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Abstract 
The purpose of this study was to describe the changed life quality for men and women following a 

PCI treatment. The literature search was made in the databases Academic search elite, Chinal and 

Pubmed. Nineteen articles corresponding to the selection criteria were chosen and studied. All the 

articles were quantitative. The results in this study showed that the great advantage with the PCI 

treatment was that the patients had a reduced frequency of angina, which made both the physical 

and psychological health were increased. The PCI treatment gave an increased survival rate and 

reduced suffering among the patients with heart decease. Also the older patients that went through a 

PCI treatment had a significant better quality of life and therefore age is not a hinder for treatment. 

There was a difference in the experienced life quality of men and woman following the PCI 

treatment whereas men became more restless, nervous and easily irritatated. Women often 

experienced a lower grade of physical function and more somatic symphtoms than the men. Women 

experienced the social support being lower and they also had more health related problems 

regarding the sex life. The patients that went through and fulfilled the heart rehabilitation program 

reached knowledge about the deseace and self control and they understood the importance of taking 

care of themselves. They also increased their quality of life significantly and thus decreased the risk 

of further heart complications. The uttermost important life style change was to stop smoking since 

it has been found that smokers had a much lower life quality following the PCI treatment.  
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Sammanfattning 
Syftet med den här litteraturstudien var att beskriva män och kvinnors förändrade livskvalitet efter 

en PCI behandling. Litteratursökningen genomfördes i databaserna Academic search elite, Chinal 

och Pubmed. Nitton artiklar som motsvarade urvalskriterierna valdes ut och granskades. Samtliga 

artiklar var kvantitativa. Resultatet visade att den stora fördelen med PCI behandling är att 

patienterna fick en minskad frekvens av angina vilket gjorde att både den fysiska och psykiska 

hälsan ökade. PCI behandlingen gav en ökad överlevnad och minskade lidandet hos hjärtsjuka 

patienter. Även äldre som genomgick en PCI behandling fick en signifikant bättre livskvalitet och 

därför är ålder inget hinder för behandling. Det fanns en skillnad i mäns och kvinnors upplevda 

livskvalitet efter PCI behandlingen där män hade kvarstående besvär i form av rastlöshet, nervositet 

var lättirriterade. Kvinnor hade oftare sämre fysisk funktion och mer somatiska symtom än män. 

Kvinnor upplevde det sociala stödet lägre och hade mer hälsorelaterade problem gällande hushållet 

medan män upplevde mer hälsorelaterade problem gällande sexlivet. De som genomgick och 

fullföljde hjärt- rehabiliteringsprogrammet fick sjukdomskunskap, självkontroll och förstod vikten 

av egenvård och höjde sin livskvalitet signifikant och minskade därmed risken för ytterligare 

hjärtkomplikationer. Livsstilsförändringar som var viktigast var rökstopp då det visade sig att 

rökare fick en signifikant sämre livskvalitet efter PCI behandlingen.  

 

Nyckelord: PCI, Livskvalitet, Angioplastik,  
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1. Introduktion 

1.1 Hjärt-kärlsjukdomar 

Hjärt-kärlsjukdomar är några av de största folkhälsoproblemen i Sverige och hälften av alla dödsfall 

förorsakas av hjärt-kärlsjukdomar. År 2004 drabbades 36 000 personer (21 000 män och 15 000 

kvinnor) av akut hjärtinfarkt. Risken att dö i kranskärlssjukdomar, framförallt i hjärtinfarkt har 

minskat varje år. Bättre behandlingsmetoder har haft stor betydelse för att dödligheten har sjunkit, 

både dödligheten på sjukhus och risken för att dö det efterföljande året (Socialstyrelsen, 2008). 

Bland Sveriges befolkning lider 12 % av hjärt-kärlsjukdomar. Bland befolkningen som är över 65 

års ålder lider närmare 50 % av hjärt-kärlsjukdom och 10-14% vårdas årligen på sjukhus relaterat 

till kranskärlssjukdom. Kvinnor har större belägenhet att drabbas av hjärt-kärlsjukdom (Wallentin 

2005). 

 

1.2 Riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar 

Den vanligaste orsaken till hjärt-kärlsjukdom är vår livsstil. Hypertoni, höga lipider samt diabetes är 

ett vanligt resultat av ohälsosam livsstil som kan leda till hjärt-kärlsjukdom (Wallentin 2005). Innan 

patienter med hjärt-kärlsjukdomar skrivs ut från sjukhuset försöker de få så mycket information 

som de kan om sin sjukdom och de vill lära sig vilka riskfaktorerna är samt hur man hanterar dem 

(Leeper 2004). I en studie från Finland visade man att deltagarna delades upp i 2 tydliga 

inriktningar: En grupp som accepterade sin diagnos och var positiv till livsstilförändringar samt en 

grupp som hade svårt att ändra sina vanor (Lukkarinen, 1999). 

 

1.3 Symtom 

De vanligaste symtomen för hjärt-kärlsjuka patienter är bröstsmärta i form av kärlkramp. Dessa 

symtom kan framkalla ångest och andra psykosomatiska reaktioner (Billing, 2000). Kärlkramp 

leder i de flesta fall till stora begränsningar i de vardagliga aktiviteterna (Wiklund,1992). Patienter 

som lider av kärlkramp upplever även begränsning i sin livssituation. Detta påverkar patienten både 

fysiskt och psykiskt genom t.ex. ångest, rädsla, smärta och ibland social isolering (Rogers, Coggin 

& Gersh, 1990). 

 

1.4 Behandling/Diagnosticering.  

Alla olika former av angina smärtor beror på syrebrist i hjärtats kranskärl. Det är svårt att 

diagnostisera utifrån enbart anamnes. För att få en säker diagnos krävs EKG (Elektrokardiografi) 

och diverse blodprover, i svårdiagnostiserade fall används även angiografi. Utifrån diagnosen 

bestäms vilken form av behandling patienten får. Det finns 3 olika behandlingsmetoder, medicinsk 



 

 

6 

behandling där olika läkemedel erbjuds. Operation i thorax, s.k. by- pass där hjärtat friläggs och 

med avancerad kirurgi kopplas nya kärl in förbi de förträngda kärlen samt PCI (Perkutan coronar 

intervention) som innebär att öppna kranskärl med kateterbunden teknik (Grefberg & Johansson, 

2007). Denna teknik påbörjades under senare delen av 1980-talet och denna behandling har fått ett 

kraftigt uppsving under senare år (Wallentin, 2005). PCI som är det gemensamma uttrycket för 

kateterbunden intervention har de senaste femton åren kraftigt expanderat och decentraliserats pga. 

medicinska forskningsframgångar och utveckling av medicintekniska produkter. Antalet patienterna 

som genomgår PCI ökar konstant varje år både nationellt och internationellt (Persson, 2003). 

 

PCI är en behandlingsmetod som används vid allvarliga förträngningar i hjärtats kranskärl. Via en 

selektiv koronarkateterisering läggs en tunn kateter in som i ändan är försedd med en ballong och 

när denna gasfylls vidgas kärlen och man kan då också eventuellt lägga in stentar (kärlproteser) 

(Persson, 2003). Stent läggs in i ett plackfyllt kärl för att säkerhetsställa flödet i blodkärlet 

(Grefberg & Johansson, 2007).  PCI används främst för att minska besvären vid kärlkramp som 

uppstår vid ansträngning och som akut förvärras. PCI används också för att öppna kärlet och 

minimera skadan vid akut hjärtinfarkt och det är framför allt patienter med stora akuta hjärtinfarkter 

och patienter med utbredd kranskärlssjukdom som genomgår behandlingen (Socialstyrelsen, 2004).  

 

1.5 Livskvalitet 

För många patienter som drabbas av angina pectoris blir livet begränsat. Smärtan är oftast 

lokaliserad bakom sternum med strålning mot hals, armar och käkar. Smärtan beskrivs av 

patienterna som tryckande, åtsnörande eller krampartad. Smärtorna är oftast kopplade i samband 

med fysisk ansträngning vilket leder till begränsningar i patientens vardagliga liv. (Hedner & 

Agardh, 1993). Bengtsson (2000) fann att mäns och kvinnors upplevelser av angina pectoris var 

olika före behandling. Kvinnor hade symtom som centrala bröstsmärtor nattetid, 

andningssvårigheter vid ansträngning, hög hjärtfrekvens, trötthet, svettningar, yrsel, huvudvärk och 

sömnsvårigheter före PCI.  Männen drabbades oftare av nervositet, rastlöshet och var ofta irriterade. 

 

WHO har tagit fram ett internationellt livskvalitetsinstrument där man mäter fyra poster för 

livskvalitet: fysisk, psykisk, sociala relationer och miljön. WHO: s definition av livskvalitet 

lyder:”Quality of life is defined as individuals´ perception of their position in life in the context of 

the culture and value system which they live and in relation to their goals, expectations, standards 

and concerns ( WHOQOL, sid.1, 1997). ). Innan patienten genomgår en PCI- behandling är de 

vanligaste symtomen bröstsmärta. Bröstsmärtorna påverkar patienterna på många sätt genom att 

skapa ångest och ge begränsningar i det dagliga livet vilket kraftigt försämrar deras livskvalitet och 

begränsar patienternas önskan att leva ett normalt liv. Ändrad livsstil gällande rökning, matvanor, 
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alkoholvanor och motion minskar kraftigt risken för vidare sjukdom och är gynnsam för 

livskvaliteten. Individanpassade rehabiliteringsåtgärder ska ha som målsättning att åstadkomma en 

bestående livsstilsförändring (Billing, 2000). Livskvalitet består enligt Siri Naess av fyra 

komponenter, att vara aktiv, ha gemenskap, självkänsla samt grundstämning av glädje. Med aktiv 

menas att kunna ha hunger på livet, ha valfrihet, handlingskraftig och att vara engagerad. 

Gemenskap innebär förhållande, vänskap och gruppsamhörighet. Med självkänslan menas 

självförtroendet och känna ett gott egenvärde. Grundstämningen av glädje bygger på grundpelarna i 

god livskvalitet som innehåller trygghet, harmoni, frånvaro av oro, bekymmer samt ångest. De här 

fyra delarna utgör grunden för en god livskvalitet. Naess lägger huvudvikten på de emotionella 

delarna. Enligt Nordenfelt (1991) indelas livskvalitet i objektiva och subjektiva förhållanden, i de 

objektiva ingår den somatiska hälsan, yrke, bostad samt familjeförhållande. I det subjektiva ingår 

upplevelsen av de objektiva villkoren och sinnesstämningen i allmänhet (Nordenfelt 1991). 

 

 I en studie från 1996 av Hanestad fick 18 sjuksköterskor enkätfrågor gällande deras uppfattning av 

livskvalitet hos patienter och sjuksköterskorna tolkade livskvaliteten som meningen med livet vilket 

innefattar god sinnesstämning, positiv självkänsla samt nära relationer (Hanestad 1996). 

 

1.6 Problemformulering 

Patienter som drabbas av en kranskärlssjukdom hamnar ofta i en kris och omhändertagandet måste 

beakta de olika faserna i krisreaktionen. Flertalet patienter bearbetar på ett naturligt sätt krisen som 

de genomgår och anpassar sig till den nya livsstil som i allmänhet är förenad med god livskvalitet. 

(Wallentin, 2005). Omvårdnadspersonal ska enligt hälso och sjukvårdslagen tillgodose patienternas 

önskemål om god och säker vård. Omvårdnadsarbetet ska befrämja hälsa och förebygga ohälsa 

vilket inkluderar livskvalitet (Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) § 2 Många olika studier 

påvisade en signifikant skillnad på kvinnors och mäns upplevelser av sin hjärt-kärlsjukdom. 

Sjuksköterskor möter hjärtsjuka patienter i omvårdnadsarbetet och har en central roll vid förändring 

av livsstil och hälsoupplysning både före och efter PCI.  Det är därför viktigt att göra en 

sammanställning av aktuell forskning och öka kunskapen inför omvårdnads insatser och ha vetskap 

om hur livskvaliten kan förändras efter en PCI.  

 

1.7 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva mäns och kvinnors upplevelse av livskvalitet efter en PCI 

behandling.  
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1.8 Frågeställning 

1. Vilken livskvalitet upplever patienter efter genomgången PCI behandling. 2. Vilka 

genusskillnader finns det i livskvalitet efter PCI behandling. 

2. Metod 

2.1 Design 

En beskrivande litteraturstudie (Forsberg & Wengström 2003). 

2.2 Databaser och sökord 

Vid artikelsökning användes 3 olika databaser Pubmed, Academic Search Elite och Cinahl. 

Följande sökord har används i olika kombinationer: Quality of life, pci och Angioplasty, 

Transluminal, Percutaneous Coronary. Sökningarna av vetenskapliga artiklar pågick under  

perioden mars 2009. Använda databaser, sökord, utfallet av träffar och antalet artiklar som valts till 

resultatet från varje sökning redovisas i tabell 1 

 

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

 

 

2.3 Kriterier för urval av källor 

Källorna begränsades till artiklar skrivna på engelska och som berörde livskvalitet hos patienter 

som genomgått en PCI. Författarna valde enbart vetenskapligt granskade artiklar i fulltext och som 

Databas Sökord Antal träffar Valda källor 

Pubmed Quality of life after pci 92 5 

Academic search elite Quality of life after pci 9 2 

CINAHL Quality of life after pci 36 2 

Pubmed Angioplasty, Transluminal, 

Percutaneous Coronary 

AND 

Quality of life  

23 4 

Academic search elite Angioplasty, Transluminal, 

Percutaneous Coronary 

AND 

Quality of life  

11 3 

CINAHL Angioplasty, Transluminal, 

Percutaneous Coronary 

AND 

Quality of life 

103 4 
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var gratis. Artiklarna fick inte vara mer än 10 år gamla. I vissa artiklar återkom sökorden i flera 

kombinationer och efter genomläsning av samtliga titlar och därefter abstract som berörde valt 

ämnesområde valde sedan författarna ut de 19 artiklarna som berörde valt ämnesområde som var 

relevanta för författarnas frågeställningar. Dessa skrevs sedan ut i fulltext och användes i resultatet. 

 

2.4 Dataanalys 

Samtliga 19 artiklar var kvantitativa. Vid bearbetning av artiklarna granskades dessa kritiskt, 

värderades och kvalitetsbedömdes utifrån design, urval och bortfall. Reliabilitet, validitet och 

trovärdighet beaktades och författarna poängsatte sedan artiklarna enligt de olika kriterierna utifrån 

Forsberg och Wengström (2003). Artiklarna redovisas i tabell 2. Valda artiklar lästes av båda 

författarna och viktiga stycken översattes till svenska. Resultatet presenteras sedan i löpande text. 

 

2.5  Forskningsetiska överväganden 

Inga forskningsetiska hinder i denna litteraturstudie föreligger då studien baseras på tidigare etiskt 

grundade och publicerade vetenskapliga artiklar. Urvalet av artiklarna har skett systematiskt och 

samtliga artiklar som ingår i litteraturstudien redovisas oavsett om resultatet stämmer med 

författarnas åsikter eller uppfattningar (Forsberg och Wengström 2003). 

 

3. Resultat  
Resultatet i denna litteraturstudie baseras på 19 vetenskapliga artiklar, samtliga kvantitativa. En 

översikt över artiklarnas design, urval, datainsamling och analysmetod redovisas i bilaga 1, tabell 2. 

Resultatet presenteras i löpande text under rubrikerna livskvalitet efter PCI, livsstilsförändringar 

som ökar livskvaliteten och genusskillnader i livskvalitet efter PCI. De valda artiklarnas syfte och 

huvudresultat sammanfattas i bilaga 2, tabell 3    

 

3.1 Livskvalitet efter PCI  

 Samtliga artiklar som användes i denna studie visade att patienters livskvalitet höjdes efter de 

genomgått en PCI,  relaterat till den fysiskt minskade frekvensen av angina besvär. Då patienterna 

fick en minskad frekvens av angina så ökade både den fysiska hälsan och hälsan generellt. 

 

 På många orter gör man idag akut PCI efter att man har konstaterat en hjärtinfarkt eller har problem 

med angina pectoris. Det har framkommit att livskvaliteten har ökat avsevärt, detta har påvisats i 

många olika länder som har PCI som behandlingsmetod (Pilote, Louise, Lauzon, Claude,  Huynh, 

Thao, M fl 2002;). Flera studier påvisar att PCI behandlade patienter hade signifikant högre allmän 
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hälsa (Brorsson, Bernstein, Brook,  & Werkoé, 2001; Brorsson, Bernstein, Pilot, 2002; & Werkö, 

2002; Spertus, Jones, Conaway, & Thompson, 2004). 

 

 Med PCI som behandlingsmetod  minskde  frekvensen av angina avsevärt mer än konservativ 

medicinsk behandling och även patienter som blev helt fria från angina besvär är fler än de som får 

medicinsk behandling(Mortensen, Madsen, Haghfelt, Grande, Saunamäki, Haunsø, m fl, 2000 ; 

William, Weintraub, 2008). Många studier fastslår att patienter som genomgått PCI-behandling 

eller by pass operation upplever en markant högre livskvalitet efter ingreppet  än tidigare (Brorsson, 

2001; Mark, Wenqin, Clapp-Channing, Anstrom, Fox, m fl 2009; Währborg, 1999; Zhang, 

Mahoney, Stables, Booth, Nugara, Spertus, m fl. 2003). Även den psykiska livskvaliteten ökade 

efter att patienterna genomgått en PCI och patienterna kunde mycket fortare återfå sitt sociala liv 

och efter ett år så är ca 75 % rebiliterade så pass att de återigen kan vara heltidsarbetande (Hofman-

Bang, Lisspers, Nordlander, Nygren, Sundin, Öhman, Ryde´n, m fl 1999).  

 

PCI behandling har inte bara en ökad överlevnad och minskad sjuklighet i tidigt skede utan också 

en förbättrad livskvalitet och behandlingen är också kostnadseffektiv(Eastwood, Doering, Roper, 

Hays, 2008).  Den svenska studien FRISC II visar att mortaliteten efter ett år minskade med 44 % 

för patienter som genomgick en PCI (Lagerqvist,  Husted, Kontny, Ståhle,  Swahn, Eva, & 

Wallentin, 2006). PCI- behandling på äldre patienter gav en högre livskvalitet än hos yngre och att 

åldern inte är något skäl för att avstå PCI-behandling (Graham, Norris, Galbraith, Knudtson, & 

Ghali, WA,  2006; Zhang, 2003). Sociodemografiskt fanns det ingen skillnad bland de olika 

åldersgrupperna men de som visade på en högre livskvalitet efter PCI var yngre, välutbildade män 

(Kähler, Lytke, Weckmyller, Köster, Meinertz, & Hamm, CW Veenstra, Pettersen, Rollag, & 

Stavem, 2004). Det har visats att livskvaliteten mellan de patienter som får medicinsk behandling 

och de som genomgår en PCI och CABG är olika. De patienter som fick medicinsk behandling hade 

signifikant mer angina besvär än de patienter som genomgått PCI eller by pass.  Medicinsk 

behandling var mer tidskrävande och patienterna fick mer konsekvent uppsöka sjukvård, men det 

framgår av en studie att patienter som genomgått en PCI behandling eller medicinsk behandling har 

samma frekventa angina besvär efter 36 månader. PCI patienterna hade dock mindre angina besvär 

och färre antal sjukhusbesök under de 36 månaderna som studien pågick (William, 2008). Man har 

också i flera olika studier jämfört livskvaliteten på de patienter som får en PCI-behandling och de 

som gör en by pass och funnit att livskvaliteten var hög för båda grupperna (Brorsson, 2001; 

Whärborg, 1999;). Zhang, (2003)  skriver i sin rapport att både by pass och PCI förbättrar 

signifikant livskvaliteten men by pass patienterna fick ytterligare förbättring i livskvalitet efter 12 

månader. 
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På de platser där man inte utför PCI är det vanligare med hjärtkomplikationer och patienterna får 

mer konsekvent uppsöka sjukhusvård relaterat till återkommande angina besvär. I dessa områden 

blir patienterna även oftare återinlagda på sjukhus med lång medicinsk behandlingstid. Pilot (2002) 

genomförde en jämförande studie om hur livskvalitet varierade beroende på om det fanns tillgång 

till PCI behandling efter hjärtinfarkt eller inte. Resultatet visade att på platser som hade tillgång till 

PCI var livskvaliteten högre. Behandlingstid skiljde från 17 dagar till 4 dagar för PCI.  PCI är en 

mycket effektiv behandlingsmetod men för flertalet patienter kan revaskuleringen behöva upprepas. 

För de patienterna förvärras oftast hälsotillståndet kraftigt, till skillnad mot de patienter som haft en 

100 % revaskulering (Zhang, 2003). Enligt Brorsson (2001), Währborg, (1999) och Zhang (2003) 

rapporter har patienter som behandlats med by pass en högre livskvalitet än PCI patienterna. 

 

3.2  Livsstilsförändringar som ökar livskvaliteten 

Rehabilitering efter att man har gjort en PCI visade sig vara viktigt för att minska risken för 

ytterligare hjärtproblem och det har påvisats att de som fullföljde hjärt- rehabiliteringsprogrammen 

fick en signifikant högre livskvalitet genom sina sjukdomskunskaper, självkontroll och egenvård 

(Yohannes, Yalfani, Doherty,& Bundy, 2006).  Rehabiliteringsprogrammen påverkar 

livsstilsförändringar till en del och gav en högre livskvalitet. Man har i en studie som pågick under 

två år undersökt om nya strategier kunde ändra livsstilförändringar och öka livskvaliteten men inga 

skillnader framkom (Charlson, Peterson, Boutin-Foster, Briggs, Ogedegbe, & McCulloch, m fl. 

2007). Ett par studier visade att patienter som röker blev ofta drabbades av kraftigt minskad 

livskvalitet efter en genomgången PCI-behandling. De patienter som inte fullföljde hjärt- 

rehabiliteringsprogrammen hade svårare att sluta röka (Taira, Boutin-Foster, Briggs, Ogedegbe, & 

McCulloch,  m fl.  2000; Yohannes, 2006). Det har visat sig att rökare förbättras i mindre 

utsträckning än icke- rökare och de som har slutat röka. Vanerökare visade signifikant mindre 

förbättring i hälsorelaterad livskvalitet än ickerökare (Taira, 2000).  

 

Eastwood m fl  (2008) påvisar i sin rapport att patienter som genomgått en PCI behandling lider i 

många fall av osäkerhet efter PCI vilket kunde bidrar till sämre hälsa och sämre livskvalitet.  

 Det har även påvisat ett kraftigt samband mellan nedsatt fysisk rörlighet, hälsouppfattning samt 

frekventa angina besvär (Brorsson, 2001). I en rapport när det gällde patienter som inte genomgått 

en PCI är skillnaden i livskvalitet stor relaterat till de fysiska hälsorelaterade aspekterna. De 

patienter som har haft svår angina upplevde tydliga begränsningar i det emotionella känslolivet, 

begränsningar relaterat till kroppslig smärta samt att de uppfattade sin egen hälsa som mycket dålig 

(Veenstra, 2004; Zhang, 2003).  
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3.3 Genusskillnader i livskvalitet efter PCI 

Många studier påvisar varierande resultat angående mäns och kvinnors livskvalitet efter 

genomgången PCI behandling. Patienter som levde med ständig angina besvär har ingen hög 

livskvalitet (Biutin-Foster, Charlson 2007; Brorsson, 2001; Taira, 2000; Währborg, 1999; 

Yohannes, 2006). Efter en studie som varade i fyra år gjord av Brorsson m fl. (2002) jämfördes 

livskvaliteten på kroniskt instabila hjärtpatienter före och efter PCI med den vanliga befolkningen. 

Både mäns och kvinnors allmänna hälsouppfattning gällande lindring av smärta och emotionellt 

välbefinnande låg på samma nivå som den övriga befolkningen. Det fanns en signifikant skillnad 

gällande fysisk funktion där kvinnor rapporterade en betydligt sämre fysisk funktion än från 

männen (Brorsson, 2002). Kvinnor fick oftare än män somatiska symtom såsom CBS (centrala 

bröstsmärtor), dyspné och behandlades oftare med vätskedrivande och lugnande mediciner. Män 

var mer rastlösa, nervösa, oförmåga att agera och var mer lättirriterade än kvinnor (Brorsson, 2001). 

Kvinnor har en tendens till att inte fullfölja de hjärt- rehabiliteringsprogrammet vilket ofta leder till 

en sämre livskvalitet som följd (Yohannes, 2006)I det sociala sammanhanget är det påvisats att 

kvinnor har lägre socialt stöd än männen och drabbades oftare av depressiva symtom än män samt 

att kvinnor har mer sömnproblem med lägre livskvalitet som följd (Boutin- Foster, 2007). 

 

 Kvinnors hälsorelaterade problem gällde hushållsarbete i högre utsträckning än män och männen 

rapporterade mer problem gällande sexlivet än vad kvinnor gjorde (Währborg, 1999). Forskning har 

visat att andelen patienter som inte genomgått en PCI oftast var kvinnor. De var ofta högt 

medicinerade och de hade lågt psykiskt välbefinnande.  Rapporter som utfördes av Veenstra (2004) 

visade att den hälsorelaterade livskvaliteten har stigit relaterat till ökad användning av PCI, vilket 

leder till mindre medicinering. Det visade sig i den senare studien att det var mer vanligt för de 

yngre männen att genomgå en PCI än för kvinnor och patienter med hög ålder samt patienter med 

hög medicinering (Veenstra, 2004). 

 

4. Diskussion  

4.1 Huvudresultat 

Syftet med den här litteraturstudien var att beskriva män och kvinnors förändrade livskvalitet efter 

en PCI behandling. Litteratur sökningen genomfördes i databaserna Academic serach elite, Chinal 

och Pubmed. Samtliga 19 artiklar som motsvarade urvalskriterierna var kvantitativa, de valdes ut 

och granskades kritiskt utifrån Forsberg och Wengström, 2003. Resultatet visade i den här studien 

visade att den stora fördelen med PCI behandling är att patienterna fick en minskad frekvens av 

angina vilket gjorde att både den fysiska och psykiska hälsan ökade. PCI behandlingen gav en ökad 

överlevnad och minskade lidandet hos hjärtsjuka patienter. Även äldre som genomgick en PCI 



 

 

13 

behandling fick en signifikant bättre livskvalitet och därför är ålder inget hinder för behandling. Det 

fanns en skillnad i mäns och kvinnors upplevda livskvalitet efter PCI behandlingen där män hade 

kvarstående besvär i form av rastlöshet, nervositet var lättirriterade. Kvinnor hade oftare sämre 

fysisk funktion och mer somatiska symtom än män. Kvinnor upplevde det sociala stödet lägre och 

hade mer hälsorelaterade problem gällande hushållet medan män upplevde mer hälsorelaterade 

problem gällande sexlivet. De som genomgick och fullföljde hjärt- rehabiliteringsprogrammet fick 

sjukdomskunskap, självkontroll och förstod vikten av egenvård och  höjde sin livskvalitet 

signifikant och minskade därmed risken för ytterligare hjärtkomplikationer. Livsstilsförändringar 

som var viktigast var rökstopp då det visade sig att rökare fick en signifikant sämre livskvalitet efter 

PCI behandlingen.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

Syftet med den här studien är att beskriva mäns och kvinnors förändrade upplevelse av livskvalitet 

efter genomgången PCI behandling samt vilka genusskillnader det finns det i livskvalitet efter PCI 

behandling. Resultatet i den här studien visade att det som höjer livskvaliteten mest hos patienter 

som genomgått en PCI är den minskade frekvensen av angina vilket höjer både den fysiska och 

psykiska hälsan. I flera av studierna har man också jämfört PCI med alternativa behandlingsmetoder 

såsom by- pass och konservativ medicinsk behandling. Både PCI och by- pass minskade frekvensen 

av kärlkramp vilket gjorde att både den fysiska och psykiska hälsan blev bättre och därmed också 

livskvaliteten. När det gäller ingreppen så har PCI visat sig ge fler restenoser vilket har gjort att 

patienterna ofta får göra om behandlingarna medans by- pass i stället har gett fler komplikationer 

såsom sår infektioner. Gällande livskvaliteten så har det i flera studier visat sig att by- pass är den 

behandling som är effektivast under de första 6 månaderna men efter 48 månader är resultaten för 

båda metoderna lika (Brorsson, 2001: Zhang, 2003: Währborg, 99). I en studie jämförde man PCI 

med enbart medicinsk behandling och där visade det sig att efter 4 månader var livskvaliteten 

signifikant högre hos de patienter som gjorde en PCI men efter 2 år fanns det ingen skillnad vilket 

är lite förvånande anser författarna (Mark, 2009). Samtidigt har det visat sig i den stora 

skandinaviska multicenterstudie FRISC II som jämförde PCI och by- pass med konservativ 

medicinsk behandling att risken för nya hjärtinfarkter minskade med 44 % (Lagerqvist, 2006).  

För patienter med hjärt- kärlsjukdom är rehabilitering och livsstilsförändringar av största vikt för att 

uppnå en god livskvalitet och de livsstilsförändringar som bör genomföras för att undvika 

ytterligare hjärt- kärlsjukdomar bör man få information om redan på sjukhuset då 

sekundärpreventiva åtgärder minskar risken för återinsjuknande och död och gör så att 

livskvaliteten förbättras (hjärt- lungfonden, 2008). Socialstyrelsen införde 1994 riktlinjer om att 

varje landsting i Sverige skulle erbjuda rehabilitering och i det nationella kvalitetsregistret SEPHIA 

gör man uppföljningar 2 gånger under det första året på alla patienter under 75 år som genomgått en 
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hjärtinfarkt (SEPHIA, 2007). Det är av största vikt att man fullföljer rehabiliteringsprogrammen 

men en studie har visat att det oftare är kvinnor än män som har en tendens att inte fullfölja 

programmen vilket förvånade författarna (Yohannes, 2006).  Rökning är det livsstilsmönster som 

signifikant försämrar livskvaliteten efter en PCI och i en studie med 1400 deltagare så fann man att 

efter ett år så var livskvaliteten upp till 75 % lägre för rökare än för icke rökare. I samma studie 

visade det sig också att det är fler icke rökare än rökare som fullföljer rehabiliteringsprogrammen 

(Taira, 2000). Års rapporten från RIKS-HIA visar att det under 13 månader har blivit en 

kontinuerlig höjning av riskfaktorer såsom rökning hos hjärtpatienter vilket har gjort att man ökat 

sekundärpreventionen. Samtidigt visar också resultatet i rapporten att kvinnor har fler riskfaktorer 

än män(Riks-Hia Årsrapport, 2007). 

 

Undersökningar gällande livskvalitet har visat att kvinnor har svårare än män att nå full livskvalitet 

och detta utan skillnader i behandlingsinsatserna. Och det har visat sig att kvinnor och män upplever 

smärta olika vilket gör att män oftare än kvinnor söker vård då kvinnor inte relaterar smärtan till 

hjärtsjukdom(Hjärt- lungfonden, 2008). Kvinnor har oftare än män somatiska symtom efter PCI och 

skillnaden till det kan förklaras av att kvinnor har mindre hjärtan än män och även tunnare kranskärl 

och oftast är smärtan mer diffus hos kvinnor än hos män vilket påverkar livskvaliteten(Hjärt- 

Lungfonden, 2003). Kvinnor har enligt en studie(Boutin- Foster, 2007) lägre socialt stöd än män, 

och social isolering, depression, negativ stress och sömnbrist är faktorer som ger kvinnor en sämre 

livskvalitet och det har visat sig att kvinnor som upplever stress både på arbetet och i hemmet löper 

tre gånger så hög risk att åter drabbas av hjärtinfarkt(Hjärt-lungfonden kvinnor, 2008).  

 

4.3 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva mäns och kvinnors förändrade upplevelse av livskvalitet efter en 

PCI behandling och författarna har valt att genomföra studien som en beskrivande litteraturstudie. 

Då forskning av hjärt-kärlproblem och olika behandlingsmetoder konstant pågår i hela världen 

tyckte författarna att en litteraturstudie var lämplig för att få en sammanställning av aktuell 

forskning. Databaser som användes Pubmed, Academic Search Elit och Cinahl som är välkända 

databaser. Samtliga 19 artiklar var kvantitativa och granskades av båda författarna gällande syfte 

urval och metod. Författarna granskade alla artiklar enskilt för att sedan göra sammanställningen 

gemensamt. Då den behandlande tekniken av angina hela tiden utvecklas har författarna begränsat 

sökningen av artiklar på en tidsperiod på 10 år. Styrkor i denna studie var att alla artiklar var 

skrivna på engelska och att flertalet av studierna var randomiserade kontrollerade studier. Många 

artiklar har gjort jämförelse av livskvalitet efter olika behandlingsmetoder vilket kan vara en styrka 

för att beskriva livskvaliteten. 
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4.4 Allmän diskussion 

Liskvaliteten för patienter med angina pectoris (kärlkramp) blir väldigt begränsad inte bara för att 

man får ont utan också för att livet i allmänhet blir begränsat genom att man inte orkar lika mycket 

fysiskt som förut. PCI-behandling är den behandling som snabbast kan förbättra livskvaliteten för 

dessa patienter. Behandlingen är också kostnadseffektiv och innebär sällan stora risker för 

patienterna. Metoderna för att minska lidandet för patienterna har blivit allt bättre genom att 

tekniken har utvecklats och man kan nu koppla och sända ett EKG direkt i ambulansen till en 

hjärtspecialist. Om patienten har en pågående hjärtinfarkt förs patienten direkt till PCI- Lab. för 

behandling för att undvika stora skador på hjärtmuskeln. När patienten genomgår en akut PCI på 

grund av en pågående hjärtinfarkt så är detta förstås en oerhört psykisk belastning för patienterna 

som de kan behöva hjälp att bearbeta efteråt. Vi anser att det behövs ytterligare forskning i hur man 

hjälper patienterna psykologiskt och fysiologiskt efter en akut PCI.  
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Bilaga 1 

Tabell 2  
Översikt av artiklar, författare, år, titel, design, undersökningsgrupp, urval, datainsamlingsmetod, analysmetod och 

kvalitetsbedömning 

Författare/årtal Titel Design Undersökningsgrupp 

Urval 

Datainsamlingsmetod Analysmetod Kvalitets- 

Bedömning 

Veenstra,  

et al 

År 2004 

 

Association of 

changes in health-

related quality of 

life in coronary 

heart disease with 

coronary 

procedures and 

sociodemographic 

characteristics 

Kvantitativ, 

Prospektiv 

Kvasi-

experimentell 

Urval 254 

Bortfall anges ej 

RESQUA 

SF-36 

X² 

t-test 

pairedsamples 

 

1,2,3,4,5,6 

Charlson,  

et al,. 

År 2007 

 

Changing health 

behaviors to 

improve health 

outcomes 

after angioplasty: 

a randomized trial 

of net present 

value 

versus future 

value risk 

communication 

 

Kvantitativ, 

prospektiv 

RCT 

Urval 

2022 

Bortfall 1362 

Exklusionkriterier 

Ej engelsk talande 

Hemodynamisk 

instabil, deltagare i 

andra studier, mental 

status, lever 

utomlands, 

cancersjuka, döva 

The Charlson 

comorbidity scale 

The dietary 

Questionnaire 

Minnesota 

leisure time activity 

questionnaire 

SAS  v.8.02 

The Charlson 

comorbidity 

scale 

BMI 

Medicinsk 

data 

semi-

quantitative 

food 

frequency 

questionnaire 

Minnesota 

leisure time 

activity 

questionnaire 

1,2,4,6 

Kähler,  

et al 

År 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coronary 

angioplasty in 

octogenarians 

Quality of life 

and costs 

Kvantitativ, 

prospektiv 

Kvasi-

experimentell 

 

 

Urval 68  

Bortfall 0 
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Mann–

Whitney U 

test 

X² 
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Percutaneous 
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One-Year Results 
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Effect of PCI on 

Quality of Life in 

Patients 

with Stable 

Coronary Disease 

 

Kvantitativ, 

prospektiv 

RCT 

Urval 3071 

Bortfall 784    

Exklusionskriterier: 

Anges ej 

 

SAQ 

 RAND-36  

X² 

t-test 

pattern-

mixture 

model 

1,2,4,5,6 
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Författare/årtal Titel Design Undersökningsgrupp 

Urval 

Datainsamlingsmetod Analysmetod Kvalitets- 

bedömning 

Mortensen,  

et al,. 

År 2000 

Health related 

quality of life 

after conservative 

or 

invasive 

treatment of 

inducible 

postinfarction 

ischaemia 

Kvantitativ, 

prospektiv 

RCT 

Urval 122 

Inklusionskriterier: 

Under 70 år, ej 

tidigare infarkt, 

trombolys behandlade 

inom 12 timmar 

SF-36 

Rose’s angina 

questionnaire 

Rose dyspnoea 

questionnaire 

Cronbach-á, 

Wilcoxon’s 

non-

parametric 

test, 

X² 

 

1,2,3,4,5,6 

Taira, 

et al,. 

 År 2000  

 

Impact of 

Smoking on 

Health-Related 

Quality of Life 

After 

Percutaneous 

Coronary 

Revascularization 

 

Kvantitativ 

Prospektiv 

RCT 

Urval 1789 

Bortfall 357 

Exklusionskriterier: 

Hjärtinfarkt inom 5 

dagar, stroke inom 3 

månader 

 

SF-36 t-test 

Wilcoxon 

rank-sum 

tests 

Fisher exact 

test 

 

 

1,2,4,5,6 

Spertus, 

et al,. 

År 2004 

 

 

 

 

 

 

 

Predictors of 

Quality-of-Life 

Benefit After 

Percutaneous 

Coronary 

Intervention 

Kvantitativ, 

prospektiv 

Kvasi-

experimentell 

 

Urval 2762 

Bortfall 1518 

Exklusionskriterier: 

Akut infarkt 

SAQ ANOVA, 

SAS 8.2  

R version 

1.8.0. 

1,2,3,4,5,6 

Yohannes 

et al,. 

År 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predictors of 

drop-out from an 

outpatient cardiac 

rehabilitation 

programme 

 

Kvantitativ 

Prospektiv 

Kvasi-

experimentell 

 

Urval 203 

Bortfall 54 

Inklusionskriterier: 

Engelsktalande, kunna 

skriva Engelska. 

 

Semi-structured 

questionnaire 

The Hospital Anxiety 

Depression Scale 

Illness Perception 

Questionnaire 

Quality of Life after 

Myocardial 

Infarction 

Questionnaire 

 

X² 

t-test 

SPSS 

 

1,2,3,4,5 
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Pilote,  

et al,. 

År 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quality of Life 

After Acute 

Myocardial 

Infarction 

Among Patients 

Treated at Sites 

With 

and Without On-

site Availability 

of Angiography 

Kvantitativ, 

prospektiv 

RCT 

 

urval 587 

Bortfall anges ej 

Exklusionskriterier: 

Förstå Engelska eller 

Franska, överlevt 24 

timmar efter infarkt 

 

 

 

SF-36 

EuroQol 

Duke Activity 

Status Inde 

Katz activities of daily 

living scale, 

Rose questionnaire 

Bayes factors 

univariate 

analyses 

multivariate 

analyses 

1,2,4 

Währborg 

År 1999 

 

 

 

 

 

Quality of life 

after coronary 

angioplasty or 

bypass 

surgery 

1-year follow-up 

in the Coronary 

Angioplasty 

versus Bypass 

Revascularization 

Investigation 

(CABRI) trial 

Kvantitativ, 

prospektiv 

RCT 

 

urval 154 

Bortfall 340 

Exklusionskriterier: 

Under 76 år, tidigare 

infarkt, förväntad kort 

överlevnad, tidigare 

stroke.  

Nottingham Health 

Profile 

Fisher’s exact 

test 

Mann–

Whitney U 

test 

Spearman’s 

partial rank-

order 

Correlation 

Spearman’s 

rank-order 

statistic 

1,2,3,4, 

Graham, 

Et al,. 

År 2006 

Quality of life 

after coronary 

revascularization 

in the 

elderly 

Kvalitativ 

Prospektiv 

Kvasi-

experimentell 

 

 

 Urval 21573 

Bortfall anges ej 

Exklusionskriterier: 

Anges ej 

 

SAQ Two-sided 

tests 

ordinal 

regression 

analysis 

X² 

1,2,4,5,6 

Mark,  

et al,. 

År 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quality of Life 

after Late 

Invasive Therapy 

for Occluded 

Arteries 

Kvantitativ, 

prospektiv 

RCT 

 

Urval 1970  

Bortfall 1019 

Exklusionskriterier: 

Anges ej 

 

DASI 

Medical Outcomes 

Study 

 SF-36 

 SWED-QUAL 

Rose angina and 

dyspnea 

questionnaires 

Wilcoxon 

rank-sum test 

X² 

 

1,2,3,6 
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Författare/årtal Titel Design Undersökningsgrupp 

Urval 

Datainsamlingsmetod Analysmetod Validitets  

Testade 

Brorsson,  

et al,. 

År 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quality of life of 

chronic stable 

angina patients 4 

years after 

coronary 

angioplasty or 

coronary artery 

bypass surgery 

Kvantitativ, 

prospektiv 

RCT 

Urval 4398 

Bortfall 2913 

Exklusionskriterier: 

CBGA, PCI inom 6 

månader, icke 

svenskar, andra 

studier, inkomplett 

medicinsk journal, 

kirurgiska 

hjärtoperationer 

(SWED-QUAL) 

anginal frequency 

scale 

 

Cronbach-á, 

X² 

Fisher's 

exact test 

Wilcoxon's 

signed rank 

test 

Mann-

Whitney 

U-test 

General 

Linear 

Model 

Repeated 

Measures test 

Spearman's 

rho 

SPSS 9.0 

1,2,3,4, 

Brorsson,  

et al,. 

År 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quality of life of 

patients with 

chronic stable 

angina 

before and four 

years after 

coronary 

revascularization 

compared with a 

normal 

population 

Kvantitativ, 

prospektiv 

RCT 

 

Urval 4398 

Bortfall 3256 

Exklusionskriterier: 

CBGA, PCI inom 6 

månader, icke 

svenskar, andra 

studier, inkomplett 

medicinsk journal, 

kirurgiska 

hjärtoperationer 

Frågeformulär,  

Journal 

SWED-QUAL, 

SECOR/SBU 

Cronbach-á,  

X² 

 Fisher’s 

exact test, 

Univariate 

GLM, 

 SPSS 10.1 

1,2,3,4, 
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Författare/årtal Titel Design Undersökningsgrupp 

Urval 

Datainsamlingsmetod Analysmetod Validitets  

Testade 

Hofman-Bang,  

et al,. 

År 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Two-year results 

of a controlled 

study of 

residential 

rehabilitation for 

patients treated 

with percutaneous 

transluminal 

coronary 

angioplasty 

A randomized 

study of a 

multifactorial 

programme 

Kvantitativ, 

prospektiv 

RCT 

 

Urval 151 

Bortfall 64 

Exklusionskriterier: 

Anges ej 

 

AP-QLQ 

HALTAM’ 

questionnaire 

Symptom limited 

exercise tests (WSL) 

t-test 

Fisher’s exact 

test 

MANOVA 

Wilcoxon 

rank sum test 

1,2,4,6 

Eastwood,  

et al,. 

År 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uncertainty and 

health-related 

Quality of life 1 

year after 

coronary 

angiography 

 

Kvantitativ, 

prospektiv 

Kvasi-

experimentell 

 

 

Urval 100 

Bortfall 7 

Exklusionskriterier: 

Dialyspatienter, 

tidigare PCI, kroniska 

hjärtfel, under 18 år, 

inte förstå Engelska. 

SF 36, 

The quality of life 

index-Cardiac III, 

 SAQ  

The Uncertainty 

Illness 

Scale-Community, 

 The Multiple Affect 

Adjective Check List,  

The Perceived Social 

Support Scale, 

t-test 

 X² 

CQLI-3 

 

1,2,3,4,5,6 

Lagerqvist,  

et al,. 

År 2006 

5-year outcomes 

in the FRISC-II 

randomised trial 

of an 

invasive versus a 

non-invasive 

strategy in non-

ST-elevation 

acute coronary 

syndrome: a 

follow-up study 

Kvantitativ, 

prospektiv 

RCT 

 

urval 2457 

Bortfall anges ej 

Exklusionskriterier: 

Behandlad med 

trombolys de senaste 

24 timmarna, PCI 

senaste 6 månaderna, 

äldre än 75 år, 

hjärtkirugi. 

 

investigator report 

forms 

outpatient visits 

X² 

the integrated 

risk 

stratification 

tool (FRISC 

score) 

SPSS 12・ 0. 

1,2,3 
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Förklaring av förkortningar: 

ANOVA ( Analysis of variance) 

 AP-QLQ (Angina Pectoris Quality of Life Questionnaire) 

BMI ( Body Mass Index) 

CES-D (Center for Epidemiologic Studies Depression Scale) 

DASI (Distributed Arrays of Small Instruments) 

GLM (General Linear Models) 

SAS (Statistical Analysis System 

SAQ (Seattle Angina Questionnaire)   

SF36 (Short form 36), 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences 

SWED-QUAL (Swedish Quality of Life Survey) 

RCT (Randomised controlled trial) 

RESQUA (Research and Quality improvement)  

 X² (chi-square test) 

 

1= Beskriver metod och resultat 2= Beskriver urval 3= Diskuteras etik  

4= Beskriver bortfallen 5= Reabilitets testade instrument 6= Validitets testade instrument 
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Bilaga 2 
Tabell 3 

Tabell övervalda artiklar i resultatet. 

FÖRFATTARE/ÅRTAL SYFTE RESULTAT 

Mortensen,  

et al,. 

År 2000 

Att undersöka hälsorelaterad 

livskvalitet hos patienter med 

ischemi efter hjärtinfarkt  

 

Patienter som genomgått en PCI 

behandling hade en högre 

livskvalitet än patienter som 

behandlats med medicinering. 

PCI patienterna led dock oftare  

av koncentrationssvårigheter än 

de medicinbehandlade 

patienterna. 

Brorsson,  

et al,. 

År 2002 

 

 

 

 

Att undersöka hälsorelaterad 

livskvalitet efter revaskularisering 

hos patienter med stabil angina 

jämfört med den vanliga 

befolkningen 

Efter fyra år var 3/5 av 

patienterna fria från angina och 

deras livskvalitet var densamma 

eller bättre än den allmänna 

svenska befolkningen 

Pilote,  

et al,. 

År 2002 

 

Att jämföra hur livskvaliteten blir 

om man har tillgång till PCI efter 

en akut hjärtinfarkt eller inte 

Livskvaliteten var högre på de 

platser man kunde utföra en PCI 

efter en akut hjärtinfarkt än där 

man inte kunde det. 

Weintraub,  

et al,. 

År 2008 

 

 

Att undersöka om PCI jämfört 

med optimal medicinering ger en 

bättre livskvalitet. 

 

Båda grupperna fick förbättrad 

livskvalitet som dock var högre 

hos PCI gruppen än bland de 

patienter som behandlas med 

medicinering. Efter 36 månader 

var livskvaliteten den samma. 

Spertus, 

et al,. 

År 2004 

Att identifiera de egenskaper som 

förbättrar livskvaliteten efter PCI 

Den störste egenskapen relaterat 

till livskvaliteten var angina 

besvär. 

Boutin-Foster, 

et al,. 

År 2007, 

 

Att undersöka om det är någon 

skillnad mellan könen relaterat till 

depressiva symtom och socialt 

stöd. 

Kvinnor hade  mer depressiva 

symtom och mindre socialt stöd 

än män. 

Yohannes 

et al,. 

År 2006 

 

 

Att undersöka skillnader gällande 

livskvalitet på patienter som 

hoppar av 

hjärtrehabiliteringsprogram och de 

som är kvar. 

Fler kvinnor än män fullföljer inte 

programmet och sämre 

sjukdomskunskaper, självkontroll 

samt egenvård var 

konsekvenserna.  
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FÖRFATTARE/ÅRTAL SYFTE RESULTAT 

Eastwood,  

et al,. 

År 2008 

 

Hur osäkerhet relaterat till PCI 

påverkar livskvaliteten. 

En hög osäkerhet påverkar livskvalitet 

ett år efter behandlingen. 

Mark,  

et al,. 

År 2009 

Hur  PCI på infarktpatienter 

påverkar livskvalitet jämfört 

med patienter som fick 

medicinering. 

Efter 4 månader var livskvaliteten 

högre för PCI patienterna men 

skillnaden minskade efter ett och två 

år. Psykologiskt fanns det ingen 

skillnad på grupperna 

Brorsson,  

et al,. 

År 2001 

Att jämföra patienter som gjort 

en PCI eller en CABG relaterat 

till livskvalitet 

Alla patienter fick minskade angina 

besvär PCI patienterna fick oftast göra 

fler behandlingar. CABG patienterna 

hade en lägre frekvens av angina och 

högre livskvalitet 

Taira, 

et al,. 

 År 2000  

 

 

 

 

Hur påverkar rökning patienter 

som gjort en PCI 

Rökning försämrar livskvaliteten efter 

en PCI. 

Veenstra,  

et al 

År 2004 

 

Att mäta förändringar i 

livskvaliteten av patienter som 

genomgått invasiva 

behandlingar och jämföra dessa 

sociodemografiskt.    

Yngre män som var välutbildade höjde 

sin livskvalitet efter PCI men inga 

sociodemogafiska skillnader hittades. 

Psykosociala förbättringar gällande 

livskvalitet var störst. 

Kähler,  

et al 

År 1999 

Att undersöka hur livskvaliteten 

påverkar äldre efter en PCI och 

jämföra mot yngre 

Livskvaliteten höjdes väsentlig. för 

äldre som gjorde en PCI och 

skillnaden var högre än för yngre 

Zhang,  

et al,. 

År 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att jämföra livskvaliteten 

mellan CABG och PCI 

Både CABG och PCI förbättrar 

kraftigt livskvaliteten efter 6 och 12 

månader men den var högre efter 

CABG. Patienter som fick göra om 

behandlingen fick sämre livskvalitet 

både efter 6 månader och 12 månader. 
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FÖRFATTARE/ÅRTAL SYFTE RESULTAT 

Hofman-Bang,  

et al,. 

År 1999 

 

 

Att undersöka risker och 

beteende och dess förändringar 

under 2 år efter PCI   

Rehabilitering påverkade till viss 

livsstilsförändring men inte allt. 

Charlson,  

et al,. 

År 2007 

 

 

Att undersöka om en innovativ 

strategi skulle vara mer effektiv 

för att ändra beteende hos 

patienter efter en PCI 

Inga skillnader framkom i den här 

studien gällande hälsa efter 2 år 

P. Währborg 

År 1999 

Att jämföra PCI och CABG 

gällande livskvaliteten under ett 

år 

Ingen större skillnad i hälsorelaterad 

livskvalitet men tecken på en ökad 

energi hos CABG patienterna 

Graham, 

Et al,. 

År 2006 

 

 

 

Att undersöka hur livskvaliteten 

blir för äldre som genomgår en 

PCI 

Att äldre har stora fördelar av 

behandlingen och att ålder inte ska 

vara en faktor för att få behandlingen 

Lagerqvist,  

et al,. 

År 2006 

Att jämföra mortalitet under 5 

år mellan patienter som 

genomgår invasiv behandling 

och de som inte gör det 

Mortaliteten var 44 % lägre för de som 

genomgick en invasiv behandling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


