
3506 LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 94  •  NR  40  •  1997

I slutet av 1980-talet var väntetider-
na för revaskularisering i Sverige oac-
ceptabelt långa. Det fanns inga officiel-
la sammanställningar av antalet väntan-
de patienter eller av hur länge de hade
väntat på sin behandling. Patientgrup-
pen med symtomatisk, ischemisk hjärt-
sjukdom hade ökat de senaste årtionde-
na och alltfler patienter remitterades till
utredning. Väntetiderna för det stigande
antalet patienter kunde bland annat tän-
kas bero på ökade medicinska kunska-
per samt utveckling av teknik och ut-
rustning. Men det fanns inte motsvaran-
de ekonomiska resurser för att tillgodo-
se behovet av behandling. Patienterna i
de olika köerna för revaskularisering –
koronar angiografi, bypass-operation
och ballongvidgning – var inte bara ad-
ministrativt otillfredställande registre-
rade i början på 1990-talet; det pågick
dessutom en etisk debatt angående be-
dömningarna om lämpligheten av ope-
ration och om besluten. Detta var några
av orsakerna till att mitt avhandlingsar-
bete, som redovisas här, startades.

Ett tvärsnitt av de tre olika väntelis-
torna till koronar angiografi, bypass-
operation och ballongvidgning, en
slumpvis utvald vecka i september

1990, visade att 904 patienter tillhöran-
de Sahlgrenska sjukhusets upptag-
ningsområde (1,6 miljoner invånare)
väntade på behandling. En referens-
grupp utvaldes via Folkbokföringsre-
gistret, varje patient i de tre köerna fick
en ålders- och könsmatchad person, där
det enda kriteriet var att personen inte
fanns med på väntelistan.

Patient- och referensgruppen tillsän-
des ett formulär innehållande frågor om
tidigare sjukdomar, aktuell medicine-
ring, sjukskrivning, arbetssituation,
bröstsmärtor (intensitet och frekvens),
dyspné, takykardi, psykosomatiska och
nervösa symtom, sömnstörningar, fy-
sisk aktivitet, vanor angående kost, rök-
ning, alkohol samt sedativ medicine-
ring. Svarsfrekvensen var 92 respektive
83 procent. En enkät sändes också till
sammanlagt etthundra anhöriga till pa-
tienter från väntelistan för att få deras
situation belyst. Dessutom skedde jour-
nalbearbetning för att få information
om koronar angiografi och resultat av
sådan, sjukhusvård, infarktutveckling
samt död.

Femton patienter
avled under väntetiden
Medianåldern för väntelistepatien-

terna var 63 år (variationsvidd 24–82
år) och 79 procent var män. 57 procent
av patienterna hade haft akut hjärtin-
farkt och 89 procent led av angina pec-
toris. 72 procent av patienterna hade er-
hållit medicinsk behandling i form av
två till tre antianginösa preparat, det vill
säga β-blockerare, långverkande nitra-
ter eller kalciumantagonister.

Något mer än hälften av patienterna
var i arbetsför ålder (under 65 år) och av
dessa arbetade 27 procent heltid jämfört
med referensgruppens 67 procent.
Sjukskrivna hel- eller deltid var 47 pro-
cent (6 procent i referensgruppen). Runt
20 procent i båda grupperna hade sjuk-
eller förtidspension. Av de sjukskrivna
patienterna ville 75 procent återgå till
sitt arbete om de slapp sina bröstsmär-
tor. Många av de yngre patienterna på
väntelistan kämpade med att arbeta del-
tid för att försöka hålla kvar det sociala
nätverk som i allmänhet arbetsplatsen
ger.

Femton patienter avled i väntan på

sin behandling, dödsorsaken var i samt-
liga fall hjärtsjukdom. Dessutom fick
12 patienter en hjärtinfarkt under vänte-
tiden, som i medeltal var 17 månader för
bypass-operation och 12 månader för
ballongvidgning. Död och/eller utveck-
ling av hjärtinfarkt var vanligare hos 
äldre patienter, hos patienter med låg
ejektionsfraktion och hos patienter med
diabetes mellitus. 29 procent av patien-
terna vistades på sjukhus någon gång
under väntetiden. Den vanligaste orsa-
ken till detta var angina pectoris och
medelvårdtiden var sju dagar.

Över hälften av patienterna hade
dagliga bröstsmärtor och nästan 90 pro-
cent av patienterna uppgav att de var be-
gränsade i sitt sätt att leva. De upplevde
social isolering i form av mindre um-
gänge med släkt och vänner samt rädsla
för att anstränga sig och få bröstsmärtor.
81 procent bedömdes tillhöra »Cana-
dian Cardiovascular Society’s» klass
III-IV och 12 procent klass II. En tredje-
del av patienterna rapporterade nattliga
bröstsmärtor.

Patienterna delades upp i tre smärt-
grupper med mild, moderat respektive
svår bröstsmärta. Förekomst av svår
bröstsmärta visade sig vara signifikant
positivt korrelerad till dyspné, psykoso-
matiska och psykiska symtom.

Det som besvärade patienterna mest
var i 56 procent av fallen ovisshet, osä-
kerhet och rädsla och i 44 procent av fal-
len bröstsmärtan. Orsaker till osäkerhe-
ten och rädslan var bland annat huruvi-
da patienterna skulle få sin behandling i
tid, familjens ekonomi och framtid.
Detta gällde i större utsträckning för
yngre patienter. Rädsla, osäkerhet och
ovisshet har identifierats som orsaker
till stress och riskfaktorer för ischemisk
hjärtsjukdom.

I jämförelse med referensgruppen
hade patienterna på väntelistan mer
problem med nervösa symtom i form av
ångest, depression, rastlöshet, initiativ-
löshet, känsla av stress och sömnstör-
ningar. Patienterna använde i 25 procent
av fallen lugnande medel jämfört med
referensgruppens 11 procent.

När patienterna delades upp i två
grupper, de som väntat sex månader el-
ler kortare tid och de som väntat mer än
sex månader, visade det sig att nervösa
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Mer än hälften av de patien-
ter som stod på Sahlgrenska
sjukhusets väntelista för krans-
kärlskirurgi en viss vecka 1990
tyckte att oron var värre än
bröstsmärtan. Det visas i en av-
handling, här sammanfattad av
författaren, om denna patient-
grupp. Där framgår också att
psykosomatiska och psykologis-
ka symtom samt dyspné ökade
med bröstsmärtans intensitet
samt att kvinnorna på väntelis-
tan mådde sämre än männen.



besvär och sömnproblem ökade hos pa-
tienterna som väntat längre tid. Dessut-
om använde dessa mer sedativa preparat
och rökte mer.

Problem hos anhöriga
Undersökningen av de anhöriga till

patienterna visade att ångest, depres-
sion, irritabilitet och olika typer av
sömnproblem var signifikant mer van-
ligt förekommande än hos den ålders-
och könsmatchade referensgruppen.
Mer än hälften av de anhöriga kände sig
allvarligt störda av mer eller mindre
brutna relationer med släkt och vänner.
19 procent av patienterna och deras fa-
miljer hade ingen kontakt med sjukhu-
set under väntetiden.

Kvinnorna på väntelistan rapporte-
rade en högre frekvens av kardiovasku-
lära symtom i form av bröstsmärtor
både nattetid och i vila samt av dyspné
och takykardi än män. Dessutom hade
kvinnorna mer psykosomatiska pro-
blem och sömnstörningar av varierande
slag. Däremot förekom nervösa reaktio-
ner oftare hos män än hos kvinnor.

En utvärdering av lämpligheten i att
diagnostisera och operera dessa patien-
ter gjordes efter amerikanska »RAND
Corporations» anvisningar omarbetade
till svenska förhållanden. Av patienter-

na som väntade på koronar angiografi
visade sig 89 procent lämpliga och 2
procent olämpliga, för 9 procent rådde
tveksamhet. Bland patienterna som
väntade på bypass-operation var siffror-
na 92 procent, 1 procent och 8 procent.
För ballongvidgning var resultatet lik-
nande.

Resultatet av koronar angiografi för
patienterna visade att mer än 50 procent
hade trekärlssjukdom, nästan en tredje-
del hade tvåkärlssjukdom och 11 pro-
cent hade en huvudstamstenos. Mer än
en fjärdedel av patienterna hade en
ejektionsfraktion under 60 procent och
5 procent hade en ejektionsfraktion un-
der 40 procent.

Fler hade läkemedel
i andra undersökningar
I jämförelse med andra angina pec-

toris-populationer och med andra pati-
enter remitterade till koronar angiogra-
fi eller revaskularisering hade denna pa-
tientgrupp en hög ålder. Gruppen be-
stod av elektiva patienter och de flesta
patienterna hade en tidigare kardiovas-
kulär sjukdom såsom hjärtinfarkt, hy-
pertoni eller diabetes mellitus [1].

Angående medicineringen visar
amerikanska studier att över 90 procent
i liknande patientgrupper behandlas

med motsvarande läkemedel som 72
procent av de västsvenska patienterna.
En av förklaringarna till skillnaden kan
vara att efter noggrann genomgång av
de västsvenska patientjournalerna kon-
staterades att 15 procent av patienterna
tidigare behandlats men varit tvungna
att avbryta olika typer av antianginös
behandling på grund av biverkningar el-
ler dålig effekt av preparaten.

Få har studerat väntelisteproblema-
tiken så där finns inte mycket att jäm-
föra med, men siffrorna för död och
hjärtinfarktutveckling kan nog inte an-
ses speciellt höga med tanke på den
svårt sjuka patientgruppen. Dock finns
ett mörkertal som kan vara stort. Meto-
den att välja ett tvärsnitt av väntelistan
kan betyda att många av patienterna
avled redan i väntan på koronar angio-
grafi, alltså före den utvalda veckan i
september. Trots detta är det oaccep-
tabelt att patienter i detta land, med de
ekonomiska, tekniska och kunskap-
mässiga resurser som finns här, skall
behöva avlida eller utveckla en hjärtin-
farkt medan de står på en väntelista och
då den medicinska behandlingen är op-
timal och diagnosen redan klar. Något
man önskar är att en ny prioritering
gjordes i större utsträckning om pati-
enten försämrades eller när någon för-
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ändring skedde under den långa vänte-
tiden [2].

Vårdtiden på sjukhus under vänteti-
den för denna svårt sjuka patientgrupp
kan tyckas vara kort, men patienterna
var som sagt optimalt medicinskt be-
handlade. De flesta patienterna uppsök-
te vårdcentraler och akutintag för att få
sin hjärtsvikt eller långdragna bröst-
smärta behandlad polikliniskt, alltså
utan sjukhusinläggning.

Inaktivitet och
rädsla i ond cirkel
Angina pectoris har en negativ inver-

kan på patienternas livskvalitet. Att
vakna på nätterna av sina bröstsmärtor
kan liknas vid psykisk tortyr, som i sin
tur kan ge oro och ängslan. Att alltid
leva med en känsla av begränsning i sitt
dagliga liv och rädslan för att provocera
fram bröstsmärtor kan bli en ond cirkel
av orsak och verkan. Dyspné, psykoso-
matiska och psykologiska symtom var
signifikant korrelerade till intensiteten
av bröstsmärtan, vilket är en ny obser-
vation. Man kan också här spekulera i
orsak och verkan. Psykologiska fakto-
rer spelar en stor roll i den ischemiska
hjärtsjukdomsbilden och den kliniska
manifestationen. Psykologiska och
känslomässiga förändringar samt myo-
kardmetaboliska störningar påverkar
troligtvis till en tidigare utveckling av
ischemisk hjärtsjukdom [3].

De anhöriga i väntelistesituationen
har fått liten uppmärksamhet. Många
mår dåligt och har ingen att tala med.
Det mesta koncentreras självklart på
patienten. De anhörigas oro och ängslan
ger i många fall upphov till en negativ
mental stress. Anhöriga har stor bety-
delse i form av mentalt stöd under hela
sjukdomsförloppet. Dåliga kommuni-
kationer kan leda till ytterligare social
isolering följd av rädsla och osäkerhet
inför framtiden [4].

På senare år har skillnader i dessa
avseenden uppmärksammats mellan
kvinnor och män. Det är viktigt att inse
dessa olikheter eftersom det påverkar
resultat av prognos och behandling [A
Bengtson, Göteborg, pers medd,
1996].

Lämpligheten i att bypass-operera
patienterna diskuterades både inom och
utanför sjukhus i slutet på 1980-talet.
Diskussionen gällde även etiska och
ekonomiska frågor. SBU som idag ut-
värderar och rekommenderar medicins-
ka metoder i Sverige hade inte utarbetat
några rekommendationer angående
kranskärlssjukdom vid den tiden. Me-
toden att utvärdera den västsvenska
kranskärlskirurgin (i september 1990)
överfördes som sagt från amerikanska
»RAND Corporations» rekommenda-
tioner. Bedömningen av patienter från
både USA och Sverige gäller tekniska,

medikamentella och ekonomiska per-
spektiv. Frågor rörande patientens livs-
kvalitet har inte diskuterats, trots att
kunskapen om att kropp och själ är
mycket beroende av varandra finns.
Därför är det av stor vikt att man tar hän-
syn till dessa faktorer när patienterna
bedöms och prioriteras [5].

Väntelistor kan »effektiviseras»
»Att vänta på doktorn» är ett uttryck

säkert lika gammalt som yrket självt.
Väntelisteproblematiken har alltid fun-
nits i större eller mindre omfattning i det
moderna samhället. Köerna kan bland
annat vara ett mått på efterfrågan och
tillgång, på små resurser och dåligt ut-
nyttjade resurser eller ett sätt att visa på
behovet av resurser eller på dålig admi-
nistrativ handläggning på olika nivåer.
Väntelistor kommer säkert alltid att fin-
nas på sjukvårdsinrättningar, men vi
kan göra listorna mer »effektiva» ge-
nom att ha strikta riktlinjer för bedöm-
ning av lämpligheten i att utföra olika
åtgärder, genom att omprioritera, att ha
en fungerande kontakt mellan patient
och personal samt arbeta med uppfölj-
ning och utvärdering av behandlingar-
na.

Vilket är viktigast, att förbättra pro-
gnosen eller att lindra symtomen? Eller
är det ena lika betydelsefullt som det
andra? En viktig aspekt är att man bor-
de ta större hänsyn till patienternas livs-
kvalitet då lämpligheten för och fram-
för allt väntetiden till de olika behand-
lingarna bedöms. Ekonomiska aspekter
finns inte med i denna sammanställ-
ning, man kan bara spekulera i vad de
långa sjukskrivningstiderna med senare
återgång till eventuellt arbete, massiv
medicinering och sjukhusinläggningar
kostar samhället jämfört med en tidiga-
relagd operation.
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MISSÖDEN
MISSTAG

MISSBRUK
i sjukvården

Vad händer i slutna rum då
läkare blir problem? Hur lö-
ser man konflikter vid miss-
öden i vården? Vem kan ge
ett bra stöd till anmälda lä-
kare?
Under 1994–95 publice-
rade Läkartidningen 21
artiklar om problemläkare,
läkarproblem, ansvarsfrå-
gor och patientförsäkring-
en. De har nu samlats i ett
80-sidigt häfte, som kan 
beställas med kupongen
nedan.
Pris 75 kronor. Vid 11–50
ex 67 kronor, vid högre upp-
lagor 63 kronor/exemplar.
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