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Abstrakt 

Bakgrund: Kardiovaskulär sjukdom är idag den vanligaste dödsorsaken globalt sett och 

fler människor dör av denna sjukdom än av någon annan sjukdom. Gävleborg, som är 

ett av de mest drabbade länen i Sverige, är ett län med låg utbildningsnivå och 

medelinkomst vilket är kända faktorer att påverka den hälsorelaterade livskvalitén. Ur 

ett folkhälsoperspektiv är det viktigt att denna grupp individer ges förutsättningar för en 

så hög hälsonivå som möjligt. 

Syfte: Denna studie syftade till att ta reda på hur den hälsorelaterade livskvalitén 

upplevdes hos individer som insjuknat i hjärtinfarkt samt om det fanns samband mellan 

hälsorelaterad livskvalitet och variabler såsom kön, utbildningsnivå, ålder, civilstånd, 

fysisk aktivitetsnivå, avstånd till sjukhus där det fanns möjlighet att delta i 

hjärtrehabilitering och deltagande i hjärtrehabilitering. Detta för att utforska om det 

fanns insatser utifrån ett folkhälsoperspektiv som bör beaktas för att förbättra 

hälsonivån.  

Metod: Studien hade en kvantitativ studiedesign och genomfördes som en 

tvärsnittsstudie. Frågeformuläret som användes bestod av EQ-5D-3L och EQ-5D-VAS 

samt av frågor av demografisk karaktär. Statistiska beräkningar gjordes med IBM SSPS 

Statistics 24. 

Resultat: Resultatet visade att 12–18 månader efter insjuknandet i hjärtinfarkt fanns en 

relation mellan individers hälsorelaterade livskvalitet och olika mängd och intensitet av 

fysisk aktivitet. Mer tid av fysisk aktivitet hade samband med högre nivå av 

hälsorelaterad livskvalitet. Visst samband i denna population från Gävleborgs gick även 

att se mellan livskvalitet och ålder men då endast på dimensionen huvudsakliga 

aktiviteter.  

Slutsats: Fysisk aktivitet har samband med hälsorelaterad livskvalitet efter hjärtinfarkt. 

Individer som insjuknat i hjärtinfarkt bör ges anpassat stöd för att komma i gång med 

och bibehålla fysisk aktivitet och få det som en naturlig del av livet. 

 

Nyckelord: EQ-5D, hjärtinfarkt, hälsorelaterad livskvalitet, kranskärlssjukdom, 

riskfaktorer. 

 
  



 

 

Abstract 

Background: Cardiovascular disease is globaly the most common lethal disease. The 

Swedish county of Gävleborg has one of the highest rates of cardiovascular diseases in 

the country. The inhabitants have generally a low level of education and low wages 

which both are known predictors for low levels of health-related quality of life. From a 

public health perspective it is important to support this group of individuals to the best 

health as possible. 

Aim: To investigate the health-related quality of life in a population affected by coronar 

disease and explore whether there was a relation between health-related quality of life 

and gender, age, educational level, marital status, level of physical activity, distance to 

cardiac rehabilitation and participation in cardiac rehabilitation. 

Method: This work had a quantitative, cross-sectional design. The questionnaire used 

was based on EQ-5D-3L and EQ-5D-VAS with additional questions about 

demographics. The statistical calculations were made with IBM SSPS Statistics 24. 

Results: The most dominate result was a relation between health-related quality of life 

and physical activity. The more physical activity, the better health related quality of life. 

There was also a connection between quality of life and age but just in the dimension of 

usual activities. 

Conclusion: Physical activity is associated with health-related quality of life in this 

group of patients. Individuals with coronary heart disease should be supported to start 

and maintain a physically active life. 

 

Keyword: EQ-5D, heart attack, health related quality of life, coronar disease, risk 

factor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

Detta arbete har ibland inneburit en kamp. En kamp mot tiden och en kamp mot 

tröttheten. Efter att våren 2016 diagnostiserats med bröstcancer lade jag 

uppsatsskrivandet åt sidan. Varför skriva uppsats när tankarna ständigt snurrade runt om 

jag skulle överleva och få uppleva våren och sommaren med min familj eller inte? Flera 

operationer, cytostatikabehandling och strålning har gjort att jag i dag är cancerfri. 

Behandlingarna har gett följder som jag långsamt återhämtar mig ifrån bland annat en 

påtaglig hjärntrötthet. Men tanken att skriva färdigt uppsatsen har ändå funnits i 

bakhuvudet. Tack vare min fantastiska handledare Bahare Eslami på Mittuniversitetet 

har jag nu lyckats att slutföra mitt uppsatsskrivande med glädje trots de svårigheter som 

jag periodvis haft. Hon har stöttat, granskat och gett feedback på ett otroligt tålmodigt 

sätt. Utan hennes hjälp och min makes uppbackning hade det inte blivit någon uppsats. 

Tack Bahare och tack Jan för er hjälp! 

 

Anna-Maria Säll, Kilafors 2017-06-14  
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Inledning  

Kardiovaskulära sjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken globalt sett och fler 

människor dör av dessa sjukdomar än av någon annan sjukdom 

(Världshälsoorganisationen, 2017a). Under 2012 avled 17,5 miljoner individer av detta, 

vilket motsvarar 31 % av alla dödsfall i världen (Världshälsoorganisationen, 2017a). 

Kardiovaskulära sjukdomar omfattar ett tio-tal sjukdomar som till exempel olika 

kranskärlssjukdomar, däribland hjärtinfarkt (Hjärt-lungfonden, 2017). 

Kranskärlssjukdom innebär att någon form av förträngning i hjärtats kranskärl eller 

småkärl täpper till blodets väg i kärlen och orsakar syrebrist i hjärtmuskeln (Ehrenkrona 

& Öman, 1994; Hjärtlungfonden, 2015; Olsson, 1991). Av gruppen avlidna i 

kardiovaskulära sjukdomar berodde 7,4 miljoner av dödsfallen på kranskärlssjukdom. 

Enligt de preliminära siffror som kom ut i februari 2017, insjuknade 365 personer per 

100 000 invånare i hjärtinfarkt i Sverige under 2015 (Socialstyrelsen, 2017a). I ett av de 

mest drabbade länen i Sverige, Gävleborgs län, insjuknade 2015 398 personer per 100 

000 invånare i hjärtinfarkt (Socialstyrelsen, 2017a). Gävleborgs län, som omfattar 

Hälsingland och Gästrikland, har bland den lägsta medellivslängden i landet. För 

kvinnor är medellivslängden i länet 81,87 år och för män 77,72 år jämfört med rikets 

82,80 år för kvinnor och 78,57 år för män (Statistiska centralbyrån, 2011). Länet ligger 

också sämre till än riket vad gäller utbildningsnivå. I Gävleborgs län har 14 % av 

befolkningen mellan 25–64 år enbart förgymnasialutbildning och 53 % har som högst 

gymnasieutbildning. Resterande del av befolkning har någon form av 

eftergymnasialutbildning. Detta att jämföra med riket där 12 % enbart har förgymnasial 

utbildning och 44 % har som högst gymnasieutbildning och resterande någon form av 

eftergymnasialutbildning (Statistiska centralbyrån, 2017a). Noteras kan att 

utbildningsnivån speglas i förvärvsinkomsten. Under 2014, var medelinkomsten i 

Gävleborgs län 212 500 kronor för kvinnor och 275 500 kronor för män medan den i 

riket var 228 500 kronor för kvinnor och 299 800 kronor för män. (Statistiska 

centralbyrån, 2017b). Sambandet mellan socioekonomisk status och hälsonivå bekräftas 

i den Nationella folkhälsoenkäten (Region Gävleborg, 2014a &b), där det visas att 

hälsonivåerna i länet, både när det gäller fysisk och psykisk hälsa generellt är lägre än i 

riket och att kvinnor anger lägre hälsonivåer än män och tänkas kan, att denna bild även 

finns hos gruppen kranskärlssjuka. 
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Bakgrund 

Kranskärlssjukdom orsakar mycket lidande för patienten och påverkar den 

hälsorelaterade livskvalitén och leder till stora ekonomiska kostnader både på 

individnivå och på samhällsnivå (Lidell et al., 2015; Norekvål et al., 2009 & Rumsfeld 

et al., 2001). Under 2010 gick den totala samhällskostnaden för hjärtinfarkter i Sverige 

upp till 61,5 miljarder kronor; där sjukvårdskostnader stod för 41 procent, informell 

vård som gavs av närstående stod för 30 procent och indirekta kostnader (t ex. 

produktionsbortfall till följd av förtid död, sjuklighet samt nedsatt arbetsförmåga) stod 

för 29 procent (Steen-Carlsson & Persson, 2012). Arbetet med primär- och 

sekundärprevention för att minska antalet insjuknade och återinsjuknade, är under 

ständig utveckling och det är ett område som det arbetas mycket med över hela världen 

liksom i Sverige (National Heart Foundation of Australia and the Cardiac Society of 

Australia and New Zealand, 2012; Socialstyrelsen, 2015a; World heart federation, 2017 

a). Omfattningen av arbetet och mängden drabbade gör detta till en prioriterad 

folkhälsofråga. 

Hälsa och livskvalitet 

Traditionellt sett har mätning av hälsa ofta skett i form av mått på mortalitet, 5-års 

överlevnad, komplikationer, bio-kemiska fynd och så vidare. Dessa mått behövs, det 

som dock missas i dessa variabler är hur individer som fortfarande lever upplever sin 

hälsostatus (Bowling, 2005). När hälsostatus ska mätas är det således viktigt att utforska 

hur individen upplever sin totala hälsorelaterade livskvalitet och inte enbart se till de 

biomedicinska fynden som kan påverka hälsan hos den berörda personen.  

Att vara kranskärlssjuk påverkar livskvalitén hos enskilda individer och deras 

närstående. En god livskvalitet är något som de flesta individer önskar sig. Begreppet 

livskvalitet kan i vardagen handla om att må bra, men vad betyder det? Det är lätt att 

hamna i viss begreppsförvirring då det inte finns några specifika enhetliga, tydliga 

termer inom detta område. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

(2012) refererar till Världshälsoorganisationens beskrivning av livskvalitet. Enligt 

Världshälsoorganisationen handlar livskvalitet om individens uppfattning av sin 

livssituation i relation till rådande kultur och normer, och i förhållande till sina egna 

mål, förväntningar, värderingar och intressen (Statens beredning för medicinsk och 
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social utvärdering, 2012). Det är således individens upplevelse som beskrivs och inte 

den biomedicinska aspekten. Bowling beskriver att livskvalitet omfattar en individs 

psykologiska inställning och känslomässiga välmående, fysiska och psykiska hälsa samt 

att ha de fysiska förutsättningarna att göra vad en önskar, ha goda relationer med vänner 

och familj, delta i sociala aktiviteter, bo i en trygg miljö, ha tillräckligt med pengar och 

vara självständig (Bowling, 2005). Livskvalitet kan således tolkas vara ett begrepp som 

omfattar flera olika faktorer bland annat socioekonomisk status och hälsa. Att definiera 

hälsa och beskriva det på ett sätt som de flesta individer oavsett härkomst kan relatera 

till är komplicerat. 1946 definierade Världshälsoorganisationen hälsa som: “ett tillstånd 

av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och ej blott frånvaron av 

sjukdom och välbefinnande.” (Världshälsoorganisationen, 2015). Hälsan påverkas 

således inte bara av en medicinsk sjukdom utan också av interaktionen mellan 

människor och deras omgivning (Blaxter, 2010).  

Att utvärdera en individs eller grupps livskvalité är en omfattande uppgift, i stället kan 

en titta på enskilda delar såsom den hälsorelaterade livskvalitén i en specifik population 

för att se om det finns faktorer som det finns samband mellan inom gruppen. Den 

hälsorelaterade livskvalitén omfattar fysisk och psykisk hälsa: hälsorisker, 

sjukdomstillstånd, funktionella förmågor, socialt stöd och socioekonomisk status 

(Centers for disease control and prevention, 2011).   

Riskfaktorer för kranskärlsjukdom 

En individs möjlighet att påverka risken att insjukna i kranskärlssjukdom varierar 

utifrån vilken slags risk det handlar om, vissa går att påverka medan andra inte går att 

påverka. De påverkansbara faktorer som är kända att öka risken för insjuknande är 

bland annat högt blodtryck, blodfettsrubbning, övervikt/fetma, tobaksanvändning, 

diabetes och brist på fysisk aktivitet. Detta kan individen tillviss del själv påverka 

genom att göra hälsosamma livsstilsval som att lägga om kosten, motionera mer och 

sluta röka (World heart federation, 2017 b). De faktorer som vi inte kan göra något åt 

eller är svåra att påverka, men som ger ökad risk för insjuknande är till exempel ålder, 

kön, socioekonomisk status och ärftlighet (Folkhälsomyndigheten, 2016; 

Socialstyrelsen, 2012; 1177, 2013). Ökad ålder leder bland annat till fysiologiska 

förändringar som kan ge försämring av hjärtats pumpförmåga, högt blodtryck och ökad 

risk för förmaksflimmer vilket i sin tur leder till svårigheter att behandla hjärtsjukdomen 
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(1177, 2013; Wallentin, 2005). När det gäller könsskillnader är de mest framträdande i 

yngre populationer, där det setts att kvinnor löper mindre risk att insjukna i åldrar före 

klimakteriet. I de åldersgrupper där kvinnor passerat klimakteriet har könsskillnaderna 

jämnats ut (World heart federation, 2017 b).  

Tidigare forskning visar att det finns en mängd olika sociala determinanter som styr 

hälsan, som till exempel levnads- och arbetsförhållanden och sociala och samhälleliga 

nätverk (Kommissionen för jämlik hälsa, 2008; Marmot, 2004; Marmot och Wilkinson, 

2006). 

 

Figur 1. Bestämningsfaktorer för hälsa. Från Det handlar om jämlik hälsa. Dahlgren och Whitehead 

(2007/1991) citerad från SOU 2016:55. Kommissionen för jämlik hälsa, Sveriges riksdag (2016, s. 32). 

 

De sociala determinanterna styr även incidensen av insjuknande i kranskärlsjukdom 

(Kommissionen för jämlik hälsa, 2008; Marmot 2004; Marmot och Wilkinson, 2006). 

Figur 1 visar att det finns samhälleliga och kulturella faktorer som påverkar individens 

hälsonivå och det finns kunskap om att individer med yrken med liten möjlighet att 

påverka sin arbetssituation, ofta ”arbetar-yrken”, har större risk än andra att utveckla 

och insjukna i kranskärlssjukdom. (Kommissionen för jämlik hälsa 2008; Manrique-

Garcia, Sidorchuk, Hallqvist & Moradi, 2011; Marmot & Wilkinson, 2006).  

Påverkansfaktorer för hälsa, hälsorelaterad livskvalitet och 

livskvalitet vid hjärtinfarkt 

Ålder och kön 

Varje år görs en sammanställning av den svenska Folkhälsomyndigheten som är baserad 

på uppdaterade registerdata och data från aktuella enkätundersökningar med 
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folkhälsoanknytning.  Den visar, för 2016, att gruppen 65–84 åringar har lägre andel 

personer som skattar sin hälsa till bra eller mycket bra jämfört med övriga åldersgrupper 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). Själva åldrandet kan påverka hälsa och livskvalité dels 

genom den degeneration av kroppens funktioner som sker, det biologiska åldrandet, dels 

psykologiskt med den förändring av intellektuell förmåga, minne, kognition och 

personlighet som kan ske. Enligt vissa teorier finns en konflikt i det psykologiska 

åldrandet mellan integritet, förlikning med hur livet blev, kontra förtvivlan över 

ålderdomen och detta kan påverka hälsonivån (Ernsth-Bravell, 2013; Kristensson & 

Jakobsson, 2010). Åldern påverkar även livskvalitén i gruppen som insjuknat i 

hjärtinfarkt. Dueñas et al. (2011) visade att hög ålder försämrade möjligheten till god 

livskvalitet på sikt. Hawkes et al. (2013) kunde påvisa att äldre mådde sämre än yngre 

kort tid efter insjuknandet, under tid så försämrades dock även den yngre gruppens 

psykiska hälsa alltmer. Om det bortses från ålder och enbart tittas på könsskillnader, har 

det visat sig att hjärtinfarktsdrabbade män och kvinnors hälsorelaterade livskvalitet 

skiljer sig åt då kvinnor i högre andel anger att de har lägre hälsorelaterad livskvalitet 

jämfört med män (Bucholz et al., 2011; Dodson et al., 2012; Ose et al., 2014). Detta 

mönster går att se generellt i samhället då Folkhälsomyndigheten (2016) rapporterade i 

sin sammanställning, Folkhälsan i Sverige 2016 att kvinnor i allmänhet skattade sin 

hälsa lägre än män. 

Utbildningsnivå och civilstånd 

Utbildningsnivå är en prediktor för livslängd och hälsorelaterad livskvalitet generellt 

sett och skillnaden är markant mellan att ha som högst grundskoleutbildning eller att ha 

eftergymnasial utbildning (Folkhälsomyndigheten, 2014). Dessa skillnader påverkar 

även gruppen kranskärlssjuka. Redan 1999 presenterade Lim och Fischer (1999) en 

studie med syfte att utvärdera ett instrument för att mäta hälsorelaterad livskvalitet. De 

vände sig till individer som haft en stroke eller en hjärtinfarkt. De fann under processens 

gång att individer med låg utbildningsnivå angav signifikant lägre hälsorelaterad 

livskvalitet, både psykiskt och fysiskt. Detta bekräftades senare av Ose et al. (2014) som 

i sin studie visade att det fanns ett starkt samband mellan utbildningsnivå och 

hälsorelaterad livskvalitet där den hälsorelaterade livskvalitén påverkades till det bättre 

med högre utbildningsnivå. 

Ytterligare negativa faktorer för minskad hälsorelaterad livskvalitet efter hjärtinfarkt har 

visats att vara ensamboende och/eller ogift (Bucholz et al., 2011; Dodson et al., 2012) 
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Hur individer upplever sin livskvalitet utifrån civilstånd kan dock variera beroende i 

vilken ålder individen är och vilket kön individen har. En koreansk studie som använde 

mätinstrumentet EQ-5D, som dels har fem hälsodimensioner att förhålla sig till dels en 

skattningsskala för upplevd hälsa, visade att män som var singlar hade signifikant lägre 

livskvalitet än gifta män både vad gällde de fem dimensionerna och skattningsskalan. 

Bland kvinnor var den skattade livskvalitén bättre hos singlar än bland gifta eller 

separerade kvinnor men då livskvalitén mättes utifrån de fem dimensionerna hade gifta 

kvinnor den bästa livskvalitén. (Han, Park, Kim, Kim & Park, 2014) 

Fysisk aktivitet/hjärtrehabilitering 

Fysisk aktivitet efter hjärtinfarkt är en högt prioriterad åtgärd inom den svenska 

sjukvården (Socialstyrelsen, 2015a). Sedan tidigare är känt att personer med stabil 

kranskärlssjukdom bör rekommenderas aerob och muskelstärkande fysisk aktivitet för 

att minska kardiell mortalitet och sjukhusinläggning, reducera kardiovaskulära 

riskfaktorer såsom högt blodtryck och höga blodfetter, öka kondition och muskelstyrka 

(Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2016). De nationella riktlinjerna för vård vid 

kranskärlssjukdom indikerar att konditionsträning eller kombinerad konditions och 

styrketräning vid minst 2 tillfällen per vecka i minst 12 veckor behövs för att uppnå de 

positiva effekterna som nämns ovan (Socialstyrelsen, 2017b). Forskning indikerar också 

att fysisk aktivitet kan vara en faktor som påverkar den hälsorelaterade livskvalitén efter 

hjärtinfarkt (Dodson et al., 2012; Peixoto et al., 2015; Shibayama, 2012; Uysal & 

Özcan, 2012; Wang et al., 2010; Wang et al., 2016). Hur individer stöttas för att komma 

i gång med och vidmakthålla sin fysiska aktivitet är av betydelse, de individer som 

erhållit individuell rådgivning om fysisk aktivitet och träning i kombination med 

telefonkontakt under studiens gång anger högre nivå av hälsorelaterad livskvalitet 

jämfört med de som endast fått rådgivning om fysisk aktivitet och andra livsstilsvanor 

(Peixoto et al., 2015; Uysal & Özcan, 2012; Wang et al., 2010).  

Problemformulering  

Att drabbas av hjärtinfarkt beskrivs som en omvälvande händelse som påverkar 

livskvalitén på olika sätt (Fredriksson-Larsson, Alsén & Brink, 2013). Identifiering av 

faktorer som kan ha samband med den hälsorelaterade livskvalitén är av vikt för att ha 

möjlighet att sätta in insatser för optimering av hälsan. Som tidigare nämnts finns i 

Gävleborgs län socioekonomiska faktorer som generellt påverkar hälsonivåerna för 
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befolkningen, dessa faktorer kan även tänkas påverka de kranskärlssjuka i länet 

(Bucholz et al., 2011; Dodson et al., 2012; Dueñas et al., 2011; Hawkes et al., 2013; 

Statistiska centralbyrån 2017a & b). Förutom dessa faktorer kan även geografin ha 

påverkan på måendet. Gävleborgs län är ett län med mycket landsbygd och långa 

avstånd. Det finns tre akutsjukhus (Bollnäs, Hudiksvall och Gävle) och fem orter där det 

finns möjlighet att delta i fysioterapeutledd hjärtrehabilitering (Bollnäs, Hudiksvall, 

Gävle, Sandviken och Söderhamn). Det gör att det kan vara besvärligt att ta sig till 

sjukhus och till organiserad träning vilket gör att även detta kan vara en prediktor för 

hälsorelaterad livskvalitet. Att ta reda på vad som påverkar den hälsorelaterade 

livskvalitén för att kunna sätta in åtgärder där det behövs, om möjligt, är således viktigt 

för att kunna påverka hälsonivåerna i rätt riktning.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka hälsorelaterad livskvalitet 12–18 månader efter 

insjuknandet i hjärtinfarkt i en region med stor andel av befolkningen boende på 

landsbygd med långa avstånd till fysioterapeutledd hjärtrehabilitering. 

Frågeställning 

1. Hur upplever individer med kranskärlssjukdom sin hälsorelaterade livskvalitet 

12–18 månader efter utskrivning från slutenvård? 

2. Finns något samband mellan hälsorelaterad livskvalitet och kön, ålder, 

civilstånd, utbildningsnivå, avstånd till fysioterapeutledd hjärtrehabilitering, 

deltagande i fysioterapeutledd hjärtrehabilitering och fysisk aktivitetsnivå i 

denna population?   

Metod 

Vetenskapliga utgångspunkter 

I detta arbete har i huvudsak ett kvantitativt angreppssätt använts. Att kvantifiera 

information ger möjlighet att hantera stora informationsmängder och att utforska 

materialet med statistiska analyser för att se om det finns mönster och samband mellan 

olika variabler. Mätningen i detta arbete utfördes vid ett tillfälle, som en tvärsnittsstudie, 
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och gav en ögonblicksbild av den då aktuella upplevelsen av hälsorelaterade 

livskvaliteten för den aktuella populationen (Eggeby & Söderberg, 1999; Patel & 

Davidsson, 2011).  

Studiepopulation och datainsamling 

Studiepopulationen bestod av män och kvinnor under 75 år från Gävleborgs län som 

mellan första november 2015 och första mars 2016 genomgått ett-årsuppföljning efter 

insjuknande i hjärtinfarkt. Tiden efter insjuknandet varierade mellan 12–18 månader. 

Dessa individer identifierades retrospektivt från det svenska SEPHIA-registret 

(Swedheart, 2016a). Tillstånd att få tillgång till patientregistret erhölls skriftligen från 

verksamhetschefer för de respektive hjärtmottagningarna samt från författaren till denna 

studies verksamhetschef. Datainsamlingen utfördes med hjälp av en enkät som 

skickades till alla identifierade patienter. Dessutom bifogades ett informationsbrev med 

samtyckesformulär. I informationsbrevet fanns information om varför studien 

genomfördes, att deltagandet var frivilligt och hur informationen som respondenterna 

lämnat skulle hanteras. 98 individer identifierades att ha genomgått ett-årsuppföljningen 

efter insjuknande i hjärtinfarkt, 30 individer var kvinnor och 68 individer var män. 

Dessa personer kontaktades via brev med en fråga om att delta i studien vilket 61 

individer samtyckte till. 57 personer returnerade den skriftliga enkäten och 4 personer 

ville bli uppringda och intervjuade via telefon.  

SEPHIA-registret  

SEPHIA är en del av det svenska kvalitetsregistret RIKS-HIA (Swedheart, 2016 b). 

RIKS-HIA är ett svenskt register för hjärtintensivvård med syfte: ”att utveckla akut 

hjärtsjukvård genom kontinuerlig information om vårdbehov, behandling och 

behandlingsresultat samt förändringar såväl inom ett sjukhus i jämförelse med andra 

sjukhus” (Swedheart, 2016 b). RIKS-HIA är i sin tur en del av Swedheart. Swedheart 

startade 2009 genom att fyra befintliga kvalitetsregister, däribland RIKS-HIA, gick 

samman och bildade Sveriges största kvalitetsregister. Huvudsyftet med Swedheart är 

att stödja evidensbaserad terapiutveckling vid akut och kronisk kranskärlssjukdom och 

att registrera förändringar i vårdens kvalitet och innehåll inom ett sjukhus och mellan 

sjukhus. Målet med registret är att bidra till en minskad dödlighet och sjuklighet hos 

patienterna och öka kostnadseffektiviteten i vården (Swedheart 2016c). Registret samlar 

in information från samtliga patienter som genomgår kranskärlsröntgen, kateterburen 
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intervention eller öppen kirurgi (Swedheart 2016 c). I delregistret SEPHIA görs 

uppföljningar av patienter under 75 år som haft hjärtinfarkt och som registrerats i RIKS-

HIA. Uppföljningen sker under första året efter hjärtinfarkten och görs vid två tillfällen 

via mottagningsbesök eller telefon (Swedheart, 2016 c).  

Mått 

Sociodemografiska frågor bestod av ålder, kön, bostadsort, civilstånd/social situation 

(gift, sambo, särbo och singel) och utbildningsnivå (folkskoleutbildning, 

grundskoleutbildning, gymnasialutbildning kortare än 3 år, gymnasialutbildning minst 3 

år, eftergymnasialutbildning kortare än 3 år och eftergymnasialutbildning längre än 3 

år). Variabeln civilstånd/social situation kategoriserades vid de statistiska beräkningarna 

i två grupper: i ett förhållande och singel. Utbildningsnivå kategoriserades även det i tre 

grupper: högst folkskola/grundskola, högst gymnasienivå eller eftergymnasial 

utbildning. Ålder kategoriserades i två grupper; 63 år och yngre samt 64 år och äldre. 

Avståndet mellan respondenternas hem och sjukhus där fysioterapeutledd träning fanns 

att tillgå kategoriserades i grupperna: 0–20 km och 21 km och längre. De 

hälsorelaterade frågorna bestod av frågor om samsjuklighet, hälsorelaterad livskvalitet 

och nivå på fysisk aktivitet. För att mäta fysisk aktivitetsnivå användes socialstyrelsens 

(2011) rekommenderade frågor om fysisk aktivitet där patienten får skatta sin nivå av 

fysisk aktivitet, dels tiden för fysisk träning och dels tiden för vardagsmotion per vecka. 

För att klassas som fysisk träning krävs aktiviteter som ger andfåddhet exempelvis 

löpning, bollsporter eller motionsgymnastik (Hagströmer, Wisén & Hassmén, 2015). 

Till vardagsmotion räknas till exempel promenader, cykling och trädgårdsarbete. 

Frågorna syftar till att se hur många aktivitetsminuter en individ uppnår per vecka, 

målet är 150 aktivitetsminuter. Tiden för fysisk träning räknas dubbelt, det vill säga 30 

minuter fysisk träning (hög intensitet) ger 60 aktivitetsminuter medan tiden för 

vardagsmotion (måttlig intensitet) anges i angivet mått. Då respondenterna ombads att 

skatta sin aktivitet i förvalda intervaller togs i beräkningarna mittvärdet i det angivna 

intervallet, till exempel om det angivna intervallet var 90–120 minuter gjordes 

beräkningen på 105 minuter. När respondenten skattat mindre än 30 minuter fysisk 

träning eller vardagsmotion per vecka, men ändå inte 0 minuter, har beräkningarna 

gjorts från 30 minuter. Vardagsmotionen och den fysiska träningen bedömdes var för 

sig men också tillsammans i totala antalet aktivitetsminuter. 
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Som mått på den hälsorelaterade livskvalitén i detta arbete användes EQ-5D-3L och 

EQ-5D-VAS. EQ-5D-3L och EQ-5D-VAS är ett vanligt förekommande mätinstrument 

för att mäta livskvalitet, funktionell hälsa och välmående. Det anses även vara 

användarvänligt och lätt att svara på för respondenterna vilket antogs öka 

svarandegraden (Euroqol, 2016 a & b; Scoggins & Patrick, 2009). EQ-5D-3L är ett 

system för att beskriva hälsorelaterad livskvalité. Det består av fem dimensioner med en 

fråga för varje dimension. Dimensionerna som respondenten ska skatta är: rörlighet, 

hygien, huvudsakliga aktiviteter, smärta/obehag och oro/nedstämdhet, med en fråga per 

dimension. På varje dimension väljs en av tre svar, som är graderade efter 

svårighetsgrad på problemen, där 1 motsvarar inga problem, 2 vissa problem och 3 stora 

svårigheter. En sjätte dimension består av en visuell analog skala, EQ-5D-VAS, som 

vertikalt sträcker sig från 0 (värsta tänkbara tillstånd), till 100 (bästa tänkbara tillstånd), 

där respondenten uppmanas att skatta sitt nuvarande hälsotillstånd (Bilaga1) (Euroqol, 

2016 a). Över 240 olika svarskombinationer är möjliga att få fram (Burström et al., 

2014). Tillstånd att använda EQ-5D har erhållits från EuroQOL (Bilaga 2) Vid de 

statistiska beräkningarna reducerades de tre svarsnivåerna till två nivåer. Nivå 1 

motsvarade inga problem, nivå 2 och 3 slogs ihop till en ny nivå, 2, som motsvarade att 

det fanns problem eller svårigheter. 

Avstånd från respondentens hem till närmaste sjukhus med hjärtträning togs fram 

genom användning av Google maps vägbeskrivningsfunktion. 

Statistisk analys 

Analyserna utfördes genom att använda SPSS version 24. Deskriptiv statistik användes 

för att rapportera respondenternas karakteristika.  

För att jämföra medelvärden i två olika kategorier inom en variabel och se om dessa 

skiljer sig signifikant från varandra kan oberoende T-test och variansanalys, ANOVA, 

användas (Bonita, Beaglehole & Kjellström, 2010). I detta fall användes dessa 

statistiska metoder för att se om det fanns någon skillnad i olika gruppers medelvärden 

när det gällde skattad hälsonivå, EQ-5D-VAS, 12–18 månader efter att ha insjuknat i 

hjärtinfarkt. Respondenten ombads att skatta sin nuvarande hälsonivå och i de statistiska 

beräkningarna ställdes dessa sedan i förhållande till kön, ålder, civilstånd, 

utbildningsnivå, avstånd till fysioterapeutledd hjärtrehabilitering, deltagande i 

fysioterapeutledd hjärtrehabilitering, fysisk träning, vardagsmotion samt 
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aktivitetsminuter. ANOVA används då fler än två medelvärden ska jämföras, vilket var 

fallet när det gällde utbildningsnivå då denna variabel var indelad i tre kategorier 

(Ejlertsson, 2012). Vid analysen av frågorna som berörde hälsodimensionerna rörlighet, 

hygien, huvudsakliga aktiviteter, smärta/besvär och oro/nedstämdhet användes Chi2-test 

samt Fisher´s exact test, då dessa test är fördelaktiga att använda vid nominal eller 

ordinal data vilket var fallet (Ejlertsson, 2012; Wahlgren, 2012). Chi2-test och Fisher´s 

exact test, är bra metoder att använda för att se om det finns en skillnad i till exempel 

rörlighet mellan två urval som exempelvis ålder, kön, deltagande i hjärtträning eller 

fysisk aktivitetsnivå. För att bedöma signifikansnivå sattes p till 0,05. 

 Etiska överväganden 

Vid forskning är det viktigt att följa forskningsetiska principer. 

Helsingforsdeklarationen (Milton, 2002) består av etiska principer för forskning som 

omfattar människor. Att uppfylla dess fyra krav på sekretess, tystnadsplikt, 

avidentifiering och konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2011) har det arbetats aktivt med 

under och efter arbetets gång. Deltagarna informerades skriftligt om studien och hur 

deras personuppgifter och enkätsvar hanterades. De informerades även om att de när 

som helst kunde säga ifrån sitt deltagande i studien utan att behöva ange en anledning 

till detta (Bilaga 3 & 4)  

Fysioterapeuter ska vid forskning och fördjupningsarbeten följa gällande 

forskningsetiska principer (Fysioterapeuterna, 2017). De forskningsetiska principerna 

vilar till stor del på Mertons CUDOS-krav (Vetenskapsrådet, 2011). Mertons krav anses 

svåra att leva upp till men är något som dock bör eftersträvas. C står för communism 

vilket betyder att allmänheten har rätt att ta del av resultatet av forskningen. U står för 

universalism det vill säga att arbetet endast ska bedömas rent vetenskapligt och inte 

utifrån några andra kriterier. D står för disinterestedness och handlar om att forskaren 

inte ska ha några andra motiv än att bidra med nya kunskaper. OS omfattar organized 

scepticism vilket betyder att forskaren ständigt ska ifrågasätta och granska, men vänta 

med att ge en bedömning innan det finns en tillräcklig grund att stå på 

(Vetenskapsrådet, 2011).  
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Resultat 

Av underlaget på 98 patienter samtyckte 61 stycken till att delta i denna studie, vilket 

resulterade i en svarsfrekvens på 62,2%.  21 stycken av deltagarna var kvinnor och 40 

stycken var män. Medelåldern var 65,8 år. Kvinnorna var i åldrarna 53 till 76 år och 

männen i åldrarna 46 till 76 år. 73,8% av totala antalet respondenter var gifta eller 

sambo, 1,6 % var särbo och resterande 24,6% var singlar. När det gällde utbildningsnivå 

hade 39 % som högst folkskola/grundskoleutbildning, vilket var den största gruppen. 31 

% hade som högst gymnasieutbildning och 30 % hade eftergymnasial utbildning. 

Noteras kan att 37,5 % av männen hade någon form av eftergymnasial utbildning 

medan endast 14,3% av kvinnorna hade det. Avståndet mellan sjukhus där 

fysioterapeutledd hjärtrehabilitering fanns att tillgå och respondentens hem varierade 

mellan 1 och 57 km där 67,2% av respondenterna hade mindre än 20 km och 32,8% 

hade 21 km eller längre. När det gällde deltagande i fysioterapeutledd hjärtrehabilitering 

hade drygt 57 % av totala respondentgruppen deltagit och fördelningen mellan könen 

var jämn. Resultatet visar att 6 % av respondenterna tränar fysiskt mindre än 30 minuter 

per vecka. Vad gäller vardagsmotionen var 24,6 % av totala antalet respondenter aktiva 

mellan 150–300 minuter per vecka. Se Tabell 1 för beskrivning av studiepopulationen i 

absoluta tal. 
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Tabell 1. Respondentkarakteristiska 

 Kvinnor (n) Män (n) Totalt (n) 

Ålder 
   

63 år och yngre 8 14 22 

64 år och äldre 13 26 39 

 
   

Utbildningsnivå 
   

Högst folkskola/grundskola 9 16 25 

Högst gymnasieutbildning 9 9 18 

Eftergymnasial utbildning 3 15 18 

 
   

Civilstånd 
   

I ett förhållande 13 33 46 

Singel 8 7 15 

 
   

Vardagsmotion 
   

Mindre än 150 minuter/vecka 16 22 38 

Mer än 150 minuter/vecka 5 18 23 

 
   

Fysisk träning 
   

Mindre än 30 minuter/vecka 10 18 28 

Mer än 30 minuter/vecka 11 22 33 

 
   

Aktivitetsminuter 
   

Mindre än 150 minuter/vecka 12 11 23 

Mer än 150 minuter/vecka 9 29 38 

 
   

Avstånd till hjärtträning 
   

0–20 km 16 25 41 

21 km och mer 5 15 20 

 
   

Deltagit i hjärtträning 
   

Ja 12 23 35 

Nej 9 17 26 

 

Hälsorelaterad livskvalité 12–18 månader efter utskrivning   

Skattat hälsotillstånd  

Resultatet visar att den genomsnittliga uppskattade hälsorelaterade livskvalitén var 76,7 

och medianen var 80. Inget signifikant samband gick att påvisa mellan skattad 

hälsorelaterad livskvalitet och kön, ålder, civilstånd, utbildningsnivå, avstånd till 
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sjukhus med fysioterapeutledd hjärtträning, fysisk träning, avstånd till sjukhus med 

hjärtträning och deltagande i hjärtträning med oberoende t-test och ANOVA.  

Som tabell 3 visar var män 64 år och äldre den grupp som skattade sin hälsa högst. De 

som skattade sin hälsa lägst var kvinnor i samma åldersgrupp. Dock fanns ingen 

skillnad mellan män och kvinnor när det gäller skattat hälsotillstånd generellt och i olika 

åldersgrupper.  

Oberoende t-test visade dock att det var en signifikant skillnad i skattad hälsorelaterad 

livskvalitet mellan de respondenter som utövade vardagsmotion mer än 150 minuter per 

vecka (M=83,87, SD=14,71) jämfört med de som utövade vardagsmotion mindre än 

150 minuter per vecka (M=83,89 vs. M=72,37, p=0,024). De som var mer aktiva i 

vardagen skattade högre upplevd livskvalitet. Inte bara vardagsmotion utan också 

antalet aktivitetsminuter (tiden för vardagsmotion/vecka + (tiden för fysisk 

träning/vecka x 2)) hade ett signifikant samband med skattat hälsotillstånd. Enligt t-test 

hade de som hade mer än 150 aktivitetsminuter per vecka signifikant högre skattat 

hälsotillstånd (M=81,79, SD=16,13) än de som hade färre än 150 aktivitetsminuter per 

vecka (M=68,30. SD=21,76) (p=0,008). 

Tabell 2. Skattad hälsorelaterad livskvalitet i olika åldersgrupper och 
kön  

  Antal Medelvärde Standarddeviation p-värde 

Alla respondenter 61 76,7 19,43  

≤63 år 22 74,77 20,92  

≥64 år 39 77,79 19,43 0,564 

     

Kvinnor 21 73,33 19,5  

Män 40 78,48 19,41 0,330 

     

Kvinnor     

≤63 år 8 77,25 11,09  

≥64 år 13 70,92 23,35 ,0484 

     

Män     

≤63 år 14 73,36 25,19  

≥64 år 26 81,23 15,33 0,226 

     

Åldersgrupper     

≤63 år     

  Kvinnor 8 77,25 11,09  

  Män  14 73,36 25,19 0,685 

≥64 år     

  Kvinnor 13 70,92 23,35  

  Män 26 81,23 15,33 0,106  
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Rapporterad hälsorelaterad livskvalitet  

Som figur 2 visar, rapporterade kvinnor mer problem än män i alla dimensioner av 

hälsorelaterad livskvalité. Dessutom rapporterade den yngre gruppen mer problem än 

den äldre gruppen. 

 

 

Figur 2. Procentuell andel av respondenter som rapporterat problem per EQ-5D-3L dimension, ålder och 

kön 

 

Med avseende på dimensionen rörlighet, fanns en signifikant skillnad på förmåga att gå 

mellan de individer som deltagit och icke deltagit i fysioterapiledd hjärtträning (X2(1) 

=6,403, p=0,011) till fördel för de som deltagit i hjärtträning. Positivt för gångförmågan 

var även att vara generellt fysiskt aktiv. De individer som utövade vardagsmotion 

mindre än 150 minuter per vecka rapporterade i signifikant högre grad att de hade 

problem att gå (X2(1) =5,487, p=0,019). Inget samband observerades mellan rörlighet 

och kön, ålder, civilstånd, utbildningsnivå, avstånd till hjärtrehabilitering, fysisk träning 

och mängden aktivitetsminuter.   

I dimensionen huvudsakliga aktiviteter, visade resultatet att mängden fysisk aktivitet 

hade ett signifikant positivt samband med förmågan att utföra huvudsakliga aktiviteter. 

De som hade mer än 150 aktivitetsminuter per vecka hade större förmåga att utföra sina 

huvudsakliga aktiviteter än de som hade mindre än 150 aktivitetsminuter per vecka 

(X2(1) =11,776, p=0,001). Ålder påverkade också förmågan att utföra huvudsakliga 

aktiviteter till förmån för den äldre gruppen. De som var 63 år och yngre rapporterade 
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signifikant mer problem än den äldre gruppen (i.e. 64 år och äldre) inom dimensionen 

huvudsakliga aktiviteter (X2(1) = 7,967, p=0,005).  

Känslor av oro och nedstämdhet hade samband med mängden fysisk aktivitet. Den 

grupp som hade varit aktiv i mindre än 150 aktivitetsminuter per vecka rapporterade 

signifikant oftare att de kände oro/nedstämdhet jämfört med den grupp som samlat ihop 

mer än 150 aktivitetsminuter per vecka (X2 (1) =4,565, p=0,033). Men det fanns också 

signifikanta samband som visade att det även hjälpte att träna fysiskt mer än 30 minuter 

per vecka för att rapportera att det inte fanns några problem med oro/nedstämdhet (X2 

(1) =4,390, p=0,036).  

Vid beräkning med Chi2-test och Fisher´s exact test gick det inte att se några statistiskt 

säkerställda samband mellan dimensionerna hygien respektive smärtor/besvär och 

variablerna kön, ålder, civilstånd, utbildningsnivå, avstånd till fysioterapiledd 

hjärtträning och fysisk aktivitetsnivå. Det kunde också konstateras med Chi2-test att det 

inte fanns något samband mellan avstånd till och deltagande i hjärtrehabilitering
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Tabell 3. Problembild utifrån variabler  

Dimension Rörlighet % (n)  Hygien* % (n)  Huvudsakliga aktiviteter% (n)  Smärta/besvär % (n)  Oro/nedstämdhet % (n) 

Variabler Problem Inga problem   Problem 

Inga 

problem   Problem Inga problem   Ja Nej   Ja Nej 

Ålder                             

 ≤63 år 41,67 (5) 34,7 (17)   0(0)  37,93 (22)   77,8 (7) 28,8 (15)   44 (11) 30,6 (11)   50 (12) 27 (10) 

 ≥64 år  58,33 (7) 65,3 (32)    100 (1)  62,07 (36)   22,2 (2) 71,2 (37)   56 (14) 69,4 (25)   50 (12) 73 (27) 

Kön                             

Kvinna  41,70 (5) 32,7 (16)    32,8 (19)  0 (0)   66,7 (6) 28,8 (15)   32 (8) 36,1 (13)   41,7 (10) 29,7 (11) 

Man  58,3 (7) 67,3 (33)    100 (1)  67,2 (39)   33,3 (3) 71,2 (37)   68 (17) 63,9 (23)   58,3 (14) 70,3 (26) 

Civilstånd                             

Singel  33,4 (4) 22,4 (11)   0 (0) 24,1 (14)   44,4 (4) 21,2 (11)   24 (6) 25 (9)   29,2 (7) 21,6 (8) 

I ett förhållande  66,7 (8)  77,6 (38)   100 (1)  75,9 (44)   55,6 (5) 78,8 (41)   76 (19) 75 (27)   70,8 (17) 78,4 (29) 

Utbildningsnivå                             

  Folkskola/ grundskola 58,3 (7) 36,7 (18)   0 (0) 39,7 (23)   66,7 (6) 36,5 (19)   40 (10) 41,7 (15)   37,5 (9) 43,2 (16) 

  Gymnasial 16,7 (2) 32,7 (16)   0 (0) 31 (18)   33,3 (3) 28,8 (15)   36 (9) 25 (9)   37,5 (9) 24,3 (9) 

  Eftergymnasial 25 (3) 30,6 (15)   100 (1) 29,3 (17)   0 (0) 34,6 (18)   24 (6) 33,3 (12)   25 (6) 32,4 (12) 

Avstånd till hjärtträning                           

<20 km  58,3 (7) 69,4 (34)   0 (0) 69 (40)   88,9 (8) 63,5 (33)   60 (15) 72,2 (26)   66,7 (16) 67,6 (25) 

>21 km  41,7 (5) 30,6 (15)    100 (1) 31 (18)   11,1 (1) 36,5 (19)   40 (10) 27,8 (10)   33,3 (8) 32,4 (12) 

Deltagit i hjärtträning                           

Deltagit  25 (3) 65,3 (32)   0 (0) 26,9 (33)   33,3 (3) 61,5 (32)   44 (11) 66,7 (24)   50 (12) 62,2 (23) 

Icke deltagit  75 (9) 34,7 (17)    100 (1) 43,1 (25)   66,7 (6) 38,5 (20)   56 (14) 33,3 (12)   50 (12) 37,8 (14) 

Vardagsmotion                             

<150 min/vecka  91,7 (11) 55,1 (27)   0 (0) 63,8 (37)   88,9 (8) 57,7 (30)   76 (19) 52,8 (19)   70,8 (17) 56,8 (21) 

>150 min/vecka   8,3 (1) 44,9 (22)    100 (1) 36,2 (21)   11,1 (1) 42,3 (22)   24 (6) 47,2 (17)   29,2 (7) 43,2 (16) 

Fysisk träning                             

<30 min/vecka  41,7 (5) 49,9 (23)    100 (1) 46,6 (27)   66,7 (6) 42,3 (22)   41,7 (15) 52 (13)   62,5 (15) 35,1 (13) 

>30 min/vecka  58,3 (7) 53,1 (26)   0 (0) 53,4 (31)   33,3 (3) 57,7 (30)   58,3 (21) 48 (12)   37,5 (9) 64,9 (24) 

Aktivitetsminuter                             

<150 min/vecka  41,7 (5) 36,7 (18)   0 (0) 37,9 (22)   88,9 (8) 28,8 (15)   33,3 (12) 44 (11)   27 (10) 54,2 (13) 

>150 min/vecka 58,3 (7) 63,3 (31)    100 (1) 62,1 (36)   11,1 (1) 71,2 (37)   66,7 (24) 56 (14)   73 (27) 45,8 (11) 

n= antal individer. Fet stil indikerar p<0,05. *= endast 59 individer svarade på frågan om hygien    
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Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hälsorelaterad livskvalitet 12–18 månader efter 

insjuknandet i hjärtinfarkt och se om det fanns något samband mellan hälsorelaterad 

livskvalitet och kön, ålder, civilstånd, utbildningsnivå, avstånd till fysioterapiledd 

hjärtträning, deltagande i fysioterapeutledd hjärtträning och fysisk aktivitetsnivå.  

 

Resultatdiskussion 

Den hälsorelaterade livskvalitén visades i denna studie påverkas mest av 

rörelserelaterade aktiviteter. Den andel av respondenterna som var aktiva i vardagen och 

samlade ihop mer än 150 minuter vardagsmotion per vecka eller mer än 150 

aktivitetsminuter per vecka skattade i allmänhet högre på nivå av hälsotillstånd än den 

andel som var mindre aktiva. Liknande tendenser gick också att se i dimensionerna för 

livskvalitet där högre mängd av fysisk aktivitet hade koppling till färre andelar 

redovisade problem/besvär när det gällde rörlighet, huvudsakliga aktiviteter och 

oro/nedstämdhet.  

Ålder och kön 

I tidigare utförda studier har det visats ett samband mellan ålder och livskvalitet, men 

resultaten är spretiga. Hawkes et al. (2013) menade att en prediktor för sämre mental 

hälsa hos individer som haft hjärtinfarkt var att vara yngre medan en prediktor för sämre 

fysisk hälsa var att vara äldre. Det stödjer till viss del resultatet i detta arbete då de 

yngre individerna anger sämre förmåga att klara av sina huvudsakliga aktiviteter. 

Resultatet i Ho et al. (2008) studie indikerar liknande fynd, att ju äldre patienterna var 

desto bättre resultat på hälsorelaterad livskvalitet. Andra studier har visat att den fysiska 

livskvaliteten var sämre hos de som var mer till åren komna (Alsén & Brink, 2013; Ludt 

et al., 2011; Løvlien, Mundal & Hall-Lord, 2016). Detta arbete visar på ett statistisk 

säkerställt samband när det gäller ålder och det handlar om förmåga att utföra sina 

huvudsakliga aktiviteter och förvånande nog är det de yngre som rapporterar mer 

problem med detta.  

Könstillhörighet hade ingen signifikant påverkan på livskvalitet vare sig på skattat 

hälsotillstånd eller på dimensioner men det fanns tendenser till att kvinnor mådde sämre 

än män när det gällde rapporterade problem vilket kan ses i figur 2. Flera andra studier 



 

19 

 

har visat att kvinnor mår sämre än män efter att ha insjuknat i hjärtinfarkt.  Ludt et al. 

(2011) visade i sin studie som omfattade åtta europeiska länder att kvinnor skattade 

signifikant lägre livskvalitén än män, detta resultat bekräftas i en svensk (Alsén & 

Brink, 2013) och i en tysk (Kramer et al., 2012) studie. Generellt sett har kvinnor sämre 

förutsättningar till god hälsa bland annat på grund av den ojämlikhet som finns mellan 

män och kvinnor i världen (Världshälsoorganisationen, 2017c). Dessa skillnader är 

observerbara även i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2017).  

Utbildningsnivå och civilstånd 

En variabel som valdes att titta på i det aktuella arbetet var utbildningsnivå då vi vet, 

som tidigare nämnts, att utbildningsnivån i Gävleborg är lägre än riksgenomsnittet 

(Statistiska centralbyrån, 2015; 2017a). Inget samband kunde dock påvisas i denna 

studie, men tidigare utförda studier har visat att patienter med lägre utbildningsnivå har 

angett lägre hälsorelaterad livskvalitet än de med högre utbildningsnivå och det gäller i 

flera europeiska länder (Ludt et al., 2011; Kramer et al., 2012). 

Inom den population som undersökts i Gävleborgs län finns inget samband mellan 

hälsorelaterad livskvalitet och civilstånd. Ingen av de studier som genomförts tidigare 

tar upp om de funnit några sådana samband, förutom en som nämner att det finns 

indikationer till att det är positivt att vara gift eller sammanboende (Ludt, et al., 2011), 

trots att det nämns att detta är en variabel som noteras vid flera av baslinjemätningarna 

(Hawkes et al., 2013; Kramer et al., 2012; Løvlien, Mundal & Hall-Lord, 2016). 

Fysisk aktivitet 

Resultaten från denna population i Gävleborgs län visade att det fanns signifikanta 

skillnader i skattat hälsotillstånd och dimensionerna rörlighet, huvudsakliga aktiviteter 

och oro/nedstämdhet beroende på hur fysiskt aktiv respondenten var. Ju mer fysiskt 

aktiv desto bättre rapporterad livskvalitet.  Detta fynd stöds av Hawkes et al. (2013) 

som påvisar ett samband mellan låga värden på både den fysisk och mentala 

hälsorelaterad livskvalitén och låg fysisk aktivitetsnivå. Dessutom påvisade Ludt et al. 

(2011) att regelbunden fysisk aktivitet stärker den hälsorelaterade livskvalitén. Løvlien, 

Mundal och Hall-Lord (2016) gjorde en studie på kvinnor som insjuknat i hjärtinfarkt 

för att se om det fanns något samband mellan bland annat hjärtinfarkt och fysisk 

aktivitet. De rapporterade att de som inte var fysiskt aktiva hade signifikant lägre 

hälsorelaterad livskvalitet än de som rapporterade åtminstone någon form av fysisk 
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aktivitet. De kunde påvisa att skillnaden i hälsorelaterad livskvalitet uppkom vid så låg 

frekvens som att vara fysiskt aktiv en gång per månad och upp till en frekvens av fysisk 

aktivitet på två gånger per vecka. Noteras kan också att en minskning av fysisk aktivitet 

efter hjärtinfarkt var associerad med sämre hälsorelaterad livskvalitet (Løvlien, Mundal 

& Hall-Lord, 2016). En variabel i denna studie handlade om deltagande i 

fysioterapeutledd hjärtträning och där det visades ett positivt signifikant samband 

mellan förmåga att gå (dimensionen rörlighet) och deltagande i hjärtträning. Andra 

studier har påvisat att den hälsorelaterade livskvalitén påverkades i lika hög grad i 

positiv riktning av hembaserad som av sjukhusbaserad hjärtrehabilitering (Shepherd & 

While, 2012). Heran et al. (2014) gjorde en litteraturstudie för att undersöka eventuella 

skillnader i livskvalitet mellan patienter som deltagit i sjukhusbaserad hjärtträning och 

de som fått enbart ”vanlig” vård. Resultatet visade på bättre livskvalitet hos de som 

deltagit i sjukhusbaserad hjärtträning jämfört med de som fått ”vanlig” vård. I en annan 

litteraturstudie konstaterades att så länge patienterna hade stöd i sin träning, vare sig de 

tränade hemma eller på sjukhus förbättrades livskvalitén dock försvann de positiva 

resultaten i hemträningsgruppen efter 18 månader och de var då lika låga som hos de 

som inte haft något stöd alls i sin rehabilitering (Kang, Gholizadeh, Inglis & Han, 2016) 

I en australiensk studie fann forskarna att de patienter som deltog i organiserad 

hjärtrehabilitering initialt hade bättre hälsorelaterad livskvalitet än de som valde att inte 

delta, vid 6 månaders uppföljning fanns dock att skillnaderna hade utjämnats mellan de 

båda grupperna (Tavella & Beltrame, 2012). Utifrån de studier som lästs indikerar 

fynden att någon form av stöd för träning under tiden efter en hjärtinfarkt förbättrar den 

hälsorelaterade livskvalitén.   

Deltagande i organiserad hjärtträning kan påverkas av avståndet till träningen. Orsaker 

till att inte delta är bland annat tiden det tar att färdas, svårigheter med 

kommunikationer och att patienterna behöver förlita sig på att andra ska ta dem till 

träningen, de vill inte ligga någon annan till last. I denna studie gick dock inga sådana 

samband att hitta (van Gaans, 2013).  

Det finns väl dokumenterat att fysisk aktivitet hjälper till att förebygga och motverka 

depressioner och att bibehålla både fysiska och psykiska funktioner. Som exempel kan 

ges att risken för att utveckla demens eller Alzheimer minskar, sömnen förbättras samt 

att fysiska förmågor bibehålls (Christensen, Støvring, Schultz-Larsen, Schroll & 

Avlund, 2006; Gallaway et al., 2017; Världshälsoorganisationen, 2017b). Detta kan 

förklara varför de som är fysiskt aktiva rapporterar högre nivå av hälsorelaterade 
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livskvalitet och därför kan fysisk aktivitet ses som en viktig del av återhämtningen efter 

att ha insjuknat i kranskärlssjukdom.  

Betydelse av resultatet 

Detta arbetes fynd understryker vikten av fysisk aktivitet som en viktig del i att stärka 

den hälsorelaterade livskvalitén. I Sverige är hjärtrehabiliteringen relativt standardiserad 

och de nationella riktlinjerna ger stöd i hur den skall genomföras och vad som skall 

erbjudas individer som haft en hjärtinfarkt (Socialstyrelsen 2015 a & b). En röd tråd i de 

studier som analyserats är att den fysiska aktiviteten, även den lågfrekventa, har stor 

betydelse för hälsorelaterad livskvalitet. Det verkar inte vara så stor skillnad på om 

patienten genomför sin träning på en vårdinrättning eller om de utför den på egen hand, 

positivt verkar dock vara att ha stöttning från någon och det kan då räcka med 

telefonsamtal.  

Resultatet från detta arbete indikerar att patienter som haft en hjärtinfarkt kan behöva ha 

stöd under lång tid för att fortsätta att vara fysiskt aktiva och förbättra sin 

hälsorelaterade livskvalitet. Möjlighet att välja att delta i organiserad hjärtträning eller 

att utföra den på egen hand med stöttning kan tänkas påverka den hälsorelaterade 

livskvalitén då individens valfrihet beaktas.  Studiens resultat stärker vikten av att ur ett 

folkhälsoperspektiv fortsätta att möjliggöra för individer att vara fysiskt aktiva för att 

bibehålla eller förbättra sin livskvalitet. 

Metoddiskussion  

I Gävleborgs län har ingen tidigare studie utförts för att se hur olika faktorer påverkar 

den hälsorelaterade livskvalitén 12–18 månader efter insjuknande i hjärtinfarkt. Viss 

information har gått att hämta från SEPHIA-registret men inte till den omfattning som 

gjorts i denna studie.  

Arbetet valdes att utföras som en kvantitativ tvärsnittsstudie där respondenterna fick 

svara på en enkät. I studier i folkhälsovetenskap kan en mix av både kvantitativa och 

kvalitativa metoder vara användbara för att täcka in olika former av information (Baum, 

1995). Fördelen med att använda sig av en kvantitativ metod var att det gick att samla 

en stor mängd information vid ett mättillfälle och utifrån det insamlade materialet utföra 

statistiska bearbetningar för att se eventuella samband (Creswell, 2014; Patel & 

Davidson, 2011).  För att få en djupare förståelse för upplevelsen av hur en hjärtinfarkt 

påverkar den hälsorelaterade livskvalitén hade intervjuer kunnat göras, men hur till 
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exempel ålder, kön, fysisk aktivitetsnivå och avståndet till hjärtträning påverkar 

livskvalitén hade då inte kunnat mätas eller gå att få en uppfattning om i större skala. 

Den kvantitativa metoden gav möjlighet att påvisa några trender i materialet. En risk 

med denna metod kan dock vara att den ger skenbara orsakssamband som inte är sanna 

genom att mätningarna av exponering och effekt sker samtidigt (Bonita, Beaglehole & 

Kjellström, 2010). I detta fall är dock metoden användbar då alla respondenter haft en 

hjärtinfarkt inom ungefär samma tidsperiod och de variabler som bedöms som 

intressanta att se om det finns samband mellan mäts inom samma tidsintervall. 

Kausalitet är svårt att få fram i en tvärsnittsstudie (Bonita, Beaglehole & Kjellström, 

2010) men genom att ha ett sådant stort underlag som möjligt var förhoppningen att det 

skulle gå att se tendenser som det gick att ta fasta på i denna specifika population.  

Nackdelen med ett kvantitativt angreppssätt är att det inte går att få med detaljer och 

respondentens upplevelse av olika skeenden som det går att få med i ett kvalitativt 

angreppssätt. Det kunde under tiden då enkätundersökningen i denna studie utfördes, 

konstateras att vid de muntliga intervjuerna framkom andra, nya dimensioner runt den 

hälsorelaterade livskvalitén. Exempelvis kom ko-morbiditet fram och hur detta 

påverkade livssituationen hos respondenten. För att få ett annat djup i frågan om 

livskvalitet hade således en kvalitativ approach med strukturerade eller 

semistrukturerade intervjuer i stället kunnat utföras.  

Detta arbete omfattade relativt få personer och det kan finnas risk för bias. För att få ett 

tillräckligt starkt resultat i en kvantitativ studie krävs många respondenter. Dock 

begränsades antalet respondenter naturligt i detta fall utifrån hur många det var som 

insjuknat i hjärtinfarkt och sökt sjukhusvård inom Gävleborg, det fanns helt enkelt inte 

fler att tillgå. Utfallet kan ha blivit annorlunda om fler svar hade kunnat erhållas. Det 

hade varit möjligt att undersöka hur kön, ålder och avstånd till sjukhus med 

hjärtrehabilitering var fördelad i den grupp som inte önskade svara på enkäten för att se 

om det fanns någon gemensam faktor i denna grupp som kanske kunde ge en förklaring 

till varför de inte svarade. För att få ett större underlag hade studien kunnat utökas till 

fler landsting eller under längre tid. Vid tvärsnittsstudier, som detta är, är nackdelen att 

det ger ett tvärsnitt av mättillfället och inte talar om något om vad som redan skett eller 

vad som kommer att ske, den har ingen tidsaspekt (Ejlertsson, 2012). En longitudinell 

studie skulle kunna ge mer information om detta. Dessutom, för att få ytterligare en 

dimension på studien hade en matchad kontrollgrupp kunnat användas och genom det 
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hade det varit möjligt att se om det fanns skillnader i hälsorelaterad livskvalitet mellan 

en population som haft hjärtinfarkt och en population som inte haft det. Signifikanta 

samband gick inte att hitta mellan livskvalitet och flera av de olika variablerna (kön, 

civilstånd, utbildningsnivå och avstånd till fysioterapeutledd hjärtrehabilitering) men det 

kan vara möjligt att om deltagarantalet varit större i studien så skulle samband kunnat 

finnas. Ytterligare variabler hade kunnat kontrollerats mer noggrant såsom ko-

morbiditet och påverkan av kärlkramp och då med gradering av svårighetsgrad för att se 

om det fanns samband med hälsorelaterad livskvalitet. Det går inte heller att utifrån 

denna rapport utläsa om svårighetsgraden av sjukdomen påverkade utfallet då detta var 

en faktor det inte togs hänsyn till i detta material. Med stöd av tidigare forskning kan 

detta resultat överföras även till andra populationer med kranskärlssjukdom och går att 

tillämpa både i Sverige och globalt.   

 

Slutsats 

Resultatet visade att 12–18 månader efter insjuknandet i hjärtinfarkt påverkades 

individers hälsorelaterade livskvalitet till mesta del av olika mängd och intensitet av 

fysisk aktivitet. Viss påverkan i denna population från Gävleborgs län har även ålder 

men då endast på dimensionen huvudsakliga aktiviteter. Individer som insjuknat i 

hjärtinfarkt bör ges anpassat stöd för att komma i gång med och bibehålla fysisk 

aktivitet och få det som en naturlig del av livet. 

Fortsatta studier i ämnet är högst relevant ut ett folkhälsoperspektiv då det handlar om 

en av de stora folksjukdomarna. Bland annat behövs den djupare aspekten av 

livskvalitet och andra påverkansfaktorer studeras närmare. En fördjupning i hur 

individer kan stöttas i att hitta sina motivationsfaktorer för fysisk aktivitet för att få så 

hög hälsorelaterad livskvalitet som möjligt är också ett område för fortsatt forskning. 
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MITTUNIVERSITETET 

Frågeformulär.  

Returnera gärna detta till mig så snart som möjligt. Dock senast 160315. Tack! 

Dagens datum: ________________________ 

Namn:________________________________________________________________  

Telefonnummer:________________________________________________________ 

1. Andra diagnoser än kranskärlssjukdom: 

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/
http://www.world-heart-federation.org/what-we-do/awareness/small-steps-to-secondary-prevention/
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http://fyss.se/wp-content/uploads/2015/02/Kranska%CC%88rlssjukdom_161112.pdf


 

 

2. Längd:   3. Vikt:    

4. Social situation:     Gift        Sambo      Särbo     Singel 

5. Rökning      Ja  Nej      

6. Utbildning, kryssa i din högsta utbildningsnivå:     

 Folkskoleutbildning.  

 Grundskoleutbildning.  

 Gymnasial utbildning kortare än 3år 

 Gymnasial utbildning minst 3 år 

 Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år 

 Eftergymnasial utbildning minst 3 år 

7. Är du    Yrkesarbetande?    Yrke:  

    Pensionär? 

    Arbetslös? 

    Sjukskriven?  Omfattning: 

    Studerande?    

8. Har du efter hjärtinfarkten, operationen eller genomförandet av ballongvidgningen av 

hjärtats kärl känt av någon kärlkramp? Ja       Nej 

 

9. Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt fysisk träning som får dig att bli andfådd, 

till exempel löpning, motionsgymnastik eller bollsport? 

 0 minuter/Ingen tid  

 Mindre än 30 minuter  

 30–60 minuter (0,5–1 timme)  

 60–90 minuter (1–1,5 timmar)  

 90–120 minuter (1,5–2 timmar)  

 Mer än 120 minuter (2 timmar) 

  



 

 

10. Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt vardagsmotion, till exempel 

promenader, cykling eller trädgårdsarbete? Räkna samman all tid (minst 10 minuter åt 

gången). 

 0 minuter/Ingen tid  

 Mindre än 30 minuter  

 30–60 minuter (0,5–1 timmar)  

 60–90 minuter (1–1,5 timmar)  

 90–150 minuter (1,5–2,5 timmar)  

 150–300 minuter (2,5–5 timmar)  

 Mer än 300 minuter (5 timmar) 

  

11. Har du deltagit i sjukgymnast-/fysioterapeutledd hjärtträning efter ditt insjuknande i 

kranskärlssjukdom?        Ja           Nej      Om ja, vart?  

 

 

  



 

 

12. Markera, genom att kryssa i en ruta i varje nedanstående grupp, vilket påstående 

som bäst beskriver Ditt hälsotillstånd i dag.  

Rörlighet  

Jag går utan svårigheter        

Jag kan gå men med viss svårighet       

Jag är sängliggande        

Hygien  

Jag behöver ingen hjälp med min dagliga hygien, mat eller påklädning    

Jag har vissa problem att tvätta eller klä mig själv      

Jag kan inte tvätta eller klä mig själv       

Huvudsakliga aktiviteter (t ex arbete, studier,  

hushållssysslor, familje- och fritidsaktiviteter)  

Jag klarar av mina huvudsakliga aktiviteter      

Jag har vissa problem med att klara av mina huvudsakliga aktiviteter    

Jag klarar inte av mina huvudsakliga aktiviteter      

Smärtor/besvär  

Jag har varken smärtor eller besvär       

Jag har måttliga smärtor eller besvär       

Jag har svåra smärtor eller besvär       

Oro/nedstämdhet  

Jag är inte orolig eller nedstämd       

Jag är orolig eller nedstämd i viss utsträckning      

Jag är i högsta grad orolig eller nedstämd     

  



 

 

Till hjälp för att avgöra hur bra eller dåligt ett hälsotillstånd är, finns den termometer-

liknande skalan här nedanför. På denna har Ditt bästa tänkbara hälsotillstånd markerats 

med 100 och Ditt sämsta tänkbara hälsotillstånd med 0.  

Vi vill att Du på denna skala markerar hur bra eller dåligt Ditt hälsotillstånd är, som Du 

själv bedömer det. Gör detta genom att dra en linje från nedanstående ruta till den punkt 

på skalan som markerar hur bra eller dåligt Ditt nuvarande hälsotillstånd är.  

 

Ditt nuvarande hälsotillstånd  

 

Bästa tänkbara tillstånd  

 

Sämsta tänkbara tillstånd 

Tack för att Du tagit dig tid till att svara på frågorna! Jag är tacksam om du vill skicka 

mig svaren så fort som möjligt men senast 15 mars 2016.  



 

 

Bilaga 2 

o:   

CC:  

BCC:  

Attachment: Effective_Sweden (Swedish) EQ-5D-3L Paper Self complete v1.0 (ID 24299).docx 

 

Subject: EQ-5D registration 

Body: 

Dear Ms/Mr. Anna-Maria Säll,  

 

Thank you for registering your research at the EuroQol Reseach Foundation's website.  

 

As the "To investigate health related quality of life and its determinants when having coronary artery 

disease" study you registered involves low patient numbers (130) you may use the EQ-5D-3L instrument 

(Paper version) free of charge. Please note that separate permission is required if any of the following is 

applicable:  

 

- Funded by a pharmaceutical company, medical device manufacturer or other profit-making stakeholder; 

- Number of respondents over 5000  

- Routine Outcome Measurement; 

- Developing or maintaining a Registry; 

- Digital representations (e.g. PDA, Tablet or Web) 

 

Please find attached the Swedish (Sweden) EQ-5D-3L Paper version (word format). A brief user guide is 

downloadable from the EuroQol website (www.euroqol.org)  

 

Kind regards,  

 

Mandy van Reenen  

Communications Specialist 

EuroQol Research Foundation  

T: +31 88 4400190  

E: vanreenen@euroqol.org  

W: www.euroqol.org 
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Hej! 

http://www.euroqol.org/
mailto:vanreenen@euroqol.org
http://www.euroqol.org/


 

 

Jag arbetar som fysioterapeut inom hjärtsjukvården i Region Gävleborg. Jag går just nu 

en utbildning inom folkhälsa på Mittuniversitetet i Sundsvall där jag fördjupar mig i hur 

individer mår efter att ha vårdats på sjukhus på grund av kranskärlssjukdom. 

Fördjupningsarbetet innebär att jag skulle vilja få kompletterande information från dig 

förutom den information som du redan lämnat till din hjärtsjuksköterska till det svenska 

kvalitetsregistret Swedheart.  

Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till mig. De personliga uppgifterna 

kommer endast att behandlas av mig. När arbetet med fördjupningen är klart kommer 

allt material med personuppgifter att förstöras. Under arbetets gång kommer materialet 

att förvaras i ett låst säkerhetsskåp.  Avidentifierade uppgifter som inte går att härleda 

till en individ kommer att sammanställas till en slutrapport och som kommer att vara 

mitt examensarbete. Om Du är intresserad av studiens resultat kan du kontakta mig. 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och Du kan när som helst utan särskild förklaring 

avbryta Din medverkan under studiens gång. Om Du väljer att avbryta din medverkan i 

studien kommer detta inte påverka Ditt omhändertagande. Hanteringen av 

personuppgifter regleras av Personuppgiftlagen (SFS: 1998:204). 

Jag kommer att kontakta Dig på telefon efter att jag fått samtyckesformuläret skickat till 

mig från Dig. Jag hoppas på ett så stort deltagande som möjligt och är tacksam om Du 

vill och kan ta dig tid till att delta i mitt uppsatsarbete.   

Om du istället för att jag ringer, vill fylla i enkäten själv, går det också bra. Du kan då 

fylla i den och bifoga svaren tillsammans med samtyckesformuläret i det förfrankerade 

kuvertet så snart som möjligt, dock senast 160415. 

 Ingen ekonomisk ersättning kommer att utgå. Ansvarig för studien är jag, Anna-Maria 

Säll, leg fysioterapeut, magisterstudent hälsovetenskap Mittuniversitetet.          

E-post: ********  Tel: ********* 

Med vänliga hälsningar 

Anna-Maria Säll  
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INFORMERAT SAMTYCKE TILL DELTAGANDE I FORSKNINGSSTUDIE 

Hälsorelaterad livskvalitet efter hjärtinfarkt. 

Jag har tagit del av skriftlig information angående studien. 

Jag samtycker till att delta i studien och känner att mitt deltagande är helt frivilligt, samt 

att jag när som helst och utan förklaring kan avbryta mitt deltagande. 

 

Datum____________________________  

 

______________________________________________________________________ 

Namnunderskrift, deltagare                                                    Namnförtydligande  

 

______________________________________________________________________ 

Mobil nr/telefon nr   Mail adress  

      

    

Skicka detta formulär med bifogat frankerat kuvert med ifylld enkät så snart som 

möjligt, dock senast 160415. Om du vill att Anna-Maria ska ringa dig skicka endast 

samtyckesformuläret. Tack för din hjälp! 

 

Ansvarig för studien är:  

Anna-Maria Säll, leg fysioterapeut, magisterstudent hälsovetenskap Mittuniversitetet.   

e-post: ********  Tel: *********** 

Handledare: Bahareh Eslami e-post: ************* 

 


