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SAMMANFATTNING
MINOCA (Myocardial Infarction with Non Obstructive Coronary Arteries) är ett begrepp
som beskriver en grupp av patienter som initialt uppvisar hjärtinfarktliknande symptom, men
där patienternas kranskärl sedan visar sig vara normala. Det finns olika bakomliggande
orsaker till detta tillstånd. I begreppet MINOCA ingår bland annat hjärtinfarkt,
takotsubokardiomyopati och myokardit. Hos en del av patienterna förblir orsaken till
sjukdomen oklar. Patienternas livskvalitet påverkas och fatigue kan ha en negativ inverkan på
återhämtningen. Fatigue kan leda till en avsaknad av energi till att hantera vardagslivet, vilket
kan påverka patienternas motivation till att orka genomföra olika sysslor och ge en sämre
livskvalitet.
Syftet med studien var att undersöka självskattad hälsorelaterad livskvalitet och fatigue hos
patienter med hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar vid insjuknandet och sex månader
efter insjuknandet.
Metoden för studien var kvantitativ, med en deduktiv ansats och en prospektiv ickeexperimentell design. Datamaterialet hämtades från den pågående SMINC-2 studien. Till
studien inkluderades 101 patienter genom ett bekvämlighetsurval, 74 kvinnor och 27 män.
Datainsamlingen genomfördes med hjälp av enkäterna RAND-36, som mäter hälsorelaterad
livskvalitet och MFI-20 (Multidimensional Fatigue Inventory). Dataanalysen genomfördes
med hjälp av statistikprogrammet SPSS Statistics, version 23.
Resultatet av mätningen med RAND-36 visade att det fanns en signifikant förbättring hos
patienterna med MINOCA inom dimensionerna vitalitet/fatigue, social funktion, rollfunktionemotionella orsaker och psykiskt välbefinnande sex månader efter insjuknandet. Inom de
olika diagnosgrupperna så uppnådde patienterna med myokardit en signifikant förbättring i
dimensionen vitalitet/fatigue. Patienterna med takotsubo uppnådde en signifikant förbättring
inom dimensionerna vitalitet/fatigue, social funktion och psykiskt välbefinnande. Resultatet
av MFI-20 visade att den sammansatta poängen för alla patienter med MINOCA hade
förbättrats signifikant efter sex månader. De dimensioner där patienterna uppnådde en
signifikant förbättring efter sex månader var generell fatigue och mental fatigue. Patienterna
med osäker diagnos var den enda diagnosgruppen som uppnådde en signifikant förbättring
och dimensionerna var mental fatigue och generell fatigue.
Slutsatsen är att patienterna med MINOCA upplevde en försämrad generell hälsorelaterad
livskvalitet och en ökad känsla av fatigue vid insjuknandet. Den samlade upplevelsen av
livskvalitet och fatigue hade förbättrats sex månader efter insjuknandet, men var fortfarande
negativt påverkad. Patienter med diagnosen takotsubo och de med osäker diagnos uppvisade
en sämre livskvalitet och en ökad känsla av fatigue inom flest dimensioner, jämfört med
patienterna med myokardit och de med hjärtinfarkt.

Nyckelord: MINOCA, generell hälsorelaterad livskvalitet, fatigue, RAND-36, MFI-20

ABSTRACT
MINOCA (Myocardial Infarction with Non Obstructive Coronary Arteries) is a term that
describes a group of patients initially exhibiting symptoms of myocardial infarction, where
the coronary arteries then prove to be normal. There are various underlying causes of this
condition. The term MINOCA includes acute myocardial infarction,
takotsubocardiomyopathy and myocarditis. In some of the patients, the cause of the disease
remains unclear. The patients' quality of life is affected by the illness and fatigue can have a
negative impact on the recovery. Fatigue can lead to a lack of energy for managing everyday
life, which may affect the motivation for patients to carry out different tasks and give a
reduced quality of life.
The purpose of the study was to investigate self-assessed health-related quality of life and
fatigue in patients with myocardial infarction with non obstructive coronary arteries at the
onset of the illness and six months after the onset.
The method of the study was quantitative, with a deductive approach and a prospective nonexperimental design. The data was obtained from the ongoing SMINC-2 study. The study
included 101 patients through a convenience sample, 74 women and 27 men. The data
collection was conducted using the RAND-36 surveys, which measure health-related quality
of life and MFI-20 (Multidimensional Fatigue Inventory). The SPSS Statistics, version 23 was
used for data analysis.
The result of RAND-36 showed that there was a significant improvement in patients within
the dimensions of vitality/fatigue, social function, role-function-emotional and mental wellbeing six months after the onset of the illness. Regarding the different diagnosis groups,
patients with myocarditis achieved a significant improvement in the vitality/fatigue
dimension. The patients with takotsubo achieved a significant improvement in the dimensions
of vitality/fatigue, social function and mental well-being. The result of the combined score for
all the patients with MINOCA when measured with MFI-20 showed a significant
improvement after six months. The dimensions where patients achieved a significant
improvement after six months were general fatigue and mental fatigue. The patients with
uncertain diagnosis were the only diagnosis group that achieved a significant improvement
and the dimensions were mental fatigue and general fatigue.
The conclusion is that patients with MINOCA experienced a deteriorated health-related
quality of life and an increased sense of fatigue in the event of the illness. The overall
experience of quality of life and fatigue had improved but was still negatively affected six
months after the onset of the illness. Patients with takotsubo and those with uncertain
diagnosis showed less quality of life and more fatigue in most dimensions compared to
patients with myocarditis and those with myocardial infarction.
Keywords: MINOCA, health related quality of life, fatigue, RAND-36, MFI-20
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INLEDNING
Trötthet har en stor påverkan på livskvaliteten och hur en individ klarar av att hantera
vardagen. För patienter som samtidigt återhämtar sig och försöker hantera en hjärtsjukdom
kan trötthet, eller fatigue som är en allvarligare form av trötthet vara en negativ faktor som
hämmar återhämtningen och försämrar livskvaliteten. Fatigue förekommer ofta vid kroniska
sjukdomstillstånd som hjärtsvikt eller cancer, men är bristfälligt undersökt hos patienter som
drabbats av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngning, MINOCA. Genom att undersöka dessa
patienters förekomst av livskvalitet och fatigue kan en utökad inblick ges i hur de mår och hur
de klarar av att hantera den nya livssituationen som hjärtsjukdomen innebär.
BAKGRUND
Akut koronart syndrom
Akut koronart syndrom (AKS) är ett samlingsnamn för tillstånd som orsakas av ett
aterosklerotiskt plack som brister i ett kranskärl, vilket leder till en akut trombosbildning med
stenos eller förträngning av kranskärlsväggen som följd. Till AKS räknas instabil angina,
hjärtinfarkt och plötsligt hjärtstopp (Persson & Stagmo, 2014).
Instabil angina
Instabil angina innebär en nytillkommen svår angina, en stabil angina som ändrat karaktär
genom förändrade utlösande faktorer, vilka kan bestå av ökad smärta eller att anginan
kommer oftare. Instabil angina kan också innebära uppkomst av viloangina eller en lättutlöst
angina under de fyra första veckorna efter en hjärtinfarkt. Av alla patienter som drabbas av
instabil angina insjuknar 10–15 procent i hjärtinfarkt inom en månad, om inte adekvat
behandling sätts in. På elektrokardiografi (EKG) syns tillfälliga eller kvarvarande SToch/eller T-vågsförändringar utan utveckling av Q-våg eller förlust av R-vågen. Idag innebär
små utsläpp av enzymet och hjärtskademarkören troponin att kriterier för hjärtinfarkt uppfylls
om det samtidigt finns typiska symtom hos patienten (Persson & Stagmo, 2014). Troponin
utsöndras vid myokardskada, men säger inget om den underliggande orsaken till skadan. En
ökad koncentration definieras som ett värde över den 99:e percentilen (Thygesson et al.,
2012).
Hjärtinfarkt
Hjärtinfarkt står för cirka 30 procent av alla dödsfall i Sverige och är den vanligaste
dödsorsaken. Omkring 30 procent av patienterna avlider inom 28 dagar och många avlider
innan de hunnit in till sjukhus. De flesta som drabbas är män i 70–80-årsåldern och kvinnor
mellan 75–85 år. Infarkten kan antingen vara transmural, det vill säga drabba hela
hjärtmuskelväggen, eller subendokardiell, att en del av hjärtmuskelväggen drabbas.
Prognosen beror framförallt på infarktens storlek och om patienten fått vänsterkammarsvikt i
efterförloppet. Hjärtinfarkt orsakas av syrebrist i myokardiet, vilket leder till celldöd. I det
akuta skedet används indelningen ST-höjningsinfarkt (STEMI) och icke-ST-höjningsinfarkt
(NSTEMI). Symtomen varierar med alltifrån inga symtom alls till plötslig död. Det vanligaste
symtomet är central bröstsmärta, men även andnöd, lungödem, feber, yrsel, svimning,
kallsvettighet, illamående och kräkningar förekommer. Kognitiva symtom med förvirring är
vanligt främst hos äldre (Persson & Stagmo, 2014).
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Olika kategorier av hjärtinfarkt
Hjärtinfarkt delas in i fem olika kategorier där typ. 1 innebär hjärtinfarkt som orsakas av en
händelse i kranskärlen, till exempel en plackruptur. Typ. 2 beror på ett större behov av, eller
en mindre tillgång till syre, vilket kan bero på till exempel kranskärlsspasm, högt blodtryck,
lågt blodtryck, rytmrubbningar eller anemi. Typ. 3 innebär plötslig hjärtdöd som ofta föregåtts
av tecken på ischemi. Typ. 4a innebär hjärtinfarkt i samband med Percutan Coronar
Intervention (PCI) och 4b är hjärtinfarkt på grund av en stenttrombos i samband med
angiografi av kranskärlen, eller en infarkt som upptäcks efter döden vid obduktion. Typ. 5
innebär hjärtinfarkt som uppstått i samband med koronar bypasskirurgi (CABG) (Erlinge &
Nilsson, 2017).
Hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar
Hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar, MINOCA (Myocardial Infarction with Non
Obstructive Coronary Arteries) är ett begrepp som beskriver en grupp av patienter med olika
bakomliggande orsaker till tillståndet. Gemensamt är att de ofta söker sjukvård med typiska
kliniska tecken på hjärtinfarkt med bröstsmärta, förhöjda troponinvärden och EKGförändringar. De flesta av patienterna uppvisar vid ekokardiografi (EKO) av hjärtat eller vid
undersökning med koronarangiografi ett avvikande rörelsemönster av vänsterkammarväggen
(Agewall et al., 2011).
Larsen et al. (2005) beräknade att av 9796 patienter med hjärtinfarkt som genomgick
koronarangiografi så hade 2,8 procent av patienterna kranskärl utan förträngningar. I en studie
av Collste et al. (2013) visade resultatet att incidensen av MINOCA var 7–8 procent, vilket
var högre än vad som framkommit vid tidigare undersökningar. Studien gjordes med data från
4412 patienter från det svenska Swedeheart registret.
Enligt Guidelines från European Society of Cardiology (ESC) tillhör mellan 1–14 procent av
alla hjärtinfarkter MINOCA kategorien. Prognosen varierar beroende på den underliggande
orsaken och ettårsmortaliteten har beräknats till 3,5 procent hos dessa patienter (Ibanez et al.,
2018). I studien av Pasupathy, Air, Dreyer, Tavella och Beltrame (2015) och studien av
Smilowitz et al. (2017) uppgavs MINOCA vara vanligare bland kvinnor än män. Patienterna
var också yngre och mortaliteten lägre än vid hjärtinfarkt som berodde på kranskärlssjukdom.
Färre patienter med MINOCA hade förhöjda blodfetter och flera av patienterna med
MINOCA hade drabbats av NSTEMI jämfört med patienterna med underliggande
kranskärlssjukdom.
Den bakomliggande orsaken till hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar kan trots
benämningen bero på aterosklerotisk sjukdom, eftersom det kan finnas mindre plack som kan
ge upphov till symtom. Patienter med MINOCA kan därför uppfylla kriterierna för både
hjärtinfarkt typ. 1 och 2. Till kategorin hjärtinfarkt typ. 1 hör till exempel aterosklerotisk
plackruptur, ulceration, sprickbildning, erosion och kranskärlsdissektion (Ibanez et al., 2018).
Hos omkring 40 procent av patienterna är orsaken till infarkten plackruptur.
Kranskärlsdissektion orsakar hjärtinfarkt på grund av en förträngd lumen i kranskärlet, oftast
utan en underliggande aterosklerotisk sjukdom (Agewall et al., 2017). En annan orsak är
obalans mellan behovet av syre och tillgången på syre vilket kan bero på till exempel
kranskärlsspasm eller emboli i kranskärlen och tillhör kategorin hjärtinfarkt typ. 2 (Ibanez et
al., 2018). Spasmangina beror på en ökad spänning eller kramp i ett kranskärl och kan komma
både i vila eller vid lätt ansträngning och leder till ett minskat blodflöde i kärlet (Persson &
Stagmo, 2014). Hos 14 procent av patienterna har det vid screening framkommit att patienten
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har en tromboembolisk sjukdom, med ökad risk för trombosbildning. Kranskärlsemboli kan
uppstå som en följd av denna sjukdom, eller på grund av till exempel förmaksflimmer
(Agewall et al., 2017). Till kategorin hjärtinfarkt typ. 2 tillhör även hjärtinfarkt som beror på
bristande funktion i kranskärlsväggen, till exempel vid mikrovaskulär spasm. Den sista
orsaken är hjärtinfarkt orsakad sekundärt till sjukdomar i myokardiet utan att kranskärlen är
engagerade, till exempel vid takotsubo och myokardit (Ibanez et al., 2018).
Takotsubo
En viktig undergrupp till MINOCA är takotsubo som uppfyller de diagnostiska kriterierna för
hjärtinfarkt, men som definieras som en icke-ischemisk kardiomyopati. Prevalensen av
takotsubo beräknas till 1–2 procent av alla hjärtinfarkter (Agewall et al., 2011). Sjukdomen
drabbar främst kvinnor som genomgått klimakteriet och ofta i samband med en period av
kraftig fysisk eller psykisk belastning. Ett kraftigt påslag av stresshormoner tros vara en del av
den bakomliggande orsaken till sjukdomen (Persson & Stagmo, 2014).
Tillståndet presenterar sig ofta som AKS med ST-höjning eller T-vågsförändringar på EKG.
Ett lätt ökat troponinvärde är vanligt, men som ofta är lägre än vid hjärtinfarkt (Agewall et al.,
2017). Patienterna drabbas ofta av snabbt uppkommen bröstsmärta och/eller hjärtsvikt och
koronarangiografin visar normala kranskärl utan förträngningar. Vid EKO av hjärtat ses en
utvidgning av vänsterkammarens hjärtspets (apex) med nedsatt rörlighet i kammarväggen och
i hjärtats nedre väggar ses ofta en ökad rörlighet. I de flesta fall sker en normalisering av
vänsterkammarens anatomi och arbetsförmåga inom en till två månader (Persson & Stagmo,
2014).
Myokardit
Myokardit är ett tillstånd där patienterna ofta söker sjukvård med symtom som liknar AKS.
Prevalensen av myokardit hos patienterna med MINOCA varierar, men har beräknats till 33
procent och den vanligaste orsaken är virusinfektioner (Agewall et al., 2017). Det
inflammatoriska tillståndet vid myokardit kan också orsakas av toxisk påverkan från farmaka
eller andra kemiska ämnen. Den akuta myokarditen kännetecknas av en infiltration av celler,
ödem och nekroser på avgränsade eller spridda områden i myokardiet. Bilden normaliseras
ofta inom några dagar. Blodprover visar ofta förhöjda infektionsvärden och
myokardskademarkörer, CKMB och troponin. På EKG kan olika AV-block,
grenblockeringar, takykardier samt ST- och T-vågsförändringar förekomma (Persson &
Stagmo, 2014).
Det är vanligt att patienterna har symtom i form av en ospecifik bröstsmärta och ibland
förekommer också feber. En allvarlig infektion med utbredd inflammation kan leda till akut
hjärtsvikt, symtom som trötthet och dyspné är då vanligt hos patienterna. Prognosen vid akut
virusmyokardit är ofta god, men en uttalad myokardit kan ge en kvarstående kronisk
hjärtsvikt (Persson & Stagmo, 2014). Hos patienter med säkra kliniska tecken på myokardit
sätts diagnosen före eller vid undersökning med koronarangiografi. I många fall är diagnosen
oklar och då sätts MINOCA som en arbetsdiagnos fram tills specifika undersökningsmetoder
kan genomföras (Agewall et al., 2017). En säker diagnos kan sättas med myokardbiopsi om
den görs i ett tidigt skede och magnetkameraundersökning (MR) av hjärtat med kontrast kan
ibland påvisa inflammation (Persson & Stagmo, 2014).
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Diagnostik vid hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar
MINOCA bör ses som en arbetsdiagnos eftersom anledningen till insjuknandet kan bero på
flera olika faktorer, som kräver ytterligare utredning för att tydliggöra om tillståndet har en
kardiell orsak eller inte (Pasupathy et. al., 2015; Pasupathy, Tavella & Beltrame, 2016).
Arbetsdiagnosen sätts genom anamnes och koronarangiografi, tillsammans med symtom på
hjärtinfarkt hos patienten. Minst ett troponinvärde ska vara över den 99:e percentilen. Det ska
också finnas minst ett kliniskt tecken på hjärtinfarkt i form av ischemi, vilket kan bestå av
nyuppkomna EKG-förändringar, förlust av myokardfunktion eller nytillkomna
väggförändringar i myokardiet. Det får inte finnas något annat tillstånd hos patienten som kan
orsaka den kliniska bilden. Normala kranskärl på koronarangiogafin innebär stenoser på upp
till 30 procent. Mild ateromatos innebär stenoser på mer än 30 procent, men mindre än 50
procent. Förträngda kranskärl definieras som stenoser på 50 procent eller mer. Icke förträngda
kranskärl kan därför omfatta både patienter med normala kranskärl och de med mild
ateromatos. Med hjälp av intravasalt ultraljud (IVUS) i samband med koronarangiografin ges
bättre möjlighet till att undersöka kranskärlen och upptäcka mindre plackrupturer,
kranskärlsdissektion eller tromboser (Agewall et al., 2017).
Utredning
När den bakomliggande orsaken till MINOCA är oklar görs utredningen så fort som möjligt,
helst redan under vårdtiden med hjälp av MR av hjärtat (Janusinfo, 2017). MR är en ickeinvasiv undersökning som gör det möjligt att identifiera bland annat förändringar av hjärtats
rörelsemönster, ödem, ärrvävnad och fibros. När MR görs inom två veckor efter att symtomen
började ökar den diagnostiska säkerheten (Ibanez et al., 2018). Datortomografi (DT) av
kranskärlen är ett annat sätt att få information om det finns ateroskleros i kranskärlen, men
undersökningen kan inte identifiera plackrupturer eller erosioner (Agewall et al., 2017). För
att utesluta underliggande koagulationssjukdomar med ökad risk för trombosutveckling bör
även en koagulationsutredning genomföras på dessa patienter (Persson & Stagmo, 2014).
Behandling
Det finns idag inga samlade riktlinjer för hur behandling och uppföljning vid MINOCA ska
utformas, vid utskrivning rekommenderas samma sekundärpreventiva behandling som vid
kranskärlssjukdom (Persson & Stagmo, 2014). Det är därför viktigt att identifiera den
bakomliggande orsaken till MINOCA, eftersom det leder till en specifik behandling för
patienten (Ibanez et al., 2018). Vid utskrivning rekommenderas behandling med
blodförtunnade läkemedel, betablockerare, alternativt calciumflödeshämmare samt
blodfettssänkande läkemedel. Vid nedsatt vänsterkammarfunktion, hypertoni eller diabetes
rekommenderas angiotensin converting enzyme (ACE-hämmare). Om MR fastställer
hjärtinfarkt som diagnos får patienten fortsätta med sekundärprofylaktisk behandling. Vid
normal bild rekommenderas insättning av betablockerare samt ACE-hämmare och beslut tas
till annan behandling beroende på vilka riskfaktorer patienten har. Vid hjärtsjukdomar i
myokardiet, till exempel takotsubo eller myokardit ges riktad behandling (Janusinfo, 2017).
Vid myokardit är behandlingen i första hand symtomatisk och riktas mot eventuella
rytmrubbningar och hjärtsvikt. Vid bakteriell infektion ges antibiotika. Vid myokardit med
nedsatt vänsterkammarfunktion och vid takotsubo ges hjärtsviktsbehandling (Persson &
Stagmo, 2014). Vid kranskärlsspasm är nitrater och calciumflödeshämmare en effektiv
behandling. Calciumflödeshämmare förebygger också framtida kardiella händelser hos dessa
patienter (Agewall et al., 2017).
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I en studie av Lindahl et al. (2017) undersöktes den sekundärpreventiva behandlingen hos
9136 patienter med hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar. Patienterna följdes upp med en
genomsnittlig tid på 4,1 år. Resultatet visade att patienter som behandlades med ACEhämmare, angiotensin receptorblockerare (ARB) och statiner hade lägre risk att drabbas av
allvarliga kardiella händelser under uppföljningstiden. För behandling med betablockerare var
risken att drabbas av allvarliga kardiella händelser lägre, men uppnådde inte statistisk
signifikans.
Livskvalitet
Livskvalitet kopplat till hälsa är svårt att definiera, eftersom livskvalitet är ett begrepp som
har många olika dimensioner. Människans subjektiva upplevelse av välmående och
välbefinnande i sin situation i livet utgör grunden till att kunna uppleva en god livskvalitet. En
känsla av att ha ett tillfredsställande liv kan vara en väg till att uppleva god hälsa, men det
betyder inte att god hälsa och livskvalitet alltid är sammanflätade (Wärnå-Furu, 2012).
Enligt Brülde (2003) finns det tre övergripande teorier gällande livskvalitet; hedonismen,
önskeuppfyllelseteorin och den objektivistiska pluralismen. Gällande hedonistiska teorin är
livskvaliteten helt styrande utifrån hur människan mår i grunden. Det vill säga om denne mår
bra eller dåligt. Välmående är direkt kopplat till upplevelsen av att ha ett bra mål i livet och
tvärtom. Yttre faktorer påverkar inte den grundläggande livskvaliteten.
Önskeuppfyllelseteorin handlar istället om att människan är nöjd med sitt liv och lever det liv
som denne vill leva, vilket leder till en god livskvalitet. Är läget det omvända är livskvaliteten
omvänd, det vill säga låg. Den objektivistiska pluralismen är beroende av objektiva värden
runt omkring människan som påverkar livskvaliteten. Till exempel nära relationer med andra
människor, kunskap, personlig utveckling och ett meningsfullt arbete. Livskvaliteten påverkas
i denna teoriform av om något av dessa objektiva värden finns i människans liv.
Livskvalitet kan definieras i mikro- och makro termer, där det på mikronivå handlar om
individuella och subjektiva faktorer och på makronivå handlar om samhälleliga och objektiva
faktorer. De flesta personer har en uppsättning av vanligt förekommande värden relaterat till
vad som ger livskvalitet och vad som är betydelsefulla faktorer i livet, även om
prioriteringarna varierar med olika personers sociodemografiska bakgrunder. De flesta
personer definierar en god livskvalitet som att ha en positiv psykologisk livsåskådning och ett
emotionellt välbefinnande, att ha en god fysisk och mental hälsa och att ha fysiska
förutsättningar till att göra vad de vill. Livskvalitet innebär också för de flesta att ha goda
relationer med vänner och familj, att delta i sociala aktiviteter och rekreation, att bo i ett
säkert bostadsområde med bekvämligheter och samhällstjänster, att ha god ekonomi och att
vara självständig (Bowling, 2017).
Hälsa
Världshälsoorganisationens definition på hälsa från 1948 är “The state of complete physical,
mental and social wellbeing and not merely the absence of disease or infirmity” (World
Health Organization, 2018). Hälsa är ett brett begrepp och en subjektiv upplevelse av
välbefinnande. Det omfattar både tillstånd då en person är frisk och välmående, men också
tillstånd då personen är allvarligt sjuk, eller nära döden (Bergbom, 2012). Subjektiv ohälsa
kan bero på att människan upplever ett obehag i form av till exempel smärta eller trötthet.
Genom att sträva efter att försöka skapa subjektiv hälsa och motverka dessa känslor av
obehag så kan den subjektiva lyckan och även livskvaliteten öka (Nordenfelt, 2004).
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Centralt inom hälsobegreppet är livskraften som är hälsans huvudsubstans och innersta
struktur. Livskraften är en viktig hälsoresurs och en förutsättning för att uppleva hälsa och
beskrivs med ord som styrka, energi, uthållighet och viljekraft. Att inneha en känsla av
värdighet och respekt för sig själv, samt att bli bekräftad av en annan människa stärker
livskraften och livsglädjen, eftersom människans längtan efter kärlek bemöts. Ett närbesläktat
begrepp till livskraft är vital som beskrivs med ord som spänstig, full av kraft och liv,
livsviktig, livaktig och väsentlig (Fagerström, 2012).
Hälsorelaterad livskvalitet
Medans det bredare begreppet livskvalitet handlar om de övergripande faktorerna som
påverkar en persons upplevelse av att ha ett gott liv, så handlar hälsorelaterad livskvalitet
(HRQoL) om de aspekter i en persons liv som påverkas av hälsan. Hälsorelaterad livskvalitet
är en dimension av det mer övergripande begreppet livskvalitet. Ett brett spann av domäner av
hälsorelaterad livskvalitet har i sin tur identifierats och inkluderar emotionellt välbefinnande,
psykologisk ohälsa, fysiskt välbefinnande och socialt välbefinnande (Bowling, 2017).
I en studie av Daniel et al. (2017) undersöktes livskvaliteten och den fysiska kapaciteten hos
patienter med MINOCA jämfört med två kontrollgrupper bestående av patienter som haft
hjärtinfarkt på grund av kranskärlssjukdom och friska individer. Alla patienterna fick
genomföra ett arbetsprov och livskvaliteten mättes med hjälp av det generella hälsorelaterade
livskvalitetinstrumentet Short-Form-36 Health Survey (SF-36). Resultatet visade en lägre
fysisk kapacitet hos patienterna med MINOCA jämfört med den friska kontrollgruppen.
Jämfört med patienterna med kranskärlssjukdom hade patienterna med MINOCA en bättre
fysisk kapacitet. Patienterna med takotsubo hade lägre mental hälsa jämfört med övriga
patienter med MINOCA. När det gäller livskvalitet hade patienterna med MINOCA inklusive
de med takotsubo lägre livskvalitet än den friska kontrollgruppen. Jämfört med patienterna
med kranskärlssjukdom hade patienterna med MINOCA lägre mental hälsa och
vitalitet/fatigue.
Att mäta livskvalitet är viktigt för att kunna utvärdera effekterna av interventioner inom
sjukvården. SF-36 är ett vanligt allmänt frågeformulär som kan användas för att göra en
uppskattning av en persons hälsotillstånd och passar alla vuxna individer oavsett hälsostatus.
RAND-36 är det ursprungliga instrumentet till SF-36 och båda instrumenten används för att
mäta hälsorelaterad livskvalitet (Bowling, 2017).
Fatigue
Fatigue är ett vanligt förekommande symtom hos patienter med olika sorters cancer, men det
förekommer även hos patienter med till exempel kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL),
AIDS, reumatoid artrit (RA) och olika hjärtsjukdomar. Många friska individer upplever
dagligen trötthet, men för de flesta försvinner känslan efter tillräckligt med vila. När
vårdpersonal talar om fatigue med patienter används ofta ord som orkeslöshet, eller svaghet
(Lundh Hagelin, 2008). Det finns ingen direkt svensk översättning som motsvarar det
engelska ordet fatigue (Fürst & Åhsberg, 2001; Lundh Hagelin, 2008).
Språkligt är det svenska ordet för trötthet bristfälligt och fyrkantigt, i det engelska språket
finns desto fler ord som redogör för vilken typ av trötthet det handlar om och varifrån den har
sitt ursprung. Förutom fatigue finns till exempel stress, worn out, weariness, exhaustion from
labor, eller strengthlessness. Fatigue innebär definitionsmässigt ”a lack of energy that affect
mental and physical activity, which differs from sleepiness or lack of motivation, and which
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may be aggrevated by, but is not primarily attributable to minor exercise or diagnosable
diseases” (Evengård, 2004, s. 12).
I en studie av Alsén och Brink (2013) undersöktes förekomsten av fatigue med hjälp av The
Multidimensional Fatigue Inventory (MFI-20) vid fyra månader och två år efter en
hjärtinfarkt. Det framkom att 48 procent av deltagarna vid två år efter hjärtinfarkten
fortfarande led av fatigue. Fredriksson-Larsson (2015) har beskrivit patienters upplevelser av
fatigue under återhämtningen efter en hjärtinfarkt och det framkom att deras fysiska och
psykiska välmående påverkades på flera sätt. Patienterna hade svårt att orka med och hantera
vardagslivet, vilket skapade en känsla av att inte längre känna igen sig själv. Detta ledde till
bristande motivation till att orka genomföra olika sysslor, liksom frustration och oro, vilket i
sin tur ledde till en negativ tankespiral. Patienterna upplevde också otrygghet i tillvaron som
ledde till en känsla av osäkerhet. Denna osäkerhet visade sig genom okunskap om hur fysisk
aktivitet kunde påverka återhämtningen, eller vilken typ av fysisk aktivitet som var positiv
och vilken som kunde ha en negativ inverkan. Att vilja göra mer men inte orka, skapade
negativa känslor hos patienten av att vara lat och passiv. Tröttheten kunde komma när som
helst och var svår att hantera eller påverka.
Problemformulering
Hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar, MINOCA, är ett begrepp som beskriver en grupp
av patienter som har olika bakomliggande orsaker till tillståndet. Gemensamt är att patienterna
söker sjukvård med typiska symtom på hjärtinfarkt, men att de genomgår koronarangiografi
med resultatet normala kranskärl. Den evidensbaserade kunskapen kring patienter med
kranskärlssjukdom är omfattande och det finns tydliga behandlingsriktlinjer och en
uppföljning för dessa patienter. MINOCA däremot är ett relativt nytt begrepp inom den
kardiologiska vården och det finns många oklarheter angående dessa patienter när det gäller
prognos, behandling, uppföljning och hur patienterna mår både vid insjuknandet och under
återhämtningen. Genom att undersöka dessa patienters självskattade hälsorelaterade
livskvalitet och fatigue kan mer kunskap genereras angående hur deras hälsa påverkas.
SYFTE
Syftet med studien var att undersöka självskattad hälsorelaterad livskvalitet och fatigue hos
patienter med hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar vid insjuknandet och sex månader
efter insjuknandet.
METOD
Ansats och design
Studien har en kvantitativ, deduktiv ansats vilket innebär att ett objektivt förhållningssätt har
använts för att undvika förutfattade meningar. Kvantitativ forskning utgår ofta från befintliga
teorier, men i denna studie var avsikten att undersöka ett tidigare bristfälligt utforskat område.
I kvantitativa studier genomförs ofta mätningar med standardiserade instrument, vilket även
har gjorts i denna studie (Forsberg & Wengström, 2016). Denna studies design är ickeexperimentell och prospektiv. En icke-experimentell design är lämplig att använda när
korrelationer, eller samband mellan olika variabler som inte kan manipuleras undersöks (Polit
& Beck, 2017). Icke-experimentella studier passar även för att beskriva utvecklingen i en
befolkning över tid utan att de utsätts för någon intervention. Den prospektiva designen
innebar i denna studie att data samlades in vid insjuknandet och sex månader efter
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insjuknandet (Billhult & Gunnarsson, 2012a). Designen är också deskriptiv (beskrivande) och
komparativ (jämförande) (Jakobsson, 2011). Att enbart använda deskriptiv statistik innebär
inom kvantitativ design att inte utnyttja rådatan tillräckligt. Därför har även analytisk statistik
använts i denna studie, för att dra slutsatser om skillnader och likheter mellan olika variabler
(Billhult & Gunnarsson, 2012b). Enkätstudier är tids- och kostnadseffektiva och ger en högre
anonymitet hos deltagarna jämfört med till exempel intervjustudier. Genom att göra
jämförelser ges en bättre kontext för införandet av forskningsresultatet (Polit & Beck, 2017). I
denna studie gjordes en jämförelse av självskattad hälsorelaterad livskvalitet och fatigue hos
patienter med MINOCA vid insjuknandet och sex månader efter insjuknandet.
Urval
Denna studies urval bestod av 101 patienter som uppfyllde kriterierna för MINOCA. Av dessa
var 74 kvinnor och 27 män. Till denna studie inkluderades patienterna enligt ett
bekvämlighetsurval, vilket enligt Jakobsson (2011) innebär ett urval som är lätt att få tag på.
Inklusionskriterierna var åldrarna 35–70 år, både kvinnor och män, sinusrytm på EKG vid
ankomst till sjukhus och uppfyllda kriterier för hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar på
koronarangiografi. Samtliga patienter som vid påbörjandet av denna studie hade hunnit fylla i
RAND-36 och MFI-20 vid insjuknandet inkluderades till studien. Exklusionskriterier var
tidigare hjärtinfarkt, känd kardiomyopati, pacemaker, uttalad KOL och/eller njursvikt samt
lungemboli.
Inklusionskriterierna på 35–70 år sattes eftersom äldre patienter kan uppleva en ökad trötthet,
sämre fysik och lägre livskvalitet naturligt i vardagen. Att ha med både kvinnor och män i
studien var värdefullt eftersom tillståndet drabbar båda könen. Exklusionskriterierna sattes
eftersom diagnoser som kardiomyopati, KOL, lungemboli och njursvikt kan ge förhöjda
troponinvärden. Dessa tillstånd kan också i sig ge ökad trötthet, nedsatt fysisk kapacitet och
sämre livskvalitet.
Datainsamling
SMINC-2 studien
Datan hämtades efter godkännande från huvudansvarig från en pågående prospektiv
longitudinell studie, SMINC-2 vars huvudsakliga syfte är att utforska MR av hjärtat som
diagnostiskt hjälpmedel vid MINOCA. Ett av SMINC-2 studiens sekundära syften är att
beskriva livskvalitet ur olika perspektiv under en tolvmånadersperiod. Datainsamlingen av
enkäterna startade redan i november 2014 och pågår fortfarande idag eftersom SMINC-2 är
ett pågående forskningsprojekt (U.S. National Institutes of Health, 2018).
Ett fallrapporteringsformulär (CRF, Case Report Form) används för att värna om deltagarnas
konfidentialitet och innehåller all data som enligt studieprotokollet är av intresse för varje
deltagare (Vetenskapsrådet, u.å). De informanter som inkluderades till SMINC-2 studien
tilldelades ett eget kodnummer och enkäterna var märkta med samma nummer. Varje CRF
som författarna hade tillgång till i pappersform för varje deltagare i SMINC-2 studien var
märkt med samma identifikationsnummer som aktuell enkät och innehöll information om till
exempel patientens födelsedatum och kön.
Enkäterna fanns tillgängliga i pärmar hos forskningssjuksköterskor på ett sjukhus i en
storstadsregion. För att besvara studiens syfte användes de insamlade enkäterna från
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RAND-36 och MFI-20. Författarna inkluderade samtliga enkäter som fanns tillgängliga när
arbetet med denna studie påbörjades. Detta innebar 97 ifyllda enkäter vid insjuknandet och 74
ifyllda enkäter vid sexmånaderskontrollen av RAND-36. För MFI-20 innebar det 95 ifyllda
enkäter vid insjuknandet och 72 ifyllda enkäter vid sexmånaderskontrollen. Författarna var
färdiga med datainsamlingen i januari 2018.
Enkäter
Strukturerade enkäter består av förbestämda frågor och svarsalternativ och deltagarna får
svara på frågorna i samma ordning. Att utforma bra frågor är svårt, därför är det en fördel att
använda beprövade och validerade enkäter som redan finns tillgängliga, eftersom det ger ett
mer generaliserbart resultat (Polit & Beck, 2017).
RAND-36 Hälsorelaterad livskvalitet
För att undersöka hur patienter med MINOCA uppfattar sin livskvalitet användes RAND-36
som är framtagen av RAND Corporation USA. En fördel med instrumentet är att det är gratis
och det krävs ingen licens för att använda det, till skillnad mot SF-36. Frågeformuläret består
av 36 frågor som kan delas upp i åtta dimensioner (Hays, Sherbourne & Mazel, 1993). De åtta
dimensionerna består av fysisk funktion (tio frågor), rollfunktion-fysiska orsaker (fyra frågor),
rollfunktion-emotionella orsaker (tre frågor), social funktion (två frågor), psykiskt
välbefinnande (fem frågor), vitalitet/fatigue (fyra frågor), smärta (två frågor) och generell
hälsa (fem frågor). Dessutom finns en fristående fråga som mäter förändring i upplevd hälsa
under de senaste tolv månaderna (Bowling, 2017).
Frågeformuläret tar omkring sju till tio minuter att fylla i. Den funktionella delen av HRQoL
består av objektiva frågor som rör basala aktiviteter som egenvård, till exempel att bada och
klä på sig, liksom arbetsrelaterade aktiviteter, hushållsarbete och karriär. Det emotionella
välbefinnandet består av subjektiva frågor som baseras på hur personen mår, till exempel om
denne är glad eller ledsen (Hays & Morales, 2001). I en studie, av Saharinen et al. (2010)
framkom det att RAND-36 kan skilja mellan olika psykiatriska tillstånd, beroendesjukdomar,
muskuloskeletala sjukdomar och hjärtsjukdomar.
I denna studie vars avsikt var att mäta livskvalitet hos patienter med MINOCA, användes den
nyligen översatta svenska versionen av RAND-36. Det svenska formuläret har i en studie av
Orwelius et al. (2018) visat sig ha god validitet och reliabilitet när det användes hos patienter
med ischemisk hjärtsjukdom och hos patienter med kronisk njursvikt.
Multidimensional Fatigue Inventory MFI-20
För att undersöka om fatigue förekom hos patienter med MINOCA och hur tillståndet
utvecklades från insjuknandet och under sex månader använde sig författarna av MFI-20, som
är ett multidimensionellt självskattningsinstrument med 20 frågor. Frågeformuläret mäter
fatigue utifrån fem olika dimensioner efter på vilket sätt fatigue kan gestalta sig (Smets,
Garssen, Bonke & Haes, 1995). Generell fatigue handlar om funktionen i vardagen, till
exempel om patienten känner sig utvilad. Fysisk fatigue handlar om fysiska upplevelser
relaterat till trötthet. Mental fatigue innefattar kognitiva symtom, till exempel
koncentrationssvårigheter. Reducerad motivation innebär en brist på motivation till att påbörja
en aktivitet och reducerad aktivitet är en vanlig konsekvens av fatigue (Smets et al., 1995).
Hälften av frågorna i MFI-20 är positivt formulerade och hälften av frågorna är negativt
formulerade och svarsalternativen går från: Ja det stämmer till nej det stämmer inte (Bilaga 2)
(Smets, Garssen, Cull & de Haesl, 1996).
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För att möjliggöra jämförelser av resultatet mellan olika grupper måste instrumentet kunna
mäta samma begrepp inom olika grupper. Reliabiliteten och validiteten hos MFI-20 har testats
i en studie av Smets et al. (1995) genom att jämföra resultatet från patienter med cancer,
kroniskt trötthetssyndrom och friska individer. Svarsfrekvensen var hög i alla grupperna och
instrumentet uppnådde god intern konsistens med Cronbachs alfa. Begreppsvaliditeten
jämfört med VAS var också god. Resultatet av studien gav stöd åt validiteten av MFI-20 och
instrumentet kan upptäcka skillnader i fatigue mellan grupper, inom grupper och mellan olika
tillstånd.
I denna studie där avsikten var att mäta fatigue hos patienter med MINOCA användes den
svenska versionen av MFI-20. Den svenska versionen av frågeformuläret har utarbetats och
validerats i en studie av Fürst och Åhsberg (2001) som undersökte fatigue i samband med
strålningsbehandling hos patienter med olika cancerdiagnoser. Den svenska versionen av
MFI-20 visade sig ha god intern konsistens och god validitet. Fredriksson-Larsson, Brink,
Alsén, Falk och Lundgren-Nilsson (2015) har använt svenska MFI-20 för att mäta fatigue hos
patienter som haft hjärtinfarkt. Studien visade att MFI-20 kan användas för att identifiera
patienter som upplever fatigue efter en hjärtinfarkt.
Dataanalys
För dataanalys användes det statistiska mjukvaruprogrammet SPSS Statistics, version 23.
Inmatningen av data i SPSS skedde i dataview och i variableview. I dataview skrevs den data
in som analyserades och i variableview definierades variablerna som användes.
Varje rad i dataview motsvarar en individ och varje kolumn motsvarar en variabel. Det första
steget i analysen är att koda data från urvalet till filer i dataprogrammet (Wahlgren, 2012).
Författarna valde att koda kvinna till 1 och man till 2. Varje diagnosgrupp gavs ett eget
nummer, där nummer 1 är takotsubo, nummer 2 hjärtinfarkt, nummer 3 myokardit och
nummer 4 osäker diagnos. Osäker diagnos innebär patienter som uppfyllt kriteriet för
MINOCA, men där MR av hjärtat inte har kunnat fastställa den bakomliggande orsaken till
tillståndet. Åldern på varje deltagare vid inklusionen lades också in i programmet.
Inmatningen av data i SPSS utfördes tillsammans av båda författarna. Kontroller av de
inmatade svarsalternativen skedde fortlöpande för att undvika bias, till exempel genom att
kontrollera att rätt siffra skrevs in under rätt svarsalternativ och genom att bägge författarna
kontrollerade att rätt enkät skrevs in under rätt id. Efter att alla enkäter var inmatade i SPSS
utförde författarna också en kontroll där svarsalternativen från slumpmässigt utvalda enkäter
kontrollerades.
Varje dimension eller skala i MFI-20 består av fyra frågor och MFI-20 har fem olika
svarsalternativ. Ju högre sammanräknad poäng desto högre grad av fatigue (Smets et al.,
1996). För att ge en riktig poängsumma måste de positiva svarsalternativen i MFI-20 vändas
innan analys. Detta gjordes genom funktionen Transform och Recode into Different Variables
i SPSS (Wahlgren, 2012). Vid enkätundersökningar är det vanligt att många frågor blir
obesvarade och rutan för svarsalternativet lämnas då tom i SPSS, vilket författarna i denna
studie också gjorde. Bortfallet visas därefter som en punkt eller ett kommatecken i dataview
(Wahlgren, 2012). För att kunna gå in och analysera varje enskild dimension av MFI-20
skapades nya variabler genom att de frågor som tillhörde varje dimension kategoriserades in
som nya variabler under Transform och Recode into Different Variables i SPSS. De nya
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variablerna fick namnen: ”generell fatigue”, ”fysisk fatigue”, ”mental fatigue”, ”minskad
aktivitet” och ”minskad motivation”.
RAND-36 och SF-36 är tillräckligt lika för att det ska gå att göra jämförelser dem emellan
och det finns en omräknings algoritm från SF-36 till RAND-36. Hos dimensionerna smärta
och generell hälsa finns dock en liten poängskillnad mellan instrumenten, vilket bör tas i
beaktande vid analys. Tvärtemot MFI-20 så innebär högre poäng av RAND-36 ett bättre
värde (Hays et al., 1993). Författarna gav varje fråga i RAND-36 ett eget variabelnamn, till
exempel f01-f36 och varje svarsalternativ kodades genom att svarsalternativet skrevs in.
Frågor som saknade svar lämnades blanka i enlighet med manualen som erhölls från
Registercentrum Sydost (RCSO). Svarsalternativen i RAND-36 består av två till sex alternativ
och frågorna är både negativt och positivt formulerade (Bilaga 1). Vändning av
svarsalternativen gjordes med hjälp av ett beräkningsprogram, en syntaxfil som erhölls från
RCSO. Med hjälp av programmet kodades rådata om till beräkningsvärden och skalpoäng
räknades ut för de åtta dimensionerna. I RAND-36 måste minst hälften av frågorna i en
dimension ha besvarats för att dimensionspoäng ska kunna räknas ut (Registercentrum sydost,
[RCSO], 2017).
Svarsalternativen i RAND-36 och MFI-20 är kvalitativa variabler som tillhör ordinalskalan,
vilket innebär att de kan rangordnas och delas in i kategorier, men det går inte att säga något
om storleken på skillnaden mellan svarsalternativen. De statistiska bearbetningsmetoderna
som används för att dra slutsatser inom kvantitativ forskning är olika beroende på vilken
skalnivå mätresultaten tillhör. Vid ordinalskalenivå är medelvärdet olämpligt att använda vid
beräkningar och då bör istället medianvärdet användas. När kvalitativa variabler används
undersöks ofta om variablernas fördelning skiljer sig mellan olika grupper (Ejlertsson, 2012).
Parade statistiska tester jämför två gruppers mätvärden genom att göra upprepade mätningar
till exempel inom samma grupp av individer och kan även användas på mindre urval, vilket så
är fallet i denna studie. Parat t-test jämför medelvärdet hos två liknande grupper. Datan bör
vara på minst intervallskalenivå, normalfördelad och variansen i de två grupperna lika
(Ludvigsson, 2015). Wilcoxon signed rank test kan användas när inte parat t-test går att
använda. Det är ett icke-parametriskt test för beroende grupper, samma grupp av individer
undersöks vid två tillfällen och distributionen behöver inte vara normalfördelad. Wilcoxon
signed rank test kan användas på lägst ordinalskalenivå och beräknas genom att undersöka hur
stor differensen är i ett par, stor skillnad innebär högre poäng (Polit & Beck, 2017).
Eftersom det inte går att jämföra medianvärdet för poängsummorna som blir för
dimensionerna vid RAND-36, vilket är en förutsättning för Wilcoxon signed rank test så
valde författarna att använda parat T-test för analys, trots att förutsättningarna för testet inte
uppnåddes. Signifikansvärdena som blev för det parade T-testet har dock kontrollerats
gentemot Wilcoxon och de stämmer överens. I studien av Alsén och Brink (2013) användes
MFI-20 på liknande sätt för att undersöka fatigue hos patienter som haft hjärtinfarkt. Parat Ttest användes för att analysera skillnader i medelvärde mellan de två mättillfällena, trots att
datan var på ordinalskalenivå.
Osäkerheten i ett resultat beskrivs med ett p-värde, som kommer från det engelska ordet
probability. Vid p= 0,05, är det 5 procent risk att effekten beror på slumpen (Billhult &
Gunnarsson, 2012b). Signifikansvärdet i denna studie är satt till p=0,05. Powerberäkning
utfördes inte.
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Internt och externt bortfall
Bortfall innebär att det saknas svar från respondenter som från början inkluderades till
studien. Externt bortfall innebär att enkäten inte besvarats alls och internt bortfall kan
innebära att vissa frågor i ett frågeformulär inte har besvarats. Genom att beskriva bortfallet
kan en bedömning göras av resultatets giltighet och studiens generaliserbarhet (Jakobsson,
2011). Under inmatningen av data noterade författarna bortfallet som fanns, för att senare
kunna gå tillbaka och beskriva bortfallet. I fall med externt bortfall, där deltagarna till
exempel inte hade fyllt i en hel enkät vid något av tillfällena, eller hade valt att avsluta sitt
deltagande i studien tidigare inkluderades de enkäter som fanns tillgängliga, eftersom de ändå
kunde ge värdefull information till resultatet.
Det största externa bortfallet fanns vid sexmånaderskontrollen och berodde på att deltagarna
inte hade hunnit vara på återbesök hos forskningssjuksköterskan än, eller att enkäterna inte
hade hunnit samlas in från de olika sjukhusen där datainsamlingen skedde. Detta bortfall
bestod av 14 deltagare för RAND-36 och 15 deltagare för MFI-20. Det näst största externa
bortfallet berodde på att hela enkäter inte var ifyllda av oklar anledning. Detta bortfall var för
RAND-36 vid insjuknandet (baseline) fyra deltagare och vid sexmånaderskontrollen åtta
deltagare. För MFI-20 var detta bortfall tre deltagare vid baseline och åtta deltagare vid
sexmånaderskontrollen. Tre deltagare valde själva att avsluta sin medverkan efter baseline, en
av dessa deltagare hade även ett internt bortfall på fråga 13 på MFI-20 samt fråga 20, samt 22
till 36 i RAND-36. En deltagare exkluderades efter baseline på grund av att det inte hade gått
att genomföra MR av hjärtat och en annan deltagare exkluderades efter baseline på grund av
insjuknande i bröstcancer. En deltagare som vid sexmånaderskontrollen enbart hade fyllt i
drygt hälften av svaren sporadiskt av RAND-36 exkluderades eftersom de få ifyllda svaren
skulle leda till svårigheter med att räkna ut dimensionspoäng.
Det interna bortfallet för RAND-36 var större än för MFI-20. Enkäter där deltagarna inte hade
fyllt i enstaka svarsalternativ inkluderades, liksom de där en hel baksida inte var ifylld. Nio
deltagare hade missat att fylla i svarsalternativ i RAND-36, en av dessa hade missat hela
baksidan. Fråga 3 förekom två gånger som internt bortfall för RAND-36. Annars fanns inget
mönster i vilka svar som hade lämnats tomma. För MFI-20 saknades ifyllda svar från tre
deltagare, i ett fall saknades ett svarsalternativ och i de andra fallen hade deltagarna missat att
fylla i hela baksidan, en av dessa deltagare hade även missat att fylla i baksidan för RAND36.
Forskningsetiska övervägande
Enligt lagen (SFS 2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor § 16 ska
informanterna ges information om den övergripande planen för forskningen. De ska också
informeras om vilket syftet med forskningen är, vilka metoder som kommer att användas,
eventuella följder och risker som forskningen kan medföra, vem som är huvudman, att
deltagandet är frivilligt och att informanterna när som helst har rätt att avbryta sitt deltagande.
Enligt § 17 får forskningen bara utföras om informanterna har gett sitt samtycke till den
forskning som avser varje enskild person. Ett samtycke gäller bara om informanterna har fått
information enligt § 16. Samtycket ska vara frivilligt, tydligt uttryckt, preciserat till viss
forskning och ska dokumenteras.
Informations- och samtyckeskravet innebär att informanterna har rätt att få information om
syftet med studien som ska genomföras samt att de när som helst kan avbryta sitt deltagande.
Rätten att avbryta deltagandet innebär inte att den tidigare insamlade datan från den personen
alltid måste raderas. Om informationen ska raderas eller inte beror på hur den utformades från
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början. Om en individ däremot begär att få strykas ur ett forskningsmaterial bör detta
tillgodoses (Vetenskapsrådet, 2002). Informations- och samtyckeskravet i denna studie
uppnåddes genom att informanterna har fått både skriftlig och muntlig information om den
ursprungliga SMINC-2 studien, samt att det var frivilligt att när som helst avbryta sitt
deltagande. Skriftligt samtycke finns från samtliga deltagare. Enligt den skriftliga
informationen som har getts till varje deltagare, så har huvudmannen rätt att behålla de
uppgifter som redan finns insamlade när en deltagare väljer att avsluta sitt deltagande i
studien tidigare.
SMINC-2 studien har ett godkännande från Regionala Etikprövningsnämnden i Stockholm,
d nr. 2014/131-31/1 där även ett godkännande från varje deltagande kliniks verksamhetschef
ingår. De insamlade enkäterna RAND-36 och MFI-20 är en del av den studien.
Huvudansvarig forskare till SMINC-2 har gett sitt skriftliga godkännande till att materialet
bearbetas i denna studie, liksom att information om deltagarnas ålder, kön och diagnoser
används. Skriftligt godkännande finns också för publicering i studentportalen DIVA.
Eftersom författarna inte ska intervjua eller dela ut enkäter behövs inget godkännande från
Sophiahemmet Högskolas etiknämnd.
Konfidentialitet inom forskning innebär ett ansvar att inte sprida uppgifter som inhämtats i
förtroende från deltagarna, för att utomstående inte ska kunna få tag på uppgifterna
(Vetenskapsrådet, 2017). Konfidentialitetskravet upprätthölls genom att datamaterialet inte
flyttades från sjukhuset där det förvarades inlåst, för att informanternas identitet inte skulle
kunna nå ut till obehöriga. Enkäter och andra känsliga uppgifter lämnades efter varje
arbetspass tillbaka och låstes in i forskningssjuksköterskornas arbetsrum. Författarna hade
som avsikt att av integritetsskäl endast ta del av det datamaterial som var relevant för denna
studies syfte, det vill säga de insamlade enkäterna RAND-36 och MFI-20 samt deltagarnas
ålder, kön och diagnoser.
Enligt nyttjandekravet får insamlade uppgifter om enskilda informanter endast användas för
forskningsändamål. Personuppgifter som är insamlade får endast lånas ut till andra forskare
om de följer de förpliktelser mot uppgiftslämnare och informanter som de ursprungliga
forskarna utlovat, vilket författarna i denna studie hade som avsikt att göra (Vetenskapsrådet,
2002).
RESULTAT
För att ge en översiktlig bild av resultatet sammanfattades den demografiska datan med
deskriptiv statistik över de inkluderade deltagarna och presenteras i tabellform. Resultatet av
de olika signifikansprövningarna redovisas också i tabellform, både översiktligt för hela
gruppen av patienter med MINOCA, samt uppdelat i de olika diagnosgrupperna.
Till denna studie inkluderades totalt 101 deltagare som uppfyllde kriterierna för MINOCA.
RAND-36 fylldes i av 97 deltagare vid insjuknandet och vid sexmånaderskontrollen hade 74
enkäter fyllts i. MFI-20 fylldes i av 95 deltagare vid insjuknandet och vid
sexmånaderskontrollen hade 72 enkäter fyllts i. Efter analys med parat T-test blev det
återstående antalet 70 enkäter av RAND-36 och 67 för MFI-20, eftersom testet enbart kunde
göra analyser där det fanns enkäter vid båda mättillfällena. Vid analys av RAND-36 inom
varje diagnosgrupp blev det återstående antalet deltagare efter analys med parat T-test 13
patienter med hjärtinfarkt, 13 patienter med myokardit, 25 patienter med takotsubo och 19
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patienter med osäker diagnos. Vid analys av MFI-20 inom varje diagnosgrupp blev det
återstående antalet deltagare efter analys med parat T-test 11 patienter med hjärtinfarkt, 13
patienter med myokardit, 26 patienter med takotsubo och 17 patienter med osäker diagnos.
Tabell 1. Åldersfördelning, antal kvinnor och män samt diagnoser
Demografisk data
n=101
Ålder
56,1
Kvinnor
74
Män
27
Hjärtinfarkt
16
Myokardit
16
Takotsubo
33
Osäker diagnos
36
Tabellen redovisar n= antal deltagare och ålder i medelvärde.
Kön och diagnoser redovisas i antal.

Av tabell 1 framgår att majoriteten av deltagarna i denna studie var kvinnor. Den yngsta
deltagaren var 36 år och den äldsta 69 år, med en variationsvidd (range) på 33. Medianvärdet
för deltagarnas ålder var 57. Lika många patienter hade hjärtinfarkt och myokardit som
bakomliggande orsak till MINOCA. Den största gruppen av patienter med MINOCA var de
där MR inte hade kunnat påvisa en säker orsak till tillståndet, det vill säga osäker diagnos.
Patienterna med takotsubo var dubbelt så många som de med hjärtinfarkt och myokardit.
Tabell 2a. De åtta dimensionerna utifrån RAND-36
Dimensioner
Baseline n= 70
6-mån n= 70
Fysisk funktion
82,7 (20,9)
85,6 (15,8)
Rollfunktion-fysiska orsaker
70,3 (40,5)
75,4 (35,5)
Smärta
75,5 (26,5)
80,0 (21,6)
Generell hälsa
67,5 (22,3)
66,0 (20,0)
Vitalitet/fatigue
51,1 (25,4)
61,3 (20,2)
Social funktion
72,6 (28,6)
82,8 (21,1)
Rollfunktion-emotionella orsaker
65,2 (35,6)
75,2 (34,8)
Psykiskt välbefinnande
65,0 (22,4)
72,5 (18,2)
Dimensionernas poäng anges i medelvärde, standardavvikelse inom parentes,
samt signifikansvärdet= p-värde. Signifikansnivå 0,05.

p-värde
0,239
0,385
0,195
0,425
0,000
0,005
0,041
0,001

För RAND-36 innebär högre poäng bättre värden. Vid analys med parat T-test för hela
patientgruppen med MINOCA blev det återstående antalet enkäter som kunde användas för
analys 70 stycken. Det fanns en signifikant förbättring hos patienterna inom dimensionerna
vitalitet/fatigue, social funktion, rollfunktion-emotionella orsaker och psykiskt välbefinnande
sex månader efter insjuknandet. Medelvärdet för fysisk funktion, rollfunktion-fysiska orsaker
och smärta hade förbättrats efter sex månader, men uppnådde inte signifikansnivån. Värdet
för dimensionen generell hälsa hade försämrats något sex månader efter insjuknandet. Sämst
värde vid insjuknandet hade patienterna med MINOCA inom dimensionen vitalitet/fatigue
och bäst värde inom dimensionen fysisk funktion.

14

Tabell 2b. De åtta dimensionerna utifrån RAND-36 uppdelat i de olika diagnosgrupperna
Dimensioner

Hjärtinfarkt n=13

Myokardit n=13

Baseline

6-mån

p-värde

Baseline

6-mån

p-värde

Fysisk funktion

88,1 (20,1)

92,3 (7,5)

0,473

90,3 (12,4)

84,6 (22,9)

0,284

Rollfunktion-fysiska orsaker

82,7 (37,3)

69,2 (34,1)

0,441

90,4 (21,7)

96,2 (9,4)

0,337

Smärta

85,4 (23,4)

87,9 (13,1)

0,612

76,0 (17,2)

82,7 (19,6)

0,294

Generell hälsa

75,0 (23,0)

70,8 (20,2)

0,334

65,0 (27,7)

63,1 (25,0)

0,710

Vitalitet/fatigue

61,7 (20,6)

62,5 (19,4)

0,902

59,6 (20,9)

69,6 (17,4)

0,006

Social funktion

77,1 (24,9)

78,1 (29,3)

0,920

84,6 (23,5)

89,4 (16,0)

0,316

Rollfunktion-emotionella orsaker

64,1 (34,6)

76,9 (34,4)

0,391

69,2 (37,2)

74,4 (38,9)

0,711

Psykiskt välbefinnande

74,3 (19,6)

70,3 (20,9)

0,617

72,6 (18,2)

79,1 (15,4)

0,145

Takotsubo n= 25

Osäker diagnos n=19

Fysisk funktion

77,1 (24,5)

86,8 (9,6)

0,057

81,1 (19,8)

80,0 (19,6)

0,749

Rollfunktion-fysiska orsaker

58,3 (40,2)

65,6 (40,9)

0,480

63,2 (47,4)

77,6 (36,2)

0,225

Smärta

72,0 (30,2)

80,3 (23,8)

0,254

73,6 (28,7)

72,6 (23,4)

0,888

Generell hälsa

64,8 (19,6)

65,8 (17,1)

0,763

67,9 (21,8)

65,3 (21,0)

0,331

Vitalitet/fatigue

43,2 (28,7)

58,0 (22,2)

0,005

48,9 (23,8)

59,2 (19,7)

0,031

Social funktion

63,0 (33,6)

81,0 (17,7)

0,008

74,3 (24,5)

83,6 (22,8)

0,158

Rollfunktion-emotionella orsaker

61,3 (38,1)

68,0 (35,3)

0,409

68,4 (34,2)

84,2 (32,1)

0,016

Psykiskt välbefinnande

55,8 (23,6)

70,9 (17,6)

0,000

65,9 (21,8)

71,6 (19,5)

0,122

Dimensionernas poäng anges i medelvärde, standardavvikelse inom parentes, samt signifikansvärdet= p-värde.
Signifikansnivå 0,05.

Vid analys med parat T-test för RAND-36 inom de olika diagnosgrupperna så blev det
återstående antalet enkäter som kunde användas för patienterna med hjärtinfarkt och
myokardit 13 stycken, för patienterna med takotsubo 25 och för patienterna med osäker
diagnos 19. När det gäller de olika diagnosgrupperna så uppnådde patienterna med myokardit
en signifikant förbättring inom dimensionen vitalitet/fatigue. Patienterna med takotsubo
uppnådde en signifikant förbättring inom dimensionerna vitalitet/fatigue, social funktion och
psykiskt välbefinnande. För dimensionen fysisk funktion uppnådde patienterna med takotsubo
en förbättring, men resultatet låg precis över gränsen för signifikans. Patienterna med osäker
diagnos uppnådde en signifikant förbättring inom dimensionerna vitalitet/fatigue och
rollfunktion-emotionella orsaker.
Patienterna med takotsubo var den diagnosgrupp som vid insjuknandet hade sämst värden
inom alla dimensionerna. Särskilt lågt var värdet inom dimensionen vitalitet/fatigue. Inom
dimensionen psykiskt välbefinnande hade patienterna med takotsubo ett särskilt lågt värde vid
insjuknandet jämfört med de andra diagnosgrupperna. Sex månader efter insjuknandet låg
värdet i nivå med patienterna med hjärtinfarkt och de med osäker diagnos. Patienterna med
takotsubo hade också sämst värde inom dimensionen social funktion vid insjuknandet och
värdet var avsevärt lägre än för den sammansatta gruppen av patienter med MINOCA. Vid
sex månader efter insjuknandet hade värdet återhämtat sig och låg i ungefärlig nivå som hos
gruppen av patienter med MINOCA. Dimensionen rollfunktion-emotionella orsaker var hos
patienterna med takotsubo sämre än för de andra diagnosgrupperna både vid insjuknandet och
vid sex månader efter insjuknandet. Patienterna med takotsubo hade förbättrats inom alla
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dimensionerna efter sex månader. Även patienterna med osäker diagnos hade ett lågt värde
inom dimensionen vitalitet/fatigue och hade efter patienterna med takotsubo sämst värden vid
insjuknandet inom de flesta dimensionerna. Dock hade patienterna med myokardit vid
insjuknandet sämre värde inom dimensionen generell hälsa och patienterna med hjärtinfarkt
hade sämre värde inom dimensionen rollfunktion-emotionella orsaker.
Patienterna med osäker diagnos hade försämrats inom dimensionerna fysisk funktion, smärta
och generell hälsa efter sex månader. Patienterna med hjärtinfarkt hade försämrats inom
rollfunktion-fysiska orsaker, generell hälsa och psykiskt välbefinnande. Patienterna med
myokardit hade försämrats inom dimensionerna fysisk funktion och generell hälsa. När det
gäller psykiskt välbefinnande hade patienterna med hjärtinfarkt, takotsubo och osäker diagnos
ungefär samma värde vid sex månader efter insjuknandet.
Tabell 3a. De fem dimensionerna utifrån MFI-20
Dimensioner
Baseline n=67
6 månader, n=67
p-värde
Generell fatigue
13,5 (2,7)
12,3 (4,6)
0,022
Fysisk fatigue
11,1 (2,9)
11,3 (3,9)
0,676
Mental fatigue
10,6 (3,7)
9,6 (3,8)
0,005
Minskad aktivitet
10,5 (4,2)
9,8 (3,8)
0,150
Minskad motivation
8,6 (3,4)
8,4 (3,3)
0,584
Totalsumma
54,8 (16,1)
50,8 (16,9)
0,038
Dimensionernas poäng anges i medelvärde, standardavvikelse inom parentes,
samt signifikansvärdet= p-värde. Signifikansnivå 0.05.

Vid analys med parat T-test av MFI-20 blev det återstående antalet enkäter som var ifyllda av
deltagarna 67 stycken. För MFI-20 innebär en lägre poäng ett bättre värde. Den sammansatta
poängen för alla patienter med MINOCA uppnådde en signifikant förbättring efter sex
månader. De dimensioner där patienterna med MINOCA uppnådde en signifikant förbättring
var inom generell och mental fatigue. Inom dimensionen fysisk fatigue skedde en försämring.
Tabell 3b. De fem dimensionerna utifrån MFI-20 uppdelat i de olika diagnosgrupperna
Dimensioner

Hjärtinfarkt n=11

Myokardit n=13

Baseline

6-mån

p-värde

Baseline

6-mån

p-värde

Generell fatigue

12,8 (3,1)

12,1 (5,2)

0,565

12,8 (2,0)

11,7 (5,2)

0,391

Fysisk fatigue

8,5 (2,0)

9,5 (3,7)

0,428

11,1 (3,0)

11,0 (4,0)

0,945

Mental fatigue

9,6 (3,9)

10,2 (4,1)

0,599

9,5 (2,1)

7,9 (1,7)

0,065

Minskad aktivitet

9,1 (3,0)

10,0 (4,2)

0,485

9,4 (3,6)

7,9 (3,0)

0,171

Minskad motivation

8,2 (2,9)

8,5 (3,9)

0,836

8,1 (3,4)

7,9 (3,9)

0,721

Takotsubo n= 26

Osäker diagnos n=17

Generell fatigue

13,7 (3,2)

12,8 (4,7)

0,365

14,2 (2,0)

11,9 (4,0)

0,029

Fysisk fatigue

11,7 (2,8)

12,2 (4,1)

0,539

11,8 (2,7)

11,3 (3,6)

0,426

Mental fatigue

11,7 (4,1)

10,8 (4,4)

0,069

10,4 (3,6)

8,5 (3,4)

0,034

Minskad aktivitet

11,5 (4,9)

10,7 (4,3)

0,354

10,8 (4,1)

9,7 (3,1)

0,263

Minskad motivation

8,9 (3,6)

9,1 (3,2)

0,753

8,8 (3,4)

7,5 (2,6)

0,180

Dimensionernas poäng anges i medelvärde, standardavvikelse inom parentes,
samt signifikansvärdet=p-värde. Signifikansnivå 0.05.
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Vid analys av MFI-20 med parat T-test inom de olika diagnosgrupperna blev det återstående
antalet enkäter för patienterna med hjärtinfarkt 11, för patienterna med myokardit 13, för
patienterna med takotsubo 26 och för patienterna med osäker diagnos 17. Patienterna med
osäker diagnos var den enda diagnosgruppen som uppnådde en signifikant förbättring och
dimensionerna var mental fatigue och generell fatigue. Patienterna med takotsubo och
myokardit hade ett förbättrat värde för dimensionen mental fatigue, men resultatet uppnådde
inte signifikans. Patienterna med osäker diagnos var de som vid insjuknandet hade högst
värde av generell fatigue, värdet var också avsevärt högre än för hela gruppen av patienter
med MINOCA. Även patienterna med takotsubo hade vid insjuknandet ett särskilt högt värde
av generell fatigue. Hos patienterna med osäker diagnos skedde en signifikant förbättring av
generell fatigue och vid sex månader efter insjuknandet hade värdet återhämtat sig något och
låg bättre än för patienterna med MINOCA. Den grupp av patienter som hade högst värde av
mental fatigue både vid insjuknandet och vid sex månader efter insjuknandet var patienterna
med takotsubo.
Hos patienterna med hjärtinfarkt försämrades dimensionen fysisk fatigue från insjuknandet till
sex månader efter insjuknandet. Patienterna med hjärtinfarkt fick även försämrade värden
inom dimensionerna mental fatigue, minskad aktivitet och minskad motivation. Den enda
dimension de förbättrades i från insjuknandet till sex månader efter insjuknandet var generell
fatigue. Även patienterna med takotsubo försämrades i dimensionen fysisk fatigue samt i
dimensionen minskad motivation. Patienterna med osäker diagnos förbättrades inom alla
dimensioner, vilket även skedde hos patienterna med myokardit
DISKUSSION
Metoddiskussion
En styrka med denna studie är att enkäterna som har använts, RAND-36 och MFI-20 är
beprövade, validerade och har i flera studier visat sig ha god reliabilitet (Fürst & Åhsberg,
2001; Smets et al., 1995). En studies validitet och reliabilitet är beroende av att frågorna ställs
på rätt sätt. En enkäts validitet innebär frågornas förmåga att mäta det som är avsett att mätas,
vilket minskar risken för systematiska fel. Reliabilitet innebär att upprepade mätningar ger
samma resultat och vid hög reliabilitet blir det slumpmässiga felet litet. Svaren ska också bli
desamma oavsett sammanhanget som undersökningen utfördes i eller vem som genomförde
den (Ejlertsson, 2014).
Resultat från prospektiva studier anses vara mer tillförlitliga än till exempel resultat från
retrospektiva studier, där datamaterialet redan finns insamlat till exempel genom
journalgranskning. En nackdel med prospektiva studier är att det kan bli ett visst bortfall
(Billhult & Gunnarsson, 2012a). En styrka med denna studies design är att den är prospektiv
och följer patienterna över en sexmånadersperiod, vilket ofta är svårt att genomföra på grund
av tidsbrist och att dessa studier ofta är kostsamma att genomföra.
De två viktigaste faktorerna när det gäller urvalet i en kvantitativ studie är dess
representativbarhet för populationen som ska undersökas och storleken på urvalet. Ett ickesannolikhetsurval har mindre möjlighet att ge representativa urval för populationen som
undersöks. Bekvämlighetsurval är den svagaste formen av urval och risken för urvalsbias är
stor när denna urvalsmetod används. Om urvalet inte är representativt för populationen är den
externa validiteten och begreppsvaliditeten hotad, som handlar om studiens uppbyggnad och
generaliserbarhet (Polit & Beck, 2017). En nackdel med denna studie är att urvalet är ett
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bekvämlighetsurval, vilket är ett icke-sannolikhetsurval. Det går därför inte att utesluta att det
kan finns urvalsbias som kan påverka studiens generaliserbarhet.
Generaliserbarhet innebär i vilken utsträckning resultatet i en studie kan tillämpas på andra
grupper och i andra sammanhang. Ett sannolikhetsurval med en randomisering av deltagare
innebär att alla deltagare har samma chans att bli utvalda till studien, vilket ökar dess
generaliserbarhet (Polit & Beck, 2017). Med ett sannolikhetsurval hade generaliserbarheten
av denna studie ökat, men detta hade inte varit möjligt att genomföra med denna patientgrupp
inom tidsramen för denna studie.
Det finns också en risk att urvalet i denna studie är för litet för att uppnå statistisk validitet,
som handlar om ifall den statistiska slutsatsen om sambanden mellan variablerna som
undersöks verkligen är sanna. Effektstorleken innebär styrkan på ett samband mellan
variabler, om sambandet mellan variablerna är starkt behövs endast ett litet urval för att
fastställa sambandet statistiskt. Effektstorleken är en del av att göra en poweranalys (Polit &
Beck, 2017). Om författarna hade gjort en poweranalys hade de kunnat få svar på om urvalet
var tillräckligt stort för att uppnå statistisk validitet.
Student´s t-test används för att testa skillnader mellan två gruppers medelvärden. Variablerna
som undersöks bör vara normalfördelade och datan bör vara på minst intervallskalenivå. I
praktiken används ofta Student´s t-test trots att en eller flera av förutsättningarna för testet inte
är uppfyllt (Forsberg & Wengström, 2016). Testen anses vara så robusta att de klarar vissa
avsteg från villkoren (Forsberg & Wengström, 2016; Ludvigsson, 2015). Eftersom Wilcoxon
inte gick att använda som analysmetod för RAND-36 så valde författarna att använda parat Ttest trots att förutsättningarna för testet inte uppnåddes helt, vilket tidigare även har gjorts i
andra studier. Eftersom författarna kontrollerade signifikansvärdena som blev för det parade
T-testet gentemot Wilcoxon, så anser författarna att resultatet i det stora hela inte har
påverkats av detta.
Bortfall är något som är vanligt vid enkätundersökningar. Ett sätt att undvika bortfall är att
använda formulär som går snabbt att fylla i och är konstruerade på ett lättförståeligt sätt
(Ejlertsson, 2014). Både RAND-36 och MFI-20 går snabbt att fylla i och det interna bortfallet
var litet för båda frågeformulären, vilket kan bero på att frågorna är lätta att förstå. Det interna
bortfallet för RAND-36 var något större än för MFI-20, vilket kan bero på att RAND-36
består av fler frågor och tar något längre tid att fylla i. En av deltagarna som valt att avsluta
sin medverkan efter baseline hade ett internt bortfall på fråga 20 samt 22 till 36 av RAND-36
samt fråga 13 på MFI-20. En anledning till att deltagaren valt att avsluta sin medverkan kan
vara svårigheter med att förstå frågorna. Författarna hittade inte någon information angående
hur bortfallet för MFI-20 skulle hanteras och valde därför att ha med de enkäter där det
saknades svar på hela baksidan. Det går inte att utesluta att det interna bortfallet kan ha
påverkat poängsumman i viss mån. Två deltagare hade inte fyllt i svar för fråga 3 av RAND36, som handlar om fysiskt ansträngande aktiviteter (Bilaga 1). Genom att ha ett ytterligare
svarsalternativ, till exempel utövar inga fysiskt ansträngande aktiviteter, så hade eventuellt
detta bortfall kunnat undvikas. Bortfallet som berodde på att en hel baksida inte hade fyllts i
hade kunnat undvikas genom tydligare information till deltagarna om att det även fanns en
baksida av enkäten.
I fall där enskilda deltagare går att identifiera och forskningen innehåller särskilt känsliga
uppgifter om dessa deltagare så bör personalen som arbetar i forskningsprojektet skriva på ett
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dokument om tystnadsplikt (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna i en studie ska enligt
Vetenskapsrådet (2017) ges största möjliga konfidentialitet och uppgifterna ska förvaras på ett
sätt så att obehöriga inte kan få tag på dem. Det finns också vissa uppförandekrav som innebär
att de som bedriver forskning ska tala sanning. Utgångspunkterna, metoderna och resultatet
för forskningen ska på ett medvetet sätt granskas och redovisas.
När det gäller de etiska aspekterna så innehåller denna studie inga uppenbart känsliga frågor
eller uppgifter som kan verka anstötande för deltagarna, även om detta är något som är
individuellt för varje person. Resultatet av denna studie är också generell för
studiepopulationen och går inte att härleda till någon enskild person. Författarna i denna
studie har därför inte behövt skriva på något kontrakt om tystnadsplikt, men är väl förtrogna
med vad tystnadsplikt innebär inom sina yrkesroller som sjuksköterskor. Genom att
ombesörja för att uppgifter om deltagarna inte kan komma ut till obehöriga har deras
konfidentialitet och integritet värnats om. Författarna har också kontinuerligt under arbetets
gång reflekterat över och diskuterat de etiska frågorna sinsemellan och med andra kollegor
insatta i forskningsmetodik. Författarna har genom hela arbetet med denna studie gjort sitt
yttersta för att redovisa arbetets gång och resultatet sanningsenligt.
Resultatdiskussion
Resultatet av denna studie visade att den generella hälsorelaterade livskvaliteten var negativt
påverkad hos patienter som insjuknat i MINOCA. Hur patienterna upplevde sin livskvalitet
före insjuknandet, jämfört med efter insjuknandet är oklart och är svårt att undersöka eftersom
det inte går att veta vilka patienter som kommer att drabbas av tillståndet. Däremot är det
möjligt att fånga upp patienterna vid insjuknandet och följa förloppet över tid, vilket har gjorts
i denna studie.
Saharinen et al. (2010) undersökte och jämförde hälsorelaterad livskvalitet hos friska
individer, samt hos individer med somatiska och psykiatriska sjukdomar. Jämfört med de
friska individerna i studien av Saharinen et al. (2010) så var den generella hälsorelaterade
livskvaliteten sämre för patienterna med MINOCA inom samtliga dimensioner, både vid
insjuknandet och sex månader senare.
Patienterna med MINOCA hade vid mätning med RAND-36 ett särskilt lågt värde för
dimensionen vitalitet/fatigue vid insjuknandet. Frågorna som rör vitalitet/fatigue är nummer:
23, 27, 29 och 31 i frågeformuläret och handlar om hur patienten har mått under de senaste
fyra veckorna, till exempel om denne har känt sig pigg, energisk, utsliten eller trött (Bilaga 1).
Trots att det fanns en signifikant förbättring inom denna dimension så upplevde patienterna
med MINOCA fortfarande vid sex månader efter insjuknandet en nedsatt vitalitet och en ökad
känsla av fatigue.
Det är möjligt att patienternas vitalitet/fatigue kan ha påverkats av andra faktorer i livet än
enbart sjukdomen, till exempel om de har återgått till arbetet efter en sjukskrivningsperiod,
vilket ställer ökade krav på individen. Genom att utforma ett bättre anpassat stöd till
patienterna med MINOCA, liknande den rehabilitering och hjärtskola som redan under
sjukskrivningen erbjuds patienter med kranskärlssjukdom, så kan troligtvis återhämtningen
hos patienterna med MINOCA underlättas. Detta skulle eventuellt även kunna stärka
patienternas vitalitet och minska deras upplevelse av fatigue. För att kunna utforma denna
rehabilitering behövs i nuläget forskning både inom det medicinska och det
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omvårdnadsvetenskapliga området kring vad som orsakar MINOCA, vilken behandling som
är bäst för patienterna, hur de mår och vilket stöd de behöver och önskar från sjukvården.
När det gäller fatigue, så kan MFI-20 användas till att identifiera och skapa en specifik fatigue
profil hos patienter som har drabbats av hjärtinfarkt (Fredriksson-Larsson et al., 2015).
Fatigue profilen kan användas som hjälp till att upptäcka inom vilka dimensioner patienterna
upplever begränsningar för att särskilja vilket slags stöd de behöver för att kunna återhämta
sig, eftersom stödet som ges skiljer sig åt beroende på om patienten upplever fysiska eller
mentala begränsningar. Falk, Swedberg, Gaston-Johansson och Ekman (2007) har gjort en
uppskattning av allvarlighetsgraden av fatigue hos patienter med kronisk hjärtsvikt genom att
göra en indelning i olika svårighetsgrader efter vilken poäng patienterna kan uppnå inom de
olika dimensionerna av MFI-20. Enligt denna gradering innebär värden mellan 1–4 ingen
fatigue, värden mellan 5–8 mild fatigue, värden mellan 9–12 måttlig fatigue, värden mellan
13–16 allvarlig fatigue och värden mellan 17–20 mycket allvarlig fatigue. Enligt denna
gradering upplevde patienterna med MINOCA en ökad grad av fatigue inom samtliga
dimensioner av MFI-20 både vid insjuknandet och sex månader senare. Patienterna med
MINOCA hamnade vid insjuknandet inom kategorin allvarlig fatigue för dimensionen
generell fatigue och inom kategorin måttlig fatigue för dimensionen mental fatigue.
Hos patienterna med MINOCA skedde en signifikant förbättring av generell och mental
fatigue från insjuknandet till sex månader efter insjuknandet. Trots det var patienternas
generella och mentala fatigue fortfarande negativt påverkad sex månader efter insjuknandet. I
en studie av Lundh Hagelin, Wengström, Runesdotter och Fürst (2007) var det huvudsakliga
syftet att testa validiteten och reliabiliteten av MFI-20. Detta gjordes hos patienter med
obotlig cancer, patienter med cancer under strålningsbehandling, patienter inom öppenvården
och hos en frisk kontrollgrupp bestående av sjukvårdspersonal. Patienterna med MINOCA
uppnådde vid insjuknandet samma värde inom dimensionen generell fatigue och sämre värde
inom mental fatigue som patienter med cancer under strålningsbehandling.
Det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering betonar vikten av ett
helhetsperspektiv vid omhändertagandet och uppföljningen av patienter med cancer, med ett
nära samarbete mellan olika kategorier av vårdpersonal. Patienterna tilldelas en egen
kontaktsjuksköterska som koordinerar sjukvården, gör bedömningar av vilka besvärande
symtom patienterna lider av, bedömer eventuella krisreaktioner och behovet av psykosocialt
stöd samt stödjer patienterna i deras egenvård. Vid kontakt med sjukvården rekommenderas
uppskattningar av patienternas fatigue och fysisk aktivitet har visat sig vara gynnsamt vid
cancerrelaterad fatigue, varför patienterna erbjuds kontakt med sjukgymnast (Regionala
cancercentrum i samverkan, 2017). Med tanke på att patienterna med MINOCA vid
insjuknandet upplever en liknande grad av fatigue som patienter med cancer under
strålningsbehandling, så bör även patienter med MINOCA erbjudas stöd för att underlätta
deras upplevelse av fatigue. Att drabbas av en akut hjärtsjukdom och för en del en nära döden
upplevelse kan utlösa krisreaktioner hos patienten som gör att även patienterna med
MINOCA kan ha behov av professionellt psykosocialt stöd i samband med och efter
insjuknandet.
De diagnosgrupper som uppnådde sämst resultat vid mätning med RAND-36 och MFI-20
inom de olika dimensionerna var patienterna med takotsubo och patienterna med osäker
diagnos. De hade vid insjuknandet sämst värden inom dimensionerna vitalitet/fatigue,
generell fatigue och mental fatigue. Den diagnosgrupp som hade sämst värde inom
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dimensionen social funktion och psykiskt välbefinnande vid insjuknandet var patienterna med
takotsubo. Patienterna med takotsubo hade också sämst värde både vid insjuknandet och sex
månader senare när det gäller dimensionen rollfunktion-emotionella orsaker och mental
fatigue. Frågorna som berör mental fatigue i MFI-20 är nummer 7, när jag gör något kan jag
koncentrera mig på det, fråga nummer 11, jag har lätt för att koncentrera mig, fråga 13 jag
använder mycket kraft för att koncentrera mig på saker och fråga 19, mina tankar far lätt iväg
(Bilaga 2). Patienterna med osäker diagnos hade vid insjuknandet ett högre värde av generell
fatigue, än hela gruppen av patienter med MINOCA, vilket kan tyda på att denna grupp av
patienter mådde särskilt dåligt vid insjuknandet inom denna dimension. De frågor av MFI-20
som berör generell fatigue är fråga nummer 1, jag känner mig i form, fråga 5, jag känner mig
trött, fråga 12, jag är utvilad och fråga 16, jag blir lätt trött (Bilaga 2).
Psykosociala faktorer har stor betydelse för risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och för
återhämtningen. Faktorer som ängslan, oro, ångest och sömnbesvär har större betydelse för
kvinnor än män. Kvinnor arbetar oftare än män inom psykiskt påfrestande yrken med höga
krav och har ofta en högre belastning på sig i form av yrkesarbete och hemarbete. Det har
framkommit att yngre kvinnor med hjärt-kärlsjukdom som deltar i rehabilitering ofta hamnar i
mansdominerade grupper där de intar en passiv roll med dåliga möjligheter till att få prata om
sina egna problem (Eriksson, 2011).
I en studie av Wallström, Ulin, Määttä, Omerovic och Ekman (2016) framkom det att
patienter med takotsubo ofta hade varit utsatta för lågintensiv stress under en längre tid före
insjuknandet. Denna lågintensiva stress uppfattades som svårare att hantera än en akut
stressfull situation. Det framkom att patienterna med takotsubo oroade sig mycket, både över
praktiska göromål och för människor runtomkring dem. Det var vanligt med känslor av
orättvisa och maktlöshet och en känsla av att de inte kunde göra något åt situationen.
Patienterna upplevde ofta en misstro över andra personers möjlighet till att utföra uppgifter
och att ta ansvar, vilket ledde till att patienterna alltid var redo att hjälpa andra med deras
problem. Ett konstant ältande över sådant som hänt tidigare, över den egna otillfredsställande
livssituationen och en oro över framtiden ledde till att patienterna inte levde i nuet.
Patienterna upplevde ofta en känsla av inre stress, ensamhet, att inte känna sig som en del av
ett större sammanhang och en konstant uppfattning av att vara missförstådd, samtidigt som de
aldrig bad andra om hjälp med något.
Att patienter med takotsubo upplever känslor av stress, oro och ensamhet redan före
insjuknandet, samt att de har svårt att be andra om hjälp kan innebära att dessa patienter kan
ha ett särskilt stort behov av ett individuellt anpassat psykosocialt stöd under återhämtningen.
I en studie av Andersson, Lindwall Sundel, Undén, Schenck-Gustafsson & Eriksson (2010)
utformades ett rehabiliteringsprogram för kvinnor under 65 år med hjärt-kärlsjukdom.
Programmet hade som avsikt att initiera och kvarhålla livsstilsförändringar hos kvinnorna,
öka deras kunskaper om hjärt-kärlsjukdom samt lära kvinnorna att hitta egna strategier för att
hantera sin stress. Programmet bestod av seminarier och diskussioner både i grupp med
mellan sex till tio kvinnor och individuellt. Förutom seminarier deltog kvinnorna även i
praktiska göromål som hälsosam matlagning och olika fysiska aktiviteter.
Avslappningstekniker som andningsövningar och meditation praktiserades dagligen. Den
psykosociala delen av rehabiliteringen baserades på ett själv-hjälps program som kallas
”Stress som en möjlighet”. Resultatet av studien visade att rehabiliteringsprogrammet
reducerade kvinnornas behov av att söka akut sjukhusvård och minskade vårdtiden vid
sjukhusvistelse, jämfört med kvinnor i kontrollgruppen som erhöll sedvanlig rehabilitering.
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I en annan studie av Wallström, Ulin, Omerovic och Ekman (2016) framkom det att patienter
med takotsubo ofta upplevde symtom redan dagar till veckor före det akuta insjuknandet, men
att dessa ofta ignorerades. Matthet eller en generell känsla av fatigue som inte förbättrades av
sömn var det vanligaste symtomet. Allvarlig matthet eller trötthet var också ett vanligt
framträdande symtom vid insjuknandet. Efter utskrivningen var det vanligt med kvarvarande
symtom, vilket orsakade en stor oro hos patienterna. Matthet var det vanligaste kvarvarande
symtomet, som också orsakade störst påverkan på deras liv. En känsla av obehag var också ett
vanligt kvarvarande symtom som påverkade patienterna mycket. Patienterna beskrev ofta en
känsla av att vara långsamma i tankarna, att lätt glömma bort saker och att allt tog mycket
längre tid än vad det hade gjort före insjuknandet. Patienternas oro förstärktes av att det
saknades information om takotsubo och att sjukvårdspersonalen inte kunde tala om för dem
vad som var normalt eller vanligt för deras tillstånd.
För patienterna med MINOCA låg värdet med mätning med MFI-20 inom dimensionen fysisk
fatigue på samma nivå, eller hade försämrats något från insjuknandet till sex månader efter
insjuknandet. Hos patienterna med hjärtinfarkt och de med takotsubo hade fysisk fatigue ökat
sex månader efter insjuknandet, resultatet uppnådde dock inte statistisk signifikans. Frågorna
som rör fysisk fatigue är nummer 2, kroppsligt känner jag mig bara i stånd att göra väldigt
lite, fråga 8, kroppsligt orkar jag mycket, fråga 14, kroppsligt känner jag mig i dålig form och
fråga 20, kroppsligt känner jag mig i utmärkt form (Bilaga 2). Det som var utmärkande för
patienterna med hjärtinfarkt var att de hade försämrats inom flera dimensioner både vid
mätning med MFI-20 och RAND-36. De hade försämrats inom dimensionerna mental fatigue,
minskad aktivitet och minskad motivation. Vid mätning med RAND-36 hade de även
försämrats inom dimensionerna rollfunktion-fysiska orsaker, generell hälsa och psykiskt
välbefinnande. Den enda dimensionen de hade förbättrats i vid mätning med MFI-20 från
insjuknandet till sex månader efter insjuknandet var generell fatigue. Urvalet i denna
patientgrupp bestod enbart av elva individer och resultatet uppnådde inte statistisk signifikans,
därför går det inte att dra några slutsatser utifrån detta resultat, men det vore av intresse att
undersöka detta vidare i en studie med ett större urval.
En anledning till den försämrade fysiska funktionen kan vara att patienter som haft
hjärtinfarkt eller lider av hjärtsjukdom kan ha bristande kunskaper om sin fysiska kapacitet,
vilket kan leda till en rädsla för att vara fysiskt aktiva. Patienterna kanske tror att de kan
försämras av att vara fysiskt aktiva, när det i själva verket är tvärtom. Ju mindre de rör sig,
desto sämre blir också konditionen. Patienterna kan även drabbas av symtom som bröstsmärta
eller andfåddhet i samband med aktivitet, vilket kan vara mycket skrämmande och leda till
oro. För att lära sig hantera detta behöver patienterna stöd från sjukvården.
Fredriksson-Larsson (2015) har beskrivit patienters upplevelser av fatigue och vilka
copingstrategier de använde sig av under återhämtningen efter en hjärtinfarkt. Det var av stor
vikt för patienterna att tänka framåt i en positiv riktning. Tröttheten motverkades genom att
planera för hur dagen skulle läggas upp, genom att lyssna på kroppen och vila, samt genom att
försöka acceptera tröttheten som en viktig del av återhämtningen och att den med tiden skulle
försvinna. Det fanns en stor osäkerhet över den fysiska kapaciteten och hälso-och sjukvården
gav stöd genom hjärtskola, informationsträffar och fysisk aktivitet tillsammans med andra i
samma situation. Även stöd och omtanke från närstående var av stor vikt.
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För patienter med hjärtinfarkt på grund av kranskärlssjukdom finns en specifik behandling
och uppföljning, där patienterna får stöd från sjukvården och av andra patienter som har haft
hjärtinfarkt genom sjukhusens hjärtskola. MINOCA beror på flera olika bakomliggande
orsaker, där tillstånd som takotsubo och myokardit ofta är reversibla och kan ge en tillfällig
nedsättning av hjärtats vänsterkammarfunktion. Ibland är orsaken till tillståndet osäker, trots
en genomgången utredning och ibland beror MINOCA på en hjärtinfarkt som inte har kunnat
fastställas vid koronarangiografi, men som har påvisats vid MR av hjärtat. Orsaken till
MINOCA är i många fall oklar och undersökningar som EKO ser ofta bra ut i efterförloppet.
Trots detta visar resultatet av denna studie att patienternas generella hälsorelaterade
livskvalitet påverkas och fortfarande är påverkat sex månader efter insjuknandet. Patienterna
har också en ökad upplevelse av fatigue inom flera olika dimensioner, både vid insjuknandet
och sex månader efter insjuknandet. Dessutom kan det innebära en stor oro att ha drabbats av
hjärtinfarkt, utan att veta vad tillståndet beror på. För flera av de bakomliggande orsakerna till
MINOCA saknas det dessutom specifik behandling, uppföljning och information till
patienterna.
Slutsats
Resultatet av denna studie visade att patienter med MINOCA upplevde en försämrad
hälsorelaterad livskvalitet och en ökad känsla av fatigue vid insjuknandet. Den hälsorelaterade
livskvaliteten förbättrades över tid, från insjuknandet och sex månader framåt, men trots det
var den samlade upplevelsen av livskvalitet och fatigue fortfarande negativt påverkad sex
månader efter insjuknandet. Patienterna med MINOCA uppnådde vid insjuknandet samma
värde inom dimensionen generell fatigue och sämre värde inom mental fatigue som patienter
under strålningsbehandling för cancer. Trots att patienternas värden hade förbättrats under
tidsperioden så upplevde de fortfarande en ökad generell och mental fatigue sex månader efter
insjuknandet. Jämfört med patienterna med myokardit och de med hjärtinfarkt så uppvisade
patienterna med takotsubo och de med osäker diagnos en sämre livskvalitet inom flest
dimensioner och upplevde mer fatigue. Det psykiska välbefinnandet hos patienterna med
MINOCA var trots att det hade förbättrats fortfarande negativt påverkat sex månader efter
insjuknandet.
Klinisk tillämpbarhet
Resultatet från denna studie kan användas som underlag för att bedriva vidare forskning kring
hur individuella vårdprogram och uppföljning för patienter med olika diagnoser inom
begreppet MINOCA kan utvecklas och tillämpas. För patienter med hjärtinfarkt på grund av
kranskärlsjukdom finns idag ett tydligt vårdprogram med en evidensbaserad uppföljning via
hjärtmottagningar runt om i Sverige där patienterna undervisas i sin diagnos med ett
hälsobefrämjande perspektiv. Då MINOCA är ett outforskat område inom den kardiologiska
vården så finns det ett tydligt behov att se över vad sjukvården kan göra för att stödja dessa
patienter, för att skapa förutsättningar för en förbättrad hälsorelaterad livskvalitet och en
minskad upplevelse av fatigue.
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