligt rehabiliteringsprogram lades in 8 veckor långt 
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program bestående av motion för interventionsgruppen. I övrigt var 

rehabiliteringsprogrammen lika för de båda grupperna. Direkt efter de 8 veckorna av 

träning hade interventionsgruppen signifikant ökat sina poäng på 6 av de 8 SF-36 

subskalorna och bibehöll de poängen genom hela rehabiliteringsprogrammet. Dessa 

subskalor var fysisk funktionsförmåga, roll funktion – fysiska begränsningar, vitalitet, 

social funktion, roll funktion – känslomässiga begränsningar och psykiskt välbefinnande. 

Träningen i interventionsgruppen resulterade i att patienterna blev mer nöjda, 

avslappnade och var mindre oroliga och deprimerade. Ingen av dessa psykologiska 

förbättringar observerades i kontrollgruppen vid studiens slut (26).      

 

3.4 Kvalitetsgranskning 

 

Kvaliteten bedömdes enligt en fyrgradig skala: hög, medelhög, medellåg och låg. 

Artiklarna bedömdes av författarna hålla hög till medelhög kvalitet förutom en som 

författarna bedömde att vara av medellåg kvalitet för att den saknar uppföljning. 

 

 

4. Diskussion  

 
4.1 Huvudresultat 

 

Förbättring av hälsorelaterad livskvalitet över tid mätt med SF-36 skalan sågs hos både 

män och kvinnor med diagnostiserad hjärtsjukdom. Kvinnor rapporterar främst förbättrad 

mental hälsa medan män främst förbättrar sin fysiska hälsa. Både män och kvinnor med 

hjärtsjukdom upplever lägre livskvalitet än normativ data. Det finns en signifikant 

skillnad mellan män och kvinnor enligt mätningar gjorda med SAQ frågeformulären både 

1 och 3 år efter hjärtsjukdom, som visar att kvinnor upplever lägre livskvalitet än män. 

En studie visar att det inte finns några skillnader v.g. hälsorelaterad livskvalitet mellan 

könen mätt med både SF-36 och QLI skalorna. 
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Både män och kvinnor upplever svårigheter i sin vardag efter att ha drabbats av 

hjärtsjukdom. Sjukdomen medför livsstilsförändringar som ibland upplev svåra. Smärta 

är en vanligt efterföljande komplikation till hjärtsjukdom. De utlösande faktorerna till 

bröstsmärta upplevs olika av män respektive kvinnor. Män anger som främsta orsak 

fysisk ansträngning medan kvinnor anser att ängslan och ilska oftast orsakar bröstsmärta. 

Den vanligaste psykologiska reaktionen till hjärtsjukdom är oro. Kvinnor upplever oro i 

större utsträckning än män. Kvinnor är även generellt mer deprimerade än män efter 

hjärtsjukdom.  

 

Flera studier visar att patienter som deltar i hjärtrehabiliteringsprogram upplever en högre 

livskvalitet och mindre oro och depression efter rehabiliteringen.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

 

Studien visar på att kvinnor med hjärtsjukdom och män med hjärtsjukdom skiljer sig 

ifrån varandra på vilka skalor som den hälsorelaterade livskvaliteten sjunker mest och 

inom vilka områden som den förbättras mest mätt med SF-36 skalan (9,20,21,22,23,). Det 

stöds också av tidigare forskning på området (8). Eftersom det finns klara skillnader 

mellan könen när det gäller rollfunktionen i samhället i stort är det inte konstigt att det 

även finns skillnader mellan könen när det gäller att hantera så stora livsstilsförändringar 

som det ofta innebär att drabbas av hjärtsjukdom. Männen är generellt de som bidrar till 

familjens ekonomiska försörjning och sköter praktiska, fysiskt betungande göromål i 

hemmet medan kvinnan är den som ofta har huvudansvaret för barn och hushållssysslor. 

(29) Kvinnor engagerar sig i många fall mer känslomässigt i allt de företar sig oavsett vad 

det gäller. En trolig orsak till varför kvinnor bättre återhämtar sig på det mentala planet 

medan män återhämtar sig bättre på det fysiska planet kan vara att det är för att dessa 

områden är de som är viktigast för deras individuella hälsorelaterade livskvalitet.   

 

Vid jämförelser med normativ data så har kvinnor och män med hjärtsjukdom sämre 

hälsorelaterad livskvalitet på det mentala respektive fysiska planet (20). (Troligen av 

samma orsak som ovan att det styrs av deras tidigare invanda rollfunktion och det faktum 
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att den nu rubbats.) När en person inte längre kan göra som han/hon är van med så sätts 

personen lite grand ur spel åtminstone för en tid tills han/hon hittar en ny funktion för sig 

själva. Den samhälliga rollen utgör en del av människans identitet. Det gör att de olika 

områden som behandlas i frågeformulären har olika värde för olika personer och därav så 

fokuseras det olika när det är dags för rehabilitering också. 

 

Kvinnor och män har olika förutsättningar ifrån början, både på det fysiska och på det 

emotionella planet. Det finns skillnader anatomiskt och fysiologiskt, det gör att även 

patofysiologin skiljer sig åt mellan könen. Tidigare har den största delen av forskningen 

utförts på män och behandlingen grundats på den. Idag finns forskning som indikerar att 

kvinnor inte svara på samma sätt på behandling som män. Det kan till exempel röra sig 

om läkemedelsbiverkan. (6) Om det finns skillnader i hur kvinnor respektive män bryter 

ned läkemedel i kroppen så finns risk för biverkan och det i sig kan leda till sänkt 

hälsorelaterad livskvalitet.  

 

Vid jämförelser med normativ data så visar det sig att män har sämre hälsorelaterad 

livskvalitet på all skalor utom på smärta (20). Kanske orsakas det av att det ryggont eller 

vad det nu kan ha varit som tidigare kändes så jobbigt när man skulle ur sängen känns 

oviktigt i relation till att ha drabbats av hjärtsjukdom. Det blir en förflyttning av fokus. 

Kvinnor rapporterade sämre hälsorelaterad livskvalitet på samtliga skalor utom på smärta 

och psykiskt välbefinnande, där de låg lika i jämförelsen med normativ data (20).  

 

Oro är en vanligt efterföljande komplikation till hjärtsjukdom. Det drabbar kvinnor i 

större utsträckning än män (27,28). Kvinnors inre stress och oro kan grundas i den 

förändrade familjesituationen där de tidigare tagit det största ansvaret och, efter 

hjärtsjukdomens inträde i deras liv, tvingas släppa taget om sina vardagliga sysslor och 

inte längre kan påverka hur de blir utförda. Kvinnor vill heller inte gärna oroa sina 

närstående och håller därför ofta inne med sin egen oro och smärta (24,29). Det kan i sig 

leda till att det trappas upp i onödan. Ofta har det en positiv effekt att våga prata om sina 

problem. 
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En vanlig bieffekt av hjärtsjukdom är depression. Depressionen ökar under det första året 

hos både kvinnor och män, det är lite mer frekvent hos kvinnor (25,30,31,32). 

Svårigheten att anpassa sig till en ny livssituation, en situation som inte är självvald, leder 

lätt till nedstämdhet och frustration och det är inte konstigt att depressionen ökar hos både 

kvinnor och män under det första året efter insjuknandet (25,30). Insjuknandet får olika 

betydelse beroende på vilken social roll man tidigare haft i samhället. Kvinnor vill i sin 

sociala roll ofta fungera lite som spindeln i nätet och ta hand om andra medan männen 

ofta prioriterar arbete och försörjning. Det kan vara orsaker till att kvinnor drabbas mer 

på en känslomässig nivå medan män drabbas mer på en fysisk nivå.  

 

Vårt resultat tyder på att hjärtrehabilitering har en positiv effekt på hälsorelaterad 

livskvalitet (26,34,35). Även tidigare forskning tyder på att rehabiliteringsprogram har 

positiv effekt för livskvalitet (14). I den studie där inget positivt resultat kunde ses 

utgjordes undersökningsgruppen av äldre patienter (33). Kanske beror det på att de ofta är 

multisjuka och att det i ett senare skede av livet är svårt att rehabilitera fram hälsa. De 

yngre patienterna har ofta ett större kontaktnät, bättre fysisk hälsa i grunden och en 

känsla av att ha mer att leva för. Det underlättar vägen tillbaka. Rehabiliteringen innebär 

att få information och stöd i sin nya situation. Upplevelsen av omsorg stärker den 

enskilde patienten och skapar trygghet vilket gör det lättare för patienten att komma 

tillbaka till ett normalt liv. Sjuksköterskan spelar här en viktig roll för att inge trygghet 

och att utgöra ett bra stöd (17).  

Studien tyder på att patienterna var mer nöjda och avslappnade och mindre oroliga och 

deprimerade efter genomgången rehabilitering (26). En studie indikerar dock att 

rehabiliteringen hade liten effekt mot depression och oro (33). Det kan dock bero på att 

det rehabiliteringsprogrammet fokuserat på fysisk rehabilitering och patienterna saknat 

kunskap om sin sjukdom. Även tidigare forskning indikerar att rehabilitering har lite 

effekt mot depression och oro (13). Kanske kan det vara så att rehabiliteringsprogrammen 

fokuserar på fel saker i så fall. Information och emotionellt stöd är viktigt för dessa 

patienter och en bra balans mellan mental och fysisk träning vore nog lämpligt för de 

flesta hjärtsjuka patienter.  
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För att män och kvinnor bättre ska återhämta sig är bemötande och omsorg av stor 

betydelse både ifrån vårdpersonal och närstående. Det är viktigt att patienten ska känna 

sig delaktig. Det gör att patienten känner sig sedd.        

   

 

4.3 Metoddiskussion 

 

En litteraturstudie har gjorts för att få svar på studiens syfte och frågeställningar. 

Fördelen med en litteraturstudie var att resultatet blev mer omfattande och gav en 

internationell överblick. De flesta studierna som ingick i resultatet var kvantitativa men 

även några kvalitativa studier fanns med. Det styrker resultatet då de kvalitativa baseras 

på patienternas egna upplevelser och berättelser samt innehåller citat. Det är lättare att 

kontrollera en kvantitativ artikel v.g. validitet och reliabilitet. En kvalitativ artikel baseras 

på forskarens egen tolkning av patientens åsikt.     

 

Litteraturen har sökts i databaserna Cinahl, Highwire och Medline via PubMed. Flera av 

artiklarna hittades i mer än en databas. Sökorden till studien togs fram via PubMed där 

författarna sökte MeSH-termer. Samma sökord användes inte i alla databaser men 

eftersom flera av artiklarna kom upp i mer än en databas anser vi att sökorden var 

relevanta. Sökningen begränsades till artiklar publicerad år 2000 och fram till oktober 

2007 för att få aktuell data och för att begränsa antalet studier. Sökningen gjord i 

databasen Highwire gav många fler träffar än sökningar i de övriga databaserna. Det 

beror på författarnas okunskap v.g. databasens användning. Dessa artiklar valdes ut 

enbart utifrån titel vilket gör att någon väsentlig artikel kan ha missats. Artiklarna som 

svarade på syfte och frågeställningar kvalitetsgranskades enligt Forsberg & Wengströms 

checklista (tabell 2.). Författarna gjorde en egen gemensam granskning av artiklarna. 

Artiklarna som valdes ut att ingå i studien sammanfattades i en tabell för att tydliggöra 

deras huvudsakliga innehåll. Utifrån tabellen delades artiklarna i olika kategorier som 

kom att motsvara rubriker.  
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4.4 Allmän diskussion 

 

Att drabbas av en kronisk sjukdom innebär en stor förändring i den drabbades liv och för 

dennes anhöriga. Hjärtsjukdom medför livsstilsförändringar och begränsningar i livet 

som kan vara svåra att leva med. De vanligaste livsstilsförändringarna är ändrade 

matvanor, sluta röka och förbättrade motionsvanor. Något som begränsar hjärtpatienter i 

deras dagliga liv är den nedsatta fysiska funktionen samt oro. Ofta oroar sig patienten för 

sin och sina närståendes framtid. Detta gör att de har lättare att känna sig nedstämd samt 

utveckla en depression.  

 

Eftersom hjärtsjukdom är en av Sveriges vanligaste sjukdomar kommer vi som 

sjuksköterskor ofta i kontakt med dessa patienter. Det är viktigt att ha en förståelse för 

hur dessa patienter upplever sin livssituation och att vi som sjuksköterskor är medvetna 

om vilka problem som kan uppkomma och vad som kan påverka deras livskvalitet. Det är 

viktigt för vår yrkesgrupp at kunna ge bra råd och stöd och att inte vara rädda att ta upp 

känsliga ämnen som exempelvis depression.  

 

Förslag på vidare forskning inom området kan t.ex. vara utformning av 

rehabiliteringsprogrammen för att höja patienternas egenskattade livskvalitet. Vilken typ 

av rehabilitering är viktig för att höja livskvaliteten för män respektive kvinnor? Vad är 

det som gör att kvinnor respektive män upplever sämre livskvalitet på de områden som de 

gör? Har de sämre förutsättningar från början, tappar de mer på dessa områden eller är 

det de andra områden som är viktigast för dem att förbättra.                 
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