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Sammanfattning 

Syftet med studien var att jämföra skattad livskvalitet hos patienter med kranskärlssjukdom 

före och efter genomgången 12 månaders hjärtrehabilitering samt att jämföra skattad 

livskvalitet hos kvinnor och män. Urvalet bestod av 117 patienter (35 kvinnor och 82 män) 

som deltog i hjärtrehabiliteringen vid Hälsoinvest Högbo AB under åren 1996-2001. För 

skattning av livskvalitet användes formuläret QLQ-AP (Quality of Life Questionnaire - 

Angina Pectoris). QLQ-AP är ett sjukdomsspecifikt formulär och de 22 frågorna är indelade i 

fyra olika skalor: fysisk aktivitet, somatiska symtom, emotionellt och tillfredsställelse med 

livet. Huvudresultatet i studien visade att deltagarna (n=117) efter genomgången 

rehabilitering skattade en signifikant förbättrad livskvalitet för totalskalan samt för samtliga 

delskalor avseende QLQ-AP. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan kvinnor och män i 

skattad livskvalitet, varken före eller efter genomgången rehabilitering. Kvinnorna skattade 

dock endast en signifikant förbättring inom skalan ”emotionellt” medan männen skattade 

signifikant förbättrad livskvalitet för totalskalan samt för samtliga delskalor. Slutsats: I denna 

studie var skattad livskvalitet förbättrad efter hjärtrehabilitering. För männen ökade den dock 

inom fler aspekter än för kvinnorna. 

 

Nyckelord: livskvalitet, hjärtrehabilitering, kvinnor, män, skillnader. 

  



Abstract 

The aim of the study was to compare how patients with coronary artery disease rated their 

quality of life before and after participating in a 12 month cardiac rehabilitation program and 

to compare how women and men rated their quality of life. The sample consisted of 117 

patients (35 women and 82 men) who participated in a cardiac rehabilitations program at 

Hälsoinvest Högbo AB between the years 1996-2001. Quality of life was measured using the 

QLQ-AP questionnaire (Quality of Life Questionnaire - Angina Pectoris). QLQ-AP is a 

disease-specific instrument and the 22 questions are grouped into a global score and four 

different subscales: physical activity, somatic symptoms, emotional distress and life 

satisfaction. The study showed a significant improvement of quality of life among the 

participants (n=117) for the global score and the four subscales of the QLQ-AP following 

cardiac rehabilitation. No significant differences in rated quality of life were seen between 

women and men, neither before nor after attending the rehabilitation program. The women, 

however, only showed a significant improvement of quality of life for the subscale emotional 

distress while the men showed a significant improvement of quality of life for the global score 

as well as for the four subscales. Conclusion: In this study, the rated quality of life improved 

after attending a cardiac rehabilitation program. However, the men improved in more aspects 

than the women did. 

 

Keywords: quality of life, cardiac rehabilitation, women, men, differences. 
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Introduktion 

Hjärt- och kärlsjukdomar är en vanlig dödsorsak över hela världen (Yusuf, Reddy, Ôunpuu & 

Anad, 2001a). I Sverige var hjärt- och kärlsjukdomar enligt den senaste dödsorsaksstatistiken 

från 2005 den vanligaste dödsorsaken i landet (Socialstyrelsen, 2007), även om dödligheten 

minskar (Socialstyrelsen, 2006). Statistik över Europa visar att hjärt- och kärlsjukdomar 

generellt sett är mycket vanligare bland män än bland kvinnor (Yusuf, Reddy, Ôunpuu & 

Anad, 2001b) och forskning uppges ha visat att kvinnors östrogen delvis har skyddande effekt 

för hjärtsjukdom (Ericson & Ericson, 2002). Det faktum att något fler kvinnor ändå dör i 

hjärtinfarkt i faktiskt antal beror på att kvinnorna är äldre när de drabbas, efter åldersjusteringar 

har däremot männen en högre dödlighet än kvinnorna (Socialstyrelsen, 2006). 

 

Risken att drabbas av akut hjärtinfarkt ökar betydligt med åren (Socialstyrelsen, 2006). 

 

Kranskärlssjukdom 

Kranskärlsjukdom innebär att hela delar av kärlen täpps igen, vanligen p g a åderförfettning, 

vilket kan leda till otillräcklig syresättning av hjärtat (Sjukvårdsrådgivningen, 2008; 

Sjukvårdsrådgivningen, 2006; Ericson & Ericson, 2002). Vid hjärtinfarkt är syrebristen 

allvarligare än vid kärlkramp (Grefberg & Johansson, 2007). Symtom vid kranskärlsjukdom 

är framförallt bröstsmärta som kan stråla utåt/uppåt, men ibland är andnöd och ångest enda 

symtomen (Ericson & Ericson, 2002). Vid en hjärtinfarkt kommer bröstsmärtan plötsligt och 

intensivt och varar i över 20 minuter. Den kan stråla ut mot ena eller båda armarna. Det är 

även vanligt med andfåddhet, illamående, kallsvettningar och ångest (Hjärt- och lungfonden 

2007; Ericson & Ericson, 2002). Bröstsmärta, som kan uppkomma antingen spontant eller vid 

ansträngning, leder ofta till ängslan och oro för nya smärtattacker. Ansträngningssmärta kan 

leda till begränsningar vid fysiska aktiviteter och stora delar av vardagslivet kan påverkas. 

(Marquis m.fl., 1995a). Andfåddhet och trötthet/utmattning är stora hälsorelaterade problem 

hos hjärtinfarktspatienter, vilket kan ge känslomässiga påföljder (Roebuck, Furze & 

Thompson, 2001). 

 

Behandling vid kranskärlsjukdom 

Behandling består av läkemedel, t ex s k trombolytiska läkemedel och betablockerare, liksom 

blodtryckssänkande medel och blodfettssänkande läkemedel (Grefberg & Johansson, 2007; 

Ericson & Ericson, 2002). Ett vanligt mindre kirurgiskt ingrepp är Percutan Coronar 

Intervention (PCI), även kallat Percutan Transluminal Coronar Angioplastik (PTCA). Vid 
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ingreppet vidgas kranskärlsförträngningen genom s k ”ballongsprängning” (Grefberg & 

Johansson, 2007; Ericson & Ericson, 2002). Ett betydligt större ingrepp är Coronary Artery 

By-pass Grafting (CABG) som innebär att ett friskt kärl sys in i ett kranskärl för att skapa 

förbindelse förbi förträngningar (Grefberg & Johansson, 2007; Ericson & Ericson, 2002). I 

behandlingen av kranskärlsjukdom brukar även förebyggande åtgärder i form av råd om 

livsstilsförändringar och förändringar i den psykosociala miljön ingå (Ericson & Ericson, 

2002). 

 

Livsstilsfaktorer 

Även om genetisk ärftlighet spelar en viss roll (Grefberg & Johansson, 2007; 

Sjukvårdsrådgivningen, 2006,) så finns även ett väl kartlagt samband mellan en ohälsosam 

livsstil och insjuknande i hjärtinfarkt (Anand m.fl., 2008; Socialstyrelsen, 2008). Grefberg 

och Johansson (2007) påpekar dock att individer i viss mån även ”ärver” levnadsvanor. 

Välkända påverkbara riskfaktorer som kartlagts för hjärt- och kärlsjukdomar är rökning, stort 

intag av mättade fetter, hög alkoholkonsumtion, övervikt, fysisk inaktivitet, högt blodtryck, 

höga kolesterolvärden och diabetes. Även psykosociala faktorer, som t ex stress eller 

aggressiva känslor, har betydelse (Anand m.fl., 2008; Graham m.fl., 2007; Grefberg & 

Johansson, 2007; Ericson & Ericson, 2002). Ett ökat intag av frukt och grönsaker uppges 

minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar (Sjukvårdsrådgivningen, 2008; Iqbal, Anand, 

Ounpuu, Islam, Rangarajan & Yusuf, 2006; Ericson & Ericson, 2002). 

 

Genom hälsosammare levnadsvanor uppskattas minst två tredjedelar av alla hjärtinfarkter 

kunna förebyggas (Socialstyrelsen, 2008) och de ovan nämnda välkända riskfaktorerna ligger 

troligen bakom en stor del av alla hjärtinfarkter i världen enligt en omfattande internationell 

studie (Anand m.fl., 2008). Enligt samma studie är riskfaktorerna starkare sammankopplat 

med akut hjärtinfarkt hos personer över 60 år än hos personer under 60 år. 

 

I en irländsk kvalitativ studie (Condon & McCarthy, 2005) har de vardagliga svårigheterna att 

göra livsstilsförändringar som håller i sig över tid efter hjärtinfarkt undersökts och vikten av 

fortsatt rehabilitering i form av fortsatt uppföljning och stöd även efter utskrivning från 

sjukhus betonats. Studien visade även vikten av att sätta realistiska mål, och att ge tillräckligt 

med tid, för att lyckas genomföra sina livsstilsförändringar. 
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Socialstyrelsen (2004) framhåller att medan det skett en framgångsrik utveckling av 

läkemedel har utvecklingen inte varit lika positiv när gäller att förmå människor att göra 

livsstilsförändringar efter hjärthändelse, t ex avseende kost- och motionsvanor. Vikten av 

sådana insatser betonas därför, liksom att resurser bör sättas in för långsiktigt stöd. 

 

Hjärtrehabilitering 

Socialstyrelsen (2004) definierar hjärtrehabilitering som fysiska, psykologiska och sociala 

åtgärder som vidtas efter hjärtsjukdom i syfte att motverka sjukdomen och möjliggöra ett liv i 

balans. 

 

Ericson och Ericson (2002) beskriver att hjärtrehabilitering erbjuds efter hjärtinfarkt, 

vanligtvis i grupp, och Grefberg och Johansson (2007) påtalar att alla patienter med 

kranskärlssjukdom bör erbjudas rehabilitering för att motverka fortsatt sjukdomsutveckling. 

Enligt Socialstyrelsen (2004) kan träningsprogram genomföras både enskilt och i grupp. 

 

Hjärtrehabilitering inriktar sig både på att förebygga sjukdomen, s k primär intervention, och 

att förebygga återfall, s k sekundär intervention (Graham m.fl., 2007; Socialstyrelsen, 2004). 

Liknande riktlinjer med sekundära interventioner finns även internationellt (Graham m.fl., 

2007; Cobb, Brown & Davis, 2006; Wood, 1998). 

 

Enligt svenska riktlinjer indelas hjärtrehabilitering i tre olika fasen. Den första fasen inträder 

direkt efter hjärthändelse och omfattar riskbedömning och tidig mobilisering. Därefter följer 

3-6 månader med hjälp att genomföra livsstilsförändringar, varpå en livslång s k underhållsfas 

tar vid (Socialstyrelsen, 2004). I en litteraturstudie som undersökte hjärtrehabilitering i 

Norden (Fridlund & Billing, 2002) beskrivs att rehabiliteringen sedan 90-talet har blivit 

alltmer omfattande i sitt innehåll. Rehabiliteringen består utöver läkemedel vanligtvis av bl a 

fysisk träning, rökavvänjning, kostråd, stresshantering och psykosocialt stöd (Wallentin, 

2005; Socialstyrelsen, 2004; Ericson & Ericson, 2002; Fridlund & Billing, 2002). Enligt 

Clark, Hartling och Vandermeer (2005) är dock det optimala upplägget oklart när det gäller 

sekundära rehabiliteringsprogram. 

 

Förutom den offentliga vården så erbjuder både privata företag och patientföreningar 

rehabilitering (Fridlund & Billing, 2002). Ett team sammansatt av olika yrkeskategorier kan 
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vara inkopplat - såsom t ex sjuksköterska, läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist, 

psykolog och/eller kurator (Socialstyrelsen, 2004; Ericson & Ericson, 2002). 

 

I en litteraturstudie (Cooper, Jackson Weinman, & Horne, 2002) där 15 studier inkluderades 

framkom att deltagarantalet i hjärtrehabilitering varierade mellan 13 % och 74 % och brister i 

deltagande uppges vara ett internationellt problem. Andra studier visar också att deltagandet i 

hjärtrehabilitering varierar. I en engelsk studie (Molloy, Perkins-Porras, Strike & Steptoe, 

2008) som inkluderade 183 patienter närvarade 72,5% vid hjärtrehabilitering. I ytterligare en 

studie (Pasquali, Alexander, Coombs, Lytle & Peterson, 2003) som utfördes i USA, deltog 

23,6% av 730 patienter i hjärtrehabilitering. 

 

Ett av målen med hjärtrehabilitering, förutom rent fysisk förbättring, är ökad livskvalitet 

(Kardis, Sherman & Barnett, 2007; Tingström, Kamwendo & Bergdahl, 2005). 

 

Begreppet livskvalitet 

Livskvalitet är ett multidimensionellt begrepp som har att göra med individuellt välbefinnande 

(Schalock, 2004). Ingen entydig definition finns men begreppet anses ha både subjektiva och 

objektiva komponenter. De subjektiva komponenterna utgör en väsentlig del och begreppet 

beskrivs som t ex tillfredsställelse med livet, välbefinnande, glädje och självkänsla och 

inbegriper både fysik, mental, social och känslomässig hälsa (Meeberg, 1993). Nordenfelt 

(1991) beskriver att till de subjektiva förhållandena räknas dels upplevelser av den yttre 

situationen och dels sinnesstämning i allmänhet, medan de objektiva förhållandena berör 

somatiskt hälsostatus, yrkes-, bostads- och familjesituation. 

 

Brülde (2003) beskriver livskvalitet som en rent personlig värdering av vad som gör livet bra 

och värt att leva. Vilka faktorer som upplevs som viktiga för livskvalitet förändras under 

livets gång och livskvalitet är något som upplevs i olika hög grad, det handlar inte om 

antingen eller (Meeberg, 1993). 

 

Word Health Organisation, WHO (1997) tar i sin definition av livskvalitet upp både fysiska, 

psykiska, sociala och kulturella aspekter och den inbegriper bl a individens situation i livet, 

värderingar och mål. 
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Under de senaste 20 åren har livskvalitet blivit ett begrepp vars betydelse och användbarhet 

alltmer uppmärksammats inom t ex hälsovård och olika sociala verksamheter. En förhöjd 

livskvalitet borde kunna vara ett realistiskt mål för alla oavsett förutsättningar (Schalock, 

2004). 

 

I hälso- och sjukvårdssammanhang används ofta den mer begränsade termen hälsorelaterad 

livskvalitet. Att skatta en hög hälsorelaterad livskvalitet innebär bl a att patienten är så fri som 

möjligt från både fysiska och psykiska besvär i beaktande av sjukdom samt sekundära effekter 

av behandling (Ljunggren & Sjödén, 2003). Dock är begreppet vagt definierat, det är oklart 

vilka aspekter av livskvalitet som ska ingå (Fayers & Machin, 2007). För att mäta 

hälsorelaterad livskvalitet kan både generella och sjukdomsspecifika mätinstrument användas 

(Dempster & Donnelly, 2000). Det har skapats hundratals olika frågeformulär/instrument som 

syftar till att mäta livskvalitet (Meeberg, 1993) men det är omdebatterad vad begreppet 

inbegriper och hur det ska kunna mätas (Fayers & Machin, 2007). Ännu är 

användningsområdet när det gäller utvärdering av livskvalitet inte fullt ut utforskat (Schalock, 

2004). 

 

Forskning om livskvalitet vid kranskärlssjukdom 

Det finns få studier med personer i arbetsför ålder. Brown m.fl. (1999), som gjorde en engelsk 

studie, fick i sin studie fram att livskvaliteten fyra år efter hjärtinfarkt hos både män och 

kvinnor under 65 år var lägre än för en engelsk normpopulation. 

 

Livskvaliteten har uppmätts vara lägre hos de som genomgått hjärtinfarkt än hos befolkningen 

generellt, både när det gäller fysiska och mentala aspekter. Detta visar studier som är gjorda 1 

månad till 4 år efter en hjärtinfarkt. (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2005a; Brink, 

Karlson & Hallberg, 2002; Brown m.fl., 1999). 

 

I en Australiensk studie (Lee, 2007) skattades livskvalitet 5 år efter CABG-operation av 

majoriteten av patienterna runt 50 på en skala från 1-100 och de flesta hade ingen eller lindrig 

bröstsmärta. Dock var det ett bortfall på 21 % i studien. 

 

Skillnader i livskvalitet mellan kvinnor och män 

Studier som har undersökt om livskvaliteten skiljer sig åt mellan kvinnor och män en månad 

efter hjärtinfarkt har visat att kvinnor har skattat sin livskvalitet lägre än män gällande fysiska 
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aspekter (Garavalia m.fl., 2007) eller gällande både fysiska och mentala aspekter 

(Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2005b). Brink m.fl. (2002) visar i sin studie att kvinnor 

skattar sin livskvalitet lägre än män avseende fysisk hälsa fem månader efter hjärtinfarkt. 

Även i en kinesisk studie (Tung, Hunter & Wei, 2007) skattade kvinnor fysiska aspekter lägre 

än män inom en 5-årsperiod efter CABG. 

 

Kristofferzon m.fl. (2005a) fann dock inga skillnader mellan kvinnor och män i fysiska eller 

mentala aspekter 1 år efter hjärtinfarkt. 

 

När det gäller studier ett år efter hjärtinfarkt har kvinnor skattat sin livskvalitet lägre avseende 

fysisk hälsa jämfört med män (Norris, Hegadoren & Pilote, 2006; Brink, Grankvist, Karlson, 

Hallberg & 2005). Norris m.fl (2006) fann dock i sin studie innan justering för bl a 

åldersskillnader att kvinnorna skattade lägre livskvalitet än män avseende både fysiska och 

mentala aspekter. 

 

Livskvalitet över tid 

Skattad livskvalitet ökade signifikant inom flera aspekter de första fyra månaderna efter 

hjärtinfarkt (Kristofferzon m.fl.,2005a) för att sedan kvarstå på samma nivå 12 månader efter 

hjärtinfarkt. Kattainen, Meriläinen och Sintonen (2006) visade på liknande resultat i sin 

studie. I denna studie, som inkluderade patienter som genomgått CABG eller PTCA, ökade 

livskvaliteten statistiskt signifikant hos båda patientgrupperna de första 6 månaderna efter 

respektive ingreppet. De följande 6 månaderna var skattad livskvalitet oförändrad. I 

ytterligare en studie (Worcester m.fl., 2007) med enbart kvinnliga deltagare skattade 

livskvaliteten fyra gånger under första året efter hjärtinfarkt och där ökade livskvaliteten 

framförallt de första två månaderna. En annan studie (Brink m.fl., 2005) skattade 

livskvaliteten 5 månader samt 1 år efter hjärtinfarkt och visade att livskvaliteten var förbättrad 

vid mätningen som ägde rum 12 månader efter hjärtinfarkt. 

 

Brink m.fl. (2005) fann i sin studie att kvinnornas livskvalitet ökade framförallt avseende 

mentala aspekter och männens framförallt avseende fysiska aspekter första året efter 

hjärtinfarkt. 
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Livskvaliteten före och efter hjärtrehabilitering 

I en metaanalys (Clark, Hartling, Vandermeer & McAlister, 2005) som involverar ca 21 000 

patienter med hjärtsjukdom utifrån 63 experimentiella kvalitetsbedömda studier så hade 42 

studier skattat livskvalitet. Tjugofyra av dessa 42 studier uppmätte en signifikant förbättring 

av livskvaliteten efter hjärtrehabilitering. Av de totalt 63 studierna så hade 24 studier en 

rehabiliteringslängd på 1 år eller mer. Tiden för rehabilitering varierade mellan 2 veckor och 

48 månader. 

 

En litteraturstudie (Taylor m.fl., 2004) inkluderade totalt 48 studier, varav 12 studier skattade 

livskvalitet med olika mätinstrument. Samtliga 12 studier visade en förbättrad livskvalitet 

efter genomgången hjärtrehabilitering av varierande upplägg. 

 

Hofman-Bang m.fl. (1999) skattade livskvalitet med AP-QLQ hos patienter som behandlats 

med PTCA. En interventionsgrupp hade till skillnad från en kontrollgrupp genomgått ett 1-

årigt sekundärt hjärtrehabiliteringsprogram. Livskvaliteten ökade signifikant inom båda 

grupperna. 

 

I en studie av Tingström, Kamwendo och Bergdahl (2005), som utfördes i Sverige med 

sammanlagt ca 200 deltagare, så genomgick en interventionsgrupp en 1-årig 

hjärtrehabilitering medan en kontrollgrupp endast genomgick standardrehabilitering. 

Livskvaliteten ökade signifikant i båda grupperna efter genomgången rehabilitering. Efter 

rehabilitering så visade två av fyra mätinstrument – när det gäller totalpoängen – att 

interventionsgruppen skattade högre livskvalitet än kontrollgruppen. 

 

Kardis, Sherman och Barnett (2007) utförde en studie i USA med 300 deltagare som deltog i 

3 månaders hjärtrehabilitering. Livskvaliteten som uppmättes efter rehabiliteringen var 

signifikant förbättrad jämfört med innan. Studien visade även att de gynnsamma effekterna på 

livskvalitet efter hjärtrehabilitering var oberoende av deltagarnas ålder. 

 

I en amerikansk studie (Aude, Hill, Andersson, 2006) med 121 deltagare så skedde 

deltagandet vid rehabiliteringsträffarna efter hjärthändelse i varierande grad, vissa deltog 

endast vid 4 träffar andra deltog vid så många som 36 träffar. Resultatet av studien visade att 

deltagarna uppmätte generellt förbättrad livskvalitet efter genomgången hjärtrehabilitering. 
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Müller – Nordhorn m.fl. (2004) utförde en studie i Tyskland med 2441 deltagare (18 olika 

rehabiliteringscenter). De deltagare som genomgått CABG och PTCA skattade sin livskvalitet 

signifikant högre 1 år efter påbörjad rehabilitering på ca 3 veckor. Däremot hade det inte skett 

någon förbättring avseende skattad livskvalitet hos hjärtinfarktspatienter efter rehabilitering i 

denna studie. Även Chan, Chau och Chang (2004) fann i sin studie att de som deltagit i en 7-

veckors sekundär hjärtrehabilitering efter kranskärlssjukdom inte uppmätte bättre livskvalitet 

än de som inte deltog. Dock deltog bara 7,5 % på alla träffar. 

 

Skillnader i livskvalitet hos kvinnor och män som genomgått hjärtrehabilitering 

Müller-Nordhorn m.fl. (2004) mätte bl a skillnader i skattad livskvaliteten hos kvinnor och 

män 1 år efter genomgången hjärtrehabilitering på ca 3 veckor. Kvinnornas livskvalitet hade 

förbättrats mer än männens. Däremot var kvinnornas livskvalitet signifikant lägre än männens 

(78 % män och 22 % kvinnor) både avseende fysiska och psykiska aspekter både vid påbörjad 

rehabilitering samt 1 år efter. 

 

Kvinnornas livskvalitet ökade signifikant 9 månader efter hjärtrehabilitering (Grace, Grewal, 

Arthur, Abramson & Stewart, 2008), både avseende fysiska och psykiska aspekter. Deltagarna 

rapporterade själva om de varit inskrivna vid något rehabiliteringscenter och sammanlagt 

berördes 18 olika rehabiliteringscenter. 

 

Problemområde 

Resultatet av forskning visar att optimal längd fortfarande är oklar vad gäller sekundär 

hjärtrehabilitering samtidigt som Socialstyrelsen (2004) betonar vikten av långsiktigt stöd 

efter hjärthändelse. Även vilket upplägg av hjärtrehabiliteringsprogram som är effektivast är 

oklart (Clark m.fl., 2005). 

 

Utifrån studier i introduktionen som studerat effekter av hjärtrehabilitering framkom att drygt 

1/3 av studierna hade rehabiliteringslängd på 1 år eller mer medan knappt 2/3 hade 

rehabiliteringslängd kortare än ett år. Enbart 4/5 av studierna redovisar dock rehabiliteringens 

längd. 

 

Det finns gott om studier som skattar livskvalitet hos patienter med kranskärlssjukdom. 

Däremot är det mycket svårare att få tag på studier som inkluderar enbart personer i arbetsför 

ålder som drabbats av kranskärlssjukdom och där de även skattar sin livskvalitet. Författarna 
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till föreliggande studie har bara hittat ett par sådana studier (Brown m.fl., 1999; Hofman-

Bang, 1999). I flertalet studier som mäter livskvalitet hos patienter med kranskärlssjukdom 

framgår dock inte om patienterna deltagit i hjärtrehabilitering eller inte. 

 

När det gäller skillnader mellan kvinnor och män avseende livskvalitet efter 

kranskärlssjukdom så har området börjat utforskas, även över tid. Av dessa studier är det dock 

ytterst få där hjärtrehabilitering ingår. 

 

Trots den omfattande forskning som finns tillgänglig idag finns det alltså flera stora 

delområden som återstår att kartlägga gällande livskvaliteten hos kranskärlspatienter. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att jämföra skattad livskvalitet hos patienter med kranskärlssjukdom 

före och efter genomgången 12 månaders hjärtrehabilitering samt att jämföra skattad 

livskvalitet hos kvinnor och män. 

 

Frågeställningar 

 

1. Vilken livskvalitet skattar hjärtinfarktspatienter och/eller kranskärlsopererade * före 

respektive efter ett ettårigt hjärtrehabiliteringsprogram? 

 

2. Finns det skillnader i skattad livskvalitet hos hjärtinfarktspatienter och/eller 

kranskärlsopererade * över tid? 

 

3. Finns det skillnader mellan kvinnors och mäns skattning av livskvalitet före respektive 

efter ett ettårigt hjärtrehabiliteringsprogram? 

 

4. Finns det skillnader i skattad livskvalitet över tid hos kvinnor respektive män? 

 

*PCI och CABG 
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Metod 
 
Design 

Studien hade en kvasiexperimentell design (Polit & Beck, 2008). 
 

Hälsoinvest Högbo AB 

Sedan 1992 har Hälsoinvest Högbo AB haft rehabilitering för personer med hjärt- smärt- och 

stressproblematik. Hjärtrehabiliteringen innehåller stresshantering, matlagning och anpassad 

träning (Hälsoinvest Högbo AB). Det är ett 1-årigt program där deltagarna träffas i grupper 

om åtta personer under sammanlagt 26 träffar á 7 timmar. Dessutom tillkommer två 

anhörigträffar (se bilaga nr 1) Under dessa träffar så arbetar hälsopedagog, sjukgymnast, 

psykolog, hjärtläkare, dietist och infarktsköterska med gruppen i syfte att öka kunskapen om 

hjärt-kärlsjukdomen samt att främja en hälsosammare livsstil hos deltagarna (Hälsoinvest 

Högbo AB). Syftet med hjärtrehabiliteringen i Högbo är att - genom att reducera riskfaktorer 

och främja hälsosammare beteenden - bidra till att minska risken för återfall, att uppnå bästa 

möjliga livskvalitet och att möjliggöra en återgång till arbetslivet (se bilaga nr 1). 

 

Sedan -93 har ett projekt pågått där alla patienter som deltagit i programmet får fylla i enkäter 

för exempelvis mätning av återfallsfrekvens för hjärthändelser, medicinska riskfaktorer, 

livskvalitet, ångest/depression och återgång i arbete. Dessa mätningar sker under fyra 

tillfällen: före rehabilitering, 6 månader efter påbörjad rehabilitering, efter avslutad 

rehabilitering och vid 1 års uppföljning. 

 

Urval/undersökningsgrupp 

Urvalet var ett konsekutivt bekvämlighetsurval. Deltagare i studien var personer som deltagit i 

ett rehabiliteringsprogram vid Hälsoinvest Högbo AB under åren 1996-2001. Rehabiliteringen 

i Högbo är för personer i arbetsför ålder som haft hjärtinfarkt, genomgått bypass-operation 

eller kärlvidgning (s k ballongsprängning). Även rökfrihet krävs för deltagande. När det gäller 

rekrytering av deltagare så kan både landsting, företag, privatpersoner, försäkringsbolag och 

Försäkringskassan remittera till Hälsoinvest Högbo AB (Hälsoinvest Högbo AB). 

Rehabiliteringen påbörjas efter ordinarie rehabilitering på sjukhus (se informationsblad, 

bilaga nr 1). 

 

Författarna i denna studie har valt att ta del av ifyllda enkäter om skattad livskvalitet hos 17 

patientgrupper vid två mättillfällen, dels före rehabilitering och dels efter avslutad 
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rehabilitering. Vid det första mättillfället besvarade 134 patienter enkäten och vid andra 

mättillfället besvarade 117 av patienterna samma enkät. Bortfallet bestod av 14 män och 3 

kvinnor. Data analyserades enbart för de som besvarade enkäten vid båda tillfällena, alltså 

117 patienter (se tabell 1). 

 

Tabell 1: Bakgrundsdata för undersökningsdeltagarna (n=117) 
 

 N % 

Kön   

  Kvinnor 35 29,9 

  Män 82 70,1 

Civilstånd   

  Gift/sambo 91 77,8 

  Särbo 2 1,7 

  Ensam 24 20,5 

Orsak till 

rehabilitering* 

  

 Hjärtinfarkt 88 75,2 

 PCI-  operation 57 48,7 

 By-pass operation 

 

26 22,2 

*n=116 
 

Tabell 1 visar att deltagarna i studien bestod till största delen av män och de flesta var gifta 

eller sammanboende. Orsaken till rehabiliteringen var till största delen genomgången 

hjärtinfarkt. Sextiotre patienter hade 2-3 orsaker till deltagande i hjärtrehabilitering. 

 

Medelåldern för gruppen var 52,4 år (SD=5,06, range 33-61 år). Medåldern för kvinnor var 

51,7 år (SD=4,60) och för män 52,7 år (SD=5,25). Ingen signifikant skillnad framkom i ålder 

mellan kvinnor och män (t-värde:0,93 df:115 p-värde:0,35). 

 

Datainsamlingsmetod 

För att mäta livskvaliteten har ett standardiserat svenskt frågeformulär använts, s k Angina 

Pectoris Quality of Life Questionnaire (APQLQ). Det är ett sjukdomsspecifikt 

självskattningsinstrument för mätning av livskvalitet vid angina pectoris (Janzon, Lewin & 
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Swahn, 2004; Ekre, Eliasson, Norrsell, Währborg & Mannheimer; 2002; Dempster & 

Donnelly, 2000; Hofman-Bang m.fl, 1999.). Instrumentet avser att fånga upp sjukdomens 

inverkan på livskvaliteten och är inte avsett för en frisk befolkning (Ekre m.fl., 2002). I det 

ovan beskrivna projektet i Högbo så har formuläret, i likhet med en tidigare funnen studie 

(Ekre m.fl, 2002), namnet QLQ-AP. 

 

Formuläret som använts i denna studie innehåller 22 frågor om hur deltagarna känt sig och 

fungerat i vardagsaktivitet den senaste veckan. Varje fråga har 6 olika svarsalternativ som 

graderats från 1 till 6, där högre poäng innebär en högre skattad livskvalitet. Deltagarna svarar 

genom att kryssa i ett av svarsalternativen. I några tidigare studier beskrivs att formuläret är 

uppdelat i en totalskala samt i fyra aspekter av livskvalitet i följande skalor: fysisk aktivitet, 

somatiska symtom, emotionellt och tillfredsställelse med livet (Janzon m.fl, 2004; Hofman-

Bang m.fl., 1999; Marquis, Fayol, Joire & Leplège; 1995b). För samtliga fyra skalor innebär 

en hög poäng en högt skattad livskvalitet (Janzon m.fl, 2004; Marquis m fl., 1995b). 

 

Då manual saknas till formuläret har författarna till föreliggande studie använt sig av de 

beskrivningar som finns i sökta artiklar där formuläret använts. I två studier (Janzon m.fl., 

2004; Marquis m.fl., 1995b) har varje delskala summerats ihop och sedan transformerats från 

0-100. Dock saknas beskrivning på hur detta gått till. I övriga studier där formuläret har 

använts redogörs inget angående hur beräkningar har skett och ingen studie beskriver hur 

olika svarsalternativ har poängsatts. 

 

I föreliggande studie summerades alla värden ihop till ett summaindex för respektive skala 

samt ett summaindex för samtliga frågor i formuläret. 

 

I skalorna fysisk aktivitet och somatiska symtom ingår 6 frågor och poängen för dessa skalor 

varierar därför från 6-36. Gällande skalorna emotionellt och tillfredsställelse med livet 

varierar poängen från 5-30 eftersom det i dessa skalor ingår 5 frågor. Lägsta totalpoäng i 

formuläret är 22 och högsta totalpoäng är 132. För exempel på frågor för respektive skala, se 

bilaga nr 2. 

 

Det har även samlats in en del bakgrundsdata som kön, civilstånd, ålder, och orsak till 

rehabilitering (se tabell 1). 
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Validitet 

Avseende samtida validitet överrensstämmer APQLQ:s samtliga delskalor i hög grad med ett 

mycket väletablerat instrument för mätning av livskvalitet, det s k Short Form 36, SF-36 

(Marquis m.fl., 1995b). APQLQ är testad för diskriminerande validitet och anses ha goda 

psykometriska egenskaper (Dempster & Donnelly, 2000). 

 

Reliabilitet 

När det gäller interna konsistensen så har den i en studie uppmätts till 0,95 för APQLQ index 

(Marquis m.fl., 1995a). I en annan studie har Crohnbachs α-värdet varierat mellan 0,82 - 0,90 

för de fyra skalorna samt ligger på 0,95 för totalskalan (Marquis m.fl.,1995b). Crohnbachs α-

värden över 0,8 beskrivs som godkända (Polit & Beck, 2008). Dock påpekas i en studie 

(Marquis m.fl. 1995b) att de fyra delskalorna i formuläret överlappar varandra mycket och att 

de inte gick att bevisa att de fyra separata domänerna/aspekterna av livskvalitet existerar. 

Instrumentet hade därför kunnat användas med en enda totalskala istället enligt studiens 

författare. 

 

Tillvägagångssätt 

Författarna till föreliggande studie fick tillgång till enkäter samt övrigt insamlat material 

kopplat till ovan nämnda projekt, som förvaras i pärmar på Hälsoinvest Högbo, och där varje 

pärm innehåller material omfattande en hjärtgrupp á åtta deltagare. Allt material i dessa 

pärmar är avidentifierat och kodat, d v s inga personuppgifter förekommer. Rådata från 

pärmarna matades in i en datamatris i statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for 

Social Science) version 15.0. Detta skedde på plats på Hälsoinvest Högbo AB. I pärmarna 

finns utöver enkäterna bl a en del bakgrundsdata som också lades in i datamatrisen. 

 

Dataanalys 

Kontroll av minimum och maximum av värden för att kontrollera eventuella felinmatningar 

utfördes (Polit & Beck, 2008). Medelvärdessubstitution utfördes (Polit & Beck, 2008) med 

medelvärdet för gruppen för respektive fråga. Vid det första mättillfället ersattes 9 stycken 

frågor och vid det andra mättillfället 7 frågor. Den person som svarat på minst antal frågor 

hade utelämnat 5 frågor. Bland de frågor som inte alla svarat på så var det högsta interna 

bortfallet 4. Beskrivande statistik användes för att undersöka data i form av frekvenser, 

procent, medelvärde (M) och standardavvikelse (SD). Wilcoxon´s teckenrangtest användes 



14 
 

för att jämföra skillnader inom samma grupp över tid. För att studera skillnader mellan två 

grupper vid samma tidpunkt användes Mann Whitney U test (Polit & Beck, 2008). 

 

För figur 1 gjorde författarna till föreliggande studie en separat bearbetning enligt en 

transformationsformel (Sullivan, Karlsson & Ware, 1994) för att få en skala från 0-100 och 

kunna presentera resultatet i procent (se bilaga nr 3). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Efter diskussion med etiska rådet på Högskolan i Gävle gjordes bedömningen att denna studie 

inte behövde någon etisk prövning under rådande förutsättningar, d v s att materialet sedan 

tidigare var insamlat och avidentifierat. Ingen bedömdes därmed kunna komma till skada. 

 

Ansökan om godkännande gjordes för att få ta del av materialet på Hälsoinvest Högbo AB 

och tillåtelse gavs av ansvarig. 
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Resultat 

Resultatet presenteras i löpande text, tabeller och figurer utifrån studiens frågeställningar. 

 

Skattning av livskvalitet före och efter hjärtrehabilitering 

Figur 1 visar hur deltagarna skattade sin livskvalitet före och efter rehabilitering för samtliga 

delområden i QLQ-AP. Vid båda mättillfällena fanns den högsta procentsatsen för 

livskvaliteten inom skalan somatiska symtom, medan lägsta procentsatsen fanns inom skalan 

emotionellt. 

 

 

 

Figur 1: Skattning av livskvalitet för samtliga delskalor före och efter avslutad rehabilitering. Diagrammet visar 

hela gruppens genomsnittliga totalpoäng i procent, där 100 % motsvarar högsta möjliga skattning av livskvalitet 

och 0 % lägsta möjliga livskvalitet. 

 

 

Jämförelse av skattad livskvalitet före respektive efter hjärtrehabilitering 

Förändringarna var statistiskt signifikanta för totalskalan samt för samtliga delskalor (tabell 

2). Den största procentuella förbättringen har skett inom det emotionella området medan 

livskvaliteten avseende tillfredsställelse med livet har påverkats minst (figur 1). 
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Tabell 2: Skattning av livskvalitet före samt efter rehabilitering (n=117)  
 
Skalor Före  

M (SD) 

Efter 

M (SD) 

Mean 

rank 

(neg) 

Mean 

rank 

(pos) 

 

 

p-värde 

Fysisk aktivitet 1) 

Somatiska symtom 1) 

Emotionellt 2) 

Tillfredsställelse med 

livet 2) 

Totalt 3) 

26,68 (6,15) 28,08 (6,11) 44,14 54,97 0,001 

28,15 (5,20) 29,11 (5,59) 39,51 56,88 0,021 

22,95 (5,03) 24,85 (4,67) 49,29 53,01 <0,001 

20,85 (5,88) 22,32 (5,42) 45,37 53,14 0,001 

 

98,63 (18,70) 

 

104,36 (18,36) 

 

45,63 

 

62,31 

 

<0,001 

1) 6 poäng=lägsta livskvalitet, 36 poäng=högsta livskvalitet 

2) 5 poäng=lägsta livskvalitet, 30 poäng=högsta livskvalitet 

3) 22 poäng= lägsta livskvalitet, 132 poäng=högsta livskvalitet 

 

Skillnader i livskvalitet mellan kvinnor och män 

Före rehabilitering fanns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan kvinnor och män i 

skattad livskvalitet, varken för totalskalan eller för någon delskala (tabell 3). 

 

Tabell 3: Skattning av livskvalitet hos kvinnor och män före rehabilitering 
 

 Före     

Skalor Kvinnor 

(n=35) 

M (SD) 

Män 

(n=82) 

M (SD) 

Kvinnor 

(n=35) 

Mean 

rank 

Män 

(n=82) 

Mean 

rank 

 

 

 

p-värde 

Fysisk aktivitet 1) 26,12 (5,14) 26,92 (6,55) 53,56 61,32 0,256 

Somatiska symptom 1) 27,60 (4,89) 28,39 (5,34) 54,16 61,07 0,312 

Emotionellt 2) 22,51 (4,83) 23,13 (5,13) 54,76 60,81 0,376 

Tillfredsställelse med 

livet 2) 

20,00 (6,25) 21,21 (5,2) 54,66 60,85 0,365 

Totalt 3) 94,24 (17,49) 99,65 (19,20) 54,01 61,133 0,299 

1) 6 poäng=lägsta livskvalitet, 36 poäng=högsta livskvalitet 

2) 5 poäng=lägsta livskvalitet, 30 poäng=högsta livskvalitet 

3) 22 poäng= lägsta livskvalitet, 132 poäng=högsta livskvalitet 
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Efter genomgången rehabilitering fanns heller ingen signifikant skillnad mellan kvinnor och 

män i skattad livskvalitet (tabell 4). 

 

 

Tabell 4: Skattning av livskvalitet hos kvinnor och män efter rehabilitering 

 Efter     

Skalor Kvinnor 

(n=35) 

M (SD) 

Män 

(n=82) 

M (SD) 

Kvinnor 

(n=35) 

Mean 

rank 

Män 

(n=82) 

Mean 

rank 

 

 

p-värde 

Fysisk aktivitet1 ) 26,48 (6,27) 28,77 (5,94) 50,09 62,80 0,063 

Somatiska symptom 1) 27,47 (6,67) 29,81 (4,94) 50,19 62,76 0,066 

Emotionellt 2) 24,29 (5,38) 25,09 (4,35) 56,39 60,12 0,584 

Tillfredsställelse med 

livet 2) 

20,88 (6,37) 22,93 (4,87) 51,81 62,07 0,134 

Totalt 3) 99,12 (21,33) 106,59 (16,58) 51,54 62,18 0,120 

1) 6 poäng=lägsta livskvalitet, 36 poäng=högsta livskvalitet 

2) 5 poäng=lägsta livskvalitet, 30 poäng=högsta livskvalitet 

3) 22 poäng= lägsta livskvalitet, 132 poäng=högsta livskvalitet 

 

 

Skillnader i livskvalitet hos kvinnor respektive män över tid 

Ingen signifikant förbättring av livskvalitet har skattats av kvinnor gällande totalskalan eller 

inom tre av delskalorna. Enbart avseende den emotionella skalan har kvinnor skattat en 

signifikant förbättring efter genomgången rehabilitering (tabell 5). 
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Tabell 5: Skattning av livskvalitet hos kvinnor före och efter rehabilitering (n=35). Tabellen visar kvinnornas 

genomsnittliga totalpoäng. 

Skalor Före 

M (SD) 

Efter 

M (SD) 

Mean 

rank 

(neg) 

Mean 

rank 

(pos) 

 

 

p-värde 

Fysisk aktivitet 1) 26,12 (5,14) 26,48 (6,27) 14,25 16,59 0,495 

Somatiska symtom 1) 27,60 (4,89) 27,47 (6,67) 14,73 20,50 0,801 

Emotionellt 2) 22,51 (4,83) 24,29 (5,38) 16,44 15,85 0,022 

Tillfredsställelse med 

livet 2)  

20,00 (6,25) 20,88 (6,37) 16,73 14,79 0,317 

Totalt 3) 96,24 (17,49) 99,12 (21,33) 16,31 18,24 0,144 

1) 6 poäng=lägsta livskvalitet, 36 poäng=högsta livskvalitet 

2) 5 poäng=lägsta livskvalitet, 30 poäng=högsta livskvalitet 

3) 22 poäng= lägsta livskvalitet, 132 poäng=högsta livskvalitet 

 

Efter genomgången rehabilitering har männen skattat sin livskvalitet signifikant högre 

gällande totalskalan samt för samtliga delskalor (tabell 6). 

 

Tabell 6: Skattning av livskvalitet hos män före och efter rehabilitering (n=82). Tabellen visar männens 

genomsnittliga totalpoäng. 

 

Skalor Före 

M (SD) 

Efter 

M (SD) 

Mean 

rank 

(neg) 

Mean 

rank 

(pos) 

 

 

p-värde 

Fysisk aktivitet 1) 26,92 (6,55) 28,77 (5,94) 31,09 38,35 0,001 

Somatiska symtom 1) 28,40 (5,34) 29,81 (4,94) 25,63 36,63 0,004 

Emotionellt 2) 23,13 (5,13) 25,09 (4,35) 33,53 37,64 <0,001 

Tillfredsställelse med 

livet 2) 

21,21 (5,72) 22,93 (4,87) 29,09 38,64 0,001 

Totalt 3) 99,66 (19,20) 106,59 (16,58) 29,60 44,45 <0,001 

1) 6 poäng=lägsta livskvalitet, 36 poäng=högsta livskvalitet 

2) 5 poäng=lägsta livskvalitet, 30 poäng=högsta livskvalitet 

3) 22 poäng= lägsta livskvalitet, 132 poäng=högsta livskvalitet 
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Diskussion 
 
Huvudresultat 

Deltagarna i studien skattade efter genomgången rehabilitering en signifikant förbättrad 

livskvalitet både för totalskalan samt för samtliga delskalor. Den största procentuella 

förbättringen har skett inom skalan ”emotionellt” och skalan ”tillfredsställelse med livet” har 

förändrats procentuellt minst. Den näst största procentuella förbättringen har skett inom 

skalan ”fysisk aktivitet”. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan kvinnor och män i 

skattad livskvalitet, varken före eller efter rehabilitering. Kvinnorna (n=35) skattade dock 

endast en signifikant förbättring inom skalan ”emotionellt” medan männen (n=82) skattade 

signifikant förbättrad livskvalitet för totalskalan samt för samtliga delskalor efter 

genomgången rehabilitering. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att jämföra skattad livskvalitet hos patienter med kranskärlssjukdom 

före och efter genomgången 12 månaders hjärtrehabilitering samt att jämföra skattad 

livskvalitet hos kvinnor och män. 

 

Högsta procentuella värdet i skattad livskvalitet hade deltagarna inom skalan ”somatiska 

symtom” samt lägst inom skalan ”emotionellt” både före och efter rehabilitering. Exempel på 

frågor inom skalan somatiska symtom är om deltagarna känt sig kraftlösa den senaste veckan 

eller besvärats av bröstsmärta. Skalan ”emotionellt” innefattar t ex frågor angående om 

deltagarna upplevt sig nervösa eller oroliga den senaste veckan eller om de har haft svårt att 

slappna av. Detta kan kanske vara en antydning om att känslomässiga påföljder av sjukdomen 

inverkade mer på livskvaliteten än de rent fysiska besvären i föreliggande studie (dock är ej 

signifikansnivåer undersökta utan procentsatserna har jämförts). Enligt Bengtsson, Hagman, 

Währborg & Wedel (2004) så finns ett samband mellan yngre personer (<59 år) som drabbats 

av hjärtinfarkt och låg hälsa avseende mentala aspekter. 

 

Lee (2007) skattade livskvalitet hos patienter fem år efter CABG-operation. Deltagarna 

skattade mentala aspekter procentuellt högre än fysiska aspekter, till skillnad från fallet i 

föreliggande studie. Hur livskvaliteten påverkats över tid undersöktes dock inte och om 

deltagarna genomgått rehabiliteringen framgick ej. 
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I denna studie framkom det att deltagarna skattade en signifikant förbättrad livskvalitet för 

totalskalan samt för samtliga delskalor efter genomgången hjärtrehabilitering. Tidigare 

forskning, där rehabiliteringen var av varierande längd och upplägg, har visat varierande 

resultat inom detta område. I en metaanalys skattade deltagarna en signifikant förbättrad 

livskvalitet efter hjärtrehabilitering i 24 av 42 studier (Clark m.fl., 2005). I en litteraturstudie 

(Taylor m.fl., 2004) skattade deltagarna i 12 av 12 studier förbättrad livskvalitet efter 

hjärtrehabilitering. I en svensk studie (Hofman-Bang m.fl., 1999) skattades livskvalitet före 

och efter hjärtrehabilitering med samma mätinstrument som i föreliggande studie och 

deltagarna var dessutom i arbetsför ålder. Denna studie visade en förbättring gällande 

totalskalan samt för delskalorna fysisk aktivitet och somatiska symtom men inte avseende 

delskalorna emotionellt och tillfredsställelse med livet. Detsamma gällde för kontrollgruppen. 

I övrigt så visade tre studier en signifikant förbättrad livskvalitet efter hjärtrehabilitering 

(Kardis m.fl., 2007; Aude m.fl., 2006; Tingström m.fl., 2005) medan det i två studier (Müller-

Nordhorn m.fl., 2004; Chan m.fl., 2004) inte framkom någon signifikant förbättring av 

livskvalitet efter rehabilitering. 

 

I föreliggande studie har den största procentuella förbättringen efter hjärtrehabilitering skett 

inom den ”emotionella” skalan i QLQ-AP formuläret. Den näst största procentuella 

förbättringen har skett inom skalan ”fysisk aktivitet”. Inom denna skala får deltagarna svara 

på frågor som t ex om deras hjärtbesvär har begränsat fritidsaktiviteter/sport/hobbies den 

senaste veckan eller om de kunnat gå upp eller ner för flera trappor den senaste veckan. Inom 

skalan ”tillfredsställelse med livet” har livskvaliteten förbättrats minst. Exempel på frågor 

inom skalan ”tillfredsställelse med livet” är om deltagarna upplevt tillvaron meningsfull den 

senaste veckan och om de känt sig lycklig den senaste veckan. I en svensk studie (Tingström 

m.fl.,2004) skattade deltagarna signifikant högre livskvalitet inom samtliga delskalor inom 

både mentala och fysiska aspekter efter hjärtrehabilitering. Aude m.fl. (2006) fann i sin studie 

att livskvaliteten ökade inom alla delområden efter hjärtrehabilitering utom gällande en 

delskala i fysiska aspekter. 

 

I denna studie fanns inga signifikanta skillnader i skattad livskvalitet mellan kvinnor och män, 

varken före eller efter genomgången hjärtrehabilitering. Müller-Nordhorn (2004) påvisade 

däremot i sin studie att kvinnorna skattade sin livskvalitet signifikant lägre än männen efter 

genomgången hjärtrehabilitering. I andra studier (Norris m.fl., 2006; Brink m.fl., 2005) där 

hjärtrehabilitering dock inte omnämns, har kvinnor också skattat sin livskvalitet lägre 
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avseende fysiska aspekter (totalskalan nämns ej) jämfört med män ett år efter hjärtinfarkt. 

Flertalet tidigare studier visar således att kvinnor skattar sin livskvalitet lägre än män efter 

hjärtinfarkt. Kristofferzon m.fl. (2005a) fann dock, i likhet med föreliggande studie, att det 

inte fanns någon signifikant skillnad i skattad livskvalitet mellan kvinnor och män ett år efter 

hjärtinfarkt. 

 

Männens skattade livskvalitet ökade i föreliggande studie på fler områden än kvinnornas. 

Kvinnorna skattade en signifikant förbättring enbart inom delskalan ”emotionellt” medan 

männen skattade signifikant förbättrad livskvalitet inom samtliga skalor efter genomgången 

rehabilitering. Müller-Nordhorn m.fl. (2004) fann att kvinnornas livskvalitet förbättrades mer 

än männens över tid efter rehabilitering, både avseende fysiska och mentala aspekter. Dock 

förblev kvinnornas skattade livskvalitet lägre än männens. I en studie (Kristofferzon m.fl., 

2005a) där det inte framgick om deltagarna genomgått sekundär hjärtrehabilitering, ökade 

både kvinnornas och männens livskvalitet signifikant inom flera områden första året efter 

hjärtinfarkt. Kvinnorna skattade - till skillnad från männen - en förhöjd livskvalitet inom 

delskalan mental hälsa och männen – till skillnad från kvinnorna – skattade en förhöjd 

livskvalitet inom delskalan smärta. 

 

Grace m.fl. (2008) fann i sin studie att kvinnornas livskvalitet ökade signifikant nio månader 

efter hjärtrehabilitering både avseende fysiska och psykiska aspekter. 

 

Sammanfattningsvis så påverkas livskvalitet enligt studier (Brink m.fl, 2002; Brown m.fl., 

1999, Kristofferzon 2005a) negativt av kranskärlssjukdom men den samlade bilden utifrån 

forskning som författarna till föreliggande studie tagit del av är att livskvaliteten i de flesta 

fall ökar det första året efter debut av kranskärlssjukdom. Dock tycks inte livskvaliteten öka i 

samma utsträckning för kvinnor och i några studier är det fysiska faktorer som inte förbättras i 

samma omfattning för kvinnor som för män (finns dock relativt få studier som undersöker 

exakt detta område). Paralleller kan dras till att delskalan mentala aspekter ökar för kvinnor i 

föreliggande studie medan delskalan fysisk aktivitet och somatiska symtom inte ökar. En 

studie av Svedlund och Danielsson (2004) visade att kvinnor har svårt med upptäckten att de 

genomgått en fysisk förändring och därför inte kunde leva som förut. Författarna till 

föreliggande studie har inte tagit del av någon studie där männens situation beskrivs. 
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I flertalet studier som författarna till föreliggande studie tagit del av framgår inte om 

deltagarna genomgått sekundär hjärtrehabilitering och dessutom saknas kontrollgrupp, 

förutom i två studier (Hofman-Bang, 1999; Tingström m.fl., 2005). I studien av Tingström 

m.fl. (2005) hade interventionsgruppen en högre skattad livskvalitet än kontrollgruppen inom 

några aspekter men författarna till föreliggande studie kan inte dra några större slutsatser om 

hjärtrehabiliterings effekt på livskvalitet utifrån detta. 

 

Metoddiskussion 

Hälsoinvest Högbo AB som bedriver en hjärtrehabilitering har under flera år och fortlöpande 

samlat in material från patienter som deltagit i deras verksamhet. Författarna fick möjlighet att 

ta del av utvalda delar för att bearbeta detta material. Författarna till denna studie valde en 

kvasiexperimentell design med syfte att mäta och jämföra skattad livskvalitet hos män och 

kvinnor före och efter rehabilitering. Eftersom inte full kontroll funnits över variablerna är 

författarna försiktiga att dra slutsatsen att den förbättrade livskvaliteten varit en effekt av 

genomgången hjärtrehabilitering. Om en kontrollgrupp inkluderats hade det varit en starkare 

design (Polit & Beck, 2008). Insamlad data är från 1996-2001 medan det optimala hade varit 

en färskare data. En styrka angående studiens resultat är att deltagarantalet är relativt högt 

samt att mätningarna har skett vid samma tidpunkter för samtliga deltagare (i samband med 

rehabiliteringens start och avslut). En svaghet angående generalisering av resultatet kan dock 

vara att det är relativt få kvinnor (n=35), men detta antal bedömdes som tillräckligt. Om 

bortfallet på 17 personer, som inte svarade på enkäten efter rehabilitering och därför uteslöts 

ur denna studie, påverkade resultatet i någon riktning får förbli osagt. 

 

I denna studie har formuläret QLQ-AP använts för att skatta livskvalitet. En svaghet med 

QLQ-AP visade sig vara att detta formulär knappt använts inom forskning. De versioner av 

QLQ-AP som finns tillgängliga i artiklar har modifierats på olika sätt (olika antal frågor, olika 

antal svarsalternativ, tillägg av nya områden etc) varför det enbart gått att få tag på en artikel 

med exakt samma version av QLQ-AP som använts på Hälsoinvest Högbo (Janzon m.fl., 

2004). Dessutom visade det sig vara omöjligt att få tag på en manual att sammanställa den 

skattade livskvaliteten utifrån QLQ-AP formuläret. Manual har eftersökts grundligt av 

författarna till studien, av personal på Hälsoinvest Högbo samt handledare i föreliggande 

studie. Utan manual var det svårt att jämföra och tolka poängen i de olika skalorna då de fyra 

skalorna inte bestod av lika många frågor. För att på något sätt kunna jämföra olika 

delområden mot varandra fick resultatet omvandlas till procent, men att jämföra statistisk 
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signifikans mellan procentsatser avstods då detta skulle kräva mer avancerade statistiska 

analyser. Därför framhålls skillnaderna som just procentuella. En styrka med QLQ-AP 

formuläret är att det är sjukdomsspecifikt, d v s avsett för skatta livskvalitet hos patienter med 

angina pectoris. Därför ska det bättre fånga denna patientgrupps livskvalitet än ett 

allmänt/ospecifikt instrument som mäter livskvalitet (Dempster & Donnelly, 2000). För 

mätningar med QLQ-AP-formuläret finns till skillnad mot allmänna mätinstrument, som t ex 

SF-36, ingen frisk norm att jämföra livskvaliteten mot eftersom det inte är avsett för en frisk 

befolkning (Ekre m.fl, 2002). 

 

När det gäller validitet och reliabilitet så har QLQ-AP undersökts men det finns luckor i 

forskningen kring QLQ-AP:s psykometriska styrka och instrumentet finns dessutom i flera 

olika versioner. Crohnbachs α-värdet är t ex tillfredsställande medan det enligt Dempster och 

Donnelly (2000) finns områden kvar att undersöka avseende psykometriska egenskaper. 

 

Jämförelser med tidigare forskning har försvårats av att tidigare studier, med få undantag, har 

skattat livskvalitet med generella mätinstrument. 

 

För att stärka den interna validiteten så fick endast de patienter som svarade på enkäten vid 

båda mättillfällena vara med i studien, så att samma personer jämfördes över tid. Författarna i 

föreliggande studie har valt att använda icke parametrisk statistik för att undersöka dels 

skillnader i samma grupp över tid samt skillnader mellan grupper vid samma tidpunkt. 

Deltagarantalet bedömdes visserligen som tillräckligt högt för parametrisk statistik, deltagarna 

i en studie bör inte vara få till antalet när parametrisk statistik används (Polit & Beck, 2008). 

Parametrisk statistik kräver dock som lägst data insamlat utifrån intervallskala (Polit & Beck, 

2008) medan skattningar av livskvalitet utifrån formuläret QLQ-AP utförs på ordinalnivå. 

Dessutom uppfyllde variansen bland svaren inte kraven för parametrisk statisk när det gällde 

jämförelser mellan kvinnor och män (Polit & Beck, 2008). Kvinnorna var dock 

underrepresenterade i föreliggande studie och det finns därför en liten risk att mindre tydliga 

signifikanta ökningar av livskvaliteten inte framkom (Polit & Beck, 2008). Avseende 

delskalan fysisk aktivitet hade skillnaderna mellan kvinnor och män närmat sig 

signifikansnivån (p=0,063) efter genomgången rehabilitering och detsamma gäller för 

delskalan somatiska symtom (p=0,066). 
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Allmän diskussion 

Brown m.fl. (1999) och Bengtsson m.fl. (2004) visar båda i sina studier som har studerat 

livskvalitet hos patienter efter hjärtinfarkt, att den största negativa påverkan på den 

hälsorelaterade livskvaliteten var hos dem i arbetsför ålder. 

 

Både kön och ålder har enligt Bengtsson m.fl. (2004) en känd inverkan på hälsorelaterad 

livskvalitet. Till följd av att kvinnor drabbas senare i livet av kranskärlssjukdom är 

medelåldern högre för kvinnor än för män i många studier. Vissa studier har tagit dessa 

åldersskillnader i beaktande i analyser medan andra inte har gjort det. Brink m.fl. (2005) 

reflekterar över att ålder kan spela in vid jämförelser av skattad livskvalitet mellan kvinnor 

och män. Norris m.fl. (2006) fastställde att både åldersmässiga och socioekonomiska 

skillnader mellan kvinnor och män förklarade en stor del av att skillnaderna i skattad 

livskvalitet. I föreliggande studie (för personer i arbetsför ålder) fanns dock ingen signifikant 

skillnad i ålder mellan kvinnor och män. 

 

Forskning visar att deltagande i hjärtrehabiliteringsprogram är bristfälligt bland kvinnor 

(Fridlund & Billing, 2002) och många kvinnor hoppar dessutom av rehabiliteringen (Burell & 

Granlund, 2002). Det finns också forskning som tyder på att personligt utformade 

rehabiliteringsprogram eller program som är mer anpassade efter både kvinnors och mäns 

förutsättningar vore önskvärt (Yohannes, Yalfani, Doherty & Bundy, 2007; Fridlund & 

Billing, 2002;). Enligt Yohannes m.fl. (2007) kan kvinnor – som ofta också har högre 

medelålder - ha en tendens att känna sig mindre självsäkra i ett mansdominerat 

rehabiliteringsprogram, eller att de istället prioriterar hushållsarbete. 

 

Klinisk relevans 

Hjärt- och kärlsjukdomar framställs i dag som ett stort folkhälsoproblem. Att vi som blivande 

sjuksköterskor kommer att få möta patienter som drabbats av hjärt- och kärlsjukdom är 

mycket troligt eftersom mer än var tionde person i Sverige lider av detta (Hjärt- och 

lungfonden, 2007). Studien ger en inblick i att livskvaliteten ofta sänks av olika orsaker efter 

hjärthändelse men som sjuksköterska kan man kanske ändå ”trösta” patienter med att 

livskvaliteten ofta brukar öka med tiden. Föreliggande studie samt tidigare forskning (behövs 

dock mer forskning) pekar på att livskvaliteten i många fall skattas högre efter 

hjärtrehabilitering än innan, varför hjärtrehabilitering kan ha en positiv inverkan på 
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livskvaliteten, även om författarna hittat två studier som pekar på att livskvalitet ökar även 

utan sekundär hjärtrehabilitering. 

 

Generellt sett har kvinnor en tendens att skatta sin livskvalitet lägre än män (Bengtsson m.fl., 

2004) men det borde inte vara orealistiskt att kvinnor lyckas öka sin livskvalitet i samma 

utsträckning som män första året efter hjärtinfarkt. Det kanske kunde undersökas vilka 

insatser som kan göras för att möjliggöra detta. Ibland kanske små medel kan göra en 

skillnad? 

 

När det gäller luckor i forskning så går det t ex att undersöka vidare om hjärtrehabilitering 

ökar livskvaliteten samt att undersöka livskvaliteten hos hjärtpatienter i arbetsför ålder.
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 Bilaga 1 

 
 

HJÄRTREHABILITERING VID HÄLSOINVEST HÖGBO 
 
 

SYFTE MED REHABILITERINGSPROGRAMMET 
• Minska risken för återfall   
• Reducera riskfaktorer och riskbeteenden     
• Öka hälsobefrämjande beteenden 
• Normalisering av livet/bästa möjliga livskvalitet 
• Arbetsåtergång 
 
Rehabiliteringsprogrammet bygger på såväl svenska som utländska 
studier och innefattar 26 gruppträffar (8 deltagare) under 1 år inklusive 2 
anhörigträffar. Programmet bygger på att deltagaren genomgått den 
ordinarie eftervården vid sjukhus. Eftersom rökning är den största 
riskfaktorn krävs att du som deltar är rökfri. 
 
Varje gruppträff är totalt 7 timmar och omfattar: 
• en psykologisk/pedagogisk del ledd av en leg psykolog/leg psykoterapeut  
• hjärtträning med hjärtsköterska och sjukgymnast/hälsopedagog  
• kost och matlagning inklusive teori med dietist  
 
Den psykologisk/pedagogiska delen där kardiolog deltar 6 gånger 
innehåller: 
• kunskapsförmedling om hjärt-kärlsjukdomen, dess riskfaktorer och 

riskbeteenden 
• diskussioner om känslomässiga reaktioner i samband med hjärt-

kärlsjukdom 
• kartläggning av egna riskfaktorer och riskbeteenden, sätta mål för egen 

förändring av dessa samt träna på att förändra dem 
• träning i olika stresskontrolltekniker 
• diskussioner om tankar och attityder som har med riskbeteenden att göra 
• diskussion om hinder för förändring, ömsesidigt stöd och uppmuntran 
• information om mediciner och behandlingsmetoder 
• undervisning och diskussion kring motionens positiva effekter vid hjärt-

kärlsjukdom 
 forts… 



 

 forts… Bilaga 1 

 
Hjärtträningen innefattar: 
• kontroll av blodtryck 
• samtal och rådgivning kring deltagarens allmänna hälsa 
• träning anpassad efter deltagarens fysiska förmåga och behov 
• introduktion i olika motionsaktiviteter allt efter säsong och personens 

fysiska möjligheter 
• töjning och avslappning 
 

 Matlagning, kost och näringslära innehåller: 
• mätning av kroppsvikt och midjemått 
• planering, inhandling, matlagning och gemensam måltid 
• teori kring kostens betydelse vid hjärt-kärlsjukdom  
Syftet är att deltagarna ska lära sig att äta och laga ”hjärtvänlig” 
vardagsmat med rätt sammansättning vad gäller bland annat fettbalans och 
fibrer. 
 
 
Vid anhörigträffarna bjuds de anhöriga på mat och får information av 
dietist, psykolog och kardiolog. Därefter följer träning i hjärt-lungräddning 
med hjärtsköterska och sjukgymnast/hälsopedagog. 
 
Mätningar såsom arbets-EKG, blodfetter, blodsocker mm sker i under 
programmets gång. Uppföljningsträff sker 1 år efter avslutat program. 
 
För att få delta i hjärtrehabiliteringsprogrammet krävs att du är 
icke-rökare samt att du genomgått sjukhusets ordinarie 
eftervårdsprogram. 
 

 



 

 
 
 Bilaga 2 
 
 
 

Exempel på QLQ-AP frågor för respektive skala 

 

Emotionellt 

Har du känt dig nedstämd den senaste veckan? 

Har du känt dig lättirriterad den senaste veckan? 

 

Fysisk aktivitet 

Har du kunnat utföra sedvanliga hushållsgöromål 

(ex dammsuga, hänga tvätt, tvätta bilen) den senaste veckan? 

 

Har du undvikit fysiskt krävande fritidsaktiviteter p g a 

hjärtbesvär den senaste veckan? 

 

Tillfredsställelse med livet 

Har du känt dig väl till mods den senaste veckan? 

Har du känt dig otillfredsställd den senaste veckan? 

 

Somatiska symtom 

Har bröstsmärta begränsat din dagliga aktivitet den senaste veckan? 

Har du känt dig andfådd vid ansträngning den senaste veckan? 
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Transformation of Scale Scores 

 

 

 

Transformed Scale =[  ] x 100 
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(Actual raw score – lowest possible raw score) 
                     Possible raw score range 

 


