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Ischemisk hjärtsjukdom är alltjämt
den största enskilda orsaken till dödlig-
het och till en betydande sjuklighet i
Sverige, liksom i de flesta andra indu-
striländer. Det har beräknats att isch-
emisk hjärtsjukdom har orsakat 25 334
dödsfall eller 26,2 procent av totalt
96 659 dödsfall [1] samt drabbat ca
54 000 personer och svarat för 84 000
vårdtillfällen i Sverige under år 1993
[2].

Förbättrad medicinsk behandling
Den medicinska behandlingen av

patienter med ischemisk hjärtsjukdom
har genomgått dramatiska förändringar

under de senaste decennierna. Patienter
med symtom på akut kranskärlssjuk-
dom »akut hjärtattack» vårdas under ett
till två dygn på särskilda hjärtintensiv-
vårdsenheter ( HIA) för övervakning
och akut behandling. Patienter som vi-
sar tecken på hotande hjärtinfarkt be-
handlas med trombolys för att minime-
ra hjärtmuskelskadans omfattning och
därmed förbättra utsikterna för framtida
liv och hälsa. Ytterligare medicinsk be-
handling såsom ASA (acetylsalicylsy-
ra), betablockerare, ACE(angiotensin-
konvertas)-hämmare och direkta in-
grepp på kranskärlen i form av PTCA
(perkutan transluminal koronarangio-
plastik; ballongvidgning) eller bypass-
operation hör till den medicinsk-teknis-
ka arsenalen för att förbättra patientens
överlevnad och hälsa efter en akut hjärt-
attack.

Ökade kunskaper
om orsakerna
Parallellt med denna utveckling har

man fått ökade kunskaper om mekanis-
merna till den bakomliggande atero-
sklerosen och om psykosociala fakto-
rers betydelse för aterosklerosutveck-
lingen. Det är numera accepterat att ate-
roskleros utvecklas under samverkan
mellan ärftliga faktorer, metabola stör-
ningar (blodfettsrubbningar, diabetes
mellitus och/eller högt blodtryck),
ohälsosam livsstil (tobaksrökning,
olämplig kost, fysisk inaktivitet) och
psykosociala faktorer (såsom s k typ-A-
beteende, depression och ogynnsam ar-
betsmiljö). En eller flera av dessa fakto-
rer kan bidra till utvecklingen av atero-
skleros och/eller uppkomsten av det
akuta tillståndet [3, 4].

Psykiskt stöd
i krisreaktion
När en akut hjärtattack inträffar kan

medvetenheten om den livshotande si-
tuationen leda till olika psykologiska
reaktioner och försvarsmekanismer.
Dessa reaktioner kan på kort sikt vara
ändamålsenliga men kan också slå över
till att negativt påverka den framtida
sjukdomsbilden. Negativa förväntning-
ar från patienten eller omgivningen (an-
höriga, arbetskamrater, arbetsledning)
kan skapa ökad ångest och oro. Dessa

negativa reaktioner kan bäst motverkas
genom saklig information riktad till
både patienter och anhöriga. I vissa fall
får man anlita psykologisk expertis
och/eller använda psykofarmaka för att
bemästra krisreaktionen [5-7].

Hjärtrehabilitering
inte bara fysisk träning
När det akuta tillståndet har stabili-

serats måste olika åtgärder vidtas för att
hjälpa patienten åter till ett tillfredsstäl-
lande arbetsliv eller eljest ett aktivt so-
cialt liv.

Begreppet hjärtrehabilitering myn-
tades under 1960-talet för att beteckna
de program som utvecklats för att, un-
der övervakning, träna bort den kraftiga
konditionsnedsättning som följde efter
den långvariga inaktivitet som på den ti-
den ordinerades för patienter med akut
hjärtinfarkt. På grund av denna kopp-
ling med konditionsträning finns allt-
jämt en tendens att betrakta hjärtrehabi-
litering huvudsakligen som sjukgymna-
stik.

Eftervård och rehabilitering av
kranskärlspatienter betyder emellertid
inte bara fysisk träning utan också en
rad olika insatser, vars art och inten-
sitet kan variera från individ till indi-
vid. 

Omhändertagande
i postakuta skedet
Hjärtrehabiliteringsverksamheten på

Södersjukhuset (SÖS) började organi-
seras 1987. Från en blygsam start har
verksamheten gradvis utvecklats till ett
program som engagerar sjukgymnast,
arbetsterapeut, dietist, kurator, psyko-
log, sjuksköterska och läkare för ett all-
sidigt omhändertagande av patienter i
det postakuta skedet efter en hjärt-
attack och/eller hjärtoperation.

För utvecklingsarbetet har medel er-
hållits från Södra sjukvårdsområdets
fond för forskning och utveckling,
Hjärt- och lungsjukas riksförbund och
Stockholms läns allmänna försäkrings-
kassa.

Föreliggande studie tillkom för att
utvärdera ett projekt med utvidgat psy-
kosocialt omhändertagande av krans-
kärlspatienter i det postakuta skedet
som bedrevs genom finansiellt stöd 
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Ett bättre medicinskt utfall
har konstaterats hos de patien-
ter med kranskärlssjukdom som
omhändertagits i ett polikliniskt
eftervårdsprogram i anslutning
till den akuta vården. Fler har
gått till behandlande åtgärder,
som bypass-operation eller bal-
longvidgning. Färre har fått ny
hjärtinfarkt. Dessutom har
sjukvårdskonsumtionen mins-
kat, mätt som antal sjukhusda-
gar under den efterföljande två-
årsperioden. Dessa resultat kan
vara av stor hälsoekonomisk be-
tydelse.
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(s k Dagmar-medel) från försäkrings-
kassan i Stockholms län under tre år
(1992–95).

Program med sex punkter
De rutiner för omhändertagande av

patienter som vårdats för akut hjärtin-
farkt och för patienter som genomgått
bypass-operation eller ballongvidgning
(PTCA) innehåller följande punkter:

1. Alla patienter erbjuds återbesök
hos en koronarsköterska inom en till två
veckor efter det att de lämnat sjukhuset.
Syftet med besöket är att undersöka
kvarvarande eller nya medicinska pro-
blem, ge fördjupad information om
sjukdomsförloppet i en lugn miljö, in-
ventera behovet av rehabilitering, för-
medla kontakt med kurator eller psyko-
log, öka patientens medvetenhet om
riskfaktorer samt förstärka insatser för
sekundärprevention.

2. Alla patienter uppmuntras att del-
ta i programmet för information och fy-
sisk aktivering, det så kallade kom-i-
gång-programmet.

3. Alla patienter, utom de som har
annan likvärdig kontakt eller de som på
grund av hög ålder eller andra problem
bättre omhändertas på annat håll, er-
bjuds ett återbesök hos läkare på hjärt-
mottagningen inom fyra till sex veckor
efter utskrivningen för medicinsk kon-
troll och bedömning.

4. De patienter som behöver intensi-
fierad rehabilitering kan få antingen s k
påbyggnadsträning hos sjukgymnast (i
början individuellt och därefter i lämp-
liga grupper) eller en särskild arbets-
livsinriktad rehabilitering med hjälp av
flera vårdgivare. Arbetsterapeuterna på
SÖS har möjlighet att hålla kontakt med
försäkringskassan och arbetsplatsen.

5. Individuella patienter kan, i be-
gränsad utsträckning, få hjälp av en
psykolog eller kurator. Målsättningen
är inte bara att behandla eller förebygga
reaktioner såsom ångest, depression,
förnekande och andra försvarsmekanis-
mer utan också att aktivt påverka de
psykosociala faktorer som kan ha bety-
delse för återinsjuknande.

6. Patienter som behöver ändra sin
kost (på grund av höga blodfetter, över-
vikt eller diabetes) kan få individuella
dietråd och uppföljning hos en dietist.

Metodologiska problem
i utvärderingen
Försök att utvärdera effekten av ett

program för omhändertagande som in-
nehåller många element är alltid behäf-
tade med metodologiska problem. I vårt
fall gällde den första frågan att hitta en
jämförbar kontrollgrupp till de omhän-
dertagna patienterna. Randomisering
av patienter från samma sjukvårdsin-
rättning medför praktiska problem och
leder ändå inte till säkra slutsatser på

grund av svårigheten att skilja vad man
kallar för »intervention» från allmän
omvårdnad. Man kan heller inte använ-
da varje patient som sin egen kontroll
vid sådana situationer där patientens
tillstånd, oavsett behandling, förändras
under tiden.

Svårt att hitta
jämförbar kontrollgrupp
En annan teknik för utvärdering går

ut på att använda sig av s k historiska
kontroller – dvs jämföra utfallet för pa-
tienter under ett projekt med utfallet
före projektet. En sådan jämförelse för-
utsätter att andra åtgärder än de man vill
utvärdera inte har förändrats under ti-
den. Eftersom eftervården för krans-
kärlspatienter på SÖS har varit under
utveckling sedan flera år var det för vår
del svårt att hitta patientgrupper som
inte på något sätt varit berörda av någon
del av programmet.

Det närmaste vi kunde komma en
kontrollgrupp var därför de patienter
som under en kort period mellan no-
vember 1991 och mars 1992 inte följts
upp på ett mera organiserat sätt. Även
dessa patienter hade tillgång till infor-
mations- och aktiveringsprogrammet,
det så kallade kom-i-gång-programmet.
En del patienter hade fått ytterligare re-
habiliteringsträning på individuell ba-
sis. Vad som saknades under denna pe-
riod var ett systematiskt omhänderta-
gande genom sjuksköterskemottag-
ningar och aktivt psykosocialt stöd.

Vi valde att studera de första 50 post-
infarkt- och 50 postbypass-patienterna
från denna period. Som interventions-
grupp valde vi lika många konsekutiva
patienter från en period då projektet var
i full gång – nämligen januari till april
1993.

Slutenvårdskonsumtionen
valdes som effektmått
Nästa fråga gällde vilka effektmått

som skulle studeras. Eftersom mer än
hälften av patienterna var äldre än 65 år
var återgång i arbete inte ett användbart
effektmått. Antalet återbesök på akut-
mottagningar kunde ha varit ett intres-
sant effektmått, men det är svårt att hit-
ta säkra uppgifter om detta för varje pa-
tient. Vi beslöt i stället att undersöka
slutenvårdskonsumtionen genom att in-

hämta data om antalet sjukhusinlägg-
ningar och antalet sjukhusdagar från
landstingets vårdtillfällesregister.

Fyra olika patientgrupper
utgjorde studiematerialet
Studiematerialet omfattar 200 pati-

enter som tillhörde fyra olika grupper.
1. Hjärtinfarktpatienter under kon-

trollperioden utgjordes av 50 konseku-
tiva patienter som registrerades vid vis-
ning av en informationsvideo om hjärt-
infarkt, som visas på hjärtavdelningen
för patienter och anhöriga. Videovis-
ningen har pågått under flera år, och
ingen väsentlig förändring har skett
mellan kontroll- och interventionspe-
rioderna. Patienter registrerade vid vi-
deovisningen men som inte hade hjärt-
infarkt vid det aktuella vårdtillfället ex-
kluderades.

2. Hjärtinfarktpatienter under inter-
ventionsperioden utgjordes av 50 kon-
sekutiva patienter som registrerades un-
der samma förhållanden men under in-
terventionsperioden. Majoriteten av
dessa patienter hade kommit till sjuk-
sköterskemottagningen efter utskriv-
ningen.

3. Bypass-patienter under kontroll-
perioden utgjordes av 50 konsekutiva
patienter som vårdats på hjärtavdel-
ningen på SÖS efter operation på tho-
raxkirurgiska kliniken, Karolinska
sjukhuset eller Sophiahemmet under
nämnda period.

4. Bypass-patienter under interven-
tionsperioden utgjordes av 50 konseku-
tiva patienter som vårdats efter bypass-
operation på hjärtavdelningen under in-
terventionsperioden. Även här har ma-
joriteten varit på sjuksköterskemottag-
ning.

Data från landstinget
För varje individ inhämtades från

landstingets medicinska ADB-system
följande data:

1. Slutenvårdstillfällen (VTÖS) ef-
ter indexinfarkten eller bypassoperatio-
nen. Vårdtillfällesöversikten innehåller
data om vårdinrättning, inskrivningsda-
tum, utskrivningsdatum, huvuddiagnos
och bidiagnoser. Från denna översikt
registrerades antal vårdtillfällen och
summan av vårddagar inom tidsinter-
vallen 0–3 månader, 4–6 månader, 7–12
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Tabell I. Ålders- och könsfördelning i interventions- och kontrollgrupperna.

Intervention Kontroll
Post-infarkt (N=50) (N=50) P

Ålder 65,9±11 68,6±12 n s
Kön – andel män 41 (82 procent) 32 (64 procent) <0,04

Bypass (N=50) (N=50)

Ålder 65,5±9 67,3±10 n s
Kön – andel män 34 (68 procent) 39 (78 procent) n s



månader och 13–24 månader efter in-
dexinfarkten eller bypass-operationen.
Vidare identifierades varje vårdtillfälle
som hjärtrelaterat eller icke-hjärtrelate-
rat på basis av registrerad huvuddia-
gnos. Förekomst av hjärtrelaterade stör-
re händelser, som ny hjärtinfarkt, by-
pass-operation, ballongvidgning eller
allvarligare rytmrubbning som föranlett
sjukhusvård, noterades.

2. För avliden patient inhämtades
från personuppgiftsregistret (CFU) data
om datum för dödsfallet. Detta datum
jämfördes med vårdtillfällesöversikten
för att utröna om vederbörande var in-
neliggande vid dödsfallet. Från huvud-
diagnosen eller kombinationer av dia-
gnoser kunde dödsorsaken klassificeras
som hjärtrelaterad eller ej. I tveksamma
fall granskades journalerna. I två fall av
15 kunde dödsorsaken inte bedömas
från registret eller journaler, då patien-
terna inte vårdats på sjukhus vid döds-
fallet.

Statistiska beräkningar har utförts
med Statview II-program (Abacus
Concepts) för Machintosh datorer.
Skillnader i kategorivariabler (såsom
kön, hjärtrelaterade händelser) har un-
dersökts med χ2-test medan skillnader
i kontinuerliga variabler (såsom ålder,
antal vårddagar) har undersökts med t-
test. P<0,05 betecknas som signifi-
kant.

Fler behandlande åtgärder
och färre nya infarkter
Tabell I visar ålders- och könsfördel-

ningen inom de olika patientgrupperna.
För postinfarktpatienterna kan man no-

tera att andelen män under kontrollperi-
oden var signifikant mindre än under in-
terventionsperioden. För övrigt fram-
kommer inga signifikanta skillnader,
även om man noterar en tendens till nå-
got högre ålder under kontrollperioden
än under interventionsperioden.

Antalet dödsfall hos infarktpatien-
terna skilde sig inte mellan de två grup-
perna. Däremot förelåg påtagliga skill-
nader beträffande hjärtrelaterade hän-
delser (Figur 1). I interventionsgruppen
hade 24 procent genomgått revaskulari-
sering (dvs bypass-operation eller
PTCA) som första större hjärtrelaterad
händelse, medan motsvarande siffra för
kontrollgruppen var 8 procent. Å andra
sidan hade 28 procent av kontrollgrup-
pen drabbats av en ny hjärtinfarkt (död-

lig och icke-dödlig), medan endast 11
procent i interventionsgruppen hade
fått en ny hjärtinfarkt. Skillnaderna i
dessa avseenden mellan interventions-
och kontrollgrupperna var statistiskt
signifikanta (P<0,05). Ytterligare tre
patienter hade gått till revaskularisering
efter en reinfarkt, och samtliga fanns i
kontrollgruppen. Det totala antalet pati-
enter som under år 1992 remitterats från
Södersjukhuset till bypass-operation
var 181 och till PTCA 38, medan mot-
svarande siffror för år 1993 var 153 re-
spektive 40 patienter.

Färre vårddagar
under tvåårsuppföljningen
I fråga om återinläggningar notera-

des under tvåårsuppföljningen sam-
manlagt 710 vårddagar för hjärtrelate-
rade diagnoser under interventionspe-
rioden medan motsvarande antal vård-
dagar under kontrollperioden uppgick
till 1 124 (Figur 2). Som framgår av fi-
guren ökar skillnaden i kumulativt antal
sjukhusdagar fram till tvåårsuppfölj-
ningen. Under tvåårsperioden notera-
des 14,5 ± 23,2 (medeltal ± SD) hjärtre-
laterade vårddagar per patient (0–105
dagar) för interventionsgruppen och
22,5 ± 49,7 (0–293) vårddagar för kon-
trollgruppen.

På grund av det begränsade antalet
patienter och den stora spridningen i en-
skilda individers vårdtider uppnår dock
skillnaden inte statistisk signifikans (P
= 0,1557, tvåsidigt t-test för oparade
data).

Även för postbypass-patienterna
(Figur 3) noteras färre sjukhusdagar un-
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Figur 1. Frekvens av hjärtrelaterade
händelser under tvåårsuppföljning av 50
postinfarktpatienter från
interventionsperioden och 50 från
kontrollperioden. AMI = akut hjärtinfarkt;
CABG = koronar bypass-operation eller
ballongvidgning.
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Figur 2. Kumulativt antal vårddagar för
hjärtrelaterade diagnoser under två-
årsuppföljning av 50 postinfarktpatienter
från interventionsperioden och 50 från
kontrollperioden.

Figur 3. Kumulativt antal vårddagar för
hjärtrelaterade diagnoser under
tvåårsuppföljning av 50 postbypass-
patienter från interventionsperioden och
50 från kontrollperioden.



der interventionsperioden än under
kontrollperioden. En annan observation
för postbypass-patienterna är att skill-
naderna i kumulativt antal återinlägg-
ningsdagar inträffar redan under de
första tre månaderna – 60 dagar under
interventionsperioden och 205 under
kontrollperioden (en skillnad på 145
dagar). Denna skillnad ökar fram till
tolv månader (122 visavi 373; skillnad
251 dagar) men minskar något fram till
två år (225 visavi 403 eller en skillnad
på 178 dagar).

Hjärtrelaterade händelser hos by-
pass-patienterna var få och inga påtag-
liga skillnader noterades mellan inter-
ventions- och kontrollperioderna.

Märkbara skillnader
Jämförelsen mellan interventions-

och kontrollperioderna med avseende
på förloppet under två år för post-
infarkt- och postbypass-patienter visar
skillnader som är värda att notera:

Under kontrollperioden drabbades
infarktpatienterna något oftare av nya
hjärtinfarkter än patienterna under in-
terventionsperioden. I gengäld hade fler
patienter under interventionsperioden
gått till tidigare revaskularisering än un-
der kontrollperioden.

Detta kan givetvis bero på en aggres-
sivare inställning under interventions-
perioden än under kontrollperioden.
Något stöd för detta kan man dock inte
få från det totala antalet patienter som
remitterats till revaskularisering under
de aktuella åren. Det förefaller således
rimligt att anta att den förlängda obser-
vationen genom ett tidigt sjuksköters-
kebesök och organiserad rehabilitering
har bidragit till att behovet av revasku-
larisering upptäcktes tidigare.

Infarktpatienternas återinläggningar
för hjärtrelaterade diagnoser uppgick
totalt till 414 färre vårddagar per 50 om-
händertagna patienter under interven-
tionsperioden än under kontrollperio-
den. Man kan tänka sig flera möjliga
förklaringar till dessa skillnader. Att det
organiserade omhändertagandet och
ökat psykosocialt stöd kan ha bidragit
till den observerade skillnaden förefal-
ler givetvis som en möjlig, och kanske
sannolik, förklaring. En bidragande or-
sak kan vara skillnaderna i ålders- och
könssammansättningen. Det är givetvis
svårt att bedöma hur stor roll den ena el-
ler andra möjligheten spelat i samman-
hanget. Men även om man antar att det
organiserade omhändertagandet svara-
de för endast en mindre del av skillna-
den i antalet vårddagar kan man räkna
ut att de blygsamma insatserna för poli-
kliniskt omhändertagande bidragit till
sparande av betydande sjukvårdskost-
nader.

När det gäller postbypass-patienter-
na visar sammanställningen av vårdda-

gar inte bara samma trend till förmån
för interventionsperioden utan också att
vinsten blir uppenbar redan inom de
första tre månaderna. Detta stärker slut-
satsen att det är det organiserade och ti-
diga omhändertagandet som lett till be-
sparingar i vårddagar under de första
månaderna.

På grund av osäkerheterna i själva
metodiken och det faktum att grupper-
na inte var helt jämförbara måste man
dock akta sig för att dra långtgående
slutsatser. Att samma trend observeras
för både postinfarkt- och postbypass-
grupperna torde dock tala starkt för att
omhändertagandet haft en positiv ef-
fekt.

Eftervårdsprogrammet är
ekonomiskt försvarbart
Det förtjänar också att påpekas att

vår observation inte är en isolerad före-
teelse utan en del av internationella er-
farenheter. Två metaanalyser av rando-
miserade undersökningar av prognos
med eller utan rehabilitering efter hjärt-
infarkt (före trombolyseran) har beräk-
nat att hjärtrehabilitering leder till en
statistiskt signifikant 20–25-procentig
minskning av risken för död i nya hjärt-
infarkter eller andra hjärtrelaterade or-
saker [8, 9].

I Sverige har de ekonomiska konse-
kvenserna av hjärtrehabilitering stude-
rats ingående för en grupp patienter som
har fått hjärtrehabilitering i Oskars-
hamn i början av 1980-talet [10]. Man
kom fram till betydande vinster för både
försäkringskassesystemet och sjukvår-
den som kunde tillskrivas hjärtrehabili-
tering.

Från Malmö har Bo Israelsson och
medarbetare i en kontrollerad studie vi-
sat att man genom ett organiserat poli-
kliniskt omhändertagande och ett intimt
samarbete med försäkringskassan avse-
värt kunde förkorta sjukskrivningstiden
för patienter som genomgått akut hjärt-
infarkt, kranskärlsoperation eller bal-
longvidgning [11,12].

I dagens ansträngda sjukvårdseko-
nomi kan det vara frestande för besluts-
fattare att föra ut så mycket som möjligt
av polikliniskt omhändertagande från
akutsjukhusen. Våra erfarenheter och
ovannämnda studier pekar på att ett or-
ganiserat polikliniskt omhändertagande
av kranskärlspatienter i anslutning till
den akuta vården kan vara ekonomiskt
försvarbart.

*

Södersjukhusets och Södra sjuk-
vårdsområdets fond för forskning och
utveckling, Hjärt- och lungsjukas riks-
förbund och Stockholms läns lands-
ting/försäkringskassan »Dagmar-me-
del» har givit finansiellt stöd till ut-
vecklingen av eftervårdsprogrammet

för kranskärlspatienter på Södersjukhu-
set.
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