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ABSTRAKT 

 

Efter hjärtinfarkt är det vanligt med återinskrivningar till följd av psykologiska 

faktorer och en metaanalys visar på förekomst av depression hos fler än en av fem 

hjärtpatienter. För ACS-patienter är ett mångsidigt rehabiliteringsprogram viktigt för 

förbättring av både fysisk och psykisk hälsa. Syftet med studien var att belysa 

depression efter ACS utifrån tre frågeställningar; vilka drabbas?, vilka blir konse-

kvenserna? och hur kan sjuksköterskan lindra dessa patienters lidande? En litteratur-

studie genomfördes med analys av totalt 14 vetenskapliga artiklar. Resultatet visade 

att patienter drabbade av depression post-ACS med större sannolikhet är kvinnor, 

ogifta, har låg utbildning samt låg inkomst. Mortaliteten var högre bland deprimerade 

ACS-patienter än bland ickedeprimerade. Det framkom att information bör ges efter 

individuella behov och inte enligt standardiserade tillvägagångssätt. Att återgå till det 

normala var viktigt. Denna uppsats understryker vikten av att identifiera riskpatienter 

för depression post-ACS och att optimera ACS-patienternas copingresurser. 

 

 

Nyckelord: Akut koronarsyndrom, depression, information, omvårdnad. 
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BAKGRUND 

 

Av alla som avled i Sverige 2008, dog 42 % av kvinnorna och 41 % av männen 

till följd av hjärt- och kärlsjukdom. Hjärtinfarkt är den vanligaste enskilda 

dödsorsaken i Sverige och utgör knappt hälften av dödsfallen i hjärt- och 

kärlsjukdom, dock har dödligheten för hjärtinfarkt minskat markant de senaste 25 

åren och trenden visar på fortsatt nedgång. Insjuknandet i hjärtinfarkt har på 

samma tid också sjunkit, men inte i samma utsträckning som dödligheten 

(Socialstyrelsen, 2010; Socialstyrelsen, 2009; Ericson & Ericson, 2008, s. 94). 

 

Gränsen mellan hjärtinfarkt och det lindrigare tillståndet instabil angina pectoris 

är svår att urskilja, men båda ingår - tillsammans med plötslig död i hjärtarytmi 

till följd av plötslig syrebrist i myokardiet - i begreppet akut kranskärlssjukdom 

(ACS) (Ericson & Ericson, 2008, s. 94). 

 

Hjärtinfarkt innebär att en del av hjärtmuskeln får syrebrist vilket kan orsaka 

nekros av hjärtmuskelcellen. Vid de olika infarkttyperna STEMI och NSTEMI 

samt vid instabil angina pectoris beror syrebristen på förträngningar i kranskärlen 

vilket ger bröstsmärtor som är huvudsymtom vid ACS. Även ångest är ett vanligt 

symtom. (Overbaugh, 2009; Ericson & Ericson, 2008, s. 94-98).  

 

Depression post-ACS 

Robertson, Kayhko och Kekki (2003) påvisar i sin studie att återinskrivningar 

efter hjärtinfarkt i ungefär hälften av fallen främst berodde på psykologiska 

faktorer. Wasserman (2003, s. 39) beskriver att starka psykologiska reaktioner kan 

bero på svårigheter i livet, traumatiska händelser och/eller katastrofer. Detta kallas 

för maladaptiv stressreaktion och kan återföljas av nedstämdhet och ångest. 

Stressreaktionen kan vara för stunden eller upp till sex månader eller bli kronisk 

om den varar längre än sex månader.  

 

Enligt Wasserman (2003) finns det två typer av depression, egentlig depression 

och dystymi. För att diagnostisera egentlig depression krävs fem av följande 



2 

 

symtom: nedstämdhet, anhedoni, aptitförändringar, sömnstörningar, förändrad 

motorik, trötthet, nedvärderande självbild, koncentrationssvårigheter, beslutssvå-

righeter och suicidtankar. En obehandlad egentlig depression varar i genomsnitt 

sex månader eller längre. Vid dystymi är symtomen kraftigare och för att fastställa 

diagnosen måste patienten haft sju av de tidigare nämnda symtomen för 

depression i minst två år (Wasserman, 2003, s. 34-41, 48). 

 

Rutledge, Reis, Linke, Greenberg och Mills (2006) har gjort en metaanalys på 27 

studier där deltagarna hade hjärtfel och cirka 21,5 % av patienterna som deltog led 

av depression.  

 

Sjuksköterskans roll post-ACS 

I Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för sjuksköterskor beskrivs hur 

sjuksköterskan bl.a. ska…  

 ”tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov såväl 

fysiska, psykiska som sociala, kulturella och andliga” 

 ”uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse och lidande och 

så långt som möjligt lindra detta genom adekvata åtgärder” 

 ”uppmärksamma patienter som ej själva uttrycker informationsbehov 

eller som har speciellt uttalade informationsbehov” 

 ”motverka komplikationer i samband med sjukdom, vård och behandling” 

(Socialstyrelsen, 2005)  

 

För patienter som drabbats av ACS medför ett mångsidigt rehabiliteringsprogram 

en förbättring av både fysisk och psykisk hälsa. Målet med träningen är att 

patienterna ska lära sig mer om sitt eget hjärta för att undvika skadlig belastning 

på det. Ytterligare målsättning med träningen är att patienterna ska kunna återgå 

till familj, fritids- och yrkesliv så snart som möjligt. (Ericson & Ericson, 2008, s. 

114-115). 

 

Patienter uttrycker ofta missnöje på grund av bristande eller obegriplig infor-

mation, trots att vårdpersonal idag är väl medvetna om vikten av och ansvaret att 

förmedla den. Att informationen dessutom förmedlas av flera olika professioner 

oberoende av varandra kan leda till mer förvirring än stöd för mottagaren (Klang 

Söderkvist, 2007, s. 41-42). 
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Albert (2007) beskrev att patienter med ACS före utskrivning från sjukvårds-

inrättning bör få utbildning om riskfaktorer och nödvändiga livsstilsförändringar. 

Här spelar sjuksköterskan en viktig roll, både på sjukhusavdelningen, men kanske 

främst inom primärvården. Deaton och Namasivayams (2004) och Alberts (2007) 

studier visade på bristande kunskap hos patienter som tar hjärtmediciner. 

Patienterna visste inte vad preparaten hade för verkan, hur eller när man skulle ta 

medicinen, eller bytte felaktigt medicinen mot annan i tron om att de hade samma 

verkan.  

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Psykisk ohälsa i form av t.ex. depression och ångest har visat sig vara en relativt 

vanlig följd av ACS, vilket orsakar ytterligare lidande för patienten. Då arbetet 

inom sjukvården i Sverige baseras på humanistiska värdegrunder och människan 

ska ses som en helhet, kan sjukvårdspersonalen inte enbart nöja sig med att bota 

eller lindra den fysiska sjukdomen. Det är därför viktigt att sjuksköterskan ut-

vecklar sin kunskap beträffande identifiering av riskpatienter för psykiska efter-

verkningar. 

 

SYFTE 

 

Syftet med uppsatsen var att belysa depression till följd av akut kranskärls-

sjukdom utifrån följande frågeställningar: 

 Vilka ACS-patienter drabbas av depression? 

 Vad får depressionen för konsekvenser för de drabbade? 

 Hur ser patientens omvårdnadsbehov ut post-ACS? 

 

METOD 

 

Litteratursökning 

För att hitta relevanta artiklar som ska besvara studiens syfte har sökningar efter 

artiklar gjorts via databaserna PubMed (Medline) och Cinahl via EBSCO. MeSH-

termer som har använts vid sökningarna är nursing, depression, acute coronary 
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syndromes, cardiac disease och inpatients. Även sökord som inte är MeSH-termer 

har använts, dessa sökord har varit care, information, information need, outcome, 

assessment, post-acs, post acute coronary syndromes, acs, post-mi, coronary 

heart disease, acute chest pain och patients experience. Sökorden har kombinerats 

med varandra och de sökningar som resulterade i inkluderade artiklar redovisas i 

tabell 1. 

 

Tabell 1. Översikt över sökvägar och sökord       

Datum 

 

Databas Sökord 

 

Antal 

träffar 

Förkastade 

/utvalda 

artiklar 

Avgräns-

ningar
1
 

Artiklar 

använda i 

resultatet 

100517 Cinahl via 

EBSCO 

acute chest pain 

AND nursing AND 

information 

4 1* 

2** 

0*** 

0**** 

1***** 

2005-. Johnson et al.  

(2008) 

100826 PubMed  

(Medline) 

care AND post-acs 

AND depression 

AND acute coronary 

syndromes 

3 1* 

0** 

1*** 

0**** 

1***** 

 McGee et al.  

(2006) 

 

 

100826 Cinahl via 

EBSCO 

acs AND depression 28 22* 

2** 

2*** 

0**** 

2***** 

 Di Benedetto et 

al. 

(2007) 

 

Shin et al.  

(2008) 

100901 PubMed  

(Medline) 

nursing AND post 

acute coronary 

syndromes AND 

depression 

5 2* 

2** 

0*** 

0**** 

1***** 

 Frasure-Smith et 

al. 

(2009) 

100901 Cinahl via 

EBSCO 

cardiac disease AND 

depression AND 

nursing 

17 14* 

1** 

1*** 

0**** 

1***** 

2005-. 

Peer-

reviewed. 

Page et al.  

(2010) 

100903 PubMed 

(Medline) 

depression AND 

post-mi AND care 

34 30* 

2** 

0*** 

1**** 

1*****  

 Romanelli et al. 

(2002) 

 

100903 PubMed 

(Medline) 

nursing AND 

depression AND 

cardiac disease AND 

inpatients 

3 2* 

0** 

0*** 

0**** 

1***** 

2005-. Sowden et al.  

(2010) 

100906 PubMed 

(Medline) 

care AND patients 

experience AND 

post-mi 

10 9* 

0** 

0*** 

 Hogg et al.  

(2007) 

                                                 
1
 I PubMed anges tidsavgränsningen som ”Published in the last 5 years”. I Cinahl anges 

tidsavgränsningen som ”Published date from 2005”. Båda är häri angivna som ”2005-”. 
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0**** 

1***** 

100906 PubMed 

(Medline) 

nursing AND 

patients experience 

AND acs 

14 11* 

2** 

0*** 

0**** 

1***** 

2005-. Yuval et al.  

(2007) 

100907 PubMed 

(Medline) 

depression AND 

acute coronary 

syndrome AND care 

AND outcome 

14 8* 

4** 

0*** 

0**** 

2***** 

2005-. Davidson et al. 

(2010) 

 
Thombs et al.  

(2008) 

100907 Cinahl via 

EBSCO 

assessment AND 

depression AND 

acute coronary 

syndrome 

7 6* 

0** 

0*** 

0**** 

1***** 

2005-. 

Peer-

reviewed. 

Grace et al.  

(2005) 

101004 PubMed 

(Medline) 

information need 

AND depression 

AND coronary heart 

disease 

10 8* 

1** 

0*** 

0**** 

1***** 

2005-. Pier et al.  

(2008) 

*            Förkastade efter läsning av rubrik          ****           Förkastade efter kvalitetsgranskning             

**          Förkastade efter läsning av abstrakt      *****         Antal utvalda artiklar 

***        Förkastade efter läsning av artikel 

  

Kvalitetsbedömning och bearbetning av artiklar 

De granskade artiklarna har bedömts med hjälp av bedömningsmallar enligt 

Carlsson och Eiman (2003) (Bilaga 2 och 3). Inklusionskriterium för granskade 

artiklar var relevans mot syfte och frågeställningar, samt vetenskaplig nivå grad 2 

eller däröver enligt ovan nämnda bedömningsmallar. Utvalda kvantitativa artiklar 

lästes igenom kritiskt och databärande enheter identifierades. Vid behov lästes 

materialet upprepade gånger. Identifierade data sammanställdes och jämfördes för 

redovisning i resultatet enligt Segersten (2006, s. 101-102).   

 

De kvalitativa artiklarna som valdes ut bearbetades enligt Friberg (2006a). 

Artiklarna lästes först förutsättningslöst en gång för att få en övergripande bild av 

innehållet. En andra läsning utfördes sedan mer noggrant för en djupare förståelse 

och inblick i forskningsprocess och resultat. Därefter genomfördes en tredje 

läsning av artiklarnas resultat, under vilken meningsbärande delar extraherades. 

Exempel på sådan extrahering presenteras i tabell 2 (Friberg, 2006a, s. 109-112).  
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Genom att söka likheter och skillnader bland data- och meningsbärande enheter 

har dessa sorterats och samlats under olika rubriker beroende på innehåll (Friberg, 

2006b, s. 121-122).  

 

Tabell 2. Exempel på extrahering av meningsbärande enheter vid bearbetning av kvalitativa 

studier. 

Författare Meningsbärande enhet Underrubrik Rubrik 

Hogg et al. 

(2007) 

Storbritannien. 

Vissa deltagare hade oroade sig 

till en början över deras framtida 

fysiska hälsa ”I wasn’t sure, you 

know, wether I was going to be a 

complete invalid”. 

Fysisk hälsa Depressionens 

effekter post-ACS 

Alla deltagare uttryckte på något 

sätt behovet av att återgå till det 

normala. 

Åter till det normala Depressionsvård 

post-ACS 

 

Etiska överväganden   

Detta arbete är en sammanställning av tidigare publicerade studier varför ingen 

etisk prövning varit aktuell. Enskilda kvalitetsbedömningar på de utvalda artik-

larna som använts i arbetet har dock gjorts, där hänsyn till etiska överväganden av 

de aktuella artiklarna vägts in i bedömningen. Artiklarna har med största 

noggrannhet bearbetats så att huvudresultatet presenteras så bra som möjligt utan 

några falska eller fabricerade fakta.  

 

RESULTAT 

 

Andelen patienter med akut koronarsjukdom som lider av depression varierar 

mycket utifrån studerade artiklar. Lägsta respektive högsta andel var 4 % och 43 

% (Sowden, Mastromauro, Januzzi, Fricchione & Huffman, 2010; Di Benedetto, 

Lindner, Hare & Kent, 2007).  

 

Vilka drabbas av depression post-ACS? 

Studier visar på att de ACS-patienter som är deprimerade med större sannolikhet 

är kvinnor och de i större utsträckning är ogifta än icke deprimerade ACS-

patienter
2
 (Davidson et al., 2010; Frasure-Smith, Lespérance, Irwin, Talajic & 

Pollock, 2009; Thombs et al., 2008; Grace et al., 2005). Lägre utbildningsnivå
3
 

har också visat sig signifikant relaterat till högre depressionspoäng
2
 (enl. BDI eller 

                                                 
2
 Signifikansnivå p=<0,05. 

3
 Under ”High School”-nivå. 
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BDI-II
4
) (Davidson et al., 2010; Thombs et al., 2008; Grace et al., 2005) och två 

studier påvisar dessutom ett samband mellan lägre inkomst
5
 och högre depres-

sionspoäng
2
 (Thombs et al., 2008; Grace et al., 2005). 

 

Ett samband mellan förekomst av diabetes och större förekomst av depression i 

samband med koronarsjukdom påvisas av Thombs et al. (2008) och Grace et al. 

(2005). Dessa studier visar även på ett samband mellan rökning de senaste två 

åren och depression i samband med koronarsjukdom
2
, vilket också styrks av 

Frasure-Smith et al. (2009). 

 

Vid en studie undersöktes skillnader i depressiva symtom mellan män och kvinnor 

som upplevt ACS. 34 % (34 av 100) av deltagarna i studien rapporterade lätta till 

svåra depressiva symtom enligt BDI-II vid sjukhusvistelsen för ACS och 25,6 % 

(21 av 82) rapporterade detsamma en månad efter utskrivning. Dessa resultat 

visade dock inte på några statistiska skillnader mellan könen gällande 

svårighetsgrad på depressiva symtom
6
 även om BDI-medelpoängen var något 

högre för kvinnor än för män (12,47 vs 10,64) (Shin, Hagerty & Williams, 2010).  

 

Depressionens effekter post-ACS 

 

Mortalitet 

Grace et al., (2005) gjorde en studie på depressionens effekt på femårsmortaliteten 

efter ACS. Värst drabbade var de patienter som inte hade någon historia av 

depression men som vid sjukhusvistelsen fick BDI-poäng över 10; 23,8 % av 

dessa patienter avled inom fem år efter ACS
2
. Bäst klarade sig de som hade en 

historia av depression men som på sjukhuset fick BDI under 10 (mortalitet 5,8 

%)
2
. De patienter som varken hade historia av depression eller BDI-poäng över 10 

och de patienter som hade historia av depression samt BDI-poäng över 10 hade 

likvärdig femårsmortalitet (14,6 % resp. 14,3%)
2
 (Grace et al., 2005). 

                                                 
4
 Beck Depression Index och Beck Depression Index-II revised version. Ett frågeformulär med 

21 frågor som syftar till att mäta depression. Frågorna har fyra möjliga svar vilka poängsätts 

från 0 till 3, totalpoängen spänner från 0 till 63. Högre poäng indikerar svårare depression, 

konstruktörerna rekommenderar ≥10 poäng som tröskelvärde för åtminstone milda symtom på 

depression (Thombs et al., 2008). 
5
 Under 50 000 kanadensiska dollar. 

6
 Signifikansnivå p=>0,05. 
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Även en äldre studie visar på en högre dödlighet bland deprimerade hjärtpatienter. 

Deltagarna i studien var samtliga över 65 år och hade fått hjärtinfarkt. Av de 

deprimerade avled 26,5 % inom fyra månader, jämfört med 7,3 % bland de icke-

deprimerade
2
 (Romanelli, Fauerbach, Bush & Ziegelstein, 2002). 

 

Fysisk hälsa 

Vid en kvalitativ undersökning på hjärtinfarktpatienters förmåga till coping påvis-

ades att det fanns en oro för den framtida fysiska hälsan (Hogg, Garratt, Shaw & 

Tagney, 2007). Thombs et al., (2008) undersökte huruvida förekomst av 

depressiva symtom vid sjukhusvistelsen efter ACS kunde förutspå fysisk 

hälsostatus, mätt med SF-12 PCS
7
, 12 månader därefter. De patienter som vid 

sjukhusvistelsen hade BDI-poäng på 10 eller mer hade efter 12 månader 

signifikant sämre hälsostatus än de med lägre BDI-poäng
2
. De depressiva 

symtomen klassificerades också som antingen nya, ihållande eller övergående 

beroende på deras förekomst över tid
8
. De med ihållande depressiva symtom hade 

sämst fysisk hälsa efter 12 månader jämfört med fysisk hälsa före ACS
2
. Vid 

sjukhusvistelsen var BDI-medelpoängen högre för de med övergående symtom än 

för de med ihållande, detta var dock ej signifikant
6
 (Thombs et al., 2008). 

 

Livskvalitet 

Ett signifikant negativt samband
2
 mellan depression efter hjärtsjukdom (enl. 

CDS
9
) och livskvalitet (enl. PWI

10
) påvisas av Page et al. (2010). Även i en annan 

studie rapporteras ungefär hälften av deltagarna försämrad livskvalitet (Yuval, 

Halon, & Lewis 2007). Runt hälften av deltagarna rapporterar också försämrad 

självbild och sämre självförtroende, utan skillnader mellan könen (Yuval, Halon, 

& Lewis 2007). Deprimerade ACS-patienter påvisades vara sannolikt mer troliga 

att visa högre nivåer av ångest (enl. STAI-X och STAI-Y
11

) och stress (enl. 

                                                 
7
 Short Form 12 Physical Component Summary. 

8
 BDI kontrollerades dels vid sjukhusvistelsen (T1), dels efter 12 månader (T2). Nya symtom 

innebar BDI <10 vid T1 och ≥10 vid T2, ihållande symtom innebar BDI ≥10 både vid T1 och 

vid T2, övergående symtom innebar BDI ≥10 vid T1 men <10 vid T2. 
9
 Cardiac Depression Scale. 

10
 Personal Well-Being Index. 

11
 State Trait Anxiety Inventory. 
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PSS
12

) samt lägre nivåer av copingresurser (enl. CRI
13

) (Di Benedetto et al., 

2007). 

 

Fler än hälften av de 159 deltagarna i en israelisk studie identifierar sig som 

”hjärtpatienter”, mer än 6 månader efter genomgången ACS. Dessa upplevelser 

var desamma, oavsett ACS-diagnos, d.v.s. instabil angina, STEMI eller NSTEMI 

(Yuval et al., 2007). När det gäller depression, påvisades dock patienter med akut 

hjärtinfarkt vara mindre benägna att vara deprimerade efter ett år, jämfört med 

patienter med instabil angina
2
, utifrån kontroll av depression vid studiens start 

(McGee, Doyle, Conray, Harpe & Shelley, 2006). 

 

Omvårdnadsbehov post-ACS – patientens perspektiv 

 

Brist på information 

Vid en kvalitativ studie på vilka informationsbehov som förelåg hos patienter med 

koronarsjukdomar, framhöll samtliga 14 deltagare att ytterligare hälsoinformation 

hade varit användbart i hanterandet av sjukdomen och det psykosociala välbe-

finnandet (Pier et al., 2008). Liknande resultat påvisades vid intervjuer av 

patienter om deras upplevelser av att vårdas för akuta bröstsmärtor på en ”Chest 

Pain Unit” (Johnson, Goodacre, Tod & Read 2008). Deltagarna uttryckte här 

tillfredsställelse över vården men vissa uppgav att de hade behövt mer 

information. Förväntningarna och det upplevda behovet av information varierade 

dock mellan olika individer, varför det är svårt att tänka sig ett standardiserat 

tillvägagångssätt vid informationsgivande. Det är också oklart huruvida 

besvikelsen över mängden information faktiskt kändes under sjukhusvistelsen, 

eller om reflektion i efterhand gjort dessa känslor uppenbara till tiden för 

genomförandet av intervjun. Deltagarna kan också ha varit lättade över att de 

tillfrisknat och angelägna att komma hem och därför missat att ställa frågor eller 

till och med glömma bort mottagen information (Johnson, Goodacre, Tod & Read 

2008).  

 

                                                 
12

 Perceived Stress Scale. 
13

 Coping Resources Inventory. 
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Pier et al., (2008) fann ett behov av information om identifiering och hantering av 

depressiva symtom och depressionens relation till den fysiska hälsan. Information 

om var hjälp för depression kunde sökas ansågs också viktigt, trots att de flesta 

deltagarna i studien uppgav att de inte själv sökt sådan information (Pier et al., 

2008). Hjärtinfarktpatienterna som var deprimerade visade sig ha svårare att följa 

dieter, ta medicin enligt föreskrifter, motionera regelbundet, reducera stress och 

att upprätthålla det sociala nätverket än de ickedeprimerade patienterna
2
 

(Romanelli et al., 2002). 

 

Sex patienter som haft en första hjärtinfarkt intervjuades, för att undersöka deras 

förmåga till coping. Genomgripande i dessa intervjuer var en känsla av förvirring 

kring vad personalen sagt till dem. Det uttrycktes svårigheter att tolka budskap, 

både från läkare och från sjuksköterskor, och vissa kände sig komma i kläm i 

diskussioner bland personalen angående vilken behandling eller vård som var bäst 

(Hogg et al., 2007). Deltagare i en annan studie uppgav behov av ytterligare 

medicinsk information, framför allt för att lätta på oron. Denna oro kunde bland 

annat bero på svårigheter att tolka fysiska symtom; om de var normala eller tecken 

på en kommande hjärtattack. Anhöriginformation, framförallt om psykologiska 

aspekter, samt information om lämplig mängd motion och etablerandet av sociala 

nätverk var ytterligare tre områden som deltagarna i denna studie upplevde som 

bristfälliga (Pier et al., 2008). 

 

Åter till det normala 

I studien av Hogg et al., (2007) uttryckte alla deltagarna ett behov av att återgå till 

”det normala”, men vissa oroade sig för vad som skulle komma att vara normalt i 

framtiden. Även återvändande till arbete upplevdes som viktigt för återupp-

rättandet av deltagarnas identiteter. Av deltagarna i Yuval et al’s., (2007). 

var 77 yrkesverksamma före deras ACS. Endast 40 av dessa (51,9 %) återvände 

senare till hel- eller deltidsarbete. Återvändande till arbetet var här relaterat till 

lägre ålder, kortare sjukhusvistelse och högre inkomstklass före ACS
2.

. 

 

Hogg et al., (2007) beskrev att utöver återvändande till arbetet var det även viktigt 

för deltagarna att åter få köra bil för att återfå kontroll, självständighet och deras 

identitet som män (inga kvinnor deltog i studien). För vissa deltagare verkade den 
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generella synen på livet och de emotionella reaktioner som hjärtinfarkten 

framkallade antingen hjälpa eller förhindra möjligheten att återgå till det normala 

(Hogg et al., 2007). Lugnande, tröstande och humor framhölls av patienterna som 

viktiga attityder hos sjukvårdspersonalen för att minska rädsla och för att 

bibehålla en koppling till det normala i den främmande tillvaro som 

sjukhusvistelsen innebar. Patienterna värderade särskilt den tid och 

uppmärksamhet som hjärtspecialistsjuksköterskorna var beredda att ge (Johnson 

et al., 2008). En av de intervjuade såg intervjun i sig som terapi: ”It has certainly 

been good just to talk” (Hogg et al., 2007). 

 

Depressionsvård post-ACS 

Davidson et al., (2010) genomförde en 6-månaders kontrollstudie genomfördes, 

med 237 ACS-patienter fördelade enligt följande: 80 ej deprimerade vilka 

observerades, 77 deprimerade som fick vanlig vård samt 80 deprimerade som fick 

”förbättrad depressionsvård”
14

. Andelen patienter som vid tiden för randomisering 

rapporterade depressions-vården som utmärkt eller mycket bra var ca 17 %, utan 

skillnader mellan grupperna. Efter interventionen däremot, rapporterade 54 % av 

interventions-patienterna denna nivå av tillfredsställelse, jämfört med 19 % i 

kontrollgruppen
2
. BDI-medelpoängen sjönk under samma tid från 19,0 till 13,2 i 

interventions-gruppen, jämfört med 19,6 till 17,7 i kontrollgruppen
2
 (Davidson et 

al., 2010).  

 

Patienterna i interventionsgruppen hade under denna sexmånadersperiod också 

färre ”Major Adverse Cardiac Events”
15

 (3 st., 4 %) än de i kontrollgruppen (10 

st., 13 %) och än de ickedeprimerade (5 st., 6 %)
2
 (Davidson et al., 2010). 

      

DISKUSSION 

 

                                                 
14

 Interventionen bestod av fem huvudkomponenter: 1) en förbättrad omvårdnadsstrategi där 

behandlingen gavs av specialistsjuksköterska, psykolog, socialarbetare och/eller psykiater; 2) 

patientens val av psykoterapi och/eller farmakoterapi; 3) en form av psykiatri kallad Problem-

Solving Therapy; 4) ett tillvägagångssätt i vården där graden av symtom kontrolleras var 8:e 

vecka  med stegvis utökad behandling enligt förutbestämda beslutsregler; samt 5) ett 

standardiserat instrument för att följa depressiva symtom. 
15

 Ung. större hjärtbiverkningar: icke dödlig hjärtinfarkt samt akutvårdskrävande instabil 

angina. 
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Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att belysa problemet med depression efter ACS, något 

som i dagens forskning visar sig vara vanligt förekommande. Resultatet har en-

tydigt visat på att störst risk att drabbas av depression post-ACS löper kvinnor, 

ogifta, de som har kort utbildning och låg inkomst (Davidson et al., 2010; Frasure-

Smith et al., 2009; Thombs et al., 2008; Grace et al., 2005). Genusperspektivet i 

detta resultat kan tyckas anmärkningsvärt, men är ändå föga förvånande då det 

överensstämmer med Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] (2004) 

som i sin sammanställning visar att så gott som samtliga vetenskapliga studier 

påvisar en ungefär dubbelt så hög förekomst av depressioner hos kvinnor som hos 

män (SBU, 2004). Vad detta kan bero på presenteras av Wasserman (2003), som 

menar att det finns skillnader mellan män och kvinnor vad gäller förmågan att 

känna igen och beskriva sina psykiska symtom. Vissa teorier antyder att 

mörkertalet av män som drabbas av depression är mycket stort, då män ofta döljer 

depressionen i ångest, alkoholmissbruk, våldsamhet och självmord, medan 

kvinnor har lättare att beskriva sin nedstämdhet och därmed söka hjälp. Mannen 

får av tradition inte visa sig svag, gråta eller vara deprimerad (Wasserman, 2003, 

s. 95-96).  

 

Huruvida detta mörkertal kan ”appliceras” på denna studies resultat tål dock att 

diskuteras då deltagarna i studierna fått uppskatta och gradera de depressiva 

symtomen med hjälp av vedertagna, vetenskapligt beprövade instrument. Ett 

eventuellt mörkertal är troligtvis större i ”den ordinarie depressionsvården” – 

vilken männen tenderar ha svårare att söka sig till – än i granskade studier, där 

alla deltagare blivit bedömda.  

 

Studier har visat att ogifta också har en förhöjd risk att drabbas av depression 

post-ACS, vilket tycks logiskt då ett gott socialt stöd är viktigt för psykisk hälsa 

(Wasserman, 2003, s. 341). Även kort utbildning och låg inkomst är relaterat till 

ökad risk för depression (Eriksson, Ljungdahl & Bremberg, 2008), vilket överens-

stämmer med denna studies resultat. Detta understryker vikten av att sjuksköter-

skan uppmärksammar dessa faktorer hos ACS-patienter, exempelvis vid ankomst-

samtal, för att tidigt kunna identifiera riskpatienter. 
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Vad som är anmärkningsvärt angående mortaliteten bland ACS-patienterna är att 

de som haft en historia av depression före sin ACS, klarade sig bättre än de som 

inte haft depression tidigare, oavsett om de var deprimerade vid sjukhusvistelsen 

eller inte (Grace et al., 2005). Detta kan tolkas som att de som varit drabbade av 

depression tidigare blivit ”härdade”, och därför klarar både fysiska och psykiska 

påfrestningar bättre än de som inte haft depression.  

 

Varför de deprimerade patienterna har en ökad mortalitet och vad dödsorsakerna 

är i dessa fall, framgår inte av granskad litteratur. Vidare forskning inom detta 

område skulle kunna öka kunskapen om vilken behandlingsstrategi som vore 

effektivast för att hjälpa dessa patienter. Fokus på hjärtinriktad farmakologisk 

behandling vore exempelvis felriktat om det visar sig att större delen av dessa 

patienter väljer att ta sitt liv på grund av sin depression. 

 

Äldre patienter tycks drabbas hårdare av depressionens konsekvenser då 

mortaliteten är högre i Romanelli et al. (2002) jämfört med Grace et al. (2005) 

trots väsentligt kortare observationsperiod. Yngre patienter återgick också till 

arbetet i högre grad efter ACS (Yuval et al., 2007). Kan det vara så att äldre har 

sämre motståndskraft mot depression och dess konsekvenser, och i så fall varför? 

 

Thombs et al. (2008) visar att depressionspoäng kan förutspå försämring i den 

fysiska hälsan. Utifrån resultatet kan dock inte slutsatsen dras att högre BDI-

poäng vid T1 förutspådde sämre fysisk hälsa. Detta skulle kunna bero på att de 

som skattade sin depression med högst BDI-poäng, också fick bäst hjälp av 

sjukvården.    

 

Resultatet visar på stora informationsbehov bland ACS-patienterna, trots tillfreds-

ställelse med vården (Johnson et al., 2008; Pier et al., 2008; Hogg et al., 2007). 

Detta torde vara enkelt att åtgärda om resurser finns, genom att erbjuda patienter i 

behov av information någonstans att vända sig, exempelvis en telefonlinje. En 

sådan åtgärd skulle, förutom att vara en distributör av information, också kunna 

fungera som ett ”psykologiskt skyddsnät” som skänker trygghet till patienterna 

enbart i och med vetskapen att hjälp finns att få närhelst de vill. En sådan åtgärd 

vore också i enighet med den önskan som deltagarna i Pier et al. (2008) uppgav, 
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d.v.s. information om var de kunde söka hjälp för depression, trots att dessa 

patienter inte själva sökt sådan hjälp.  

 

En annan tänkbar åtgärd vore att det – oavsett huruvida patienterna uttrycker 

behov av ytterligare hjälp eller inte efter utskrivning från hjärtavdelning – skulle 

kunna åligga ansvarig sjuksköterska att säkerställa att dessa patienter övertas av 

primärvård för vidare identifierande/förebyggande av depression med tanke på 

omfattningen av detta problem. 

 

Vid sökning i databaserna PubMed och Cinahl framkom att dagens forskning 

inom detta ämne främst består av kvantitativa ickeexperimentella studier. De 

positiva resultat, både vad gäller patienttillfredsställelse och fysiska biverkningar, 

som interventionen medförde i Davidson et al. (2010), påvisar ett behov av vidare 

forskning av samma karaktär för ytterligare kunskap om hur dessa patienters 

lidande på bästa sätt kan lindras.   

 

I resultatet framkommer vidare att sjuksköterskans attityd och bemötande är högt 

värderat av patienterna. Hur viktigt vårdpersonalens bemötande kan vara för 

patienterna kan utläsas i Fossum (2007): 

 ”Ibland berättar patienterna att vården /… / är undermålig, dålig 

 och närmast värdelös. Frågar man vidare vad som var undermåligt, 

 dåligt och värdelöst handlar de flesta svar om hur man som patient  

eller anhörig har upplevt bemötandet.” (Fossum, 2007, s. 33) 

 

 

Metoddiskussion 

Till hjälp vid artikelsökningar användes databaserna PubMed (Medline) och 

Cinahl via EBSCO. Detta kan ha påverkat resultatet då ett bredare urval av 

sökmotorer hade kunnat ge andra träffar och därmed bidragit till ett annat resultat. 

Sökningarna begränsades dock till dessa databaser då häri hittat material ansågs 

besvara frågeställningarna på ett tillfredsställande sätt. 

 

Valet av frågeställningar att utgå ifrån var relativt brett. Depression efter ACS 

visade sig vid inläsning av ämnet vara ett utbrett problem, vilket väckte intresse 

och gav upphov till flera frågor. Tre frågeställningar valdes ut som ansågs skulle 

ge en någorlunda heltäckande bild av fenomenet. Detta kan ses som en styrka i 
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arbetet då det ger en bred kunskap om depression post-ACS och en generell 

kunskap är till nytta i en kommande profession som allmänsjuksköterska. Antalet 

och bredden på frågeställningarna kan också ses som en svaghet, då varje område 

ej har kunnat behandlas på djupet i samma utsträckning som om exempelvis en av 

de tre frågeställningarna valts ut. En sådan mer specifik uppsats vore dock 

möjligtvis bättre lämpad för blivande hjärtspecialistsjuksköterskor.  

 

För att besvara de breda frågeställningarna gjordes ingen avgränsning till någon 

särskild ansats eller design i studerat material. Detta medförde en övervikt av 

kvantitativa studier då dessa är vanligare förekommande än kvalitativa. Bland-

ningen av ansatser kan dock ses ha bidragit till att besvara frågeställningarna med 

större tillförlitlighet.  

 

Vissa av artikelsökningarna har lett till att redan utvalda artiklar hittats igen. I 

dessa fall har dubbletterna räknats in under ”förkastade efter läsning av rubrik” i 

tabell 1. Artikelsökningarna var även många fler än de som presenteras, detta 

beror på att resultatlösa sökningar har utelämnats i tabellen. Antalet sökord är 

relativt stort, detta har dock krävts för att täcka upp bredden frågeställningarna. 

 

SLUTSATS 

 

Många av de variabler som tycks relatera till vilka som drabbas av depression 

post-ACS och vilka som drabbas av konsekvenser som en följd av detta, skulle 

kunna samlas under copingresurser. Ett exempel vore en äldre person med dåligt 

socialt nätverk, dålig inkomst, som är fysiskt inaktiv, nedstämd och orolig, och 

dessutom har väldigt begränsade kunskaper om sin hälsa. Att denna person 

drabbas av depression efter en så traumatisk upplevelse som en ACS många 

gånger innebär, är inte svårt att föreställa sig. Denna uppsats understryker vikten 

av sjuksköterskans ansvar i att identifiera riskpatienterna, att identifiera det indi-

viduella informationsbehovet och säkerställa att detta är tillgodosett. I de fall ett 

socialt nätverk saknas bör sjuksköterskan upprätta eller föreslå upprättandet av ett 

sådant med hjälp av exempelvis primärvård, kurator, samtalsgrupp etc för att 

hjälpa patienten att på ett optimalt sätt hantera sin ACS och eventuella depression. 
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Bilaga 1. Översikt av inkluderade resultatartiklar. 

 

Författare  

Årtal  

Land 

Studiens syfte Design 

Intervention 

Instrument 

Deltagare 

(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiens 

kvalitet 

Davidson et 

al. (2010) 

USA 

Att undersöka acceptansen och 

effekten av förstärkt 

depressionsvård av patienter med 

ACS. 

Kvantitativ. 

Experimentell randomi-

serad kontrollstudie.  

Deltagare delades efter 

tre månader upp i en 

experimentgrupp 

(deprimerade), en 

kontrollgrupp 

(deprimerade) samt en 

observationsgrupp 

(ickedeprimerade). 

Interventionen innebar 

förstärkt depressions-

vård, delvis enligt 

patientens val. 

ACS-patienter. 

Antal initialt potentiella 

deltagare: n=646 varav 

n=85 ickedeprimerade 

Antal observerade 

patienter: n=623 varav 

n=80 ickedeprimerade 

Antal utvalda 

deprimerade patienter till 

randomisering: n=157 

Bortfall under 

experimentets gång: n=19 

Antal som slutförde 

studien: n=218 

SAS. 

Chi-2-test. 

Wald Chi-2-test. 

t-test. 

Kaplan-Meier 

överlevnadskurva. 

Logrank test. 

2-sided alpha. 

Deltagarna i interventionsgruppen var 

mer nöjda med depressionsvården än de i 

kontrollgruppen. BDI-poängen sjönk mer 

i interventionsgruppen än i kontroll-

gruppen. Patienter i interventionsgruppen 

fick färre ”större hjärthändelser” än de i 

interventionsgruppen. 

Grad 1 

Di Benedetto 

et al. (2007) 

Australien 

Mäta depression, ångest, stress 

och copingresurser vid tre 

tidpunkter under de första sex 

månaderna efter ACS; mäta 

skillnader mellan dessa 

psykologiska faktorer och 

depressionsnivå över tid; 

undersöka om psykologiska 

variabler vid studiens start kunde 

förutspå depression över tid. 

Kvantitativ. 

Longitudinell. 

Deltagarna fyllde i 

CDS, BDI-II, STAI-X, 

STAI-Y, PSS och CRI 

två veckor (T1), tre 

månader (T2) och sex 

månader (T3) efter 

ACS. 

ACS-patienter.  

Antal tillfrågade: n=197 

Antal deltagare T1: n=81 

Antal deltagare T2: n=60   

Antal deltagare T3: n=48 

Bortfall: n=149 

SPSS för alla statistiska 

analyser.  

Cronbach’s alpha.  

Chi-2-test.  

t-test. 

ANOVA. 

Multivariat linjär 

regressionsanalys. 

Bonferronitest. 

De deprimerade patienterna fick högre 

ångest- och stresspoäng, men hade lägre 

poäng på copingresurser än 

ickedeprimerade. Låga copingresurser vid 

T1 förutspådde höga depressionspoäng 

vid T3.  

Grad 1 

Frasure-Smith 

et al. (2009) 

Canada 

Studien undersöker sambandet 

mellan kortsiktigt 

hjärtfrekvensvariabilitet och 

inflammatoriska markörer i 

samband med depression hos 

patienter med ACS. 

Kvantitativ.  

Deltagarna fick fylla i 

BDI-II skalan och 

intervjuas stukturerat 

(enl SCID) 

  

ACS-patienter. 

Antal tillfrågade: n=730 

Bortfall: n=48 

Antal deltagare i studien: 

n=682 

SPSS för dataanalys.  

Two-tailed test.  

Natural log 

transformation.  

Logistic regression 

analysis.  

ANOVA. 

Multivariate regression 

analyses.  

Multiple regression 

analyses.  

Patienter som hade större 

depressionssymtom hade högre 

inflammatoriska markörer och detta 

berodde främst på BMI. 

Grad 1 
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Fisher r-to-z 

transformation. 

Grace et al. 

(2005) 

Canada 

Studien undersöker effekterna av 

patienters depressiva symtom vid 

ACS och dess koppling till 

dödlighet under en fem års 

period. 

  

Kvantitativ. 

Longitudinell. 

Observationsstudie.  

De som inkluderades 

fick fylla i en BDI 

skala. 

ACS-patienter. 

Antal tillfrågade: n=1800   

Antal deltagare som gav 

samtycke till studien: 

n=910  

Bortfall: n=160  

Antal deltagare i studien 

start: n=750  

Antal deltagare som var 

kvar efter 5år: n=368 

SAS. 

Cox`s proportional 

hazard. 

Chi-2-test 

 

Resultatet visade att de patienter som 

skattade sin depression enligt BDI över 

10 i samband med sjukhusvistelsen löpte 

större risk för varje år att dö jämfört med 

de som hade BDI <10 under de fem åren 

studien pågick.   

Grad 1 

Hogg et al. 

(2007) 

Storbritannien 

Att föra copingforskningen framåt 

genom att ge en mer detaljerad 

förståelse för medelålders mäns 

personliga upplevelser av att 

hantera hjärtinfarkt och den 

mening de ser  i dessa 

upplevelser. 

Kvalitativ. 

Halvstrukturerade 

intervjuer hölls med 

deltagarna vid ett 

tillfälle inom sex 

månader efter 

hjärtinfarkten. 

Hjärtinfarktpatienter. 

Antal tillfrågade: ej 

redovisat. 

Antal deltagare i studien: 

n=6 

Interpretativ 

fenomenologisk analys 

av de ordagrant 

nedskrivna intervjuerna. 

Deltagarna kunde prata om de ämnen de 

”copade” med, men hade svårt att 

reflektera kring begreppet ”coping”. Man 

fann tre teman; 1) svårigheter att 

reflektera – kunde bero på att deltagarna 

inte medvetet tänkte på coping och dess 

effektivitet. Man såg också förmågan till 

coping som starkt relaterat till 

personlighet och därför svårt att förändra. 

2) Behov av att prata – här framkom 

svårigheter att tolka personalens budskap. 

Förvirring var en genomgripande känsla. 

3) Åter till det normala – att återgå till 

jobbet och att åter få köra bil var viktigt. 

Deltagarnas generella syn på livet 

verkade antingen hjälpa eller hindra 

möjligheten att återgå till det normala. 

Grad 1 

Johnson et al. 

(2008) 

Storbritannien 

Undersöka patienternas 

upplevelser av att vårdas vid 

”Chest Pain Unit” och vid allmän 

akutavdelning för akuta 

bröstsmärtor. 

Kvalitativ. 

Tvärsnittsstudie. 

Halvstrukturerade 

intervjuer. 

Patienter med 

bröstsmärtor.  

Antal informerade: n=186 

Författarna siktade på upp 

till 36 deltagare. 

Antal positiva svar: n=32 

Antal deltagare i studien: 

n=26 

Framework method 

analysis. 

 

Deltagarna värderade den tid och 

uppmärksamhet som 

specialistsjuksköterskorna var beredda att 

ge. Särskilda attityder hos personalen 

värderades. Informationsbehovet 

tillgodosågs inte alltid och varierar 

mellan individer. 

Grad 1 

McGee et al. 

(2006) 

Undersökte effekterna av kort 

bedömning av depression från två 

Kvantitativ. 

Longitudinell. 

ACS-patienter. 

Antal initialt potentiella 

STATA. 

Wilcoxon matched-

Statistiska skillnader mellan de två olika 

depressionsskalorna hittades när man 

Grad 1 
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Irland olika skalor vid sjukhusvistelsen 

genom en analys på patienternas 

sekundära prevention ett år efter 

ACS. 

De som inkluderades i 

studien fick fylla i 

antigen en BDI-FS 

skala eller en HADS-D 

skala som är ett mått på 

depression. 

 

deltagare: n=1069 

Antal deltagare vid 

studiens start: n=859 

Antal potentiella del-

tagare efter 1 år: n=791 

Bortfall från de tillfrågade 

vid studiens start: n=388. 

Antal svar från deltagarna 

efter 1 år: n=681 

pairs signed-ranks test. 

McNemar`s test. 

Spearman`s rank 

correlation. 

Wald test. 

tittade på medicinering, hälsorådgivning 

om rökning och användning, 

psykosociala resultat och depressions 

status.  

Page et al. 

(2009) 

Australien 

Att mäta nivåerna och 

utvecklingen av depression under 

sex månader efter inläggning för 

ACS och att beskriva relationen 

mellan depression och 

livstillfredsställelse. 

Kvantitativ. 

Deskriptiv 

korrelationsstudie. 

Deltagarna fyllde i ett 

frågeformulär med CDS 

(depression) och PWI 

(livstillfredsställelse) 

vid inläggning (T1) 

samt efter en (T2), tre 

(T3) och sex månader 

(T4). 

ACS-patienter. 

Antal tillfrågade: n=127 

Antal positiva svar: n=63 

Antal deltagare T1: n=56 

Antal deltagare T2: n=43 

Antal deltagare T3: n=35 

Antal deltagare T4: n=26 

SPSS för dataanalys.  

Pearson’s korrelations-

koefficient.  

Two-tailed test. 

Depression identifierades som ett 

signifikant problem bland patienter med 

koronarsjukdom. Studien fann ett 

signifikant negativt samband mellan 

depression enl. CDS och 

livstillfredsställelse enl. PWI. 

Grad 1 

Pier et al. 

(2008) 

Australien 

Att identifiera behovet av 

information om fysisk och 

psykisk hälsa hos personer med 

koronarsjukdomar, med eller utan 

depression. 

Kvalitativ. 

En strukturerad 

diagnostisk intervju 

(MINI) per telefon 

följdes av en 

halvstrukturerad 

intervju i möte med 

författarna. 

CHD16-patienter. 

Antal tillfrågade: ej 

redovisat 

Antal positiva svar: n=20 

Bortfall: n=6 

Antal deltagare i studien: 

n=14 

Tematisk analys av de 

ordagrant nedskrivna 

intervjuerna. 

Alla deltagare framhöll att mer 

information skulle vara till hjälp vid 

hanterandet av hjärtsjukdomen och 

psykosocialt välbefinnande. Fyra 

huvudteman formulerades: psykosocialt, 

fysisk aktivitet, medicinskt och 

information till anhöriga. Deltagarna ville 

exempelvis ha information om hur man 

identifierar och hanterar depression, hur 

mycket motion som är lämpligt, 

medicinsk information och information 

till anhöriga, främst då de psykosociala 

aspekterna av sjukdomen. 

Grad 2 
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Romanelli et 

al. (2002) 

USA 

Denna studie undersöker 

effekterna av depression efter 

akut hjärtinfarkt på patienter som 

är 65år eller äldre.    

Kvantitativ. 

Kohortstudie.  

De som inkluderades i 

studien skulle ha högre 

än 10 poäng på BDI 

eller positiv SCID samt 

frånvaro av andra 

psykiska tillstånd enligt 

SCID. 

ACS-patienter. 

Antal tillfrågade: n=153 

Bortfall: n=52 

Antal deltagare efter 4 

mån som deltog i studien: 

n=101  

Chi-2-test. 

ANOVA. 

 

Deprimerade patienter över 65 år hade 

statistiskt större chans att dö inom fyra 

månader efter ACS. 

Grad 1 

Shin et al. 

(2010) 

USA 

Att undersöka könsskillnader i 

depressiva symtom och 

användande av antidepressiv 

medicin hos patienter med ACS 

Kvantitativ. 

Prospektiv 

longitudinell. Deltagare 

fyllde i frågeformulär 

(BDI –II)  före 

utskrivning från 

avdelning (T1) samt en 

månad därefter (T2). 

ACS-patienter. 

Antal deltagare T1: n=100 

Antal deltagare T2: n=82 

Bortfall: n=18 

NCSS. 

Chi-2-test. 

Oberoende t-test. 

Paired-sample t-test. 

 

26 % hade psykiatrisk diagnos sedan 

tidigare. Fler kvinnor än män hade fått 

depressionsdiagnos före sin ACS. Fler 

kvinnor än män tog antidepressiv 

medicin. Det fanns inga signifikanta 

skillnader mellan könen vad gäller 

depressiva symtom. Depressiva symtom 

sjönk inte från T1 till T2, vare sig man 

tog antidepressiva eller inte. 

Grad 1 

Sowden et al. 

(2010) 

USA 

 

Att bedöma genomförbarheten 

och resultaten av 

depressionsscreening med PHQ-2 

och PHQ-9 på hjärtavdelningar. 

Kvantitativ. 

PHQ-2 integrerades 

som en del i sjuksköter-

skornas ankomstsamtal 

med patienterna (T1). 

Om poäng >2, 

intervjuades patienterna 

muntligt med PHQ-9 

(T2). 

Patienter vid tre hjärtav-

delningar på sjukhus. 

Antal potentiella 

deltagare: n=4783  

Antal screenade T1: 

n=3504 

Antal resultat som 

föreslog screening T2: 

n=302 

Antal screenade T2: 

n=189 

SPSS för dataanalys. 

Two-tailed test. 

Oberoende t-test.  

Chi-2-test. 

Av 3504 screenade patienter med PHQ-2 

fick 306 (8,6 %) resultat som föreslog 

vidare bedömning med PHQ-9, varav 189 

kunde genomföras. 140 av dessa (ca 4 % 

av totala antalet screenade patienter) fick 

resultat som pekade mot egentlig 

depression. Sjuksköterskorna var överens 

om att screeningen var ett användbart 

komplement till vården, att det hjälpte 

patienten till bättre depressionsvård och 

att det inte tog ansenlig tid från ordinarie 

sysslor.  

Grad 1 

Thombs et al. 

(2008) 

Canada 

Att undersöka huruvida 

depressionssymtom mätta under 

sjukhusvistelse för ACS förutspår 

fysisk hälsostatus 12 månader 

senare. Att undersöka om den 

fysiska hälsoutvecklingen under 

12 månader efter ACS är relaterad 

till depressionsutvecklingen under 

samma period. 

Kvantitativ. 

Deltagarna fyllde i 

frågeformulär med BDI 

(depression) och SF-12 

PCS (fysisk hälsostatus) 

vid sjukhusvistelsen 

(T1), samt 6 och 12 

månader därefter. 

ACS-patienter. 

Antal som medgav 

deltagande: n=913 

Antal deltagare vid T1: 

n=812 

Bortfall: n=387 

Antal deltagare 

inkluderade i studien: 

n=425 

SPSS. 

Chi-2-test. 

Oberoende two-tailed t-

test. 

Test-retest reliabilitet. 

Jacobson & Truax 

reliable change index. 

Multipel linjär 

regressionsanalys. 

Patienter med högre depressionspoäng 

var med större sannolikhet kvinnor, hade 

en familjeinkomst på under $50 000 

kanadensiska dollar, levde som singlar 

och hade inte mer än high school-

utbildning. Patienter med högre 

depressionspoäng vid sjukhusvistelsen 

hade sämre fysisk hälsostatus efter 12 

månader än de med lägre depressions-

Grad 1 
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poäng. De med ihållande depressiva 

symtom hade sämst fysisk hälsa efter 12 

månader jämfört med före ACS. 

Yuval et al. 

(2007)  

Israel 

Att undersöka 

livsstilsförändringar efter 

sjukhusvistelse för ACS och att ur 

ett patientperspektiv jämföra 

skillnader mellan instabil angina, 

STEMI och NSTEMI, gällande 

resultat och funktion. 

Kvantitativ. 

Deltagarna svarade på 

frågeformulär mellan 3 

och 12 månader efter 

ACS. 

ACS-patienter. 

Antal tillfrågade: n=195 

Bortfall: n=39 

Antal deltagare i studien: 

n=156 

Statistix 8.0 med 

deskriptiv statistik, 

korstabulering,  

ANOVA och Chi-2-test. 

Multivariat stegvis 

regressionsanalys.  

Mer än hälften av deltagarna 

indentifierade sig som ”hjärt-patienter”. 

Ångest var vanligt. Själv-bild, 

självförtroende och livskvalitet upplevdes 

ha försämrats. Endast hälften av de som 

arbetade före ACS återvände till jobbet. 

Återvändande till jobb var förenat med 

lägre ålder, kortare sjukhusvistelse samt 

högre inkomstkategori oavsett ACS-

diagnos. 

Grad 2 
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Bilaga 2. 

Bedömningsmall för studier med kvantitativ metod efter Carlsson & Eiman 

(2003) 
Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, 

resultat = 3p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angiven Otydlig Medel Tydlig 

Metod     

Metodval adekvat till 

frågan 

Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med koppling till 

ämnet 

Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för 

resultatet 

Analys 

saknas/Ja 

 

Nej 

  

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning 

(redovisning, tabeller etc) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Statistisk analys 

(beräkningar, metoder, 

signifikans) 

Saknas Mindre bra Bra  

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   

Tolkning av resultatet Ej acceptabel Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Låg Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik 

och felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare 

forskning 

Saknas Låg  Medel  God 

Slutsatser     

Överensstämmelse med 

resultat (resultatets 

huvudpunkter belyses) 

Slutsatser 

saknas 

Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (max 47 p) P P P P 

                Grad I: 80 %               P 

                Grad II:70 %               %               

                Grad III: 60 %                                                                                          Grad 

 

Titel 

 

Författare 
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 Bilaga 3. 

Bedömningsmall för studier med kvalitativ metod efter Carlsson & Eiman 

(2003) 
Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, 

resultat = 3p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angiven Otydlig Medel Tydlig 

Metod     

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med koppling till 

ämnet 

Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för 

resultatet 

Analys 

saknas/Ja 

 

Nej 

  

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning 

(redovisning, koder etc) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet (citat, 

kod, teori etc) 

Ej acceptabel Otydlig Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Låg Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik 

och felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare 

forskning 

Saknas Låg  Medel  God 

Slutsatser     

Överensstämmelse med 

resultat (resultatets 

huvudpunkter belyses) 

Slutsatser 

saknas 

Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (max 48 p) P P P P 

                Grad I: 80 %                    P 

                Grad II:70 %                    %               

                Grad III: 60 %                                              Grad 

 

Titel 

 

Författare 

 

 

 


