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SAMMANFATTNING 

 
Syfte: Syftet med studien var att kartlägga förekomst och undersöka samband mellan stress 

och depression hos patienter som genomgått en hjärtinfarkt. Syftet var även att undersöka 

eventuella skillnader mellan män och kvinnors upplevelser av stress och depression vid 

hjärtinfarkt. Metod: Patienter som vårdats på en hjärtavdelning för hjärtinfarkt i 

Mellansverige och är svensktalande inkluderades i studien. Enkäterna Vardagslivets Stress 

och MADRS-S användes som mätinstrument. Resultat: Antalet inkluderade deltagare i 

studien var 20 stycken. Förekomsten av självskattad depression uppgick till 5 % efter en 

hjärtinfarkt. Förekomst av självskattad stress sågs hos totalt 20 % av deltagarna, av dessa var 

det 5 % som hamnade i den högsta kategorin av stress. Inget samband konstaterades mellan 

depression och stress (r=0,15), signifikans (p=0,52). Skillnader mellan män och kvinnors 

upplevelser av stress och depression vid hjärtinfarkt kunde ej bestämmas i denna studie. 

Slutsats: Denna studie är relativt liten och omfattar endast 20 deltagare. För att kunna dra 

giltiga slutsatser, krävs en mer omfattande studie som inkluderar fler deltagare och har en 

jämnare könsfördelning.  

 

Nyckelord: Hjärtinfarkt, Depression, Psykosocial stress 

 



   

ABSTRACT 
 
Purpose: The purpose of this study was to evaluate the prevalence and to examine the 

correlation between stress and depression among patients that have had a myocardial 

infarction. The purpose was also to examine differences between men and women and their 

experiences of stress and depression due to myocardial infarction. Methods: Patients who 

received treatment at a cardiac department in the central parts of Sweden and spoke the 

Swedish language were included in the study. The questionnaires Everyday Life Stress and 

MADRS-S were used as measurements. Results: 20 participants were included in the study. 

The prevalence of self-rated depression was 5 %. Self-rated stress was found among 20 % of 

the participants, and of these 5 % fell into the highest category of stress. No correlation could 

be found between depression and stress (r=0.15), significance (p=0,52). Differences in 

experiences between men and women regarding stress and depression due to myocardial 

infaction could not be determined. Conclusion: This study is relatively small and covers only 

20 participants. In order to reach valid conclusions, a more comprehensive study should be 

made that includes more participants and with better gender balance.  

 

Keywords: Myocardial Infarction, Depression, Psychological stress 
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INLEDNING 

Sjukdomar i hjärtat och resten av kroppens blodkärl går under samlingsnamnet hjärt- och 

kärlsjukdomar. Detta begrepp rymmer flertalet åkommor, bland annat hjärtinfarkt, kärlkramp, 

stroke, klaffsjukdomar och hjärtsvikt (Rosengren, 2009). Hjärt- och kärlsjukdomar drabbar ett 

stort antal människor, både förekomst och behov av vårdresurser ökar i takt med en ökad 

medelålder (Vasko, 2007). 

 

Hjärt- och kärlsjukdomar är ett globalt problem och enligt World Health Organisation 

(WHO) avled cirka 17,1 miljoner människor i hjärt- och kärlsjukdomar under år 2004. Detta 

motsvarar cirka 30 % av det totala antalet avlidna globalt sett samma år. Av dessa utgjordes 

7,6 miljoner dödsfall som en följd av hjärtinfarkt eller sjukdom i de kärl som försörjer hjärtat 

(WHO, 2011).  

 

I Sverige är den vanligaste dödsorsaken hos män och kvinnor hjärt- och kärlsjukdom följt 

utav tumörsjukdom. År 2008 orsakades närmare 42 % av samtliga dödsfall, båda könen 

representerade, av hjärt- och kärlsjukdom (Socialstyrelsen, 2008). Den största och vanligaste 

enskilda dödsorsaken i Sverige är hjärtinfarkt, cirka 30 % av samtliga dödsfall utgörs av detta 

(Persson, 2003). Insjuknande i hjärt- och kärlsjukdom är vanligare bland män än kvinnor, 

denna könsskillnad återfinns i alla åldrar (Wallentin, 2005). Dödsfall till följd av hjärt- och 

kärlsjukdomar är dock marginellt vanligare hos kvinnor än hos män (Socialstyrelsen, 2008).  

Hos den äldre befolkningen är förekomsten av hjärt- och kärlsjukdom som störst och närmare 

hälften av alla människor 65 år och äldre lider av hjärt- och kärlsjukdom (Vasko, 2007). 

 

Hjärtinfarkt 

Hjärtat är en muskel som är i stort behov av en kontinuerlig syretillförsel. Då syretillförseln 

bryts uppstår ischemi, syrebrist, vilket skadar hjärtmuskeln. Om hjärtmuskeln utsätts för 

syrebrist under en längre tid leder detta till celldöd. En hjärtinfarkt är irreversibel, vilket 

innebär att de muskelceller som dött inte återbildas. Infarkten uppkommer genom att en 

trombos, en propp, täpper till hjärtats kranskärl och hindrar blodcirkulationen till 

hjärtmuskeln. Beroende på vilket kärl som drabbats, kan hjärtinfarkten indelas i två 

huvudgrupper. Den första gruppen, Anterior infarkt, utgörs av infarkter som lokaliseras till 

hjärtats framvägg och försörjs av vänster kranskärl. Den andra gruppen, Posterior infarkt, 

återfinns i hjärtats bakre del och försörjs av hjärtats högra kranskärl (Vasko, 2007). Centrala 
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bröstsmärtor, andnöd och smärtutstrålning till armarna är de vanligaste symptomen vid 

hjärtinfarkt (Wikström, 2006).   

 

Riskfaktorer 

Hjärt- och kärlsjukdomar är livsstilssjukdomar som kan förebyggas om riskfaktorerna 

förebyggs. Kranskärlssjukdom är vanligt förekommande hos den äldre befolkningen, men kan 

även ses hos yngre beroende på antalet riskfaktorer individen har. Antalet riskfaktorer, både i 

positiv och negativ bemärkelse, är ingen garanti för att undvika att drabbas av sjukdom. De 

viktigaste riskfaktorerna för att drabbas av kranskärlssjukdom är bland annat ålder, arv, 

blodfettsrubbning, rökning, hypertoni, fysisk inaktivitet, övervikt och bukfetma (Vasko, 

2007).  

 

Enligt en klinisk översikt av Rosengren (2010) är psykisk stress en faktor som ökar risken att 

drabbas av en kardiovaskulär sjukdom. Rosengren menar även att till följd av stress, kan en 

individs sömnvanor, matvanor och motionsvanor försämras, vilket i sin tur leder till ökad risk 

för insjuknande i hjärt- och kärlsjukdom. Enligt Wilja och Abdonas (2009) räknas även 

äktenskaplig stress in som en riskfaktor.  

 

Depression räknas in som en betydande riskfaktor för insjuknande i hjärtinfarkt (Norris, 

Hegadoren & Pilote, 2005).  I en studie från år 2006 där patienter med akut hjärtsjukdom 

studerades, uppvisade över hälften av deltagarna, redan innan insjuknandet, depressiva 

symptom (Glassman, Bigger, Gaffney, Shapiro & Swenson, 2006).  

 

Behandling 

Vid hjärtinfarkt är tidsperioden en viktig faktor, då muskelceller dör för varje minut som går 

innan behandling sätts in. För att kunna sätta in korrekt behandling krävs noggrann 

diagnostik. En anamnes, följt utav en status och laboratorieprover är standard. Vid misstänkt 

hjärtmuskelskada tas flera blodprov, däribland Troponin T och I vilka är markörer som visar 

hjärtmuskelskada genom att värdet stiger tre till nio timmar efter smärtdebuten. Vid 

bröstsmärta tas även ett elektrokardiografi, EKG, som visar den elektriska aktiviteten i hjärtat. 

Ett EKG kan avgöra vilken typ av infarkt det är fråga om och rätt behandling kan då snabbt 

sättas in. Det finns två typer av hjärtinfarkt; ST-höjningsinfarkt och icke- ST- höjningsinfarkt. 

Om EKG visar på en ST-höjningsinfarkt, sätts patienten in på en behandling som har till 

uppgift att öppna kärlet och återställa blodflödet. Detta sker farmakologiskt genom trombolys, 
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då man med läkemedel löser upp en propp alternativt genomförs en perkutan koronar 

intervention, PCI, som är en ballongutvidgning av det tilltäppta kärlet. En icke-ST-

höjningsinfarkt behandlas med tromboshämmande farmakologika samt antiischemisk 

behandling. I vissa fall kan det bli fråga om en by-pass operation, som innebär att kärl 

omkopplas förbi hindret och cirkulationen återställs. En del av behandlingen går ut på att 

förändra patientens livsstil för att undvika framtida hjärt- och kärlproblem. Dessa livs-

stilsförändringar kan till exempel vara rökstopp och information angående kost, aktivitet och 

psykiskt välbefinnande. Inviduell rehabilitering med stöd utifrån egna behov är en 

förutsättning för en framgångsrik återhämtning och bör erbjudas. Farmakologisk behandling 

utgörs utav olika läkemedelsgrupper, de vanligaste är ASA, betablockerare, klopidogrel, 

ACE-hämmare och statin (Vasko, 2007).  

 

Depression  

Depression är en psykisk sjukdom och en av Sveriges stora folksjukdomar. Den drabbar 

människor i alla åldrar och en stor del av befolkningen, 25 % kvinnor och 15 % män beräknas 

drabbas av en depression som kräver behandling någon gång under sin livslängd (Wasserman, 

2003). Enligt en studie från 2009 uppvisar cirka var femte patient med hjärtinfarkt depressiva 

symptom under vårdtiden på sjukhuset (Green et al., 2009). Vid depression ändras ämnes-

omsättningen i hjärnan då balansen mellan serotonin och noradrenalin förändras, vilket leder 

till att sinnestämningen hos en person påverkas (Wasserman, 2003). Depressionen kan pågå i 

månader och i vissa fall återkomma under olika episoder i livet. Stress och yttre påfrestningar 

i kombination med en medfödd och ärftlig sårbarhet för depression, kan vara en av flera 

orsaker till att insjukna (Hasselgren, 2005). 

Symptom 

En depression kan ge varierande symtom och vara av olika svårighetsgrad. Depression 

diagnostiseras utifrån den psykiatriska sjukdomasklassifikationen Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders (DSM-IV). I denna klassifikation återfinns en rad olika kriterier 

som måste uppfyllas innan en diagnos på depression kan ställas (Wasserman, 2003). Det 

vanligaste kännetecknet vid depression är känslor av nedstämdhet och meningslöshet 

(Karlsson, 2007). Vanligt förekommande hos den drabbade är även känslor av skuld, 

värdelöshet och ensamhet. Sjukdomen präglas av minskad aptit, sömnstörning och reducering 

av koncentrations- och tankeförmågan. Återkommande tankar på döden eller självmord är 

vanligt förekommande hos denna patientgrupp. Depression kan ge kroppsliga symtom som 
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förstoppning och menstruationsrubbningar, sjukdomen räknas som en betydande riskfaktor 

för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom (Socialstyrelsen, 2010; Hasselgren, 2005 ). Egentlig 

depression symboliseras av nedstämdhet, ofta med samtidigt inslag av ångest, som pågått 

under en längre tidsperiod än två veckor. Depression leder till en försämrad upplevd 

livskvalité och kan ha samsjuklighet med andra sjukdomstillstånd (Währborg, 2006).  

 

Behandling 

Läkemedel, psykoterapi och elektrokonvulsiv behandling, ECT, är behandlingsmetoder som 

tillämpas mest frekvent vid depression. Som förstahandsval vid mild eller medelsvår 

depression används oftast psykologisk behandling. Fysisk aktivitet kan vara en alternativ 

behandlingsmetod, då träning påverkar de kemiska signalsubstanserna i hjärnan som i sin tur 

ger en stämningshöjande effekt. Naturläkemedel har visats sig ha liknande effekter vid 

lindriga depressionstillstånd. Vid svårare depression används läkemedel i form av SSRI-

preparat och ECT behandling (Hasselgren, 2005).   

Samband mellan depression och hjärtinfarkt 

Enligt Norris. et al. (2005) har kvinnor en ökad risk att drabbas utav depression efter en 

genomgången hjärtinfarkt jämfört med män. Detta stöds av en annan studie där resultatet visar 

att nära hälften av de inkluderade kvinnorna i studien efter hjärtinfarkten uppvisade 

depressiva symptom (White et al., 2007). En norsk studie från 2008 presenterar resultat där 

kvinnor visar sig vara mer benägna än män att rapportera in symptom på depression och 

sömnproblem. Viljan att rapportera in symptom på depression är beroende av ålder, då 

kvinnor och män 65 år eller yngre tenderar, att i högre grad, rapportera in symptom jämfört 

med kvinnor och män i åldersintervallet 65 år och äldre (Lovlien, Schei och Hole, 2008). En 

studie från USA syftade till att se samband mellan fysisk inaktivitet och depression relaterat 

till risken för död i samband med hjärt- och kärlsjukdom. Resultaten som presenteras visar att 

depressiva symptom och fysisk inaktivitet var för sig ökar risken för kardiovaskulär död, 

medan en kombination av de bägge faktorerna tillsammans ger en signifikant ökad risk (Win. 

et al., 2010). Inåtvänd ilska, minskat socialt stöd, negativa känslor och sinnesstämning ökar 

risken för att återinsjukna i hjärtinfarkt eller att dö i en hjärt-relaterad sjukdom (Frasure-Smith 

& Lespérance, 2003). Depression har visats sig försvåra rehabiliteringen och vara en 

betydande riskfaktor för ett framtida insjuknande. Deprimerade personer är i regel mindre 

benägna att följa rekommendationer och livsstilsförändringar såsom fettsnål kost, regelbunden 

motion, minskad stress och ett ökat socialt stöd (Ziegelstein et al., 2000; Rutledge et al., 
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2006).  En studie presenterar resultat som visar att depression medför en 60 % ökad risk för 

metaboliskt syndrom, det vill säga riskfaktorer för bland annat hjärt- och kärlsjukdom 

(Vaccarino et al,. 2008).  

Psykosocial stress 

Stress är ett svårdefinierat begrepp som kan beskrivas som en kroppslig reaktion till följd av 

att en individ inte förmår uppfylla eller hantera de krav som ställs på denne (Socialstyrelsen, 

2009). Stress kan delas upp i positiv och negativ stress, det är den negativa stressen som är 

skadlig för människor. Sjukdomar orsakad av negativ stress präglas av antingen hypo-, hyper- 

eller dysfynktion. Exempel på sjukdomar är hypertoni, högt blodtryck och kranskärlssjukdom, 

som är en dysfunktion (Währborg, 2006). Vid långvarig stress kan reaktioner visa sig som 

nedstämdhet, försämrat minne, muskelsmärtor och sämre förmåga att prestera 

(Socialstyrelsen, 2009). Andra negativa följder av stress kan vara att den fysiska aktiviten 

minskar, matvanor förändras, sömnen påverkas och de som röker, kan börja röka mer 

(Rosengren, 2010; Hoen, Whooley, Martens, Na, van Melle & de Jonge, 2010). 

 

Stress som en fysiologisk faktor 

Vid en stressad akut situation aktiveras det sympatiska nervsystemet och det endokrina 

systemet. Adrenalin, noradrenalin och kortisol frisätts från binjuremärgen för att sedan 

pumpas ut i blodet. Kroppen reagerar genom en ökad hjärtfrekvens, ett förhöjt blodtryck, ett 

förhöjt blodsocker- och blodfettshalt samt att blodet lättare koagulerar och smärtkänsligheten 

minskar. Vid långvarig stress reagerar kroppen annorlunda, hjärtfrekvensen sjunker, 

blodtrycket blir instabilt, musklerna blir stela och immunsystemet försämras. Kortisol- 

utsöndringen och smärtkänsligheten ökar, medan könshormonerna minskar (Brundin, 2004). 

 

Forskat om stress 

Rosenberg et al., (2004) har i ”the INTERHEART study” undersökt psykosocial stress utifrån 

fyra aspekter; arbetsrelaterad stress, stress i hemmet, ekonomisk stress samt stress som 

uppstår till följd av stora förändringar i livet. Studien var en fall-kontrollstudie med en 

kontrollgrupp. Resultaten från studien visar att personer som haft hjärtinfarkt i högre grad 

rapporterar psykosocial stress utifrån samtliga fyra aspekter jämfört med kontrollgruppen.  

I flera vetenskapliga studier har effekterna av stresshantering med hjälp av kognitiv 

beteendeterapi, KBT, jämfört med enbart traditionell farmakologisk behandling hos patienter 

med hjärtinfarkt undersökts. Resultaten som presenteras visar att de som erhöll terapi har en 
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kraftigt minskad risk att återinsjukna i hjärtinfarkt eller läggas in på sjukhus relaterat till 

hjärtbesvär, jämfört med de som erhöll sedvanlig vård utan terapi (Gulliksson, 2011). 

Gruppbaserade program som syftar till att reducera stress efter insjuknandet minskar kraftigt 

risken att drabbas av ytterligare en infarkt eller död hos kvinnor (Orth-Gomér et al., 2009). 

Forskning visar att den vardagliga stressen minskar och självförtroendet stärks av dessa 

program (Burell & Granlund, 2002).  

 

Vetenskaplig forskning visar att rehabilitering efter hjärtinfarkt har många fördelar. En 

undersökning visar dock på att kvinnor i högre grad än män tenderar att avstå från att 

medverka i rehabiliteringsprogram. Anledningar som presenteras till att vissa patienter 

avböjer medverkan är att de hellre vill träna hemmavid eller att de har svårt att ta sig till 

lokalen (Fridlund och Billing, 2002).  

 

En studie som undersökt olika psykosociala faktorer som nedstämdhet, kroppslig utmattning, 

självförtroende och aktivitetsnivå presenterar ett resultat som tyder på att kvinnor generellt 

lider av både djupare och ett större antal av dessa faktorer jämfört med män (Gullikson, 

Burell, Lundin, Toss & Svärdsudd, 2007).  

 

Hjärt- och kärlsjukdom ur ett genusperspektiv 

Manligt kön, som tidigare nämnts, medför ökad risk att insjukna i hjärt- och kärlsjukdom. 

Före 70 års ålder är hjärt- och kärlsjukdomar tre till fyra gånger vanligare hos män än hos 

kvinnor. Detta beror bland annat på att kvinnans östrogennivå har en skyddande effekt på 

kranskärlen. Östrogen ger en ökad produktion av det goda HDL-kolesterolet, samtidigt som 

en minskning av det farliga LDL-kolesterolet sker. Östrogen har en positiv inverkan på 

socker-metabolismen och på blodtrycket och bidrar till att kvinnor drabbas av hjärt- och 

kärlsjukdom cirka tio år senare än männen (Perski, 1999). Detta stöds i en klinisk prövning 

baserad på ”the INTERHEART study” där resultat visar på att medelåldern för insjuknande i 

en första hjärtinfarkt var högre bland kvinnor än bland män (Anand et al., 2007). I en studie 

där samband mellan hjärt- och kärlsjukdom och östrogen- och progesteronbehandling 

studerades framkom att det fanns en tydlig minskning av insjuknande i hjärt- och kärlsjukdom 

hos deltagare som använde den aktuella hormonbehandlingen (Grodstein, 1996). 
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Problemformulering 

Att drabbas av en hjärtinfakt betyder för många människor en stor dramatisk förändring i 

tillvaron, vilket kan medföra att livet aldrig blir som det en gång varit. Vissa faktorer går att 

förebygga, medan andra kan finnas omedvetet, som till exempel stress eller depression. En 

ökad kunskap om faktorer som stress och depressions påverkan på personer som drabbas av 

hjärtinfarkt, kan förbättra omhändertagandet. En förbättring som kan gynna patienten, dels 

under den akuta fasen, men även i eftervården. 

 

Syfte 

Syftet med föreliggande arbete är att kartlägga förekomst av stress och depression samt 

undersöka samband mellan stress och depression hos patienter med hjärtinfarkt. Syftet är även 

att undersöka om det finns skillnader mellan män och kvinnors upplevelser av stress och 

depression vid hjärtinfarkt. 

 

Frågeställningar 

• Hur vanligt är förekomst av stress och depression vid hjärtinfarkt? 

• Finns samband mellan förekomst av stress och depression vid hjärtinfarkt? 

• Finns skillnader mellan män och kvinnors upplevelser av stress och depression vid 

hjärtinfarkt? 

 
 
METOD 
 
Design  

Kvantitativ empirisk studie med deskriptiv design. 
 
Urval 

Patienter som vårdats för hjärtinfarkt på ett sjukhus i Mellansverige har studerats i denna 

studie.   

Inklusionskriterier:  

Patienter som vårdats för hjärtinfarkt på hjärtavdelning på ett sjukhus i Mellansverige och 

som förstår svenska i tal och i skrift.  
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Exklusionskriterier:   

Andra terminala sjukdomar och/eller diagnos på psykisk sjukdom. 

Datainsamlingsmetod 

Mätinstrument i denna studie är enkäter bestående av Vardagslivets stress (VS20) (Hjärt-

Lungfonden, i.d.) och Montgomery Åsberg Depression Rating Scale (MADRS-S)  

(Landstinget i Jönköpings län, 2007). Ett separat frågeformulär med demografisk data om 

deltagaren i form av kön, ålder och civilstånd har bifogats enkäterna för ifyllnad. 

MADRS-S 

Enkäten som rör depression utgörs av den väl beprövade självskattningsenkäten MADRS-S, 

som visar djupet av en eventuell depression (Landstinget i Jönköpings län, 2007). Enkäten 

består av nio områden, där patienten självskattar sig på områden som rör sinnestämning, 

oroskänslor, sömn, matlust, koncentrationsförmåga, intiativförmåga, känslomässigt 

engagemang, pessimism och livslust. Skalan är mellan 0-6 poäng och är uppbyggd med 

halvsteg om 0,5 poäng. Maxpoäng för MADRS-S är 54 poäng. Poäng värderas enligt följande 

skala; 0-11 poäng tolkas som ej deprimerad, 12-20 poäng som en mild depression och fler än 

20 poäng räknas som sannolikt deprimerad. Bedömningen gäller endast de tre senaste dagarna 

(Montgomery & Asberg, 1979). 

Vardagslivets Stress – VS20 

Enkäten som rör stress utgörs av stressenkäten VS20, konstruerad av Gunilla Burell vid 

Uppsala Universitet. Denna enkät syftar till att mäta två områden, tidspress samt lättväckt 

irritation (Hjärt-Lungfonden, i.d.). Enkäten består av 20 påståenden, där patienten skattar hur 

väl varje påstående överensstämmer med den egna personens reaktioner. 

Påståenderna i VS20 graderas med en fyra-gradig skala med följande svarsalternativ: ”Inte 

alls”, ”Inte riktigt”, ”Ganska bra” och ” Helt och hållet”. Alternativet ”Inte alls” motsvarar 

0 poäng och ”Helt och hållet” motsvarar 3 poäng. Maxpoäng på VS20 är 60 poäng. VS20 

saknar en nivå, en cut off, för vad som tolkas som stress. För att förenkla presentation och 

tolkning av resultatet har insamlad data från frågeformuläret därför indelats enligt Hjärt och 

Lungfondens kategorisering av stressreaktioner. Denna kategorisering är enbart tänkt som ett 

verktyg för att skatta stress och för att underlätta tolkning av inkomna enkäter. Poängen delas 

således in i tre kategorier; 0-25, 26-35 samt 36-60 poäng. Den lägsta nivån står för en lugn 
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person, i den mellersta nivån återfinns en benägenhet för stress och de som hamnar i den 

högsta nivån reagerar ofta med intensiva stressreaktioner (Hjärt-Lungfonden, i.d.). 

 
Tillvägagångssätt 

Deltagare i studien är patienter som rekryterats och inkluderats av två mottagnings-

sjuksköterskor vid hjärtmottagningen på ett universitetssjukhus i Mellansverige. I samband 

med återbesöket på mottagningen två veckor efter utskrivning har patienten inkluderats och 

tillfrågats om medverkan i studien. Patienten har full rätt att avböja sin medverkan i projektet, 

då deltagandet skett på frivillig basis. Deltagarna har informerats om studiens syfte, både 

muntligen och skriftligen, och har sedan skrivit på ett informerat samtycke. En kodad enkät 

delades ut samt ett frankerat svarskuvert. Patienterna har besvarat enkäterna i hemmet och 

sedan returnerat dem till Kardiologen. Ett påminnelsebrev samt en ny enkät har skickats ut till 

patienter där enkäten inte blivit besvarad och återsänd inom 14 dagar. Bortfall har registrerats 

på separata listor. Uteblivet svar efter påminnelsebrev räknas som bortfall.  

 
Bearbetning och analys 

För att bearbeta och analysera det insamlade kvalitativa datamaterialet användes 

statistikprogrammet Statistical Packages for the Social Sciences (SPSS) version 18.0.  För att 

presentera inkluderade deltagares ålder, kön och civilstånd har deskriptiv statistik utförts. 

 

Analys och presentation av förekomst av stress och depression vid hjärtinfarkt har chi-2 test 

använts. Summering av data från VS20 och MADRS-S har utförts för att erhålla en poäng för 

självskattad stressnivå respektive självskattad nedstämdhet.  

 

Samband mellan stress och depression vid hjärtinfarkt har beräknats och analyserats med 

Pearson´s Korrelationskoffeciant. 

 

För att presentera skillnader mellan män och kvinnor har ett oberoende t-test nyttjats.  

 

Etiska överväganden 

Deltagare i studien är patienter som behandlats för hjärtinfarkt på sjukhuset. Enligt Codex 

(2010) ska deltagare i en forskning informeras om studien och ha möjlighet att själv kunna 

välja om de vill deltaga eller inte. Patientinformation angående studien och deltagandet 
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skickades därför med som en bilaga till enkäten. Samtliga deltagare var över 18 år och 

enkäterna var kodade. Data från enkäterna behandlades konfidentiellt och hanterades enbart 

av författarna och handledaren. Tillstånd för att genomföra studien är sökt och godkänt av 

klinikansvarig läkare. 

 

Ett etiskt dilemma ur patientsynpunkt är hur de patienter som visar sig vara nedstämda och 

stressade ska behandlas. Denna studie syftar till att undersöka förekomst och samband mellan 

stress och depression hos patienter med hjärtinfarkt och kommer därför ej kunna erbjuda 

behandling hos de som uppger sig ha dessa symptom. Vår förhoppning är att denna studie kan 

ligga till grund för att framtidens hjärtpatienter kan få en bättre och utökad vård vad gäller 

faktorer såsom stress och depression. Därför bedömer vi det etiskt försvarbart att genomföra 

denna studie trots dessa problem. 

 

RESULTAT 
 
Totalt tillfrågades 23 personer om deltagande i studien, en person avböjde medverkan och 

exkluderades. 22 enkäter delades ut varav 20 enkäter har returnerats och inkluderats i studien.  

Totalt skickades fyra påminnelsebrev ut, två av dessa returnerades ej och räknas således som 

bortfall. För demografisk statistik se tabell 1. 

 
Tabell 1. Demografisk data över inkluderade deltagare 
 

 n % 

Kön   
Man 17 85 % 
Kvinna 3 15 % 
Ålder   
Mean 61,8  år  
Range 39-80 år  
Civilstånd   
Sambo 17 85% 
Särbo 2 10% 
Ensamstående 1 5% 

 

Förekomst av stress och depression vid hjärtinfarkt 

Analys av insamlad data visar en självskattad stressnivå hos deltagarna i ett spann mellan 0-

45 poäng på VS20 (maxpoäng 60 p). I enkäten MADRS-S (maxpoäng 54 p) varierade del-

tagarnas självskattade nedstämdhet mellan 0-12 poäng (se tabell 2).  
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Tabell 2. Statistik över förekomst av självskattad stress och självskattad nedstämdhet (N=22) 
 

 VS20 MADRS-S 

Valid, n 20 20 

Missing, n 2 2 

Mean 15,3 3,1 

Std. Deviation 11,7 3,0 

Minimum 0 0 

Maximum 45 12 

 
 
Tabell 3.  Självskattad nedstämdhet. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Resultat visar att 95 % (n=19) av deltagarna självskattar sig som ej deprimerade enligt 

MADRS-S. Endast 5 % (n=1) uppnår poäng som tyder på mild depression. Ingen i denna 

studie uppnår poäng för att hamna i kategorin för sannolikt deprimerad (Se tabell 3). 

Medelvärdet för poäng MADRS-S är 3,1 (se tabell 2). 

 
Tabell 4. Självskattad stress. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Kartläggning av självskattad stress genom stressenkäten VS20 visar att 80 % (n=16) hamnar i 

den lägsta kategorin och upplever sig som lugna personer. 15 % (n=3) har en benägenhet för 

stressreaktioner och 5 % (n=1) hamnar i den högsta kategorin som representerar en person 

som ofta och intensivt reagerar med stressreaktioner (se tabell 4). Medelvärdet för VS20 är 

15,3 (se tabell 2). 

MADRS-S n % within 

Ej deprimerad (0-11) 19 95 
Mild depression (12-20) 1 5 
Sannolikt deprimerad (>20) - - 

Total 20 100% 

VS20 nivå n % within 

0-25 p 16 80 % 

26-35 p 3 15 % 

36-60 p 1 5 % 

Total 20 100% 
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Samband mellan stress och depression vid hjärtinfarkt 

För att undersöka om insamlad data är normalfördelad utfördes en Q-Q-Plot i SPSS. Då data 

visade sig vara normalfördelat valdes parametrisk statistik som analysmetod. För analys av 

korrelation mellan självskattad stress och självskattad nedstämdhet valdes Pearson´s 

korrelationskoefficieant. 

 

Tabell 5. Korrelation mellan självskattad stress och självskattad nedstämdhet 

 

  VS20 summa MADRS-S summa 

VS20 summa Pearson´s Correlation 1 ,15 

 Sig. (2-tailed)  ,52* 

 N 20 20 

MADRS-S summa Pearson´s Correlation ,15 1 

 Sig. (2-tailed) ,52*  

 N 20 20 

* Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed). 
 
Samband mellan självskattad stress och självskattad depression vid hjärtinfarkt har en 

korrelationskoefficient på 0,15 vilket innebär att inget samband kan konstateras.  

 

Skillnader mellan män och kvinnor vad gäller stress och depression vid hjärtinfarkt 

Ett oberoende t-test visar ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnor vad gäller 

självskattad stress och självskattad nedstämdhet. På grund av en ojämn könsfördelning kan ej 

skillnader mellan män och kvinnor bestämmas i denna studie.  

 

DISKUSSION 
 
Av de 20 inkluderade deltagarna skattade en majoritet, 80 % (n=16), sig som ej stressade. 

Liknande resultat presenterades vad gäller känslor av nedstämdhet bland deltagarna, då 95 % 

(n=19) upplevde sig som ej deprimerade. Då en majoritet av deltagarna varken uppgav sig 

vara stressade eller nedstämda kan inget samband konstateras (r=0,15; p=0,52). Eventuella 

skillnader mellan män och kvinnor vad gäller stress och depression efter en hjärtinfarkt kunde 

ej bestämmas i denna studie.  
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Resultatdiskussion 

Förekomst av självskattad stress 

Resultat visar en låg förekomst av självskattad stress efter genomgången hjärtinfarkt. Tre 

deltagare (15 %) uppgav sig ha benägenhet för stressreaktioner och en deltagare (5 %) 

självskattade sig i den högre nivån av stress. Tidigare forskning visar att personer som haft 

hjärtinfarkt i högre grad rapporterar stress än personer som varit friska (Rosenberg et al., 

2004). Resultatet i denna studie pekar på att en majoritet av deltagarna ej är stressade, detta 

kan vara ett resultat av slumpen eller kan eventuellt förklaras med att tidpunkten för 

datainsamlingen varit för nära inpå insjuknandet. 

 

Förekomst av självskattad depression 

Förekomst av självskattad depression hos patienterna i denna studie visar att deltagarna ej 

lider av depression och endast en deltagare hamnade i kategorin för mild depression. Tidigare 

forskning visar att en stor del av alla hjärtinfarktspatienter, redan innan insjuknandet och 

under sjukhusvistelsen, uppvisat depressiva symptom. Enligt tidigare forskning är prevalensen 

för depressionssymptom cirka 20 % under sjukhusvistelsen (Glassman et al., 2006; Green et 

al., 2009). Detta resultat stödjs dock inte i denna studie, då endast 5 % (n=1) uppvisade 

symptom på mild depression. 

 

Samband mellan stress och depression 

Inget samband kunde konstateras mellan självskattad stress och självskattad ned-stämdhet hos 

deltagarna (r=0,15; p=0,52). Deltagarna skattade sig varken som stressade eller nedstämda i 

denna studie, vilket medför att slutsatser ej kan dras utifrån resultatet. 

 

Skillnader mellan män och kvinnor 

Inga signifikanta skillnader mellan män och kvinnor kunde fastställas i denna studie, varken i 

MADRS-S eller i VS20. För att analysera skillnader mellan könen krävs en jämnare 

könsfördelning, i denna studie deltog endast tre kvinnor, vilket är en för låg andel för att 

kunna presentera giltiga resultat. Tidigare forskning visar att kvinnor generellt har en ökad 

risk och högre prevalens för att uppvisa depressiva symptom efter genomgången hjärtinfarkt 

(Norris et al., 2005; White et al., 2007). Kvinnor är även mer benägna än män att rapportera in 

symptom på depression (Lovlien et al., 2008). Med ett större deltagarantal och en jämnare 

könsfördelning skulle resultatet eventuellt förändras. 
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Metoddiskussion 

Svarsfrekvensen uppgick till 91 % (n=20) och anses därför som hög. Bortfallet i under-

sökningen var 9 % (n=2) och utgjordes av två kvinnor, vilket kan ha haft en viss påverkan på 

resultatet. Kvinnor lider av både djupare och fler psykosociala faktorer såsom nedstämdhet 

jämfört med män (Gullikson et al., 2007). Om antalet kvinnor i studien varit högre skulle 

eventuellt ett annat resultat presenterats. Totalt tillfrågades 23 patienter, varav en avböjde 

medverkan i studien och exkluderades. Fyra påminnelsebrev med bifogad enkät och frankerat 

svarskuvert skickades ut, två av dessa returnerades och de övriga två är studiens redovisade 

bortfall. Deltagarna rekryterades av två erfarna sjuksköterskor vid återbesöket på hjärt-

mottagningen, detta kan ha inverkat på studiens höga svarsfrekvens.  

 

Tiden för datainsamling – en viktig faktor 

Deltagarna inkluderades och rekryterades vid återbesöket två veckor efter utskrivning från 

avdelningen. Författarna har spekulerat kring, efter granskning av studiens resultat, om två 

veckor kan vara en för kort tid för att landa i den nya livssituationen. Kanske hade insikten 

om allvaret en hjärtinfarkt medför, ännu inte sjunkit in i medvetandet hos patienterna. Detta 

kan medföra att risken fanns att patienten, om denne inte redan varit stressad alternativ känt 

sig nedstämd, vid tidpunkten för datainsamlingen primärt känt sig tacksam över att ha 

överlevt. Detta kan ha präglat sinnestämningen och därmed självskattningen av stress och 

nedstämdhet vid tidpunkten för datainsamlingen i denna studie. Brist på insikt skulle likväl 

kunnat innebära att patienten känt en ökad stress eller känslor av nedstämdhet, detta indikeras 

ej i denna studies resultat.  

 

Tidigare forskning stöder författarnas resonemang. Kristofferzon, Löfmark & Carlsson (2007) 

intervjuade 39 kvinnor och män, fyra till sex månader efter genomgången hjärtinfarkt. 

Resultaten som presenteras visar att till exempel känslomässig stress var vanligt 

förekommande hos deltagarna och upplevdes som jobbigast under de första månaderna efter 

insjuknandet i hjärtinfarkt. Alsén, Brink och Persson (2007) undersökte i sin studie hur 

patienter uppfattade sin sjukdom fyra månader efter genomgången hjärtinfarkt. Resultatet 

visar att uppfattningar om sin sjukdom är beroende av hur patienter ser på sin egen hälsa. 

Vissa hanterade situationen genom att förtränga och ignorera att de är sjuka, medan andra tog 

sig tid att reflektera och leta efter orsaker till varför de insjuknat.   
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Författarna anser att en replikation av studien behövs, men med en senarelagd datainsamling. 

Förslagsvis skulle patienten istället kunna rekryteras vid återbesöket till läkare som infaller 

drygt två månader efter utskrivning.  

 

Deltagarantal och könsfördelning 

Vid en framtida replikation av denna studie vore ett större antal inkluderade deltagare 

önskvärt för ett tillförlitligare resultat. Deltagarantalet i denna studie uppgår till 20 personer, 

vilket inte är tillräckligt för att bestämma signifikanta resultat. Som tidigare nämnts, vore även 

en jämnare könsfördelning att föredra, detta för att kunna genomföra analys av skillnader 

mellan könen relaterat till stress och depression vid hjärtinfarkt. I denna studie kunde 

skillnader mellan könen ej bestämmas. Under datainsamlingen i denna studie, var det en 

majoritet av män som skrevs in på avdelningen. Detta medförde att andelen män som 

tillfrågades var högre än andelen kvinnor vilket naturligtvis inverkade på studiens resultat, då 

det blev en ojämn könsfördelning. 

 

Etiska aspekter 

Ett etiskt problem i denna studie är det låga antalet inkluderade kvinnor vilket medför att 

risken för identifikation är hög. Då anonymitet garanterades vid rekryteringen, är detta ett 

problem och svårt att försvara ur en etisk synvinkel. Ett annat etiskt dilemma är hur den 

patient som hamnade i kategorin för mild depression ska vårdas. Denne erbjöds ingen vård 

eller behandling, vilket ur en etisk synpunkt kan ifrågasättas. 

 

Enkät som mätinstrument 

I denna studie användes enkäter som mätinstrument. Fördelen med enkäter som mät-

instrument är att enkäter är en kostnadseffektiv metod och kräver en förhållandevis liten 

arbetsinsats av forskaren jämfört med till exempel telefonintervjuer. En annan fördel är även 

att samtliga deltagare erhåller samma frågor. Enkäterna som användes i denna studie, VS20 

respektive MADRS-S var relativt korta och tog cirka 20 minuter i anspråk. Nackdelar med 

enkäter som mätinstrument kan vara att respondenterna känner sig begränsade då 

svarsalternativen redan är förutbestämda. Information som eventuellt framkommit vid 

personlig kontakt riskeras därför att utebli vid enkätundersökningar. Om en likvärdig studie 

ska genomföras i framtiden, med ett större antal deltagare och en jämn fördelning kvinnor och 

män, krävs en längre tid avsatt för datainsamling, då enkäter skickade per post är ett 

tidskrävande tillvägagångssätt.  
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Avseende enkäten som rör nedstämdhet, MADRS-S, kan i efterhand konstateras att en 

utförlig instruktion borde bifogats enkäten, detta för att förenkla ifyllnaden av enkäten. Tre 

deltagare påpekade skriftligt i enkäten att de hade haft svårigheter att förstå principen för 

ifyllnad.  

 

Kliniska implikationer 

Då inga signifikanta skillnader eller samband kunde bestämmas av denna studies resultat, 

krävs det att en studie i större skala genomförs innan rekommendationer av betydelse kan ges. 

 

Slutsats 

Resultat från denna studie visar att en majoritet, 80 % av patienterna, upplever sig som ej 

stressade. Liknande resultat presenteras vad gäller självskattad nedstämdhet, då endast 5 % 

(n=1) upplever mild depression och resterande andel deltagare skattar sig som ej deprimerade. 

Inget samband mellan förekomst av stress och depression vid hjärtinfarkt konstaterades 

(r=0,15; p=0,52). Skillnader mellan män och kvinnors upplevelser av stress och depression 

vid hjärtinfarkt kunde inte bestämmas i denna studie. Denna studie är relativt liten och 

omfattar endast 20 deltagare. För att kunna dra giltiga slutsatser krävs en mer omfattande 

studie som inkluderar fler deltagare och har en jämnare könsfördelning.  
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Bilaga 1 – MADRS-S 
 

 
  1. Sinnesstämning 
 
  Här ber vi dig beskriva din sinnesstämning, om du känner dig ledsen, 
  tungsint eller dyster till mods. Tänk efter hur du känt dig de senaste  
  dagarna, om du har skiftat i humöret eller om det varit i stort sett detsamma 

 hela tiden, och försök särskilt komma ihåg om du har känt dig lättare till sinnes 
 om det har hänt något positivt. 

  
 
 
0       __ Jag kan känna mig glad eller ledsen, allt efter omständigheterna.         
 
0,5    __  
 
1       __      Jag känner mig nedstämd för det mesta, men ibland kan det kännas lättare. 
 
1,5    __ 
 
2       __     Jag känner mig genomgående nedstämd och dyster. Jag kan inte glädja mig 
                  åt sådant som vanligen skulle göra mig glad. 
2,5    __ 
 
3       __ Jag är så totalt nedstämd och olycklig att jag inte kan tänka mig värre. 
 
 
 
 2. Oroskänslor 
  

Här ber vi dig markera i vilken utsträckning du haft känslor av inre spän- 
 ning, olust och ångest eller odefinierad rädsla under de senaste dagarna. 
 Tänk särskilt på hur intensiva känslorna varit, och om de kommit och gått 
 eller funnits nästan hela tiden. 
 
 
0       __     Jag känner mig mestadels lugn.    
 
0,5    __  
 
1       __      Ibland har jag obehagliga känslor av inre oro. 
 
1,5    __ 
 
2       __     Jag har ofta en känsla av inre oro, som ibland kan bli mycket stark, 
                  och som jag måste anstränga mig för att bemästra.  
2,5    __ 
 
3       __   Jag har fruktansvärda, långvariga eller outhärdliga ångestkänslor.   

   KOM IHÅG! 
         Bedömningen gäller endast de senaste tre dagarna! 



   

 

  
 

 
 3. Sömn 
 
 Här ber vi dig beskriva hur bra du sover. Tänk efter hur länge du sovit och 
 hur god sömnen varit under de senaste tre nätterna. Bedömningen skall avse 
 hur du faktiskt sovit, oavsett om du tagit sömnmedel eller ej. Om du sover 
 mer än vanligt, sätt din markering vid 0. 
 
0       __       Jag sover lugnt och bra, och tillräckligt länge för mina behov. 
                    Jag har inga särskilda svårigheter att somna. 
0,5    __  
 
1       __      Jag har vissa sömnsvårigheter. Ibland har jag svårt att somna, 
 eller sover ytligare eller oroligare än vanligt.  
1,5    __ 
 
2       __      Jag sover minst två timmar mindre per natt än normalt. 
                   Jag vaknar ofta under natten, även om jag inte blir störd.  
2,5    __ 
 
3       __ Jag sover mycket dåligt, inte mer än 2-3 timmar per natt. 
 
 
 
  
 4. Matlust 
 
 Här ber vi dig ta ställning till hur din aptit är, och tänk efter om den på 
 något sätt skilt sig från vad som är normalt för dig. Om du skulle ha bättre 
 aptit än normalt, markerar du det på 0. 
 
 
0       __     Min aptit är som den brukar vara.    
 
0,5    __  
 
1       __      Min aptit är sämre än vanligt. 
 
1,5    __ 
 
2       __     Min aptit har nästan helt försvunnit. Maten smakar inte  
                  och jag måste tvinga mig att äta. 
2,5    __ 
 
3       __ Jag vill inte ha någon mat. Om jag skall få någonting i mig,  
 måste jag övertalas att äta. 
 

   KOM IHÅG! 
         Bedömningen gäller endast de senaste tre dagarna! 



   

 

 
 
 
5. Koncentrationsförmåga 

 
 Här ber vi dig ta ställning till din förmåga att hålla tankarna samlade, och 
 koncentrera dig på olika aktiviteter. Tänk igenom hur du fungerar vid olika 
 sysslor som kräver olika grad av koncentrationsförmåga, t ex läsning  
 av komplicerad text, lätt tidningstext och TV-tittande 
 
 
0       __       Jag har inga koncentrationssvårigheter. 
 
0,5    __  
 
1       __      Jag har tillfälligt svårt att hålla tankarna samlade på sådant som normalt 
 skulle fånga min uppmärksamhet (t ex läsning eller TV-tittande). 
1,5    __ 
 
2       __     Jag har påtagligt svårt att koncentrera mig på sådant som normalt inte 
                  kräver någon ansträngning från min sida (t ex läsning eller samtal med 
2,5    __      andra människor)  
 
3       __ Jag kan överhuvudtaget inte koncentrera mig på någonting. 
 
 
 
 
 6. Initiativförmåga 
  
 Här ber vid dig försöka värdera din handlingskraft. Frågan gäller om du har 
 lätt eller svårt för att komma igång med sådant du tycker du bör göra, och i 
 vilken utsträckning du måste övervinna ett inre motstånd när du skall ta itu 
 med något. 
 
 
0       __      Jag har inga svårigheter att ta itu med nya uppgifter.  
 
0,5    __  
 
1       __      När jag skall ta itu med något, tar det emot på ett sätt 
 som inte är normalt för mig. 
1,5    __ 
 
2       __     Det krävs en stor ansträngning för mig att ens komma igång med enkla 
                  uppgifter som jag vanligtvis utför mer eller mindre rutinmässigt.  
2,5    __ 
 
3       __ Jag kan inte förmå mig att ta itu med de enklaste vardagssysslor.

   KOM IHÅG! 
         Bedömningen gäller endast de senaste tre dagarna! 



   

 

 
  
 
 7. Känslomässigt engagemang 
 
 Här ber vid dig ta ställning till hur du upplever ditt intresse för omvärlden och 
 för andra människor, och för sådana aktiviteter som brukar bereda dig nöje 
 och glädje. 
 
 
0       __      Jag är intresserad av omvärlden och engagerar mig i den,  
 och det bereder mig både nöje och glädje. 
0,5    __  
 
1       __      Jag känner mindre starkt för sådant som brukar engagera mig. Jag har  
 svårare än vanligt att bli glad eller svårare att bli arg när det är befogat. 
1,5    __ 
 
2       __     Jag kan inte känna något intresse för omvärlden, inte ens för  
                  vänner och bekanta.     
2,5    __ 
 
3       __ Jag har slutat uppleva några känslor. Jag känner mig smärtsamt 
 likgiltig även för mina närmaste. 
 
 
 
 8. Pessimism 
 
 Frågan gäller hur du ser på din egen framtid och hur du uppfattar ditt eget  
 värde. Tänk efter i vilken utsträckning du gör dig självförebråelser, om du 
 plågas av skuldkänslor, och om du oroat dig oftare än vanligt för t ex  din 
 ekonomi eller din hälsa. 
 
 
0       __       Jag ser på framtiden med tillförsikt. Jag är på det hela taget 
 ganska nöjd med mig själv. 
0,5    __  
 
1       __      Ibland klandrar jag mig själv och tycker jag är mindre värd än andra. 
 
1,5    __ 
 
2       __     Jag grubblar ofta över mina misslyckanden, och känner mig mindervärdig 
                   eller dålig, även om andra tycker annorlunda.   
2,5    __ 
 Jag ser allting i svart och kan inte se någon ljusning. Det känns som om jag 
3       __ var en alltigenom dålig människa, och som om jag aldrig skulle kunna få 
 någon förlåtelse för det hemska jag gjort. 
 

   KOM IHÅG! 
         Bedömningen gäller endast de senaste tre dagarna! 



   

 

   
  

9. Livslust 
 
 Frågan gäller din livslust, och om du känt livsleda. Har du tankar på  
 självmord, och i så fall, i vilken utsträckning upplever du detta som en 
 verklig utväg. 
 
 
0       __     Jag har normal aptit på livet.    
 
0,5    __  
 
1       __      Livet känns inte särskilt meningsfullt, men jag önskar ändå inte 
 att jag vore död. 
1,5    __ 
 
2       __     Jag tycker ofta att det vore bättre att vara död, och trots att jag egentligen  
                   inte önskar det, kan självmord ibland kännas som en möjlig utväg.  
2,5    __ 
 
3       __ Jag är egentligen övertygad om att min enda utväg är att dö, och jag  
 tänker mycket på hur jag bäst skall gå tillväga för att ta mitt eget liv. 
 
    

   KOM IHÅG! 
         Bedömningen gäller endast de senaste tre dagarna! 



  

Bilaga 2 – VS20 – Vardagslivets Stress 

  
Nedan följer ett antal påståenden, där Du ska ta ställning till hur väl de stämmer med 
hur du känner dig. Markera med ett kryss i den ruta som motsvarar hur du känt dig under 
den senaste veckan. (Obs! endast ett svarsalternativ per fråga) 

 

 

 Påstående stämmer 

 

 Inte 

alls 

Inte 

riktigt 

Ganska 

bra 

Helt 
och 

hållet 

 

1.   Jag känner mig tidspressad. 

 

0� 

 

1� 

 

2� 

 

3� 

2. Jag rör mig snabbt som om jag hade bråttom. 0� 1� 2� 3� 

3.   Jag tycker mycket illa om att stå i kö. 0� 1� 2� 3� 

4.   Jag blir irriterad på andra bilister. 0� 1� 2� 3� 

5.   Jag går på högt varv och driver på mig själv. 0� 1� 2� 3� 

6.   Jag blir lätt otålig på människor som gör saker och ting                                                                        

      långsamt. 

0� 1� 2� 3� 

7.   Jag tävlar med mig själv och andra. 0� 1� 2� 3� 

8.   Jag gör två eller flera saker samtidigt. 0� 1� 2� 3� 

9.   Jag känner mig irriterad eller upprörd inombords. 0� 1� 2� 3� 

10.  Jag pratar fort och med starkt eftertryck.        0� 1� 2� 3� 

11.  Jag kommer på mig själv med att skynda mig även 

       när jag egentligen har gott om tid.       

0� 1� 2� 3� 

12.  Jag blir irriterad på människor som är fumliga eller  

       slarviga.         

0� 1� 2� 3� 

13.  Jag äter fort och är den som är färdig först.   . 0� 1� 2� 3� 

14.  När jag talar med andra vill jag gärna få sista ordet 

       och övertyga de andra om att jag har rätt. 

0� 1� 2� 3� 

15.  Jag får utbrott av ilska och irritation. 0� 1� 2� 3� 



   

16.  När jag talar med andra tänker jag på annat än det 

       vi pratar om. 

0� 1� 2� 3� 

17.  Jag har svårt att ”göra ingenting”.  0� 1� 2� 3� 

18.  Jag faller andra i talet.       0� 1� 2� 3� 

19.  Jag blir irriterad över de fel som andra människor 

       begår. 

0� 1� 2� 3� 

20.  Folk i min omgivning säger åt mig att varva ner och 

       ta det lugnare. 

0� 1� 2� 3� 

 

Kontrollera att Du besvarat samtliga frågor!     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Bilaga 3 – Informationsbrev med informerat samtycke 

 

 

 

 

KARTLÄGGNING AV STRESS OCH NEDSTÄMDHET BLAND PATIENTER MED 
HJÄRTSJUKDOM 

 

 

Du tillfrågas härmed om Du vill delta i ett forskningsprojekt där vi skall undersöka 

förekomsten av stress och nedstämdhet bland patienter med förmaksflimmer, implanterbar 

defibrillator (ICD), kranskärlssjukdom och hjärtsvikt.  

 

Varför görs studien? 

Att drabbas av hjärtsjukdom innebär stor påfrestning både fysiskt och psykiskt.  Tidigare 

forskning har visat att stress och nedstämdhet är vanligt förekommande bland patienter med 

hjärtsjukdom. Syftet med detta projekt är att kartlägga förekomsten av depression bland 

patienter som drabbats av förmaksflimmer, implanterbar defibrillator (ICD), krans-

kärlssjukdom och hjärtsvikt.  

 

Vad innebär studien för mig? 

Du kommer att få besvara tre olika enkäter. Vi kommer att ställa frågor till Dig som berör 

sinnesstämning, oroskänslor, sömn, matlust, koncentrationsförmåga, initiativförmåga, 

känslomässigt engagemang, pessimism och livslust. Du kommer att få ta enkäterna med Dig 

hem och besvara dem hemma och sedan ta med dem vid Ditt första återbesök på 

mottagningen. Det tar cirka 20 minuter att besvara enkäterna. 

 

 

 



   

Hur garanteras anonymiteten? 

Dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och Dina svar kommer inte att kunna 

identifieras. Efter registrering av data i protokollet kommer namn och personuppgifter att 

avlägsnas från protokollet. Du har enligt personuppgiftslagen (PUL) rätt att gratis få ta del av 

de uppgifter om Dig som hanteras och vid behov få eventuella felaktigheter rättade. Vid 

sådant önskemål kontakta projektansvarig, Gunilla Burell, telefonnummer 018/471 34 83. Ditt 

deltagande är frivilligt och Du har rätt att avbryta din medverkan när du vill.  

 
Ansvariga för studien 

Huvudansvarig för studien är Gunilla Burell, forskare vid Institutionen för Folkhälso- och 

vårdvetenskap, Uppsala universitet, tel 018/471 34 83, e-post: gunilla.burell@pubcare.uu.se. 

 Du kan även kontakta Christine Leo Swenne, klinisk lektor vid Institutionen för Folkhälso- 

och vårdvetenskap, Uppsala universitet, telefon 018/471 66 19, e-post: 

christine.leo.swenne@pubcare.uu.se. 

 

*************************************************************************** 
 
JAG GER MITT SAMTYCKE TILL DELTAGANDE  
I UNDERSÖKNINGEN OM STRESS OCH NEDSTÄMDHET 
 
Uppgifter registrerade i samband med studien skyddas av gällande lagstiftning om sekretess. 
 
Ditt deltagande är helt frivilligt. Även om Du först tackar ja, kan Du när som helst avböja 
medverkan utan motivation varför. Deltagandet i forskningsstudien påverkar inte Din vanliga 
vård. 
Du har enligt personuppgiftsslagen rätt att få ta del utav uppgifter om Dig som registreras i 
samband med studien. Om Du har önskemål om detta, kontakta Gunilla Burell, forskare vid 
Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap, telefonnummer 018/471 34 83 som är 
huvudansvarig. Vid behov kan Du få eventuella felaktigheter i de registrerade uppgifterna 
korrigerade. 
 
2011- ___ - ___ 
 
 

Namn 
 

 

 

 

 

 



   

Bilaga 4  

 

 

  
     Uppsala 

Januari 2011 
 
 
 
Hej! 
 
Vi är två sjuksköterskestudenter som går termin 6 vid Uppsala Universitet. Vi ska under våren 
2011 skriva en C-uppsats där vi ska undersöka förekomst och samband mellan depression och 
stress hos patienter med hjärtsjukdom. 
 
Dina svar är viktiga för oss,  därför är Vi väldigt tacksamma och glada om Du har tid och lust 
att hjälpa oss att fylla i enkäten.  
 
Om Du har frågor eller känner att något behöver förtydligas, tveka inte att höra av Dig till 
huvudansvarig för studien, Gunilla Burell på tel: 018- 471 34 83 alternativt per E-post: 
gunilla.burell@pubcare.uu.se. 
 
Stort tack på förhand! 
 
Vänliga hälsningar 
 
 

 

Monica Nääs  Karin Pettersson  
Sjuksköterskestudent  Sjuksköterskestudent 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Bilaga 5 – Påminnelsebrev 
 
 

 
 
 
 
En liten påminnelse… 

 

För en tid sedan blev Du i samband med återbesök på hjärtmottagningen tillfrågad om 
deltagande i en studie som rör depression och stress i samband med hjärtsjukdom. 

 

Eftersom det är lätt hänt att man lägger saker åt sidan, vill Vi på detta sätt påminna Dig om att 
Vi inte mottagit Dina svar. Vi bifogar nu ett nytt formulär samt svarskuvert, Du behöver inte 
sätta på ett frimärke på brevet – portot är redan betalt.  

 

Om Du inte vill svara på någon av frågorna ber vi Dig göra en anteckning (”vill ej svara”) vid 
frågan. 

 

Om Du redan sänt in Dina svar, ber Vi om överseende med denna påminnelse! 

 

Om Du har frågor eller känner att något behöver förtydligas, tveka inte att höra av Dig till 
huvudansvarig för studien, Gunilla Burell på tel: 018- 471 34 83 alternativt per E-post: 
gunilla.burell@pubcare.uu.se 

 
 
Tack för Din medverkan! 
 
Vänliga hälsningar 
 
 
 
 
 
Monica Nääs  Karin Pettersson 

Sjuksköterskestuderande    Sjuksköterskestuderande 

 
 
 



   

Bilaga 6 - Tillstånd 

 


