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Sammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka hur patienter som haft en hjärtinfarkt och/eller 

genomgått en kranskärlsoperation skattar sin oro och nedstämdhet före och efter ett års 

hjärtrehabilitering samt om det fanns skillnader mellan mäns och kvinnors skattningar.  

Enkäter innehållande patienters självskattning av oro och nedstämdhet före och efter 

hjärtrehabilitering, Hospital Anxiety and depression scale (HAD), samlades in från 

Hälsoinvest i Högbo. Författarna till denna studie valde att samla in enkäter från 1996- 2001. 

För att få delta i hjärtrehabiliteringen måste patienterna vara i arbetsför ålder och haft 

hjärtinfarkt och/eller genomgått kranskärlsoperation samt vara icke rökare. HAD- formuläret 

innehöll sju frågor rörande oro och sju frågor rörande nedstämdhet. Undersökningsgruppen 

bestod av 115 personer: 34 kvinnor och 81 män. Medelåldern på deltagarna var 52,4 år (range 

= 33-61 år). Huvudresultatet visade att deltagarna signifikant hade minskat graden av oro och 

nedstämdhet över tid. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan mäns och kvinnors 

skattningar av oro och nedstämdhet före eller efter hjärtrehabilitering. Kvinnor respektive 

män minskade signifikant sin grad av oro och nedstämdhet över tid. Denna studie indikerar att 

hjärtrehabilitering behövs för att minska patienters oro och nedstämdhet i samband med 

kranskärlssjukdom.  
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Abstract 

The aim of this study was to investigate how patients who have had a myocardial infarction 

or/and gone through a Percutan Coronar Intervention, (PCI) or/and a Cardio Artery Bypass 

Grafting (CABG) rated their anxiety and depression on the Hospital Anxiety and Depression 

scale (HAD) before and after one year of cardiac rehabilitation, and to investigate if there was 

any differences between women and men. Data were collected from Hälsoinvest at Högbo 

during the years 1996 – 2001. To be able to participate in the cardiac rehabilitation program 

the participants had to be of working age, under 65 years, and have had a myocardial 

infarction or gone through a PCI or a CABG or have had a combination of these three, and to 

be non smokers. The HAD contained seven questions for anxiety and seven questions for 

depression. A total of 115 participants took part in this study, 34 women and 81 men. The 

mean age of the participants was 52, 4 years (Range = 33-61 year). The result showed that the 

participants had improved their anxiety and depression score significantly over time. No 

significant differences in anxiety and depression scores were seen between women and men, 

before and after the cardiac rehabilitation program. Both women and men separately 

decreased their anxiety and depression scores over time. This study indicates that cardiac 

rehabilitation improves patient’s anxiety and depression scores after cardiac rehabilitation.     
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1. Introduktion  

       

1.1 Kranskärlssjukdom 
I Sverige är kranskärlssjukdom den vanligaste dödsorsaken och år 2006 avled 91 271 personer 

av kranskärlssjukdom (1). Två tredjedelar av dessa var över 75 år. Kvinnor är i regel äldre än 

männen när de drabbas av kranskärlssjukdomar (2) och fler kvinnor än män avlider av 

kranskärlssjukdomar (3). Varje år drabbas mer än 30 000 personer av hjärtinfarkt i Sverige 

(4). I Gävleborgslän insjuknade år 2003, 785 män och 539 kvinnor i hjärtinfarkt (1).   

 

Kranskärlssjukdom är en ischemisk hjärtsjukdom som vanligtvis orsakas av ateroskleros (5). 

En otillräcklig syresättning i hjärtat kan yttra sig som kärlkramp, hjärtinfarkt, arytmi, 

hjärtsvikt eller direkt död (3). Kärlkramp som försämras kan vara tecken på en begynnande 

infarkt (6).  

 

I allmänhet är bröstsmärta det mest karakteristiska symtomet vid hjärtsjukdom. Däremot kan 

smärtan uppfattas olika så som ett tryck över bröstet eller som att bröstet trycks ihop (4). 

Smärtan kan stråla ut från bröstet till vänster arm men den kan också engagera höger arm, 

ryggen, halsen och underkäken. En studie (7) gjord på 40 personer som genomgått en 

hjärtinfarkt visar att 80 % av dessa hade bröstsmärta som det karakteristiska symtomet. 

 

Kvinnor kan uppleva andra symtom än män, exempelvis ryggont, andnöd eller åtstramning åt 

käkarna. Hos män utlöses smärtan ofta vid ansträngning medan smärtan hos kvinnor kan 

komma under vila. Alla gånger upplevs inte smärta, utan ångest och lufthunger kan vara de 

dominerande symtomen (5).  

 

I en studie (8) framkom att dödlighet och sjuklighet efter en hjärtinfarkt var högre bland 

kvinnorna än bland männen. Kvinnorna visade sig ha större risk för ett återfall eller för att dö 

inom ett år efter hjärtinfarkten. Författarna till en annan studie (9) kom fram till att kvinnorna 

oftare hade en mindre kroppsstorlek och därmed ett lägre BMI än männen. En mindre 

kroppsstorlek ökade riskerna för komplikationer i samband med operation, oavsett kön. Det 

kan förklara varför dödstalen i kranskärlssjukdomar är högre hos kvinnor än hos män (3).  
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1.2 Behandling vid kranskärlssjukdom 

Percutan Coronar Intervention, PCI, används vid revaskularisering, sotning, av kranskärl. 

Detta utförs när läkemedelsbehandling inte är tillräcklig eller när kranskärlssjukdomen är så 

svår att framtida liv eller hälsa äventyras. Vid PCI förs en kateter med en ledare på in via 

exempelvis ljumskpulsådern till förträngningen i kranskärlet som sedan vidgas med en 

ballong. Cardio Artery Bypass Grafting (CABG) innebär att nya kärlförbindelser anläggs 

kirurgiskt mellan kranskärl och kroppspulsådern. Ingreppet vid PCI medför en låg risk jämfört 

med CABG. PCI är mindre traumatiskt och ger en kortare återhämtningstid (10). PCI minskar 

risken för en ny hjärthändelse, men det minskar även risken för att bli utmattad och 

deprimerad (11). CABG ger färre behandlingskrävande återfall än vid PCI samt bättre 

symtomlindring än vid trombolysbehandling (10).  

 

I en studie (11) framkom att ca 50 % av de kranskärlssjuka patienterna kände sig utmattade, 

men 18 månader efter PCI behandling hade känslan av utmattning minskat hos 55 % av 

patienterna. PCI behandlingen minskade kärlkomplikationerna med 29 % och risken för 

depression minskades med 53 %.    

 

1.3 Riskfaktorer 

Risken för att drabbas av akut hjärtinfarkt är starkt ålders- och könsrelaterat. Män löper 

dubbelt så stor risk för att drabbas av en akut hjärtinfarkt än vad kvinnor gör (12). Kvinnor 

och män har samma förutsättningar att drabbas av kranskärlssjukdom, men riskfaktorer såsom 

diabetes och högt blodtryck kan vara en större riskfaktor för kvinnor än för män (2, 13, 14, 15, 

). Kvinnor är överlag äldre än männen då de drabbats av någon typ av hjärthändelse. Detta 

kan bero på att lipidhalten är högst hos kvinnorna efter menopaus (8, 9). Höga lipidhalter är 

riskfaktorer för kranskärlssjukdom hos både män och kvinnor (2). Andra riskfaktorer är högt 

blodtryck, rökning, ohälsosam diet, ett lågt intag av frukt och grönsaker, övervikt, bukfetma 

samt brist på fysisk aktivitet (2, 16). Studier (2, 17) visar att arv tillsammans med andra 

riskfaktorer ger en ökad risk för att drabbas av kranskärlssjukdomar. Hög konsumtion av 

socker, mättade fetter och stress ansågs kunna öka risken för att drabbas av 

kranskärlssjukdom (8). Samband mellan låg social klasstillhörighet och hjärtinfarkt har 

observerats, det vill säga att människor med dålig ekonomi och låg utbildningsnivå har ökad 

risk för att drabbas av hjärtinfarkt (8, 18). Flera studier (6, 13, 19) beskrev att oro och 

nedstämdhet ökade risken att drabbas av någon typ av hjärthändelse. 
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1.4 Hjärtrehabilitering  

Hjärtrehabilitering är en livslång process som börjar efter en hjärthändelse och fortsätter 

genom hela livet (20). Fridlund och Billing (15) beskriver i sin studie om 

hjärtrehabiliteringens tre faser. Fas ett innehåller riskbedömning och tidig mobilisering. Fas 

två inträder 3-6 månader efter hjärthändelsen och omfattar fysisk träning samt kostråd för att 

öka intaget av fisk, bröd, frukt och grönt. Den drabbade får även psykosocialt stöd i form av 

krishantering och behandling av oro och nedstämdhet. Detta för att patienten så fort som 

möjligt ska kunna återgå till arbetet och uppnå ett aktivt liv. Sista fasen fortgår resten av 

patientens liv och innefattar behandling av riskfaktorer samt att upprätthålla fysisk aktivitet.  

Författarna till studien (15) kom fram till att viktigaste i hjärtrehabiliteringen var att främja 

den fysiska aktiviteten, vilket minskade risken för återinsjuknande och gav en förhöjd 

livskvalitet.  

 

Hjärtrehabilitering kan vara utformad på olika sätt. Sjukhusbaserad hjärtrehabilitering består 

oftast av gruppträffar en gång i veckan i ungefär 8-10 veckor. Med hembaserad 

hjärtrehabilitering menas att patienterna utför olika övningar i hemmet med support från en 

hjärtsjuksköterska (21). Det finns hjärtrehabilitering som enbart fokuserar på fysisk träning 

men det finns även hjärtrehabilitering som endast stödjer patienten via telefonrådgivning (22).   

 

Hembaserad hjärtrehabilitering är ett alternativ till den traditionella hjärtrehabiliteringen och 

är ett rehabiliteringsprogram som patienten utför själv hemma i sex veckor med stöd av en 

hjärtsjuksköterska från sjukhuset. En speciell hjärtmanual tilldelas patienterna. Hjärtmanualen 

innehåller information om hjärtsjukdomen, fysiska övningar, hälsoutbildning, information om 

riskfaktorer och hur patienten kan förebygga dessa riskfaktorer samt information om 

stresshantering (23). Hjärtsjuksköterskan gör ett hembesök den första veckan och därefter 

hålls kontakten via telefon (21). 

 

I en kvalitativ studie (24) där författarna undersökt patienters erfarenheter av hembaserad och 

sjukhusbaserad hjärtrehabilitering framkom det att deltagarna i båda grupperna hade en 

positiv inställning till hjärtrehabilitering. Deltagarna i gruppen på sjukhuset tyckte att det 

bästa i hjärtrehabiliteringen var att träna tillsammans med andra människor, de upplevde att 

de fick motivation och stöd från de andra deltagarna. Före hjärtrehabiliteringen kände 

deltagarna sig rädda för att överanstränga sig, de var osäkra på vilken typ av träning som var 

passande för att inte drabbas av en ny hjärthändelse. Deltagarna kände sig trygga av att det 
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fanns en instruktör närvarande vid de fysiska övningarna på sjukhuset. Hjärtrehabiliteringen 

medförde att deltagarna kände sig tryggare i sig själva och i det dagliga livet.  

 

Deltagarna i den hembaserade hjärtrehabiliteringen tyckte bäst om hjärtmanualen de fick, då 

de kunde läsa sig till allt de behövde veta i sin egen takt. Manualen gav dem en känsla av att 

ha kontroll över sin egen hälsa. Några av deltagarna associerade sjukhusmiljön med att vara 

sjuk och tyckte därför att den hembaserade rehabiliteringen var bra för att det gav dem en 

känsla av att det var fråga om livsstilsförändring och inte behandling. Deltagarna upplevde 

också en trygghet i att kunna ringa till en sjuksköterska om frågor uppstod, och att de blev en 

dialog endast mellan dem två (24).  

 

En studie (21) visade att hembaserad hjärtrehabilitering var lika effektiv som sjukhusbaserad 

hjärtrehabilitering bland dem som genomgått en hjärtinfarkt. En uppföljning efter nio 

månader visade en fortsatt förbättring i livskvalitet hos deltagarna. En annan studie (22) 

visade att hembaserad hjärtrehabilitering minskade både det systoliska blodtrycket och antalet 

rökare samt ökade den fysiska kapaciteten och följsamheten gällande fysisk träning gentemot 

den traditionella hjärtrehabiliteringen.  

 

Patienter som deltar i hjärtrehabiliteringsprogram överlever och klarar de dagliga aktiviteterna 

bättre än patienter som inte deltar i något hjärtrehabiliteringsprogram (6). I tidigare studier 

(12, 25) framkom att patienterna som genomgått hjärtrehabilitering i grupp hade mindre 

frekvens av angina, använde mindre mediciner och hade bättre fysisk förmåga än patienter 

som inte hade genomgått hjärtrehabilitering i grupp.  

 

En studie (26) gjord på Sandvikens sjukhus, Sverige, visade att patienter som deltagit i ett 

ettårigt rehabiliteringsprogram i grupp minskade sina riskbeteenden och riskfaktorer 

signifikant, de minskade exempelvis graden av oro och nedstämdhet och de ökade frekvensen 

av goda hälsobeteenden. Deltagarna skattade själva att de upplevde en bättre livskvalitet efter 

rehabiliteringen jämfört med före. I hjärtrehabiliteringen ingick de som genomgått CABG och 

PCI och/eller genomgått en hjärtinfarkt. I en uppföljning fem år senare var dödligheten lägre 

hos dem som genomgått hjärtrehabilitering jämfört med kontrollgruppen. Återgång till arbetet 

visade sig vara högre bland dem som genomgått hjärtrehabilitering än de som inte genomgått 

någon hjärtrehabilitering. Det framkom att antalet hjärtrehabiliterade patienter som var 
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tillbaka på arbetet hade ökat från 20 % till 50 % och att antalet sjukskrivna hade minskat från 

37,5 % till 15 % (26). 

 

Det är många patienter som väljer att inte delta i något rehabiliteringsprogram (6, 25, 27). I en 

studie (28) framkom att anledningar till att avstå hjärtrehabilitering kunde vara att patienterna 

var i för dålig kondition och/eller hade lång resväg till hjärtrehabiliteringen. Patienterna som 

avstod från att delta i hjärtrehabiliteringen skattade högre grader av oro och nedstämdhet än 

de som valde att delta. De flesta patienterna som valde att delta i hjärtrehabiliteringen var män 

som levde tillsammans med en partner och hade ett arbete att återgå till. Studier har visat att 

kvinnor (8) och äldre (15) i lägre utsträckning deltog i hjärtrehabiliteringsprogram.  

 

 

1.5 Oro och nedstämdhet 

Vid livskriser av olika slag är det vanligt att känna sig nedstämd, ledsen och olycklig. När 

känslan av nedstämdhet inte går över inom cirka två veckor kallas det för depression. För att 

få diagnosen depression krävs att personen varit nedstämd och känt ett minskat intresse för 

dagliga aktiviteter och minskad glädje i minst ett par veckor och att känslorna varit så större 

delen av tiden. Typiska symtom på depression är nedstämdhet, minskat intresse, viktökning 

eller viktminskning, sömnstörning, koncentrationssvårigheter, lättretlighet, svaghetskänslor 

och tankar på döden (29).  

 

Det är vanligt att personer som drabbas av generaliserad ångest har en ängslig läggning (29). 

En person med generaliserad ångest väljer att se hotbilder istället för att se ljuspunkterna i 

tillvaron (7). Det tas i uttryck att de ofta tar ut oro i förskott. Ofta har dessa personer också en 

spänd och öm muskulatur, orolig mage, sover otillfredsställande, är ofta irriterad och rastlös 

(29). Studier (6, 13, 17) visade att personer med en ängslig läggning hade en ökad risk för att 

drabbas av hjärt- och kärl sjukdomar. Två studier (7, 30) där författarna jämförde ängsliga 

patienter med icke-ängsliga som genomgått en hjärtinfarkt, visade signifikanta skillnader där 

ängsliga patienter i högre utsträckning var yngre, av kvinnligt kön, arbetslösa och 

långtidssjukskrivna, än den icke-ängsliga gruppen. I ena studien (30) framkom det att de 

ängsliga deltagarna hade en signifikant längre sjukhusvistelse och psykologiska svårigheter 

efter hjärtinfarkten jämfört med de icke-ängsliga patienterna. Efter en hjärthändelse är det 

viktigt att behandla nedstämdhet direkt, annars riskerar nedstämdheten att övergå i depression. 
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Det kan medföra en ökad risk för långa sjukskrivningar och återgång till arbetet kan försenas 

kraftigt (31). 

 

I en kvalitativ studie (11) beskrevs deltagarnas känslor månaden före en hjärthändelse. Det 

framkom att två tredjedelar av patienterna upplevt att deras kropp känts som ett batteri som 

höll på att förlora styrkan. Risken att drabbas av hjärtinfarkt kunde öka om patienten vaknade 

tidigt på morgonen och ständigt var trött. Tidigt uppvaknande med följande trötthet kunde 

resultera i utmattning vilket kunde öka risken för att drabbas av oro och nedstämdhet (11). 

Trötthet kan vara associerad med nedstämdhet och nedstämdhet kan vara en riskfaktor för att 

drabbas av en hjärthändelse (6, 13, 19). 

 

Patienter som drabbats av en hjärthändelse upplever att de saknar kontroll över sitt liv, vilket 

framkallar oro och nedstämdhet (32). I en studie (18) framkom att kvinnor hade en ökad risk 

att drabbas av oro och nedstämdhet, jämfört med män, den första tiden efter en hjärtinfarkt 

och två år framåt.  I samma studie framkom att män hade en ökad risk för att drabbas av oro 

och nedstämdhet först två år efter hjärtinfarkten. Hög utbildningsnivå och regelbunden motion 

före hjärtinfarkten sågs som skyddsfaktorer för att drabbas av oro och nedstämdhet efter 

hjärtinfarkten. Rökning och fetma sågs som riskfaktorer för att drabbas av oro och 

nedstämdhet efter en hjärtinfarkt.   

 

 

1.6 Problemområde 

Efter en hjärtinfarkt är första månaden en psykisk och känslomässigt sårbar period.   

Patienter som överlevt en hjärtinfarkt måste klara av sjukdomen, likväl som symtom, 

behandling, livsstilsändring samt bibehålla ett intresse för den fortsatta hälsan i framtiden 

(27). Studier visar att oro och nedstämdhet i samband med kranskärlssjukdom ökar risken för 

att drabbas av ny hjärthändelse (3, 6,13).  

 

Tidigare studier bekräftar att hjärtrehabilitering behövs (6, 12, 33) men de flesta har fokuserat 

på kön, livskvalitet, stress, fysisk aktivitet, medicinering samt hur patienter efter en 

hjärthändelse upplever och klarar av det dagliga livet (8, 12, 15). De flesta studier (15, 21, 24) 

har undersökt effekterna av hjärtrehabilitering endast efter 3-6 månaders 

rehabiliteringsprogram, få rehabiliteringsprogram varar längre än 3-6 månader.  
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Mer forskning och utvärdering av hjärtrehabiliteringsprogram som pågår under längre tid än 

3-6 månader behövs för att se om effekter består längre än vid de kortare 

rehabiliteringsprogrammen.   

 

Författarna till föreliggande studie har inte hittat någon tidigare forskning som fokuserat på 

oro och nedstämdhet före respektive efter ett års hjärtrehabilitering på patienter i enbart 

arbetsför ålder. De flesta studier (18, 22, 31) har fokuserat på patienternas grad av oro och 

nedstämdhet i samband med kranskärlssjukdom.  

 

Många patienter väljer att avstå från hjärtrehabilitering eller inte blir erbjudna att delta (6, 34). 

För att öka antalet deltagare i hjärtrehabilitering behövs fler studier på effekterna av 

hjärtrehabilitering i samband med oro och nedstämdhet.  

 

 

1.7 Syfte 

Syftet med studien var att undersöka hur patienter som haft en hjärtinfarkt och/eller 

genomgått en kranskärlsoperation skattar sin oro och nedstämdhet före och efter ett års 

hjärtrehabilitering samt om det fanns skillnader mellan mäns och kvinnors skattningar.  

 

1.8 Frågeställningar:   

 

1. Vilken grad av oro och nedstämdhet skattar patienter som har genomgått en 

hjärtinfarkt/kranskärlsoperation, före jämfört med direkt efter ett års hjärtrehabilitering?   

2. Finns det skillnader för gruppen över tid gällande patienters självskattning av oro och 

nedstämdhet? 

3. Finns det skillnader i skattningar av oro och nedstämdhet mellan män och kvinnor?  

4. Finns det skillnader i kvinnors respektive mäns skattningar av oro och nedstämdhet över 

tid?  
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2. Metod  
 

2.1 Design 

Studien hade en kvasiexperimentell design (35). 

 

2.2 Hälsoinvest i Högbo  

Vid Hälsoinvest i Högbo bedrivs hjärtrehabilitering sedan 1992. Personer som har genomgått 

hjärtinfarkt, CABG och/eller PCI rehabiliteras under ett års tid på Hälsoinvest i Högbo efter 

det ordinarie rehabiliteringsprogrammet inom landstinget. Patienterna träffas i grupper om 8 

personer, 26 gånger under ett år. Varje träff varar i cirka 6 timmar. I rehabiliteringsteamet 

arbetar psykolog, hälsopedagog, sjukgymnast, dietist, infarktsköterska och hjärtläkare. Syftet 

med hjärtrehabiliteringen är att undervisa patienterna om hjärt- kärlsjukdomen och att 

motivera till livsstilsförändring. Stresshantering, individuellt anpassad fysisk träning och 

matlagning ingår också i rehabiliteringen. Sedan starten 1992, har totalt 36 grupper deltagit i 

programmet som även innehåller två anhörigträffar (36). Data om bl.a. återfallsfrekvensen för 

hjärthändelser, riskfaktorer, psykologiska riskbeteenden, livskvalitet, oro, nedstämdhet och 

återgång till arbete har samlats in. 

 

2.3 Urval/undersökningsgrupp  

Studien gjordes med ett konsekutivt bekvämlighetsurval från Hälsoinvest i Högbo under åren 

1996 – 2001. Inklusionskriterierna för att få delta i studien var att de skulle vara i arbetsför 

ålder och genomgått en hjärtinfarkt, CABG och/eller PCI samt vara rökfria. Ett ytterligare 

krav för att inkluderas i studien var att deltagarna besvarat enkäten före hjärtrehabiliteringen 

och efter ett års hjärtrehabilitering. Totalt 134 enkäter var tillgängliga för studien. Av dessa 

hade 17 deltagare inte besvarat någon fråga vid mättillfälle 2. En deltagare hade inte besvarat 

någon fråga vid mättillfälle 1 och 2. Ytterligare en deltagare hade inte besvarat tillräckligt 

många frågor vid mättillfälle 1. Därav exkluderades totalt nitton deltagare från studien. 

Undersökningsgruppen bestod av 115 personer: 34 kvinnor och 81 män. Medelåldern på 

deltagarna var 52,4 år (range = 33-61 år). Majoriteten av deltagarna levde tillsammans med en 

partner. Hjärtinfarkt i kombination med PCI och/eller CABG var den vanligaste anledningen 

för deltagande i hjärtrehabiliteringen. Se tabell 1 för bakgrundsdata för gruppen.  
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Tabell 1 Bakgrundsdata på deltagarna vid hjärtrehabiliteringens start 

Variabler Total 

n = 115 

Kvinnor 

n = 34 

Män 

n = 81 

Ålder    

30-40 år 6 2 4 

41-50 år 26 9 17 

51-61 år 83 23 60 

Civilstånd    

Ensam 22 10 12 

Gift/sambo 89 23 66 

Särbo 2 0 2 

Änkling/änka 2 1 1 

Utbildningsnivå    

Folk/grundskola 51 11 40 

Gym 2 år 15 3 12 

Gym 3-4 år 17 6 11 

Högskola < 2 år 18 11 7 

Högskola > 2 år 12 3 9 

Orsaker till 

deltagande i 

hjärtrehab. 

   

Hjärtinfarkt 86 26 60 

PCI 57 21 36 

CABG 25 8 17 
* Två deltagare hade inte svarat på frågan om utbildningsnivå. 

 

2.4 Datainsamlingsmetod 

Patienterna hade själva fått skatta sin egen sinnesstämning med instrumentet Hospital Anxiety 

and Depression Scale (HAD), som består av 14 frågor med fyra svarsalternativ för respektive 

fråga. Formuläret består av sju frågor rörande oro och sju frågor rörande nedstämdhet. Var för 

sig bildar de varsin skala. På skalan oro respektive nedstämdhet går det att få noll poäng som 

lägst och tjuguett som högst. Värden mellan 0-3 poäng för respektive skala visar ingen grad 

av oro eller nedstämdhet. Poängen 4-7 visar gränsvärde för oro och nedstämdhet. Ett 
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stressindikerat läge förekommer vid poängen 8-10 för respektive skala. Över 10 poäng 

motiverar till fördjupad undersökning och behandling. Mätinstrumentet används inom 

somatisk sjukvård, inte för att diagnostisera psykisk sjukdom (37).  

 

Författarna i en studie (38) undersökte hur tillförlitlig HAD-skalan var i samband med 

kranskärlssjukdom. Författarna kom fram till att HAD-skalan fungerade bra till patienter med 

kranskärlssjukdom då frågeformuläret går snabbt att besvara och är känslig för graden av oro 

och nedstämdhet.  

  

2.5 Tillvägagångssätt 

Författarna fick tillstånd av den ansvarige vid Hälsoinvest i Högbo att mata in och bearbeta 

avidentifierat och kodat material som förvarades i pärmar vid Hälsoinvest i Högbo. 

Deltagarna har besvarat frågor vid fyra olika tillfällen. Första mättillfället var innan 

hjärtrehabiliteringen, andra tillfället var sex månader efter påbörjad hjärtrehabilitering, tredje 

tillfället var direkt efter hjärtrehabiliteringen och fjärde mättillfället var ett år efter avslutad 

hjärtrehabilitering. Författarna valde att bearbeta data för mättillfälle ett och tre.  
 

2.6 Dataanalys 

Svaren från de avidentifierade enkäterna fördes in i dataprogrammet Statistical Package of 

Social Science (SPSS), version 14.0 (39), på plats i Högbo. Deskriptiv statistik användes för 

att få fram medelvärden, standardavvikelser (SD), range för graden av oro och nedstämdhet 

samt bakgrundsdata hos deltagarna. Medelvärdessubstitution (35) användes när deltagarna 

svarat på minst 50 % av frågorna. För att mäta skillnader mellan grupperna använde sig 

författarna av icke- parametrisk statistik, då variansen bland svaren inte uppfyllde kraven för 

parametrisk statistik. Wilcoxon Signed Ranks Test användes för att mäta skillnader inom 

samma grupp över tid. Mann-Whitney Test användes för att mäta skillnader mellan två 

grupper vid samma tidpunkt.  

2.7 Forskningsetiska överväganden 

Tillstånd att använda enkäterna har ansökts och beviljats av den ansvarige för projektet vid 

Hälsoinvest i Högbo. Diskussion med forskningsetiska rådet på Högskolan i Gävle fördes. 

Där bedömdes att ingen etisk prövning behövde göras eftersom materialet redan var insamlat 

och avidentifierat.  
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3. Resultat 
 

Resultatet av studien presenteras utifrån studiens frågeställningar med deltagarnas 

självskattningar gällande oro och nedstämdhet före respektive efter hjärtrehabilitering. 

Resultatet kommer att presenteras i löpande text och tabeller.  

 

3.1 Oro och nedstämdhet före och efter hjärtrehabilitering 

 

Tabell 2 visar att medelvärdena för deltagarna var lägre för oro och nedstämdhet efter 

hjärtrehabiliteringen jämfört med före.  

 

Tabell 2 Skattningar av oro och nedstämdhet hos deltagare före och efter hjärtrehabilitering 

(n = 115) 

 

Skalor 

Före  

Mean (SD) 

Efter  

Mean (SD) 

Oro  5,33 (3,85) 3,51 (3,20) 

Nedstämdhet 4,49 (3,34) 3,80 (3,60) 
Oro: 0-21 där höga värden indikerar högre grad av oro. Nedstämdhet: 0-21 där högre värden indikerar högre grad av 

nedstämdhet  
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3.2 Skillnader för gruppen över tid  

 

Tabell 3 visar att gruppen har signifikant förbättrat sin grad av oro och nedstämdhet över tid. 

Gruppen hade skattat högre värden vid första mättillfällena för både oro och nedstämdhet än 

vid uppföljningen efter ett års hjärtrehabilitering.  

 

Tabell 3 Skillnader för gruppen över tid gällande självskattning av oro och nedstämdhet (n = 

115) 

Skalor Mean ranks p-värde 

Oro M1 och M2 54,48 (neg) 

32,33 (pos) 

< 0, 001 

Nedstämdhet M1 och M2 48,3 (neg) 

42,78 (pos) 

0, 001 

Oro: 0-21 där höga värden indikerar högre grad av oro. Nedstämdhet: 0-21 där högre värden indikerar högre grad av 

nedstämdhet.  M1= mättillfälle1 M2= mättillfälle 2  

 

 

3.3 Skillnader i skattningar mellan män och kvinnor 

 

Tabell 4 visar att det inte fanns signifikanta skillnader mellan mäns och kvinnors 

självskattning av oro och nedstämdhet före respektive efter ett års hjärtrehabilitering.  

 

Tabell 4 Grad av oro och nedstämdhet hos män respektive kvinnor före och efter 

hjärtrehabilitering (n = 115) 

 

 

Skalor 

Män  

(n = 81) 

Mean (SD) 

Kvinnor  

(n = 34) 

Mean (SD) 

Män  

(n=81) 

Mean rank 

Kvinnor  

(n=34) 

Mean rank 

 

 

p-värde 

Oro M1 4,95 (3,49) 6,24 (4,52) 55,67 63,54 0, 246 

Oro M2 3,55 (3,23) 3,40 (3,16) 58,57 56,65 0, 776 

Nedstämdhet M1 4,43 (3,19) 4,62 (3,71) 57,96 58,09 0, 985 

Nedstämdhet M2 3,93 (3,55) 3,49 (3,75) 60,31 52,50 0, 248 
Oro: 0-21 där höga värden indikerar högre grad av oro. Nedstämdhet: 0-21 där högre värden indikerar högre grad av 

nedstämdhet.  M1= mättillfälle1 M2= mättillfälle 2  
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3.4 Kvinnors respektive mäns skattningar 

 

Tabell 5 visar att kvinnor signifikant har förbättrat sin grad av oro och nedstämdhet över tid. 

 

Tabell 5 Kvinnors självskattning av oro och nedstämdhet före och efter hjärtrehabilitering (n 

= 34) 

 

Skalor 

M1 

Mean (SD) 

M2 

Mean (SD) 

 

Mean ranks 

 

p-värde 

Oro  6,24 (4,52) 3,40 (3,16)  17,50 (neg) 

7,50 (pos) 

< 0, 001 

Nedstämdhet  4,62 (3,70) 3,49 (3,75) 13,80 (neg) 

9,50 (pos) 

0, 002 

Oro: 0-21 där höga värden indikerar högre grad av oro. Nedstämdhet: 0-21 där högre värden indikerar högre grad av 

nedstämdhet.  M1= mättillfälle1 M2= mättillfälle 2  

 

 

Tabell 6 visar att männen signifikant har förbättrat sin grad av oro och nedstämdhet över tid. 

 

Tabell 6 Mäns självskattning av oro och nedstämdhet före och efter hjärtrehabilitering (n = 

81) 

 

Skalor 

M1 

Means (SD) 

M2 

Means (SD) 

 

Mean ranks 

 

p-värde 

Oro  4,95 (3,49) 3,55 (3,23) 37,33 (neg) 

24,94 (pos) 

< 0, 001 

Nedstämdhet  4,43 (3,19) 3,93 (3,55) 35,17 (neg) 

32,04 (pos) 

0, 033 

Oro: 0-21 där höga värden indikerar högre grad av oro. Nedstämdhet: 0-21 där högre värden indikerar högre grad av 

nedstämdhet.  M1= mättillfälle1 M2= mättillfälle 2  
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4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Huvudresultatet visade att deltagarna signifikant hade minskat graden av oro och nedstämdhet 

över tid. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan mäns och kvinnors skattningar av oro 

och nedstämdhet före eller efter hjärtrehabilitering. Kvinnor respektive män minskade 

signifikant sin grad av oro och nedstämdhet över tid. 

4.2 Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att undersöka hur patienter som haft en hjärtinfarkt och/eller 

genomgått en kranskärlsoperation skattade sin oro och nedstämdhet före respektive efter ett 

års hjärtrehabilitering samt att undersöka om det fanns skillnader mellan mäns och kvinnors 

självskattningar. I föreliggande studie framkom det att deltagarna minskade sin grad av oro 

och nedstämdhet signifikant efter ett års hjärtrehabilitering. Fastän deltagarna förbättrat sin 

grad av oro och nedstämdhet i samband med hjärtrehabiliteringen, kvarstod en viss grad av 

oro och nedstämdhet bland deltagarna. 

 

Deltagarnas självskattningar i föreliggande studie visade gränsvärden för oro och nedstämdhet 

före hjärtrehabiliteringen. Fyra-sju poäng visar gränsvärde för oro och nedstämdhet i 

instrumentet HAD (37). I en studie (28) framkom att deltagarna som avstod från att delta i 

hjärtrehabiliteringen skattade högre grader av oro och nedstämdhet än de som deltog i 

hjärtrehabiliteringen. Att deltagarna i föreliggande studie skattade gränsvärden för oro och 

nedstämdhet kan bero på att deltagarna kände sig lugnare över vetskapen att de skulle få 

påbörja hjärtrehabilitering. Hela gruppen skattade högre grad av oro och nedstämdhet vid 

första mättillfället.   

 

I föreliggande studie framkom inga signifikanta skillnader mellan mäns och kvinnors 

självskattning av oro och nedstämdhet före eller efter ett års hjärtrehabilitering. Orsaker till att 

resultatet inte blev signifikant i föreliggande studie kan bero på att männen var 

överrepresenterade. I en studie (18) framkom att kvinnorna hade en ökad risk att drabbas av 

oro och nedstämdhet den första tiden efter en hjärtinfarkt och framöver. Där framkom även att 

männen hade en ökad risk för att drabbas av oro och nedstämdhet en längre tid efter 

hjärthändelsen än kvinnorna. I motsats till tidigare studier (7, 13, 30) som visat att kvinnorna 

skattade sin oro och nedstämdhet i högre grad än männen. Tidigare studier (7, 30) som 
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jämfört mäns och kvinnors skattningar av oro och nedstämdhet var dock baserade på äldre 

män och kvinnor och bara på graden av oro och nedstämdhet. Ingen effekt på 

hjärtrehabilitering hade mätts. I en meta-analys (40) framkom att patienterna minskade sina 

grader av oro och nedstämdhet efter hjärtrehabilitering. Där framkom att graden av oro kan 

minska med tiden, emellertid inte för nedstämdhet. Artiklarna i meta-analysen var dock från 

år 1961-1996. Inga tidigare studier är gjorda på hjärtrehabilitering som varat i över ett års tid 

gällande oro och nedstämdhet.  

 

Kvinnorna respektive männen i föreliggande studie minskade signifikant sina skattningar av 

oro och nedstämdhet över tid. Eftersom hjärtrehabilitering medför positiva effekter på hälsan 

är det viktigt att så många deltagare som möjligt väljer att delta i hjärtrehabilitering. I en 

studie (28) där författare undersökt effekten av hjärtrehabilitering framkom det att vissa inte 

får möjlighet att delta på grund av deras dåliga tillstånd. Författarna till föreliggande studie 

anser att behoven kan se olika ut för varje enskild individ och därför är det viktigt att utforma 

hjärtrehabiliteringen så den passar alla människor. De människor som uteblir från 

hjärtrehabilitering på grund av ett för dåligt tillstånd kan tänkas vara de som behöver den 

mest. 

 

Författarna till föreliggande studie kom fram till att ingen tidigare studie hade fokuserat på 

oro och nedstämdhet före respektive efter ett års hjärtrehabilitering bland deltagare i arbetsför 

ålder, under 65 år.  

 

Ett flertal studier beskriver oro och nedstämdhet som en riskfaktor för kranskärlssjukdom (6, 

13, 19) medan andra studier nämner oro och nedstämdhet som ett resultat efter en 

hjärthändelse (7, 41). Patienter som drabbats av en hjärthändelse upplever att de saknar 

kontroll över sitt liv vilket framkallar oro och nedstämdhet (32). 

 

4.3 Metoddiskussion 

Föreliggande studie följde samma grupp av deltagare över tid och var baserad på enkäter 

rörande oro och nedstämdhet. Dessa insamlades på hjärtrehabiliteringen vid Hälsoinvest i 

Högbo från år 1996 till 2001.  
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Enkäten Hospital Anxiety and Depression scale (37, 38) är ett väl utprövat och välanvänt 

instrument vilket ökar validiteten för denna studie. Något som stärker studien ytterligare var 

att de flesta deltagarna hade svarat på tillräckligt många frågor i enkäten för att kunna ersätta 

saknade värden med medelvärdessubstitution. Nitton enkäter exkluderades på grund av att 

flertalet deltagare inte hade svarat vid ett av mättillfällena. Författarna var inte påverkade av 

personliga uppgifter på deltagarna eftersom enkäterna redan var avidentifierade vid 

användning.  
  
Författarna till föreliggande studie provade både parametrisk- och icke-parametrisk statistik 

för att få fram signifikanta resultat. Det visade sig att icke-parametrisk statistik uppfyllde 

kraven för signifikansvärdet. Eftersom variablerna oro och nedstämdhet var snedfördelade, 

kunde parametrisk statistik ge felaktigt resultat. 

 

En nackdel med att gå in i ett projekt som detta är att det är svårt att kontrollera variablerna. 

Det framgick inte om hjärtrehabiliteringen utvecklats under åren, och om det i så fall skulle ha 

kunnat påverka resultatet. Det kan tänkas att hjärtrehabiliteringen ändrats under åren eftersom 

det ständigt uppkommer nya riktlinjer inom sjukvården.  

 

Studien gjordes ur ett konsekutivt bekvämlighetsurval eftersom data redan fanns insamlat. 

Undersökningsgruppen bestod av 115 deltagare. Medelåldern på deltagarna var 52,4 år (range 

= 33-61 år) som var bosatta i antingen östra eller västra Gästrikland. Män är i högre grad 

representerade i denna studie (70,4 %). Detta kan tänkas bero på att kvinnor drabbas av 

kranskärlssjukdom senare i livet och därför inte så ofta är i arbetsför ålder. Författarna till 

studien anser att ett större urval hade ökat trovärdigheten för resultatet. Detta kan medföra att 

gruppen inte är representativ för resten av befolkningen.  

 

Föreliggande studie är kvasiexperimentell. Svagheten med att inte använda en kontrollgrupp 

är att resultatet blir mer påtagligt om det finns en grupp att jämföra med. 
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4.4 Allmän diskussion 

I föreliggande studie framgick att deltagarna skattade sin grad av oro och nedstämdhet lägre 

efter ett års hjärtrehabilitering. Resultatet indikerar att hjärtrehabilitering är viktig för 

patienter som haft hjärtinfarkt och/eller genomgått en kranskärlsoperation. 

 

Tidigare studier bekräftar att hjärtrehabilitering behövs (6, 12, 33). Många studier har 

fokuserat på kön, livskvalitet, stress, fysisk aktivitet samt hur patienter efter en hjärthändelse 

upplever och klarar av det dagliga livet. 

 

För att kunna tillgodose alla människors behov av hjärtrehabilitering är det viktigt att den är 

individuellt anpassad. Det är också viktigt att tillgodose patientens autonomi genom att ge 

valmöjligheter i hjärtrehabiliteringens utformande. Studier (6, 27) visade att hälften av de 

kranskärlssjuka patienterna avstod från att delta i hjärtrehabilitering. Författarna till 

föreliggande studie funderar över om informationen till kranskärlssjuka patienter inte är 

tillräcklig för att övertyga patienterna att delta. Vad är det som gör att så många avstår 

hjärtrehabilitering? 

 

Mer forskning och utvärdering av hjärtrehabiliteringsprogram som pågått under längre tid 

behövs men även kring patienters upplevelser av oro och nedstämdhet i samband med 

kranskärlssjukdom. Ständig utvärdering kring oro och nedstämdhet bland hjärtsjuka behövs 

eftersom många deltagare skattar gränsvärden för ett friskt tillstånd.  

 

Författarna anser att det är av stor vikt för sjukvårdspersonal att uppdateras gällande 

hjärtrehabilitering. Oavsett vart i sjukvården vi arbetar kommer vi som sjuksköterskor 

ständigt träffa patienter med erfarenheter av hjärthändelser, som behöver både stöd och 

uppmuntran men även information om de positiva effekter som följer en hjärtrehabilitering. 

 

Författarna tycker att det vore intressant att undersökt huruvida effekterna stod sig ett år efter 

avslutad hjärtrehabilitering, men på grund av tidsbrist avstod författarna från att undersöka 

ytterligare ett mättillfälle.  

 

I hjärtrehabiliteringen får deltagarna lära sig nya kost- och motionsvanor men också en ny 

livsstil. För en ytterligare forskning inom området skulle det vara intressant att utvärdera 
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deltagarnas grad av oro och nedstämdhet efter 5 år samt studera deltagarnas följsamhet efter 

hjärtrehabilitering. 
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