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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Ungefär en femtedel av ischemiskt hjärtsjuka individer lider av depressiva 

besvär. Depression hos ischemiskt hjärtsjuka individer leder till ökad dödlighet. 

Tidigare forskning har visat att fysisk aktivitet har effekt på människors mentala hälsa 

vid depression. Dödligheten i  ischemisk hjärtsjukdom minskar och behovet av en väl 

fungerande hjärtrehabilitering ökar. 

Syfte: Syftet var att undersöka vilken inverkan fysisk aktivitet har på individers mentala 

hälsa vid ischemisk hjärtsjukdom samt beskriva de inkluderade studiernas 

undersökningsgrupper.   

Metod: En beskrivande litteraturstudie av 11 kvantitativa vetenskapliga artiklar. 

Artiklarna söktes i databaserna PubMed och Cinahl.  

Huvudresultat: Fysisk aktivitet hade en positiv effekt på depression och nedstämdhet 

hos patienter med ischemisk hjärtsjukdom. Enbart den fysiska träningens effekt på 

depression och nedstämdhet var svår att mäta och bevisa, men forskningen visade på att 

förbättrad kondition i många fall ledde till minskning av depressiva besvär. Effekterna 

av fysisk aktivitet skiljde sig åt mellan könen. Deltagarantalet i studierna låg mellan 62-

522 och fler män än kvinnor deltog. Merparten av studierna hade en medelålder på 

deltagarna mellan 61 – 67,5 år. 

Slutsats: Fysisk aktivitet förbättrade den mentala hälsan hos ischemiskt hjärtsjuka 

individer. Det var svårt att bevisa att fysisk aktivitet enbart var det som påverkade den 

mentala hälsan, eftersom många aspekter, förutom fysisk aktivitet ingår i ett 

rehabiliteringsprogram. Att belysa vikten av fysisk aktivitet ur fler än en aspekt, borde 

dock öka förutsättningarna att motivera fler till att delta vid träningsbaserad 

hjärtrehabilitering. Det blir inte bara en vinst för patienten utan också en vinst för 

samhället i stort. 

 

Nyckelord: Depression, Hjärtinfarkt, Ischemisk hjärtsjukdom och Fysisk aktivitet. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Background: One in five individuals with ischemic heart disease suffer from 

depressive disorders. Depression in individuals with ischemic heart disease leads to 

increased mortality. Previous research has shown that physical activity has an effect on 

people`s mental health in depression. Mortality in ischemic heart disease decreases and 

the need for cardiac rehabilitation increases. 

Aim: The purpose was to investigate the impact physical activity had on the mental 

health of individuals with ischemic heart disease, as well as describe the study groups of 

the included studies. 

Method: A descriptive literature study of 11 quantitative scientific articles. The articles 

were searched in the databases PubMed and Cinahl. 

Main results: Physical activity had a positive effect on depression and sedation in 

patients with ischemic heart disease. Only the physical exercise`s effect on depression 

was difficult to measure and prove, but research showed that improved fitness in many 

cases led to a reduction of depressive disorders. The effects of physical activity tended 

to differ between men and women. The number of participants in the studies was 

between 62-522 and more men than women participated. The majority of the studies 

had an average age of participants between 61-67.5 years. 

Conclusion: Physical activity improved the mental health of individuals with ischemic 

heart disease. It was difficult to prove that physical activity alone, was what affected 

mental health, because many aspects apart from physical activity, are part of a 

rehabilitation program. However, highlighting the importance of physical activity from 

more than one aspect should increase the conditions to motivate more people to 

participate in exercise-based cardiac rehabilitation. It will not only be a benefit to the 

patient but also a profit for the society.  

 

Keywords: Depression, Myocardial infarction, Myocardial ischemia and Exercise.  
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1.Introduktion 

 
 

1.1 Ischemisk hjärtsjukdom 

Ischemisk hjärtsjukdom går även under benämningen kranskärlssjukdom. 

Patofysiologin bakom är att hjärtats myokardie (hjärtmuskel) drabbas av syrebrist till 

följd av försämrat blodflöde i ett eller flera av hjärtats kranskärl. Den vanligaste orsaken 

är ateroskleros i kranskärlen. Utvecklingen av ateroskleros sker under lång tid. 

Ischemisk hjärtsjukdom kan leda till angina pectoris (kärlkramp), hjärtinfarkt, 

hjärtsvikt, arytmi (rytmrubbningar) och plötslig död. Faktorer som ökar risken för 

ischemisk hjärtsjukdom är ålder, manligt kön, ärftlighet och tidig menopaus. Dessa 

faktorer går ej att påverka. Andra riskfaktorer som rökning, hypertoni, diabetes, 

övervikt, hyperlipidemi, för lite fysisk aktivitet och psykosociala faktorer är möjliga att 

påverka (Ericson & Ericson 2013).  

 

1.2 Depression och nedstämdhet 

Depression är en mental sjukdom som involverar hjärnan. Det kan innebära 

nedstämdhet, skuldkänslor, ointresse av aktiviteter, låg självkänsla, sömnsvårigheter, 

trötthet och koncentrationssvårigheter. Fem procent världen runt rapporterades lida av 

depression under året 2014 (Zhang & Yen, 2015). 

    Enligt World Health Organisation (WHO)  (WHO, 2018) kännetecknas depression av 

de följder som Zhang och Yen (2015) beskrivit, samt att förmågan att utföra dagliga 

aktiviteter minskar. Symtomen varar under minst två veckor.  

 

1.3 Ischemisk hjärtsjukdom och depression 

Associationen mellan depression och ischemisk hjärtsjukdom är väl etablerad. Symtom 

som depression, nedstämdhet och ångest är vanligt förekommande hos patienter med 

kranskärlsjukdom (Feng et al.2016; Palacios, Khondoker, Achilla, Tylee, & Hotopf, 

2016). Feng et al. (2016) kunde i deras studie visa att av de patienter som nyligen 

drabbats av hjärtinfarkt, led över 18% av ångest och depressiva störningar. DiSante et 

al. (2017) påpekar att  depression vid hjärtsjukdom är  underdiagnostiserat, då läkare 

kan glömma att fråga patienterna om depression. Riskfaktorer att få depression efter en 
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hjärtinfarkt är yngre ålder, kvinnligt kön, lågutbildade, och låg socioekonomisk status. 

Att vara ensamboende samt arbetslös spelar också roll. En typ D personlighet kan också 

leda till ökad risk för depression vid hjärtsjukdom (Ossola et al. 2015).  En typ D 

personlighet är enligt Moryś, Bellwon, Jeżewska, Adamczyk och Gruchała (2015) 

associerad med ökad risk för depression, de har en pessimistisk livsåskådning, är rädda 

för ogillande och avvisande, svårt att visa känslor och  svårigheter med relationer till 

andra människor. Individer med kranskärlssjukdom uppvisar oftare depression än 

populationen i allmänhet. De negativa effekterna av en obehandlad depression vid en 

hjärtinfarkt är flera såsom ökad dödlighet, återkommande myokardiell händelse samt 

sämre livskvalitet. Att identifiera och behandla depression tidigt efter en hjärtinfarkt 

förbättrar det kliniska utfallet för patienten (DiSante et al. 2017). Vidare menar DiSante 

et al. (2017) att det är sämre utsikter för patienter som har en depression efter 

hjärtinfarkt och att behandla depressionen ger bättre resultat för patienten. Det har också 

setts ett samband mellan storleken på depressionen och det kliniska resultatet. Ju större 

depression patienten hade desto sämre utfall blev det för patienten. Individer med 

depression har en fördubblad risk att drabbas av hjärtinfarkt enligt Chauvet-Gelinier och 

Bonin (2017). De beskriver att patienter med ischemisk hjärtsjukdom och depression 

har en ökad dödlighet. Studiens slutsats visar på vikten av att minska psykiska besvär 

hos hjärtpatienter för att förhindra ytterligare skadliga effekter som återinsjuknande och 

ökad dödlighet.  

   Palacios et al. (2016) anser att patienter med ischemisk hjärtsjukdom som visar på 

depression borde följas upp och behandlas aktivt för sin depression hellre än att riskera 

effekten av de negativa följderna som minskad livskvalitet och ökad dödlighet. Det 

finns fortfarande många obesvarade frågor angående vad som behövs göras för att 

minska risken för depressiva symtom samt förebygga sjukdomsspecifika följderna och 

minska risken för ökad dödlighet. Identifikationen av sinnesstämningen hos patienter 

med ischemisk hjärtsjukdom borde prioriteras för att rätta till de långsiktiga skadliga 

effekterna av denna sjukdom, både för att minska patienternas risk för nyinsjuknande, 

samt på så sett minska kostnaderna i sjukvården.  
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1.4 Depression och fysisk aktivitet 

Studier har visat att fysisk aktivitet har effekt på människors mentala hälsa vid 

depression (Lindwall, Gerber, Jondottir, Börjesson & Ahlborg 2014; Josefsson, 

Lindwall & Archer, 2014) Det finns flertalet studier som kan visa på att fysisk aktivitet 

kan minska depression hos människor. (Lindwall et al. 2014; Josefsson, Lindwall & 

Archer 2014; Zhang & Yen 2015).  Josefsson, Lindwall och Archer (2014) visar i sin 

metaanalys att fysisk träning har en måttlig till omfattande antidepressiv effekt. Deras 

slutsats är att fysisk aktivitet kan rekommenderas för individer med mild till måttlig 

depression som är motiverade och tillräckligt fysiskt friska. De anser att fler studier 

behövs för att kunna förstå orsaken bakom asssociationen mellan fysisk aktivitet och 

mental hälsa. Slutsatsen för  Lindwall et al. (2014) visade att förändringar i fysisk 

aktivitet var förknippat med förändringar i depression. Det vill säga att personer som 

blev mer aktiva jämfört med mindre aktiva visade en större minskning i depressiva 

symtom, samt motsatsen att mindre aktiva individer hade mindre minskning i 

depressiva symtom. I en metaanalys som genomfördes av Papasavvas, Bonow, 

Alhashemi och Micklewright (2016) beskrivs ett samband mellan depression och dålig 

följsamhet till medicinering, vilket förstärker vikten av fysisk aktivitet. 

 

1.5 Hjärtrehabilitering 

Dödligheten till följd av kranskärlssjukdom har de senaste åren minskat, vilket i sin tur 

har ökat behovet av hjärtrehabilitering. En utmaning för sjukvården är att få patienter att 

delta i träningsbaserad hjärtrehabilitering. Internationella studier har visat att ungefär en 

tredjedel av patienterna som erbjuds träningsbaserad hjärtrehabilitering genomför den 

(Borg, Öberg, Nilsson, Söderlund & Bäck 2017).  

 

1.6 Teoretisk referensram 

The Health Belief Model (HBM) Becker  (1976) är den teoretiska referensram som har 

legat till grund för arbetet. Utgångspunkten är att människan har ett hälsoorienterande 

beteende. Beteendet uppkommer när hälsan hotas på grund utav sjukdom. Individen tar 

ett eget ansvar att förbättra hälsan genom åtgärder som minskar de negativa effekterna 

av sjukdom. Människans tro på att en behandling kan bota eller hjälpa till att förebygga 

sjukdom motiverar till förändring. 



 

4 

 

   Sjuksköterskans ansvar är att hjälpa och motivera till att bibehålla hälsa, arbeta 

sjukdomsförebyggande, bota ohälsa samt att minska lidandet hos patienten. Dessa fyra 

grundläggande ansvarsområden ingår i sjuksköterskans etiska koder. (ICN – 

International Council of Nurses 2012). 

   Sjuksköterskans roll i arbetet med rehabiliteringen av ischemiskt hjärtsjuka patienter 

består till stor del av att informera patienten om sjukdomen, riskfaktorer och om 

livsstilsförändringar. Stötta patienten och följa upp åtgärder. I teamet som leds av en 

sjuksköterska ingår även läkare, fysioterapeut, dietist och kurator (Ericson & Ericson 

2013).  

 

1.7 Problemformulering 

Kraven på sjukvården ökar. Människor lever längre  och fler överlever en hjärtinfarkt.  

Flera studier visar på att en av fem ischemiskt hjärtsjuka personer har depression eller 

visar symtom på depression, då ökar kraven på en fungerande hjärtrehabilitering. En 

utmaning är att få patienter att delta i träningsbaserad rehabilitering. Fysisk träning har 

av flera studier bevisats ha positiv effekt på nedstämdhet, depression och ångest, men 

det behövs mer studier speciellt för att förstå orsaken till att fysisk aktivitet har en sådan 

effekt. Dessutom finns det forskning som visar att människor med depression har 

minskad följsamhet till medicinering, vilket då lägger större vikt vid patienternas 

egenvård och livsstilsförändringar. Att genom ökad kunskap för sjuksköterskor kunna 

minska patienters depressiva symtom, som nedstämdhet och ångest skulle vara en vinst 

för individen, med ökad livskvalitet, minskad återinsjuknande och minskad dödlighet, 

men också en stor vinst för samhället i övrigt. Det är viktigt att få en bild över hur fysisk 

aktivitet påverkar patienters mentala hälsa vid ischemisk hjärtsjukdom. Att skriva en 

sammanställande litteraturstudie över hur fysisk aktivitet kan påverka patienters mentala 

hälsa skulle kunna hjälpa sjuksköterskor i deras arbete att förbättra för ischemiskt 

hjärtsjuka patienter och förhoppningsvis genom olika metoder stärka motivationen för 

fysisk aktivitet hos ischemiskt hjärtsjuka individer. 

  

1.8 Syfte 

Syftet med litteraturstudien har varit att beskriva vilken inverkan fysisk aktivitet har på 

individers mentala hälsa vid ischemisk hjärtsjukdom samt att sammanställa ett resultat 

över vilka undersökningsgrupper de valda artiklarna använt sig av. 
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1.9 Frågeställningar 

1. Vilken inverkan har fysisk aktivitet på ischemiskt hjärtsjuka individers mentala hälsa 

vid depression och nedstämdhet? 

2. Vilka undersökningsgrupper har de inkluderade studierna använt sig av? 

 

 

2.   Metod 

 

2.1 Design 

 En litteraturstudie med deskriptiv design (Polit & Beck 2012). 

2.2 Sökstrategi 

Sökningar av vetenskapliga artiklar har gjorts i databasen Medline via PubMed samt 

Cinahl vilka är relevanta för omvårdnadsvetenskapliga artiklar. Vid sökorden i PubMed 

har MeSH termer används. Sökord som har använts är mycardial ischemia, depression, 

exercise samt myocardial infarction. Sökorden har valts utifrån studiens syfte och 

frågeställning. Begränsning i Pubmed var artiklar skrivna på engelska. I Cinahl var 

begränsningarna artiklar max 10 år gamla och skrivna på engelska. (se tabell nedan) 

Tabell 1 Utfall av databassökning. 

Databas Begränsningar, 

sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

Artiklar 

(exklusive 

dubbletter) 
PubMed 180327 

Engelska 

 

myocardial ischemia (MeSH) 

and depression (MeSH) and 

exercise (MeSH) 

58 6 

PubMed 180327 

Engelska 

 

myocardial infarction (MeSH) 

and depression (MeSH) and 

exercise (MeSH) 

18 1 

Cinahl 180301 

Engelska 

10 år 

myocardial infarction and  

exercise (fritext) 

40 3 

Manuell 

sökning  

180327 

Engelska 

10 år 

Relevans för 

inklusionskriterier,  syfte och 

frågeställningar 

 

 

 

 

1 

 

 

            

 

    Totalt 11 
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2.3 Urvalskriterier. 

Enligt Polit och Beck (2012) ska inklusion samt exklusionskriterier användas i 

sökningarna för att på bästa sätt svara på litteraturstudiens syfte samt frågeställningar. I 

denna studie var inklusionskriterierna empiriska artiklar samt studier av vetenskaplig 

kvalitet, kvalitativa samt kvantitativa studier gjorda på vuxna personer. Artiklarna 

svarade på examensarbetets syfte och frågeställningar. Exklusionskriterier var icke 

vetenskapliga artiklar, artiklar som ej svarade på frågeställningar och syfte samt ej 

litteraturatudier. 

 

 

2.4 Urvalsprocess samt utfall av möjliga artiklar.  

Titel samt abstract har lästs överskådligt i 116 artiklar i databasen Medline via PubMed 

och Cinahl. 22 artiklar lästes i sin helhet. Av de 22 artiklar som prelimenärt 

inkluderades blev 11 kvar. En av dessa 11 artiklar hittades via manuell sökning i en av 

de framsökta artiklarnas referenslistor i PubMed. De artiklar som exkluderades var 

litteraturstudier eller artiklar som ej besvarade frågeställning eller syfte eller de 

artiklarna som ej följde IMRAD (introduktion, metod, resultat, abstract och diskussion), 

samt var dubbletter (se figur1). 
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2.5 Dataanalys. 

För att kunna svara på litteraturstudiens syfte och frågeställning översattes, 

sammanställdes och granskades fakta från de 11 inkluderade artiklarnas resultat. De 

inkluderade artiklarna har lästs flera gånger individuellt och granskats av författarna. 

Materialet som framkom diskuterades igenom gemensamt.  Därefter bearbetades 

materialet och delades in i olika teman. Skillnader och likheter i artiklarna 

identifierades, diskuterades och dokumenterades utifrån examensarbetets syfte och 

PubMed

Myocardial ischemia,

depression and exercise

58

Svarade ej på syfte och 
frågeställning 

46

dubbletter

3

Litteraturstudie 

2

Ej vetenskaplig 

1

Vetenskapliga artiklar som 
svarade på syftet och 
problemformuleringar

används i resultatet

6

PubMed

Mycardial 
infarction,depression and 

exercise

18

Svarade ej på syfte eller 
frågeställning

16

Dubblett

1

Vetenskaplig artikel som 
svarar på syftet och 

problemformuleringar,

används i resultatet

1

Cinahl

Myocardial  infarction, 
depression and

exercise (fritext)

138 

Begränsning engelska artiklar 
mellan  2007 – 2017

40

Svarade ej på syfte eller 
frågeställning 

37

Vetenskapliga artiklar som 
svarade på syfte och 

frågeställningar, används i  
resultatet

3

Pubmed 

Manuell sökning av vetenskaplig artikel som svarade på syfte och 

frågeställningar, används i resultat 

1 

PubMed samt Cinahl 

Vetenskapliga artiklar som svarar på syfte och frågeställningar, används i 

resultat 

11 

Figur 1 Beskrivning av urvalsprocess 
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frågeställning i tabell 3 (bilaga 2). Den metodologiska aspekten, det vill säga 

undersökningsgrupperna som ingick i de inkluderade artiklarna, analyserades närmare 

och jämfördes, där ålder, kön och deltagarantal var de gemensamma grupperna. En 

sammanställning av artiklarna och dess design samt metod redovisas i tabell 2 (bilaga1). 

I tabellen redovisas författarnas namn, titel, design, urvals-metod, undersökningsgrupp, 

datainsamlingsmetod samt dataanalysdesign. Tabell 3 (bilaga 2) visar en 

sammanställning av de valda artiklarnas syfte och resultat.  

 

2.6 Forskningsetiska överväganden. 

Denna litteraturstudie är ej plagierad, kopierad eller förvrängd. Materialet söktes och 

granskades grundligt och valdes ej medvetet ut eller att resultat exkluderades för att 

driva examensarbetet åt ett visst håll. Författarna strävade efter att presentera  resultatet 

objektivt utan personligt tyckande samt uppge referenser på ett korrekt sätt för att 

resultatet i artiklarna inte skulle förvanskas eller misstydas (Polit & Beck 2012). 

 

 

3 Resultat  

 

Resultatet presenteras i löpande text, där likheter och skillnader i fysiskt aktivitets 

inverkan på individers mentala hälsa vid ischemisk hjärtsjukdom sammanställs, vidare 

sammanställs även en beskrivning av föreliggande litteraturstudies 

undersökningsgrupper. För att tydliggöra likheter och skillnader är resultatet indelat i 

underrubriker: Fysisk aktivitet och depression vid ischemisk hjärtsjukdom, Kondition 

relaterat till depression, Genusperspektiv samt Fysisk aktivitet som en del av 

hjärtrehabilitering och depression. 

 

3.1 Fysisk aktivitet och depression vid ischemisk hjärtsjukdom 

Flertalet av artiklarna bekräftar värdet med fysisk aktivitet för att behandla depression 

vid ischemisk hjärtsjukdom (Blumenthal et al. 2012; Evon & Burns 2004; 

Korzeniowska-Kubacka, Billinska, Piotrowska, Stepnowska & Piotrowicz 2017; 

Scholz, Knoll, Snieholt & Schwarzer 2006; Sardinha, Araujo & Nardi 2012). 

Blumenthal et al. (2012) påpekar att minskningen av depressiva symtom vid fysisk 

aktivitet för kranskärlssjuka patienter var jämförbart med patienter som fick medicinsk 

behandling. Likaså kunde Sardinha, Araujo och Nardi (2012) i deras studie framhålla att 
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kranskärlssjuka patienter som regelbundet närvarade i ett fysiskt aktivitetsprogram 

visade mindre panikångest och depressiva symtom än den fysiskt inaktiva gruppen. I 

studien var utbredningen av allvarliga depressiva symtom den största skillnaden mellan 

de två grupperna. Den fysiskt inaktiva gruppen hade större andel panikångest (30%) 

jämfört med bara 7% i den fysiskt aktiva gruppen. Studien av Scholz et al. (2006) 

visade att patienter i deras experimentgrupp, som fick specificera och planera sin 

träning med hjälp av kunnig personal, ökade träningen jämfört med kontrollgruppen 

både efter 4 och 12 månader. Deltagarna i experimentgruppen hade då signifikant 

mindre depressiva symtom än i kontrollgruppen. Även Korzeniowska-Kubacka et al. 

(2017) visade i deras studie att efter 8 veckors träning minskade de depressiva 

symtomen hos hjärtpatienter. 

   Resultatet från Evon och Burns (2004) antyder att patienter som får självförtroende att 

kunna följa en behandlingsstrategi och kan ändra viktiga livsstilsvanor som till exempel 

träning, får diffusa men ändå positiva effekter på deras sinnesstämning. Om patienter 

förbättrade sin självförmåga och ändrade sina träningsvanor i tidigt skede, syntes god 

förbättring när det handlar om just sinnesstämning.   

   En studie som ej kunde finna signifikans mellan träning och förbättrad mental hälsa är 

Pinto, Dunsiger, Farell, Marcus och Todaro (2013) där studiens syfte var att undersöka i 

fall effekten av bibehållen träningsnivå efter hjärtrehabilitering, har något samband med 

patienternas mentala hälsa. Studien visade inte på några signifikanta skillnader på den 

mentala hälsan men undersökningsgruppen tenderade att ha mindre depression totalt 

sett och livskvaliteten skattades högre i undersökningsgruppen vid 6 månader och vid 

12 månader. 

 

3.2 Kondition relaterat till depression.  

 I vissa studier kunde det ej påvisas någon relation mellan kondition och depression. 

(Scholz et al. 2006; Yohannes, Doherty, Bundy & Yalfani 2010; Sardinha, Araujo & 

Nardi 2012). De fördelar som märktes med ökad livskvalité samt minskning i 

depression och ångest vid hjärtrehabiliteringen, kunde ej förklaras av signifikant 

ändring i fysisk aktivitet (Yohannes et al. 2010). Scholz et al. (2006) kunde heller 

påvisa i deras studie att relationen mellan 4 samt 12 månaders fysisk aktivitet, där 

kondition ökade, och depressiva symtom minskade var signifikant. Likaså kunde inte 

Sardinha, Araujo och Nardi (2012) visa ett orsakssamband mellan fysisk träning, 

panikångest och hjärtångest. Syftet i den studien var att jämföra utbredningen av 
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psykiska symtom och ångest hos stillasittande eller fysiskt aktiva kranskärlssjuka 

patienter. 

   Det finns studier (Blumenthal et al. 2012; Milani & Lavie 2007 ) som har visat att 

ökad kondition har en förbättrad effekt på depressiva symtom. Till exempel i en studie 

där syftet var att bedöma effekterna av träning samt medicinering för att reducera 

depressiva symtom och förbättra kardiovaskulära biomarkörer hos depressiva patienter 

med ischemisk hjärtsjukdom. Där visade träningsgruppen signifikant större förbättring i 

syreupptagningsförmåga jämfört med de andra grupperna (medicinering samt placebo) 

samt varaktigheten på löpbandet efter 16 veckor var längre för träningsgruppen än de 

andra två grupperna. De patienter som ingick i träningsgruppen och som minskade de 

depressiva symtomen ökade sin HRV (hjärtrytmvariabel)  (Blumenthal et al. 2012). 

    Vidare i ” Impact of cadiac rehabilitation on depression and its associated mortality” 

syntes att en liten förbättring av konditionen <10% hade i stort sett samma effekt på 

minskning av depression som när konditionen förbättrades >10% (Milani & Lavie 

2007). 

 

3.3 Genusperspektiv 

I flertalet studier framkom skillnader i effekt mellan könen. I en studie som gjordes 

bland äldre (>65 år) tenderade depressiva symtom att minska i gruppen som ingick i ett 

16 månaders rehabiliteringsprogram med rådgivning och lätt fysisk aktivitet, än bland 

kontrollgruppen som behandlades i öppenvården, men de positiva effekterna fanns hos 

män och ej samma effekt hittades bland kvinnor (Salminen, Isoaho, Vahlberg, Ojanlatva 

& Kivela 2005). I Yohannes et al. (2010) framgår det att hjärtrehabilitering leder till 

ökad energiförbrukning, minskad depression och bättre livskvalitet för många individer 

men där förbättringen var större hos män än hos kvinnor. 

   I Korzeniowska-Kubacka et al. (2017) förändrades kvinnornas nivå av depressiva 

besvär signifikant, männens nivå av depression förändrades ej signifikant. Liknande 

mönster såg även där för ångest.  

 

3.4 Fysisk aktivitet som en del av hjärtrehabilitering och depression  

Flera av studierna konstaterade att ischemiskt hjärtsjuka individer som medverkade i ett 

hjärtrehabiliteringsprogram hade positiva effekter på den mentala hälsan (Rydell-

Karlsson et al. 2007; Milani & Lavie 2007; Salminen et al. 2005; Söderman, Lisspers & 

Sundin 2007; Yohannes et al. 2010). Att ingå i ett rehabiliteringsprogram som 
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inkluderade stresshantering, diet, rökavvänjning, föreläsning och diskussioner samt 

träning i 12 månader, varav 4 veckor var på sjukhuset, med individuell träning samt i 

grupp visade stor förbättring i depressiva symtom (Söderman, Lisspers & Sundin 2007). 

   Yohannes et al. (2010) visade i deras studie att hjärtrehabilitering två gånger i veckan 

i 6 veckor ledde till en klinisk signifikant förbättring i livskvalité, minskad ångest och 

depression, som sedan bestod i 12 månader.  Alla patienter hade fördelar av 

hjärtrehabilitering direkt efter att de startade i minst en av tre faktorer (depression, 

ångest, livskvalité) men alla patienter visade inte samma förbättringar. Det verkar också 

som vinsterna med hjärtrehabilitering kan försvinna relativt fort för vissa patienter samt 

att alla patienter ej blev hjälpta av hjärtrehabilitering (Yohannes et al. 2010). Enligt 

Salminen et al. (2005) så tenderade prevention med fysisk aktivitet att ha en positiv 

effekt på depressiva symtom. I studien ”Impact of cardiac rehabilitation on depression 

and its associated mortality” där syftet var att utvärdera effekten av träning på 

reducering av depression hos kranskärlssjuka patienter, minskade förekomsten av 

depression med 63% efter avslutat rehabiliteringsprogram (Milani & Lavie 2007). 

   I en svensk studie där syftet var att utforska effekterna av utökad hjärtrehabilitering 

hos patienter med typ D personlighet, patienter med mest typ D personlighet led i större 

utsträckning av depression och ångest och upplevde försämrad livskvalitet samt mindre 

av känslan av sammanhang. Uppföljningen efter ett år visade att typ D personligheten i 

undersökningsgruppen minskade signifikant. Även depression och ångest minskade i 

denna grupp (Karlsson et al. 2007).  

 

3.5 Metodologisk aspekt -  Undersökningsgrupper 

Samtliga studier bedrev forskning på ischemiskt hjärtsjuka/ kranskärlssjuka patienter. I 

två av studierna preciserades vilken typ av intervention patienterna genomgått, PCI eller 

CABG och om patienterna haft hjärtinfarkt (Söderman, Lisspers & Sundin 2007; Milani 

& Lavie 2007).  

   I samtliga studier var merparten av deltagarna män. Studien skriven av Korzeniowska 

-Kubacka et al. (2016) var den studie som hade flest andel kvinnor med där 48,4 % var 

kvinnor. En studie gjordes på enbart män (Evon & Burns 2004). Övriga studier hade 

mellan 12,6 % - 42% kvinnor, merparten av studierna hade mellan 20 - 30 % kvinnor 

med.  

   Studierna hade mellan 62 – 522 deltagande patienter. Den studien som hade lägst 

antal deltagare med 62 patienter var också den studien med högst andel kvinnor 
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(Kozeniowska-Kubacka et al. 2016). Den studien med störst antal deltagare på 522, där 

var andelen kvinnor 27% (Milani & Lavie 2007). De flesta studierna låg mellan 100 - 

200 i deltagarantal. Två studier hade inkluderat 224 patienter (Rydell – Karlsson et al. 

2007) respektive 268 patienter (Salminen et al. 2005).  

   Medelåldern på de deltagande patienterna låg vanligen mellan 61 år – 67,5 år. Tre 

studier hade deltagare med lägre medelålder. Evon och Burns (2004) hade en 

medelålder på 59,2 år. Scholz et al. (2006) hade en medelålder på 58,5 år. Den studien 

som avvek mest i medelåldern på deltagarna, med en medelålder på 51,4 år var skriven 

av Söderman, Lisspers och Sundin (2007). I den studien var andelen kvinnor 16,5%. 

Studien genomförd av Salminen et al. (2005) inkluderade endast patienter födda före 

1933 och de redovisade ingen medelålder. 

 

 

4. Diskussion 

 

4.1 Huvudresultat 

Fysisk aktivitet har en positiv effekt på depression och nedstämdhet hos patienter med 

ischemisk hjärtsjukdom och kombineras oftast med andra preventiva åtgärder i ett 

hjärtrehabiliteringsprogram. Enbart den fysiska träningens effekt på depression och 

nedstämdhet är svår att mäta och bevisa, men forskningen visar på att förbättrad 

kondition i många fall leder till minskning av depressiva besvär. Där ingen förbättring 

av den mentala hälsan kunde säkerhetsställas sågs ändå minskning av depressiva besvär 

och en ökning av den skattade livskvalitén. Effekterna av fysisk aktivitet tenderar att 

skilja sig åt mellan könen. Kvinnor uppvisar i större utsträckning depressiva besvär, 

samtidigt som de till synes får mindre positiva effekter av fysisk aktivitet. Ischemisk 

hjärtsjuka individer tenderar att tillgodogöra sig fysisk aktivitet olika, vilket kan bero på 

ålder, kön och social status , detta kan leda till att de positiva effekterna på den mentala 

hälsan varierar. I förliggande litteraturstudie valdes 11 kvanitativa artiklar där 

deltagandet i studierna mestadels bestod av män och det visar på en obalans mellan 

könen och kvinnor tenderar att i mindre utsträckning delta i rehabiliteringsprogram. 

Deltagarantalet i studierna låg mellan 62-522, där de flesta av studierna hade  mellan 

100-200 deltagare. Merparten av studierna hade en medelålder på deltagarna mellan 61 

– 67,5 år.  
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4.2 Resultatdiskussion 

Fysisk aktivitet är positivt för de flesta människor och det är bevisat av flertalet studier 

att fysisk aktivitet kan lindra nedstämdhet samt depression (Lindwall, Gerber, Jondottir, 

Börjesson och Ahlborg 2014; Josefsson, Lindwall och Archer 2014). Fysisk aktivitet 

kan enligt Josefsson, Lindwall och Archer (2014) ha samma verkan som medicinering 

vid mild till måttlig depression. Depression vid ischemisk hjärtsjukdom är vanligt 

förekommande. Så mycket som en femtedel av dessa patienter drabbas av depressiva 

besvär (Feng et al. 2016). Detta kan till och med kan vara underdiagnostiserat enligt 

DiSante et al. (2017) som i deras studie påpekade att läkare ofta glömde att ta anamnes 

på nedstämdhet och depression på denna patientgrupp. Det är därför viktigt för ansvarig 

sjuksköterska vid hjärtrehabilitering att vara medveten om omfattningen av risken för 

depression hos patienter med ischemisk hjärtsjukdom för att kunna hantera och 

motivera patienten och om det behövs se till att patienten får rätt behandling för sin 

depression. Enligt ICN – International Council of Nurses (2012) är det sjuksköterskans 

ansvar att hjälpa och motivera till att bibehålla hälsa, arbeta sjukdomsförebyggande, 

bota ohälsa samt att minska lidandet hos patienten. Flertalet av studierna är överens om 

att hjärtrehabilitering, inkluderande fysisk aktivitet, behövs för att förebygga 

återinsjuknande samt minska dödlighet i ischemiska hjärtsjukdomar (Borg et al. 2017; 

Yohannes et al. 2010; Scholz et al. 2006). Samtidigt är det svårt att motivera denna 

patientgrupp att delta i fysiskt träningsprogram och endast en tredjedel som erbjuds 

rehabilitering genomför den (Borg et al. 2017). Sjuksköterskans roll i mötet med denna 

patientgrupp är att informera om sjukdomen och riskfaktorer samt att motivera till 

livsstilsförändringar. Enligt ”The Health Belief Model” (HBM) Becker (1976) så äger 

människan en förmåga att verka hälsoorienterat. När sjukdom hotar hälsan, tar individen 

ett eget ansvar att förbättra hälsan genom de åtgärder som minskar de negativa 

effekterna av sjukdom. Innebörden av teorin bekräftas av Evon & Burns (2004). De såg 

framförallt att om patienterna motiverades och lyckades komma igång med tränings 

vanor tidigt så hade det positiva effekter på patienternas sinnesstämning. De belyste 

också vikten av att patienterna fick självförtroende att tro på den egna förmågan att följa 

en behandlingsstrategi. De positiva effekterna av enbart den fysiska aktiviteten var 

diffusa. När det gäller den fysiska aktivitetens effekt på depression hos icke ischemiskt 

hjärtsjuka individer finns det redan mycket forskning. Josefsson, Lindwall och Archer 

(2014) visar i sin metaanalys ett starkt samband på att ökad fysisk aktivitet leder till 
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minskad depression hos patienter med mild till måttlig depression. Vid fysisk aktivitet 

hos ischemiskt hjärtsjuka individer visar flertalet av studierna också på en förbättring på 

depression (Blumenthal et al. 2012; Evon & Burns 2004; Korzeniowska-Kubacka et al. 

2017; Scholz et al. 2006; Sardinha, Araujo och Nardi 2012). Av de 11 studierna som 

ingår i resultatet, visar hela 8 studier på positiva effekter på depression hos tränande 

ischemiskt hjärtsjuka patienter. I studierna ingår träningen som en stor del av 

hjärtrehabiliteringen, men nämnas bör, att även rådgivning, information om sjukdomen 

och riskfaktorer fyller en viktig funktion i rehabiliteringsprogrammen, vilket 

omvårdnadsteorin The Health Belief Model (HBM) Becker (1976) belyser. I 

Rehabiliteringsprogram kan även stresshantering, rökavvänjning samt social samvaro 

ingå. Därför kan kopplingarna mellan enbart fysisk aktivitet och depression i ett 

rehabiliteringsprogram vara svåra att tyda. Större studier behövs.   

   Kvinnor är underrepresenterade i de inkluderade artiklarna i föreliggande 

litteraturstudie. Ischemisk hjärtsjuka män tenderar att få något positivare effekt på den 

mentala hälsan vid fysisk aktivitet än kvinnor. Enligt Yahagi Davis, Arbustini 

ochVirmani (2015) insjuknar kvinnor i ischemisk hjärtsjukdom 10 – 15 år senare än 

män och Hurley et al. (2017) belyser i sin studie att prevalensen för svår depression hos 

kvinnor med kranskärlssjukdom  är två gånger så hög än hos män. Det kan diskuteras 

om kvinnors ålder har betydelse för deltagandet i rehabiliteringsprogram där fysisk 

aktivitet ingår och vilken effekt kvinnor får utav den. Kvinnor har mindre tendens än 

män att delta i rehabiliteringsprogram, det kan bero på att programmen är mindre 

anpassade för kvinnor samt att kvinnor prioriterar familjelivet och har därför mindre 

energi till att engagera sig i rehabilitering (Clark et al 2013).  I en studie av 

Korzeniowska- Kubacka et al. (2017) led kvinnorna av depression i större utsträckning 

än männen och resultaten av träningsprogrammet visade då i den här studien på en 

signifikant minskning av de depressiva besvären hos enbart kvinnorna. Detta går emot 

resultatet från de andra inkluderade artiklarna (Salminen, Isoaho, Vahlberg, Ojanlatva & 

Kivela 2005). Nämnas bör att i Korzeniowska- Kubacka et al. (2017) var deltagande av 

män och kvinnor likvärdigt.  En individ och könsanpassad hjärtrehabilitering där fysisk 

aktivitet ingår borde vara målet för sjuksköterskor som arbetar på mottagningar och 

avdelningar.  Att ge sjuksköterskor verktyg att kunna motivera och få patienter att själva 

se värdet utav fysik aktivitet och därmed ingå i en hjärtrehabilitering skulle vara en stor 

vinst för den ischemiskt hjärtsjuka individen och för samhället. I en studie gjord på 

vuxna människor med depression och i övrigt hjärtfriska, visades inget starkt samband 
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mellan förbättring i kondition och minskning i depressiva besvär, men det samband som 

sågs var mer uttalat hos männen (Papasavvas et al. 2016). Detta förstärker tron på att en 

individ och könsanpassad rehabilitering behövs. I resultatet sågs i en studie att en liten 

förbättring i kondition < 10% hade i stort sett lika stor effekt på depression som när 

konditionen förbättrades >10 % (Milani & Lavie 2007). Detta borde kunna användas för 

att motivera patienter till att delta i hjärtrehabilitering, och då främst kvinnor, där 

effekten på kondition ej setts lika tydligt. Ett argument som kan användas är att en liten 

förbättring i kondition är bättre än ingen alls, för att effekten på depressiva besvär kan 

ha lika stor effekt som vid mer uttalad konditionsförbättring.  

 

4.3 Diskussion: val av undersökningsgrupper 

De inkluderade grupperna i de valda artiklarna i föregående litteraturstudie har varit 

ischemisk hjärtsjuka patienter, vilket svarar på syfte och frågeställning. Två av 

artiklarna tar upp vilken behandling som patienterna fått vid ischemisk hjärtsjukdom 

men inte alla, vilket kan vara en svaghet då behandlingen kan ha betydelse för hur 

patienterna mår, speciellt direkt efter en intervention (PCI) eller operation (CABG). De 

inkluderade artiklarnas undersökningsgrupp bestod mestadels av män och det kan ge en 

obalans i resultatet gällande män och kvinnor och kan uppfattas som en svaghet i 

föreliggande litteraturstudie. Yahagi, Davis, Arbustini, Virmani (2015)  menar att i de 

flesta studier som är gjorda på ischemiskt hjärtsjuka patienter har mestadels män 

inkluderats. Alla valda artiklarna var kvantitativa studier, där andelen deltagare var 

mellan 62 – 522 i antal. Många utav dem betraktades som relativt små studier vilket kan 

vara en nackdel, då resultatet eventuellt inte kan lyftas fram lika tydligt (Polit & Beck 

2012). Detta påtalades i vissa utav studierna (Evon & Burns 2004; Söderman, Lisspers 

& Sundin 2007; Blumenthal et al. 2012; Korzeniowska-Kubacka et al. 2016; Rydell-

Karlsson et al. 2007). Tre av studierna som inte hade någon randomiserad kontrollgrupp 

tog upp det som en svaghet (Milani & Lavie 2007; Söderman, Lisspers & Sundin 2007; 

Korzeniowska-Kubacka et al. 2016). 

                                                        

4.4 Metoddiskussion 

Designen för arbetet, en deskriptiv litteraturstudie valdes för att svara på studiens syfte 

och frågeställningar. Föreliggande litteraturstudie är en icke systematisk litteraturstudie  

vilket är tillräckligt för en litteraturstudie på grundnivå (Polit och Beck 2012). 

Sökstrategin var att söka vetenskapliga artiklar i databasen Medline via PubMed samt 
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via Cinahl. Den största delen av de vetenskapliga artiklarna hittades via PubMed. Valet 

av databaser gjordes enligt riktlinjer för examensarbete på grundnivå. Databaserna 

PubMed samt Cinahl valdes då de enligt Polit och Beck (2012) anses vara användbara 

databaser för omvårdnadsvetenskap, men kan begränsa utfallet av artiklar i föregående 

litteraturstudie. Sökorden var myocardial ischemia, depression, exercise samt 

myocardial infarction. Att utöka sökorden hade kunnat varit ett alternativ, men valdes 

bort då 11 ariklar betraktas som tillräckligt för en litteraturstudie på grundnivå men kan 

tänkas vara en nackdel då eventuella artiklar missades.  

Urvalskriterierna som användes var att artiklarna skulle svara på syfte och 

frågeställningar samt att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, vara vetenskapliga 

kvalitativa eller kvantitativa artiklar och gjorda på vuxna. I föregående litteraturstudie 

valdes enbart kvantitativa studier. Det kan betraktas som en svaghet då litteraturstudien 

kan sakna ett djup, men att använda bara kvantitativa artiklar i denna relativt lilla studie 

kan öka bredden för att få ett mer konkret resultat, vilket var en styrka. Att begränsa 

artiklar till det engelska språket kan betyda att artiklar på andra språk går förlorade. Då 

författarnas modersmål är svenska så finns det en risk att artiklar skrivna på engelska 

kan misstolkas, därför användes engelsk/svensk ordlista för att minimera risken för 

felöversättning och detta var en styrka. I Cinahl användes även begränsningen artiklar 

max 10 år gamla. Anledningen till att denna begränsning ej användes i PubMed var att 

artiklarna som hittades via sökorden ej var så mycket äldre och att rädslan fanns för att 

gå miste om bra vetenskapliga artiklar, då det inte forskats i några stora volymer på just 

detta område. Detta kan betraktas som en svaghet.  Dataanalysen på den föreliggande 

litteraturstudien var att objektivt läsa igenom de valda kvantitativa artiklarna och leta 

efter likheter samt skillnader i deras resultat och sedan kategorisera resultatet i olika 

överskrifter. Det är enligt Polit och Beck (2012) viktigt att hålla sig objektiv genom hela 

processen. Svårigheterna med att inte vara objektiv minskades genom att systematiskt 

kategorisera alla artiklarna i tabeller. (Se bilaga 1 samt 2). Risken att feltolka resultat av 

de valda artiklarna minimerades genom att enskilt läsa igenom artiklarna för att sedan 

diskutera tillsammans och kontrollera att slutsatsen av resultatet av de valda artiklarna 

var densamma och detta kan anses vara en styrka. 

 

4.5 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Som sjuksköterska både på mottagningar och på avdelningar är det viktigt att få 

förståelse för att individer med ischemisk hjärtsjukdom kan ha depressiva symtom, samt 
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att få verktyg att hantera denna patientgrupp. Individer med depressiva besvär kan ha 

minskad följsamhet till medicinering. Då ligger ännu större vikt på sjuksköterskor som 

arbetar med dessa patienter att på annat sätt stötta, hjälpa och motivera till 

livsstilsförändringar som kan få patienter att må bättre, både fysiskt och psykiskt. Med 

föreliggande litteraturstudies resultat kan sjuksköterskors förståelse och kunskap för 

fysisk aktivitets inverkan på ischemiskt hjärtsjuka patienter med depression och 

nedstämdhet öka, vilket kan leda till förbättrade rehabiliteringsprogram och ökad 

motivation för fysisk aktivitet för dessa patienter. Resultatet i föreliggande 

litteraturstudie skulle kunna ligga till grund för diskussionsunderlag vid möten samt 

utbildningar där målet är att förbättra rehabiliteringsprogrammen för patienter med 

ischemisk hjärtsjukdom. Detta kan medföra ökad livskvalité och minskad depression för 

ischemisk hjärtsjuka  vilket minskar återinsjuknande och dödlighet.  

 

 

4.6 Förslag till fortsatt forskning 

Flera av artiklarna i föreliggande litteraturstudies resultat påpekar att mer studier behövs 

för att kunna se hur träning påverkar den mentala hälsan hos ischemisk hjärtsjuka. Det 

är svårt att mäta kondition kontra depression då det är många andra aspekter som spelar 

in. Men större kvantitativa studier där aspekterna träning samt kondition kontra 

depression skulle vara en fördel. Samtidigt behövs fler kvalitativa studier där patienter 

med ischemisk hjärtsjukdom får beskriva känslan av att träna fysiskt och hur de mår 

efteråt. Fler studier som belyser genusperspektivet vid fysisk aktivitets inverkan på 

ischemiskt hjärtsjukas mentala hälsa behövs då det i den föreliggande litteraturstudiens 

resultat märktes skillnader mellan män och kvinnor, där kvinnor hade mindre tendens 

att vilja närvara i rehabiliteringsprogram. Ett longitudinellt perspektiv, med både 

kvantitativa och kvalitativa studier där fysisk inverkan på ischemisk hjärtsjuka individer 

ingår, skulle kunna ha stor betydelse för  den fortsatta rehabiliteringen av dessa 

patienter.  

 

4.7 Slutsats 

Fysisk aktivitet förbättrade den mentala hälsan hos ischemiskt hjärtsjuka individer. Det 

var svårt att bevisa att fysisk aktivitet enbart var det som påverkade den mentala hälsan, 

eftersom många aspekter, förutom fysisk aktivitet ingår i ett rehabiliteringsprogram. Att 

belysa vikten av fysisk aktivitet ur fler än en aspekt, borde dock öka förutsättningarna 



 

18 

 

att motivera flera till att delta vid träningsbaserad hjärtrehabilitering. Det blir inte bara 

en vinst för patienten utan också en vinst för samhället i stort. 
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lätt fysisk aktivitet i 90 min. (6 tillfällen). 

Kontrollgruppen fick sedvanlig behandling i 

öppenvården.  

SAS 8.2 

Wilcoxon 

Signed Rank 

Test 

Mann–Whitney 

U-test 

Sardinha, A., Araúj 

C.G:S., Nardi, AE. 

2012 

Psychiatric 

disorders and 

cardiac axiety in 

exercising and 

sedentary coronary 

artery disease 

patients a case 

control study 

 
 

Fall-kontroll 

studie 

Kvantitativ 

ansats 

 

CAD patienter 

rekryterades från 

från två olika 

institutioner. 

Träningsgruppen 

från patienter som 

deltog i ett 

hjärtrehabprogram 

Den stillasittande 

gruppen rekryterades 

från öppenvården där 

patienter ej var 

fysiskt aktiva 

107 pat ingick i 

studien. varav i 

träningsgruppen 51 

män och 9 kvinnor. 

46 – 89 år 

I stillasittande 

gruppen 23 män 

och 36 kvinnor i 

åldern 34 -87 år 

Patienterna i båda grupperna blev 

intervjuade och fyllde i ett frågeformulär 

angående psykisk ohälsa samt ”cardiac 

anxiety”. SSeda intervjuades varje deltagere 

genom MINI (Mini International 

Neuropsychiatric Interwiew version 5.0) De 

skulle också fylla i CAQ Cardiac Anxiety 

Question 

naire) 

SPSS 

Version 13.  
t-test 

Fisher exact test 
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Scholz U, Knoll N, 

Sniehotta FF, 

SchwarzerrR. 

2006 

Physical activity and 

depressive 

symptoms in cardiac 

rehabilitation: long-

term effects of a 

self-management 

intervention 

Prospectiv 

studie 

longitudinell 

randomiserad 

Kvantitativ 

ansats 

Inklussionskriterier. 

Patienter med CHD 

(Chronical heart 

disease).  

Exkludering var 

patienter, där deras 

tillstånd inte tillät 

fysisk träning utan 

överinseende av 

sjukvårdspersona 

198 

ingick,påbörjade 

studien (163 män 

25 

kvinnor)medelålder 

58.5  

 

198 patienter deltog i 3 veckors 

standadiserat hjärtrehabprogram,första tre 

veckorna på sjukhus med träningssessioner 

minst 3-4 gånger i veckan. Patienter blev 

randomizerad att tillhöra kontrollgrupp eller 

experiment-grupp. 

De fick besvara ett frågeformulär 2 v samt 4 

mån och 12 mån efter utskrivning  

Deltagarna i experimentgrupp fick 

specificera 3 ”action plans” för deras 

föreslagna träning. Deltagarna skickade 

också in korta dagböcker. 

 

Norm 

2.3 

ANOVA 

Sobel test 

Söderman E, 

Lisspers J, 

Sundin O.  

2007 

Impact of depressive 

mood on lifestyle 

changes in patients 

with coronary artery 

disease 

Prospektiv 

longitudinell, 

Kvantitativ 

ansats  

 

Inklussionskriterier 

var . MI, CABG,PCI 

Angina, diagnos 

senast 6 mån innan 

start. Under 60 år 

Samt kunna cykla 

minst 70 Watt. 

183 patienter med 

kranskärlssjukdom 

74 st excluderades 

109 pat  91 män 18 

kvinnor deltog. 48 

MI, 36 Bypas ,13 

PCI, 12 angina 

utan intervention. 

Medelålder 51,4 år. 

Rehabiliteringsprogrammet includerade 

stresshantering, diet, rökning samt träning i 

12 månader, 4 veckor på sjukhuset, 

individuell samt gruppträning,föreläsning, 

diskussioner samt praktiskt träning. Det 

fanns tillgång till en egen ”case manager”  

Programmet fortsatte sedan i 11 månader 

med hembaserad träning med  

uppföljningar. Patienterna skrev också 

dagbok   

Livsstils mätning användes ett 

frågeformulär utformat för studien.  

De 109 patienterna delades in i subgrupper: 

Inge depressiv symtom, milda depressiva 

symptom, och depressiva symptom.  

 

ANOVA 

ANCOVA 

The Tukey HSD 

test 

Yohannes AM, 

Doherty P, Bundy 

C, Yalfani A.  

2010 

The long-term 

benefits of cardiac 

rehabilitation on 

depression, anxiety, 

physical activity and 

quality of life. 

Prospectiv 

interventionsstu

die 

Kvantitativ 

ansats 

Inklussionskriterier: 

patienter genomgått 

en hjärtinfarkt där 

behandlingen var 

antigen PCI; CABG 

eller medicinsk 

behandling. 

147 patienter  

ingick i studien  

105 avslutade 

studien76 män 29 

kvinnor. 

Medelåldern var 61 

+/- 8 år. 

Patinternas fysiska aktivitet,livskvalité samt 

emetionella psysiska och sociala status 

mättes innan programmets start, 6 veckor, 6 

mån samt 12 månader efteråt.  

patienterna fick själva bedöma genom ett 

frågeformulär.  

För depression och ångest användes HADs  

ANOVA 
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Patienterna som var med i studien deltog 2 

dagar i veckan 2 h åt gången 12 gånger i ett 

individuellt anpassad  aerobisk 

träningsprogram samt 1 gång/vecka  

hemma. De var också uppmanade att 

promenera varje dag.  

Utbildning var också en del av programmet, 

så som matvanor, rökvanor, vikt, samt 

stress hantering. 
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Titel 

 

Författare 

Land 

År 

Syfte Huvudresultat 

Exercise and 

pharmacological 

treatment of depressive 

symptoms in patients 

with coronary heart 

disease: results from the 

UPBEAT 

(Understanding the 

Prognostic Benefits of 

Exercise and 

Antidepressant Therapy) 

study. 

Blumenthal JA, Sherwood A, 

Babyak MA, Watkins LL, 

Smith PJ, Hoffman BM, 

O'Hayer CV, Mabe S, Johnson 

J, Doraiswamy PM, Jiang W, 

Schocken DD, Hinderliter AL. 

J Am Coll Cardiol. 

USA 2012 

Syftet med studien var att bedöma 

effekterna av träning samt medicinering 

för att reducera deprresiva symtom och 

förbättra cardiovasculära biomarkörer i 

depressiva patienter med ischemisk 

hjärtsjukdom. 

Träningsgruppen visade signifikant större förbättring i 

syreupptagningsförmåga jämfört med de andra grupperna samt 

varaktigheten på löpbandet  efter 16 veckor var längre för 

träningsgruppen. 

Efter 16 veckor visade alla grupper förbättringar i HAM-D poäng, 

vilket innebär mindre depressiva symtom. Störst förbättring skedde 

träningsgruppen samt sertralingruppen.  

 

Process and outcome in 

cardiac rehabilitat-ion: 

an examination of cross-

lagged effects. 

Evon DM, Burns JW. 

USA 2004 

Att undersöka om specifika och avsiktliga 

terapeutiska processer för att öka 

patienters själv förmåga till att ändra diet 

och fysisk tränings vanor, samt undersöka 

ifall förhållandet ”working allience” 

mellan patient och personal kunde 

förbättra depressiva symtom och att 

fastställa ifall utfallet för variablerna 

(träning och diet) blev signifikant 

förändrade under programmets gång. 

 

Tidig behandling där självförmågan ökar för att ändra träningsvanor 

var relaterat till sen behandling vid depressionsreduktion.   

Resultat visar att självförtroende att göra specifika ändringar i sitt 

beteende angående träning kan influera generell negativa känslor. 

Resultatet antyder att patienter som får självförtroende att kunna följa 

en behandlingsstrategi och kan ändra viktiga livsstilsvanor som 

träning och diet, diffusa men ändå positiva effekter på patienternas 

sinnesstämning.  Träning var relaterat till tidig behandling av 

patienters självförmåga att ändra sina vanor, vilket hade en bred 

förbättring när det handlar om sinnesstämning. 

The impact of exercise-

only-based rehabilitation 

on depression and 

anxiety in patients after 

myocardial infarction 

Korzeniowska- Kubacka, I., 

Bolinska, M., Piotrowska, D., 

Stepnowska, M. och 

Piotrowicz, R.  

Polen 2016  

Att studera om enbart träning efter 

hjärtinfarkt kan minska depression och 

ångest. 

I hela gruppen minskade depressiva besvär efter träningsprogrammet. 

Männen hade i mindre utsträckning än kvinnorna depressiva besvär. 

Männens nivå av depression förändrades ej signifikant. Däremot så 

förändrades kvinnornas nivå av depressiva besvär signifikant. 

Liknande mönster såg även för ångest. Konditionen förbättrades både 

hos männen och hos kvinnorna. Kvinnorna väntade längre innan de 

påbörjade hjärtrebabiliteringen. 
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Impact of Cadiac 

Rehabilitation on 

Depression and Its 

Associated Mortality 

Milani, R. V. MD., Lavie, C.J  

MD   

USA 2007 

Utvärdera effekten av hjärtrehabilitering 

och träning på reducering av depression 

hos kranskärlssjuka patienter. 

Depression identifierades hos 20% av patienterna (139) innan start av 

rehabiliteringen. 26% av dessa tillhörde kontrollgruppen och 17% 

tillhörde undersökningsgruppen. I undersökningsgruppen minskade 

förekomsten av depression med 63% efter avslutat 

rehabiliteringsprogram. Vidare sågs att en liten förbättring av 

konditionen <10% hade i stort sett samma effekt på minskning av 

depression som när konditionen förbättrades >10%. 

Psychosocial Outcomes 

of an Exercise 

Maintenance 

Intervention After Phase 

II Cardiac Rehabilitation 

Pinto, B., Dunsiger, S., Farrell, 

N., Marcus, B. och Todaro, J.  

USA 2013 

Undersöka effekten av telefonuppföljning 

för patienter som genomgått 

hjärtrehabilitering i syfta att bibehålla sin 

träningsnivå efter rehabiliteringens slut 

samt att undersöka om effekterna av 

bibehållen träningsnivå har något samband 

med patienternas mentala hälsa. 

Studien visade inte på några signifikanta skillnader på den mentala 

hälsan. Undersökningsgruppen visade på mindre depression totalt 

sett. Livskvaliteten skattades högre i undersökningsgruppen vid 6 

månader och vid 12 månader. 

Effects of Expanded 

Cardiac Rehabilitation 

on Phychosocial Status 

in Coronary Artery 

Diease with Focus on 

Type D Characteristics 

Rydell-Karlsson,. M., Edström- 

Pluss, C., Held, C., Henriksson, 

P., Billing, E. och Wallén, H. 

Sverige 2007 

Att utforska effekterna av utökad 

hjärtrehabilitering hos patienter med typ D 

personlighet. 

Karaktärerna i de båda grupperna skiljde sig ej åt nämnvärt vid start. 

De patienter med mest typ D personlighet led i större utsträckning av 

depression och ångest. De upplevde försämrad livskvalitet samt 

mindre av känslan av sammanhang. Uppföljningen efter ett år visade 

att typ D personligheten i undersökningsgruppen minskade 

signifikant. Även depression och ångest minskade i denna grupp. Det 

som också framkom var att det regelbundna deltagandet i 

undersökningsgruppen, dvs den utökade hjärtrehabiliteringen, var 

större än i kontrollgruppen. 

Effects of a health 

advocacy, counselling, 

and activation 

programme on 

depressive symptoms in 

older coronary heart 

disease patients 

Salminen,M.,  Isoaho, T., 

Vahlberg, A, Ojanlatva, A 

Kivela, S-L. 

Finland 2005 

Att beskriva effekter av hälsofrämjande 

rådgivning och fysisk aktivitetsprogram på 

äldre patienter med CHD 

(kranskärlssjukdom) och depressiva 

symtom.   

Innan behandlingsprogrammet startade hade 17 män  30% > 45 i 

ZSDS (Zung Self rating depression) vilket innebär måttlig till stora 

depressiva symtom i interventionsgruppen (IG) kvinnor 18 kvinnor 

31% 

I kontrollgruppen(CG) hade 6 män 12% >45 i ZSDS,18 kvinnor 33% 

Vid uppföljande resultat efter 16 månaders behndling för IG hade 11 

män 19% >45 ZSDS  
11 kvinnor 19% >45 ZSDS 

I CG 6 män >45 ZSDS 

10 kvinnor >45 ZSDS 

Depressiva symtom tenderar att minska i IG och öka i CG men 

förändringarna finns hos män och är ej signifikanta. Prevention med fysisk 

aktivitet samt rådgivning tenderar att ha positiv effekt på depressiva symtom 

bland män i denna studie, dock ej samma effekt på kvinnor.  
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Psychiatric disorders and 

cardiac axiety in 

exercising and sedentary 

coronary artery disease 

patients a case control 

study 

Sardinha, A., Araújo, C.G -S,  

Nardi, A.E. 

Brasilien 2012 

Syftet med studien var att jämföra 

utbredningen av psykiska symtom och 

ångest hos stillasittande eller fysiskt aktiva 

kranskärlssjuka (CAD) patienter.  

CAD patienter som regelbundet närvarade i ett fysiskt 

aktivitetsprogram visade mindre panikångest,mindre 

ångestproblematik och depressiva symtom och andra 

mentalrelaterade sjukdomstillstånd. Resultatet visade på att CAD 

patienter som regelbundet deltar i ett aktivitetsprogram har bättre 

psykisk hälsa än fysiskt inaktiva patienter.  

Physical activity and 

depressive symptoms in 

cardiac rehabilitation: 

long-term effects of a 

self-management 

intervention 

Scholz U, Knoll N, Sniehotta 

FF, SchwarzerrR. 

Tyskland 2006 

Att undersöka effekterna av kort 

intervention av fysisk träning av 

hjärtpatienter över ett års 

rehabiliteringsprogram. 

Hypotesen med studien var att rekommenderad fysisk träning vid 4 

månader var en av mediatorerna för effekten av depressiva symtom.  

Men bi varianten mellan 4 mån fysisk aktivitet samt 12 mån och 

depressiva symtom var ej signifikant 

Impact of depressive 

mood on lifestyle 

changes in patients with 

coronary artery disease 

Söderman E, Lisspers J, Sundin 

O. 

Sverige 2007 

Att undersöka en ”tidskurs” av depressiva 

symtom av patienter med ischemisk 

hjärtsjukdom under ett förebyggande 

hjärtrehabiliteringsprogram, samt att 

undersöka hur nivån av förbehandling av 

depressiva symtom under behandling var 

relaterat till livstilsförändringar efter 36 

mån. 

För att summera studien så hade de depressiva symtomen förbättrats 

efter 12 månader i alla grupperna men det går ej att dra slutsats att 

förbättringen berodde på rehabiliteringen 

The long-term benefits 

of cardiac rehabilitation 

on depression, anxiety, 

physical activity and 

quality of life. 

Yohannes AM, Doherty P, 

Bundy C, Yalfani A.  

England 2010 

Undersöka fördelarna med 

hjärtrehabilitering under ett längre 

perspektiv, dvs 12 månader, när det gäller 

depression, ångest, fysisk aktivitet och 

livskvalitet. Även undersöka kopplingar 

mellan åtgärder och bestämma vilka 

faktorer som leder till de positiva 

effekterna. 

Studiens resultat visade på att hjärtrehabilitering leder till ökad 

energiförbrukning, minskad depression och bättre livskvalitet för 

många individer. Effekterna kvarstod efter 12 månader. Effekterna 

var större hos män än hos kvinnor, vilket kan ha många orsaker. I 

vissa fall sågs inget samband med att ökad aktivitet ledde till 

förbättrad livskvalitet och minskning av depression. Det framkom att 

det finns ett behov av att lägga till ytterligare åtgärder för att minska 

depression och ångest. 

 


