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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Hjärt -och kärlsjukdom är den vanligaste folksjukdomen i Sverige. Fler män än 

kvinnor drabbas och c:a 20% av de som drabbats lider utav rörelserädsla. Fysisk aktivitet är 

en viktig del i primär- och sekundärprevention. Livskvaliteten kan påverkas negativt efter 

hjärt-och kärlsjukdom.  

 

Syfte: Syftet var att studera samband mellan självskattad fysisk aktivitet, självskattad 

rörelserädsla och självskattad livskvalitet hos individer som drabbats av hjärtinfarkt och/eller 

genomgått hjärtoperation. Syftet var även att studera om det fanns några könsskillnader 

avseende rörelserädsla och livskvalitet i denna patientgrupp.   

 

Metod: Studien var en icke-experimentell kvantitativ tvärsnittsstudie där enkäter lagt grunden 

till beskrivande, korrelerande och jämförande design. 

 

Resultat: 29 deltagare medverkade. Totalt 19% av deltagarna led av rörelserädsla. Det 

förekom ingen skillnad mellan könen i median avseende varken rörelserädsla eller 

livskvalitet. Korrelationskoefficienten var 0,387 (p = 0,07) mellan fysisk aktivitet och 

livskvalitet i hela gruppen. Sambandet mellan rörelserädsla och livskvalitet var r = -0,460 (p = 

0,03).  

 

Konklusion: Resultatet stämmer överens med tidigare forskning avseende andelen individer 

som lider utav rörelserädsla. Inga skillnader påvisades mellan fysisk aktivitet och livskvalitet 

men ett måttligt negativt samband förelåg mellan rörelserädsla och livskvalitet.  
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Abstract  
 

Background: Cardiovascular disease is the most common national disease in Sweden. More 

men than women are affected and 20% of those who suffer have kinesiophobia. Physical 

activity is an important part of primary and secondary prevention. Quality of life can be 

effected negatively after cardiovascular disease.  

 

Purpose: The aim was to see if there was any correlation between self-reported physical 

activity, self-reported kinesiophobia and self-reported quality of life among people with 

cardiovascular disease. The aim was also to see if there were any gender differences regarding 

self-reported kinesiophobia and self-reported quality of life in this group.  

 

Method: This study was a non-experimental quantitative cross-sectional study where surveys 

built a platform to descriptive, correlation and comparative design.  

 

Results: 29 people participated. A total of 19% suffered from kinesiophobia. There was no 

difference between genders regarding either kinesiophobia or quality of life. The correlation 

coefficient was 0.387 (p = 0.07) between physical activity and quality of life throughout the 

group. The relationship between kinesiophobia and quality of life was r = -0,460 (p = 0.03). 

 

Conclusion: The result shows similar to previous studies regarding kinesiophobia. No 

differences was found between physical activity and quality of life but there were a moderate 

connection between kinesiophobia and quality of life.  

 

Keywords: Heart attack, cardiac surgery, physical activity, kinesiophobia, quality of life. 
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Bakgrund 
Hjärt- och kärlsjukdom 

Cirka 1,8 miljoner människor är drabbade av hjärt-kärlsjukdom i Sverige. Det är också den 

vanligaste dödsorsaken (1). Bland de drabbade är sextio procent män och fyrtio procent 

kvinnor (2). Vid kärlkramp (angina pectoris) och hjärtinfarkt förekommer patologiska 

förändringar i hjärtats kranskärl, vanligen s.k. åderförkalkning. Åderförkalkning drabbar 

främst det innersta lagret av artärväggen och omfattar en inlagring av blodfetter (3–6). Dessa 

förändringar leder till minskad syretillförsel till hjärtat och det är när syretillförseln inte kan 

tillgodoses vid t.ex. fysisk aktivitet som kärlkramp uppstår. Vid hjärtinfarkt har kärlens 

förmåga att släppa igenom syrerikt blod avtagit drastiskt och syrebrist i hjärtat uppstår. 

Syrebristen kan leda till förlust och skada av muskelceller i hjärtat (6). Vid akut hjärtinfarkt är 

första åtgärd ställningstagande till huruvida man ska göra en Percutan Coronar Intervention 

(PCI) eller enbart ge patienten blodproppslösande medicin, så kallad trombolys, för att öppna 

upp det igentäppta kranskärlet igen (4). 

 

Kirurgiska ingrepp vid hjärtproblematik  

Beroende på problematik vid hjärtsjukdom så finns det olika operationsmöjligheter däribland 

PCI (Percutan transluminal koronar angioplastik), som innefattar ingrepp som görs i hjärtats 

kranskärl efter otillräckliga resultat med medicinering. PCI kan innebära Percutan 

transluminal koronar angioplastik (PCTA) dvs. ballongvidgning där operatören går in och via 

A. Radialis eller A. Femoralis till det tilltäppta kärlet där en uppblåsbar ballong vidgar kärlet. 

PCTA har visat sig vara effektivt gentemot smärtan. I kombination med PCTA förekommer 

också stentbehandling vilket innebär att man efter vidgningen av kärlet sätter in en 

nätcylinder för att förhindra restenos (6). En annan operation är Coronar Artery Bypass 

Grafting (CABG), en operation som görs om PCI inte har varit framgångsrik eller möjlig att 

genomföra. CABG innebär att en ny väg skapas för blodförsörjningen utav hjärtat, dvs. man 

omdirigerar ledningen utav blodet förbi det igentäppta kärlet. Oftast används patientens egna 

vener till ingreppet och man tar då en del av V. Saphena i underbenet (6).   

 

Hjärtat har fyra olika klaffar, deras uppgift är att se till att blodet flödar i rätt riktning och inte 

rinner tillbaka. Problem med hjärtklaffarna kan även innebära stenos dvs. att det är för trångt 

för blodet att passera. Kirurgiskt klaffbyte sker genom öppen operation att man sätter in en 

mekanisk eller en biologisk protes istället (7). Gällande byte av aortaklaffen finns även en 
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percutan metod, där man endera går in via A. Femoralis med en så kallad transarteriell 

inläggning eller via hjärtspetsen, transapikal inläggning (7,8). Även mitralisklaffen kan 

åtgärdas med hjälp av minimalinvasiv teknik (7).   

 

Primär och sekundärprevention 

En viktig del i kartläggningen för vem som drabbas av hjärt-kärlsjukdomar innefattar manligt 

kön, ärftlighet samt hög ålder. Andra faktorer som också är en stor riskfaktor är högt 

blodtryck, övervikt, rökning samt fysisk inaktivitet. Som primär prevention bör man främst 

arbeta med de modifierbara faktorerna och därmed ta itu med kost, rökning, fysisk aktivitet 

och stress (6). Forskning har visat att fysisk inaktivitet väger lika tungt som riskfaktor till att 

drabbas av hjärt- och kärlsjukdom som rökning och högt blodtryck (9). Sekundärpreventionen 

består utav samma komponenter som primärprevention i sådan beaktning att man bör ta itu 

med de faktorer som går att påverka dvs. råd om livsstilsförändringar. En sådan intervention 

brukar benämnas hjärtrehabilitering och innefattar kostråd, fysisk rehabilitering och rökstopp. 

Även läkemedel sätts in ifall det anses nödvändigt och patienten klassas utefter vad som 

räknas till den primära orsaksfaktorn, bland annat ges Acetylsalicylsyra (ASA) och 

clopidogrel som har en reducerande effekt på blodplättarna att klumpa ihop sig samt 

blodtryckssänkande, beta-blockerare (4). Positiva effekter av rökstopp är att de 

kardiovaskulära riskerna minskar då de aterosklerotiska förändringarna i kärlen och riskerna 

för plötslig hjärtdöd samt en ny infarkt reduceras kraftigt. Nikotinet ökar även pulsfrekvensen 

vilket gör att hjärtat får arbeta mer än nödvändigt vid vila (6). Som kostrådsintervention ses 

rekommendationer till att äta mer frukt och grönt samt äta mer mat med omättade fetter t.ex. 

fisk och olivolja. Däremot avråder man patienterna till att äta mättade fetter såsom smör och 

korv (7).  

 

Träningsbaserad hjärtrehabilitering 

Fysisk aktivitet är en viktig del i primär- och sekundärpreventionen av insjuknande i 

hjärtsjukdom (10). För patienter som genomgått en akut hjärthändelse bör fysisk aktivitet 

sättas in som sekundärprevention snarast möjligt, helst inom 1-2 veckor (11). En 

träningsperiod med hjärtopererade bör alltid inledas med någon form av bedömning av 

patientens fysiska kapacitet dvs. någon form av belastningstest där man kan värdera den 

allmänna konditionen och avgöra träningsnivå (12). Patienter som genomgått hjärtinfarkt eller 

hjärtoperation rekommenderas, liksom friska, att ta dagliga promenader på ca: 30 minuter 
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samt att ägna sig åt fysisk träning i form av t.ex. jogging, gym, simning och cykling 3-5 

gånger i veckan. Träningen för hjärtpatienter skiljer sig inte nämnvärt gentemot träning för 

friska individer men det läggs fokus på uppvärmning för att hjärtat ska vänja sig vid arbetet 

och värmas upp för att inte framkalla kärlkramp. Därefter kan träningen intensifieras och 

stegras successivt (6). 

 

Fysisk träning har god inverkan på minskad mortalitet och sänkning av kolesterolnivåer likväl 

systoliskt blodtryck hos patienter som genomgått hjärtinfarkt (13). Enligt Benetti, et al (14), 

som har studerat effekter av olika intensitet av träning och funnit att träning på en högre 

intensitet resulterade i ökad livskvalité och funktionell kapacitet hos patienter efter 

hjärtinfarkt. Studien påvisade även att fysisk träning ökade känsligheten för insulin samt 

minskade lipidnivåerna i blodet (14). Träning har god effekt på hjärtats funktion och ökar 

kranskärlens genomsläppning av blod vilket ger mindre arbetsbelastning på hjärtat och 

därmed lägre vilo-och arbetspuls (6). Trots att fysisk aktivitet har god inverkan på hjärt-och 

kärlsjukdomar så är deltagandet i hjärtrehabilitering relativt låg där framförallt kvinnor inte 

deltar i samma utsträckning som män (15). 

 

Fysisk aktivitet 

Att fysisk aktivitet är en viktig del för vår hälsa är vida känt, att man får bättre balans, 

koordination och styrka beroende på val av aktivitet är givet och sammantaget finns det en hel 

del positiva effekter att sträva efter. Bland annat ger större muskelmassa mer 

insulinkänslighet och därmed bättre blodsockerupptag vilket minskar risken för diabetes. 

Belastningen som träningen utsätter skelettet för ger mer hållfasthet och reducerar risken för 

osteoporos och lungorna får arbeta mer vilket utvecklar vår totala lungvolym och uthållighet. 

Även hjärnan påverkas starkt av fysiskt aktivitet och de effekter som finns att hämta där visar 

sig bland annat genom ökad självkänsla och bättre sömn (9,16), det finns även evidens för att 

fysisk aktivitet kan lindra symtom vid depression (17). En akut effekt av fysisk aktivitet är en 

ökad nivå av stresshormon, kortisol, men i längden leder detta till ökad tolerans för stress 

(18).  

 

Till begreppet fysisk aktivitet tillhör alla rörelser som leder till energiåtgång (19), det vill säga 

alla vardagsaktiviteter, belastning i arbetet samt fysisk träning. Det är enkelt att förväxla 

begreppet fysisk aktivitet med fysisk träning vilket bör tas i beaktning då fysisk träning 
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istället syftar till hälsofrämjande komponenter så som att öka den maximala 

syreupptagningsförmågan (VO2max) och muskelstyrkan (20).  

För att få ett mått på en individs fysiska kapacitet såväl kondition som styrka så kan man 

använd sig utav bland annat 6 Minute Walk Test (6MWT) som innefattar utvärdering av 

andfåddhet och ansträngning i förhållande till gångsträcka och tidsenhet (21). Ett annat 

konditionstest är Åstrands, ett submaximalt cykeltest som mäter individens VO2max under 

50% arbetsbelastning i 6 minuter (22). För mått av styrka används 1RM (styrka), dvs. den 

maximala dynamiska kapaciteten. Här mäter man den maximala vikten som en individ kan 

lyfta en gång genom hela rörelsebanan (23).  

 

Vid gradering av en individs fysiska aktivitet finns också olika metoder däribland 

Accelerometern som är ett instrument som avser att mäta en individs hastighetsförändring i 

förhållande till tre rörelseaxlar med indikation på frekvens, duration och intensitet av fysisk 

aktivitet och även ger ett mått på en individs energiförbrukning (24). Aktivitetsdagbok i 

kombination med Borgs RPE skala är en annan metod, där personen själv skriver ned sin 

fysiska aktivitet och anger frekvens, duration och intensitet. Utefter detta får individen skatta 

sin upplevda ansträngning, Ratings of Perceived Exertion (RPE) (25). En enkel metod för att 

observera och registrera sin fysiska aktivitet är också i form av enkäter, vanligt 

förekommande är skattning genom The International Physical Activity Questionnaire (PAQ) 

(26) och Frändin-Grimbys aktivitetsskala (27).  

 

Rörelserädsla 

För en fysioterapeut är rörelse ett utav de viktigaste verktygen som används för att hjälpa 

patienten att återhämta sig från sjukdom eller skada. Dock är det många som drabbas av 

rörelserädsla efter hjärt-och kärlsjukdom. Att vara rädd för att röra på sig när det gör ont är en 

normal reaktion, men om rädslan tar över och patienten hamnar i ett undvikandebeteende så 

kan detta påverka rehabiliteringen negativt. Rädslan kan se olika ut hos olika individer. En del 

patienter är rädda för att utlösa smärta medan andra kan vara rädda för att framkalla nya 

symtom t.ex. en ny hjärtinfarkt. Enligt Vlaeyen et al (28) så definieras rörelserädsla som “en 

specifik rädsla för rörelse och fysisk aktivitet som (felaktigt) antas orsaka en ny skada”. 

Denna definition har sitt ursprung från en modell som heter cognitive-behavioral fear-

avoidance-model, en modell som förklarar sambandet mellan katastroftankar, rörelserädsla, 

undvikandebeteende och nedsatt funktionsförmåga. Modellen berättar hur en skada som 

tolkas som hotande leder till en mer specifik rädsla för att fysisk aktivitet kan göra mer skada, 
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vilket i sin tur leder till ett undvikandebeteende där personen undviker just fysisk aktivitet och 

rörelse och som tillslut leder till en nedsatt funktionsförmåga och nedstämdhet. De personer 

som istället konfronterar rädslan får en snabbare återhämtning enligt denna modell (28).  

Brännström et al. (29) fann att 56% av patienter med muskuloskeletalsmärta lider av 

rörelserädsla (>37 poäng TSK-SV). Studien visar också att män med muskuloskeletalsmärta 

skattar högre rörelserädsla än kvinnor. Det var 72% av männen och 48% av kvinnorna som 

hade rörelserädsla (29) . En annan studie påvisar dock att kvinnor har mer uttalad 

rörelserädsla än män vid kronisk ländryggssmärta. Dock har denna studie få deltagare och 

därför bör resultatet tolkas med försiktighet (30).  

 

Det har visat sig att 20% av alla som drabbas av hjärt-och kärlsjukdomar lider av rörelserädsla 

(31). Det finns idag omfattande evidens för de positiva effekterna med träningsbaserad 

hjärtrehabilitering (19). Dock visar forskningen att det finns en dålig följsamhet och relativt 

lågt deltagande till den rekommenderade rehabiliteringen (31). De individer med hjärtproblem 

som undviker fysisk aktivitet och träning förväntar sig att känna andfåddhet, yrsel eller 

bröstsmärtor som då återspeglar deras tidigare tillstånd (16). Att bedöma rörelserädsla 

relaterat till hjärtproblematik kan därmed vara relevant att undersöka för att få en så bra och 

effektiv rehabilitering som möjligt. De personer som istället konfronterar rädslan får en 

snabbare återhämtning enligt denna modell (28).  

Brännström et al. (29) fann att 56% av patienter med muskuloskeletalsmärta lider av 

rörelserädsla. Studien visar också att män med muskuloskeletalsmärta skattar högre 

rörelserädsla än kvinnor. Det var 72% av männen och 48% av kvinnorna som hade 

rörelserädsla (29) . En annan studie påvisar dock att kvinnor har mer uttalad rörelserädsla än 

män vid kronisk ländryggssmärta. Dock har denna studie få deltagare och därför bör resultatet 

tolkas med försiktighet (30).  

 

Det har visat sig att 20% av alla som drabbas av hjärt-och kärlsjukdomar lider av rörelserädsla 

(31). Det finns idag omfattande evidens för de positiva effekterna med träningsbaserad 

hjärtrehabilitering (19). Dock visar forskningen att det finns en dålig följsamhet och relativt 

lågt deltagande till den rekommenderade rehabiliteringen (31). De individer med hjärtproblem 

som undviker fysisk aktivitet och träning förväntar sig att känna andfåddhet, yrsel eller 

bröstsmärtor som då återspeglar deras tidigare tillstånd (16). Att bedöma rörelserädsla 

relaterat till hjärtproblematik kan därmed vara relevant att undersöka för att få en så bra och 

effektiv rehabilitering som möjligt.  
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Livskvalitet 

Enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) så är livskvalitet ”en 

personlig upplevelse som påverkas av förändringar i livssituationen och som varierar med 

tiden” (32). Livskvalitet är ett subjektivt mått som innefattar en individs uppfattning om sin 

situation utifrån ett bio-, psykosocialt perspektiv. Uppfattningen av livskvalitet varierar stort 

mellan individer. Människor med olika förväntningar kommer att rapportera att de har olika 

grad av livskvalitet, även om det har samma kliniska tillstånd. Hälsorelaterad livskvalitet är 

då förhållandet mellan våra förväntningar och upplevelser av vår egna hälsa (33). Det finns 

skillnader i livskvalitet mellan kvinnor och män. Rökning, regelbunden alkoholkonsumtion 

och övervikt är de vanligaste faktorerna för minskad livskvalitet hos män jämfört med 

kvinnor där istället psykisk ohälsa, förväntningar på sociala roller och låg fysik aktivitet 

påverkar mest (34).  

 

Det finns olika sätt att mäta hälsorelaterad livskvalitet och genom åren har ett stort antal 

mätinstrument utvecklats. Livskvalitet kan mätas med sjukdomsspecifika mått och med 

generiska mått. SF-36 (35) och EQ-5D (36) är de mest använda generiska måtten för att mäta 

hälsa och livskvalitet. SF-36 mäter åtta olika aspekter av hälsan och EQ-5D mäter hälsan med 

två olika mått, funktionell livskvalitet och en självskattning av hälsan (37). 

Hjärtat anses inte bara vara ett viktigt organ, utan ses också som ett centrum för hela 

individen. En skada på hjärtat kan därför uppfattas som ett hot mot hela människan, kropp och 

själ. Dessutom ökar bördan kanske mer än i andra sjukdomar pga. nödvändigheten att 

genomföra livsstilsförändringar efter en hjärthändelse. Hos patienter med diagnostiserad 

hjärtsjukdom är livskvalitén tydligt påverkad, särskilt under första tiden efter diagnosen, i 

början av rehabiliteringen (38). Många personer har ett försämrat fysiskt tillstånd på grund av 

sin sjukdom. Dessa personer kan uppleva andnöd och trötthet under dagliga aktiviteter vilket 

kan påverka livskvaliteten negativt. Oro och nedstämdhet är också vanligt förkommande vid 

hjärt-och kärlsjukdom (39). Personer med hjärt-och kärlsjukdom rapporterar även en lägre 

social samvaro (40). Alla dessa faktorer påverkar skattningen av livskvalitet. Kvinnor har i 

genomsnitt en lägre skattad livskvalitet än män vid hjärt-och kärlsjukdom. Kvinnor tenderar 

att ha sämre copingstrategier både fysiskt, psykiskt och socialt, där kvinnor lider i större 

uträckning av oro och depressiva symtom än vad män gör (41).  
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Problemformulering 
Hjärt-och kärlsjukdom är den vanligaste folksjukdomen och även dödsorsaken i Sverige.  

Evidensen visar att fysisk aktivitet har god inverkan för både primär och sekundärprevention 

av hjärtsjukdom men ändå är följsamheten och lågt deltagande en problematisk omständighet. 

Forskning visar även att livskvalitén hos dessa patienter är låg i början av rehabiliteringen och 

c:a 20 % av alla hjärtsjuka lider av rörelserädsla. Studier påvisar skillnader mellan könen där 

kvinnor har i genomsnitt en lägre skattad livskvalitet än män vid hjärt-och kärlsjukdom. 

Genom ökade kunskaper om livskvalitet, rörelserädsla och fysisk aktivitetsnivå och relationen 

dem emellan samt kunskaper om könsskillnader kan bättre förutsättningar ges för att förstå 

sambandet mellan dessa och hur hjärtrehabilitering kan byggas i framtiden.   

Syfte 
Syftet var att studera förekomst av rörelserädsla, samband mellan självskattad rörelserädsla 

och självskattad livskvalitet samt samband mellan självskattad fysisk aktivitetsnivå och 

självskattad livskvalitet hos individer som drabbats av hjärtinfarkt och/eller genomgått 

hjärtoperation. Syftet är även att studera om det finns några eventuella könsskillnader 

avseende rörelserädsla och livskvalitet hos patienter som drabbats av hjärtinfarkt och/eller har 

genomgått en hjärtoperation. 

Frågeställningar 
1.   Hur stor andel av patienter som drabbats av hjärtinfarkt och/eller som har genomgått 

en hjärtoperation lider av rörelserädsla vid skattning med TSK-SV Heart? 

2.   Föreligger det något samband och i så fall vilket mellan självskattad fysisk aktivitet 

mätt med Frändin-Grimbys aktivitetsskala och livskvalitet mätt med EQ-5D 

självskattningstermometer hos patienter som drabbats av hjärtinfarkt och/eller som har 

genomgått en hjärtoperation?  

3.   Föreligger det något samband och i så fall vilket mellan självskattad rörelserädsla mätt 

med TSK-SV Heart och livskvalitet mätt med EQ-5D självskattningstermometer hos 

patienter som har drabbats av hjärtinfarkt och/eller som har genomgått en 

hjärtoperation? 

4.   Föreligger det någon skillnad mellan kvinnor respektive män med avseende på 

rörelserädsla mätt med TSK-SV Heart och livskvalitet mätt med EQ-5D 

självskattningstermometer hos patienter som drabbats av hjärtinfarkt och/eller som har 

genomgått en hjärtoperation? 
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Metod 
Design  

Studien var en icke-experimentell kvantitativ tvärsnittsstudie där frågeformulären TSK-SV 

Heart, Frändin-Grimby aktivitetsskala och EQ-5D självskattningstermomter lade grunden till 

beskrivande (deskriptiv), korrelerande (samband) och jämförande (komparativ) design. En 

tvärsnittsstudie valdes då författarna var intresserade av att vid ett tillfälle mäta dessa 

variabler. Deskriptiv design valde författarna eftersom de ville beskriva förekomsten av 

rörelserädsla hos patienter som genomgått en akut hjärtinfarkt och/eller hjärtoperation. Då 

författarna studerade huruvida det förelåg något samband mellan självskattad fysisk 

aktivitetsnivå och självskattad livskvalitet samt mellan självskattad rörelserädsla och 

självskattad livskvalitet, var studien även av korrelerande karaktär. Studien innefattade 

jämförande statistik då författarna jämförde data gällande livskvalitet och rörelserädsla mellan 

män och kvinnor (42).  

 

Urval  

Ett bekvämlighetsurval tillämpades, där personer som genomgått hjärtinfarkt och/eller 

hjärtoperation och vårdats vid Uppsalas Akademiska sjukhus tillfrågades under en period 

mellan 5:e till 26:e september 2017. Målet var att uppnå ett antal på minst 40 deltagare där 

författarna strävade efter att uppnå en fördelning på hälften män och hälften kvinnor. Då fler 

män insjuknar generellt i hjärt-och kärlsjukdom återspeglas även detta i författarnas 

urvalsgrupp då 22 män och 7 kvinnor deltog. Det förelåg varierande svarsfrekvens i de olika 

enkäterna och det förekom på så vis bortfall i vissa frågeställningar. Författarna fann det svårt 

att uppnå sin kvot under den begränsade tiden och fick revidera ursprungsmålet till 30 

deltagare.  

 

Inklusionskriterier:  

•   Akut hjärtinfarkt och/eller hjärtoperation  

•   Patienten har vårdats på Akademiska sjukhuset i Uppsala.  

•   Patienten har deltagit i hjärtrehabiliteringsgrupp på Akademiska sjukhuset och/eller 

kommit på ett mottagningsbesök hos fysioterapeut på hjärtfysioterapeutmottagningen 

på Akademiska sjukhuset. 

•   Patienten har förståelse för svenska språket i både tal och skrift, med eller utan vår 

hjälp. 
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Datainsamlingsmetoder 

Tre olika enkäter användes för att samla in data om rörelserädsla, livskvalitet och fysisk 

aktivitet hos studiedeltagarna. Bakgrundsinformation där patienten fick ange ålder, kön, 

diagnos samt när de genomgick akut hjärtinfarkt och/eller hjärtoperation samlades in i 

samband med att de fyllde i enkäterna. 

 

Frändin-Grimbys aktivitetsskala (bilaga 3)  

Frändin och Grimbys aktivtetsskala (27) är en 6-gradig skala för att undersöka en persons 

fysiska aktivitets nivå. Personen får själv skatta och välja den aktivitetsgrad som passar bäst 

in för den senaste veckan. Där 1 är ”knappast någon fysisk aktivitet” och 6 är ”hård eller 

mycket hård fysisk aktivitet flera gånger per vecka”. Skalan har undersökts och har visat sig 

ha god validitet (27). Författarna valde att använda Frändin-Grimbys aktivitetsskala på grund 

av att det är ett enkelt formulär då man endast behöver ta ställning till ett svarsalternativ. Det 

är dessutom lätt för testpersonerna att förstå samt inte är särskilt tidskrävande utan tar endast 

ca. 5-10 minuter att fylla i.  

 

Tampaskalan för kinesiofobi – Svensk version hjärtbesvär (TSK-SV Heart) (Bilaga 4) 

Originalversionen av Tampaskalan för kinesiofobi (TSK) är främst framtagen för att mäta 

rörelserädsla hos patienter med muskuloskeletal smärtproblematik (28). Mätmetoden har visat 

sig ha god reliabilitet och validitet för att mäta rörelserädsla hos tidigare nämnd patientgrupp 

(43). En modifierad, hjärtspecifik, svensk version av TSK (TSK-SV Heart) är framtagen för 

att undersöka rörelserädsla hos patienter med hjärt-och kärlsjukdomar. Detta formulär är 

designat för att screena rörelserädsla för fysisk rehabilitering eller konsekvenserna av den 

fysiska rehabiliteringen (44). Testet består av 17 påståenden där patienten ombeds skatta på 

en fyra gradig skala till vilken grad personen håller med om påståendet t.ex. ”Jag är rädd för 

att jag kan skada mig under fysisk aktivitet/träning”. Skalan är från 1, vilket är detsamma som 

”håller inte alls med” till 4, vilket innebär ”håller helt med”. Fråga 4, 8, 12 och 16 har omvänd 

poängräkning vilket innebär att alternativ 1 blir 4 poäng och 4 blir 1 poäng. När alla poäng är 

insamlade räknas de samman och det lägsta värdet som kan uppnås är 17 medan högsta är 68. 

Desto högre poäng patienten uppnår, desto högre rörelserädsla har patienten. Ett värde på 37 

eller mer räknas som rörelserädsla (44). TSK-SV Heart har testats och undersökts och har 

visat sig har god validitet på patienter med hjärtproblematik och tar endast ca: 10–15 minuter 

att fylla i. Instrumentet är ett test som är stabilt över tid (44). Dock finns det synpunkter på att 

man bör förtydliga vissa påståenden ytterligare så att patienterna lättare förstår dessa (44). 
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Författarna valde att använda sig av TSK-SV Heart då det var just rörelserädsla hos 

hjärtpatienter som studerades.  

 

EQ-5D – Hälsorelaterad livskvalitet (bilaga 5)  

EQ-5D är ett generellt livskvalitetsinstrument som består av två delar. Del ett innefattar fem 

dimensioner med tre nivåer och del två innefattar en självskattningstermometer (36). Det är 

den senare delen av testet som används i denna studie. 

Dimensionerna i del ett består av rörlighet, hygien, huvudsakliga aktiviteter, smärtor/besvär 

och oro/nedstämdhet som sedan personen får ta ställning till dvs. vilket av de tre olika 

påståenden stämmer bäst in. I detta avsnitt av testet är den högsta poängen 15 och den lägsta 

poängen 5. Detta betyder att ju högre poäng personen får desto lägre livskvalitet.  

Del två består av en visuell självskattningstermometer där personen får skatta sitt totala 

hälsotillstånd mellan 0-100. Det ”bästa tänkbara hälsotillståndet” markeras med 100 och det 

”sämsta tänkbara hälsotillstånd” med 0. Poängen är i detta avsnitt istället omvänd där hög 

skattad poäng betyder hög livskvalitet.  

 

Formuläret är inte särskilt tidskrävande utan tar mindre än 10 minuter att fylla i. Författarna 

valde att använda sig av EQ-5D eftersom det är ett instrument som mäter livskvalitet och som 

samtidigt ger information om personen från olika perspektiv. För att svara på 

frågeställningarna två, tre och fyra valde författarna däremot att endast använda sig av 

självskattningstermometern eftersom det inte finns ett tillgängligt utvärderingsinstrument för 

Sverige ännu (45). Enligt Dorman et. Al. (46) som har studerat livskvalitén hos patienter som 

genomgått stroke fann de att båda delarna i testet är validitetssäkert och en annan studie av 

Fransen M et.al. (47) gjord på patienter med knäartros fann att EQ-5D har god reliabilitet och 

måttlig validitet även på de patienterna. Däremot fann Fransen M et.al (47) också att SF-36 

möjligtvis har en högre reliabilitet och validitet över tid hos knäartrospatienter. EQ-5D visar 

vilket hälsotillstånd personen verkar vara i just nu rent funktionellt samt hur personen skattar 

och därmed upplever sitt hälsotillstånd. Eftersom livskvalitet handlar till stor del av sin egna 

uppfattning av sin hälsa så är självskattningsdelen en viktig och intressant del i testet.  

 

Genomförande 

Marianne Christensen verksamhetschef vid verksamhetsområdet Paramedicin gav 

godkännande för författarna att genomföra studien på Akademiska sjukhuset, (Bilaga 1).  
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Insamlingen av data ägde rum på fysioterapimottagningen på Akademiska sjukhuset ing. 85 

under perioden 5:e till 26:e september 2017, två dagar per vecka dels via 

hjärtrehabiliteringsgrupperna och dels via hjärtfysioterapimottagning. Författarna var på plats 

och tillfrågade deltagarna i gruppen om de vill medverka i studien. Författarna gav 

informationen muntligt och skriftligt om syftet med studien, information om enkäterna samt 

sekretess. Deltagarna hade möjligheten att sitta ned med författarna och fylla i formulären om 

så önskades, författarna fanns även tillgängliga för att ge svar på frågor. Formulären samlades 

sedan in antingen genom att deltagarna lämnade dem till författarna personligen, vilket 

författarna föredrog men möjligheten gavs också att lämna dem vid nästa träningstillfälle med 

hjärtgruppen till ansvarige fysioterapeut. För att ha möjlighet att påminna de som ville fylla i 

enkäterna hemma fick de medverkade även lämna namn och telefonnummer.  

 

För att få möjligheter till fler deltagare i studien tog författarna hjälp av fysioterapeuterna 

Charlotte Urell och Marie Breidenskog att tillfråga de som kom till 

hjärtfysioterapimottagningen men som inte deltog i hjärtgrupperna. De patienter som kom till 

mottagningen för rådgivning av fysiskaktivitetsnivå/uppföljning efter hjärthändelse av 

ovannämnda fysioterapeuter tillfrågades och erbjöds att träffa författarna för information om 

studien. De som tackade ja fick därefter fylla i enkäterna. Vid första tillfället tackade 5 utav 8 

möjliga ja till att medverka i studien. Två stycken avböjde av olika anledningar och en person 

uteblev. Datainsamlingen avslutades när författarna hade uppnått 29 deltagare och därefter 

påbörjades databearbetningen.  

 

Insamlad data förvarades och sparades på författarnas datorer i låsta dokument så att 

obehöriga ej kunde komma åt materialet.  

 

Databearbetning 

Kalkylprogrammet Microsoft Excel användes. Resultatet av första frågeställning 

presenterades i andel och procent. Andra och tredje frågeställningarna bearbetades med 

Spermans rangkorrelationstest (42), dvs. en kalkyl där samband mellan de olika 

utfallsvariablerna räknades ut och redovisades i löpande text. Spearmans rangkorrelationstest 

användes då utfallsvariablerna föll in på ordinalskalnivå. Författarna ville ta reda på om det 

förekom ett positivt eller negativt samband dvs. huruvida X och Y påverkar varandra. En 

fördel med att använda Spearmans test är för att det är okänsligt för så kallade outliers dvs. 

avvikande data vilket inte Pearsons test är (42). Värdet på korrelationskoefficienten (r-värdet) 
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tolkas i denna studie enligt Taylor (48) vilket innebär <0,35 = låg/svag korrelation, 0,36-0,67 

= måttlig korrelation, 0,68-0,9 = hög/stark korrelation och 0,9-1 = mycket stark korrelation 

(48).   

Den fjärde frågeställningen bearbetades med Mann-Whitneys U-test (42) där differensen 

mellan kvinnor och män beräknades. Mann-Whitneys U-test valdes eftersom skillnader 

identifierades mellan män och kvinnor gällande självskattad rörelserädsla och livskvalitet som 

är på ordinalskalnivå. Signifikansnivån var satt till p ≤ 0,05.  

 

Etiska överväganden 

Studiedeltagarna fick information (Bilaga 2) om syftet och bakgrunden till studien. I 

informationsbilagan stod även information kring tidsåtgång att fylla i formulären samt 

författarnas kontaktuppgifter, både telefonnummer och mailadresser om frågor uppkom. Det 

var helt frivilligt att delta och deltagandet i studien fick avbrytas när som helst. På grund av 

etiska skäl höll författarna deltagarnas personuppgifter konfidentiella och samlade därmed 

endast in information om ålder, kön, typ av hjärthändelse dvs. infarkt eller genomgången 

operation och när patienten fick diagnosen. För att kunna påminna patienterna om att lämna in 

enkäterna fick de även ange namn och telefonnummer.  

Författarna gav informationen muntligt och skriftligt om syftet med studien, information om 

enkäterna samt sekretess. Deltagarna hade möjligheten att sitta ned med författarna och fylla i 

formulären om så önskades och fanns även tillgängliga för att ge svar på frågor. Det fanns 

risk att deltagarna kände ett visst tvång att vara med i studien då de tillfrågades i grupp samt 

att författarna var närvarande. Författarna var dock tydliga med att det var frivilligt att 

medverka i studien och försökte att hålla sig i bakgrunden då de fyllde i sina formulär.  

Resultat 
Totalt var det 29 personer som deltog i studien varav 7 kvinnor och 22 män. Utav de 29 

deltagarna var majoriteten från hjärtgrupperna (n =21) och resterande från 

hjärtfysioterapimottagningen (n =8). Författarna valde att använda medianvärde på grund av 

att utfallsvariablerna föll in på ordinalskalnivå. Medianåldern för kvinnor var 64 år och 

variationsvidden var 54-72 år. För män var medianen 67 år och variationsvidden 45-76 år. 

Den största andelen var personer som haft en hjärtinfarkt n = 19 (66 %) och en mindre andel 

hade hjärtopererats n = 10 (34%). Alla deltagare (n = 29) svarade på EQ5D 

självskattningstermometer medan det förekom visst bortfall på TSK- SV Heart (n = 26) och 

Frändin-Grimby aktivitetsskala (n = 25), se tabell 1.  
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Tabell 1. Medianåldern och variationsvidden i hela gruppen, på kvinnor och män och svaren 

för TSK-SV Heart, Frändin-Grimbys aktvitetsskala och EQ-5D självskattningstermometer i 

median.  

Kön Ålder  Hjärt-
infarkt 
(n =19) 

Hjärt-
opererad 
(n = 8) 

Både 
hjärtinfarkt 
och hjärt-
opererad 
(n= 2) 

TSK-SV 
Heart 
(n = 26) 

Frändin- 
Grimby 
Aktvitets-
skala 
(n = 25) 

EQ5D- 
Självskattn
ingstermo
meter 
(n = 29) 

Kvinna 
(n=7) 

64 år  
(54-72) 

3  2 
 

2 
 

30 
(17-45) 
(n = 6) 

4  
(2-5) 
(n = 7) 

70  
(30-83) 
(n = 7) 

Man 
(n=22) 

67 år  
(45-76) 

16  6 
 

 30,5  
(17-46) 
(n = 20) 

4 
(2-6) 
(n = 18) 

69 
(40-90) 
(n = 22) 

Totalt 
(n=29) 

66 år 
(45-76) 

19 
 

8 
 

2 
 

30,5 
(17-46)  

4 
(2-6) 

70 
(30-90) 

 
TSK-SV Heart: Tampaskalan för kinesiofobi - svensk version hjärtbesvär (44).  
EQ-5D: EuroQol-5 dimension (36). 
 

Förekomsten av rörelserädsla hos patienter efter en hjärtinfarkt och/eller som har 

genomgått en hjärtoperation. 

Av de 26 som svarade på TSK-SV Heart så skattade 19% (n = 5) 37 poäng eller högre. 

Andelen kvinnor som skattade 37 poäng eller högre var 14% (n = 1) och utav männen var det 

20% (n = 4).  

 

Sambandet mellan självskattad fysisk aktivitet och självskattad livskvalitet. 

Totalt 25 av de 29 deltagande svarade på både Frändin-Grimby aktivitetsskala och EQ5D 

självskattningstermometer. Korrelationskoefficient var 0.387 (p = 0.07) mellan dessa två 

variabler, dvs. ej signifikant.  

 

Sambandet mellan självskattad rörelserädsla och självskattad livskvalitet. 

Totalt 26 utav 29 deltagare svarade på både TSK-SV Heart samt EQ5D 

självskattningstermometer och ett måttligt negativt samband mellan självskattad rörelserädsla 

och livskvalitet (r = -0,460, p = 0,03) visade sig.  
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Skillnader mellan kvinnor respektive män med avseende på rörelserädsla och 

livskvalitet. 

Det förelåg ingen skillnad mellan könen vid jämförelse utav medianen avseende rörelserädsla. 

Kvinnornas median var 30 (variationsvidd 17-45) och männens median var 30,5 

(variationsvidd 17-46) (p= 0.60). Däremot är andelen kvinnor som skattar 37 poäng eller 

högre 14% (n = 1) och utav männen är det 20% (n = 4). 

 

Ingen skillnad kunde heller påvisas mellan könen gällande livskvalité mätt med EQ5D 

självskattningstermometer (p=0,80). Medianen hos kvinnor var 70 (variationsvidd 30-83) och 

medianen hos männen var 69 (variationsvidd 40-90).  

 

Diskussion 

Resultatsammanfattning 

Studien innefattade 29 deltagare som var individer som haft hjärtinfarkt och/eller genomgått 

hjärtoperation samt gått på hjärtgrupp eller hjärtfysioterapeutmottagning på Akademiska 

sjukhuset i Uppsala. Totalt 19% (n = 5) av de deltagande uppgav rörelserädsla. Ingen 

korrelation förelåg mellan självskattad fysisk aktivitet och självskattad livskvalitet, men ett 

måttligt starkt samband kunde ses avseende rörelserädsla och livskvalitet. Det förekom ingen 

skillnad mellan kvinnor och män avseende medianen i livskvalitet och rörelserädsla. 

 

Resultatdiskussion  

Tidigare studier har funnit att 20% utav hjärt-och kärlpatienter lider utav rörelserädsla (31) 

vilket även författarna styrker med studien på patienter som genomgått hjärtinfarkt och/eller 

hjärtoperation. I denna studie finner vi att procentandelen kvinnor och män som skattar ≥37 

på TSK-SV Heart uppgår till 19%. I aktuell studie pekar resultatet på ett självskattat 

medianvärde i enkäten TSK-SV Heart för kvinnor på 30 medan männen skattade 30,5, inget 

utav dessa uppnår gränsen för rörelserädsla på 37 poäng.  

 

Symtomen för en hjärtinfarkt innebär bl.a. smärta i bröstet i kombination med hjärtklappning, 

illamående och andnöd (49). Symtomen är inte karaktäriserade för just hjärtinfarkt utan kan 

även förekomma vid utövande av fysisk aktivitet där pulsen går upp och det kan bli tungt att 

andas. Det är möjligt att likheterna mellan responsen av fysisk aktivitet och symtomen för 
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hjärtinfarkt är förvirrande och skrämmande för patienterna (16,28),  vilket skulle kunna vara 

en förklaring till rädslan hos denna patientgrupp.   

De flesta studierna som forskat kring rörelserädsla har innefattat generell långvarig 

muskuloskeletalsmärta, dvs. långvarig smärta i samband med bl.a. fibromyalgi, 

korsbandsskador samt ländryggsbesvär. I en studie framkom det att 56% av de med långvarig 

smärta hade skattat ≥37 på TSK (29). En holländskstudie påvisar att det finns hög förekomst 

av rörelserädsla generellt i den holländska befolkningen. Anledningar till detta kan vara bl.a. 

ökade negativa tankar från tidigare skador och rädsla för att utlösa ny smärta (50), vilket 

troligtvis kan vara en faktor som spelar in även i den aktuella studien. Enligt en studie av 

Lindal E, et al. (51) gjord på patienter med rörelserädsla som haft frakturer har man även 

funnit att muskelstyrkan är lägre vid uppföljning jämfört med tiden innan skadan (51). Genom 

undvikande utav rörelse slipper patienten utsättas för smärtan men kliver istället in i ”fear-

avoidance”-modellen (28), och har därmed hamnat i en ond cirkel. Inaktiviteten kan då leda 

till att individen inte kommer vidare i sin rehabilitering och inte uppfyller 

rekommendationerna för fysisk aktivitet vilket därmed ökar risken för minskad 

funktionsförmåga samt insjuknandet av kroniska sjukdomar och förtida död ökar (52).  

 

Aktuell evidens visar att fysisk aktivitet påverkar hjärnan och att de effekter som syns bland 

annat är ökad självkänsla och bättre sömn (9,16), forskning talar även för att fysisk aktivitet 

kan lindra symptom vid depression (17). En av de faktorer som har störst inverkan hos 

kvinnor gällande minskad livskvalitet anses vara just låg fysisk aktivitet (34). Tidigare 

forskning visar att det akuta utfallet av fysisk aktivitet är en ökad nivå av stresshormon, 

kortisol, vilket i längden ger ökad tolerans för stress (18). En ökad tolerans för stress kan 

möjligtvis anses vara en påverkande komponent tillsammans med ökad självkänsla (10) 

avseende högre livskvalité. I denna studie fann vi att det inte förelåg något samband mellan 

självskattad fysisk aktivitet och livskvalitet (r = 0,387, p = 0,069). Detta är ett resultat som vi 

är förvånade över då tidigare forskning visar att det finns ett starkt samband mellan fysisk 

aktivitet och livskvalitet där hög fysisk aktivitet ger en ökad livskvalitet (53) och att en god 

livskvalitet behövs för att öka sin fysiska aktivitet (54). Det har även visat sig att fysisk 

aktivitet har en positiv inverkan på livskvalitet hos hjärtpatienter (55). Svarsfrekvensen var 

låg i enkäten Frändin-Grimby aktivitetsskala vilket kan ha påverkat utfallet samtidigt som att 

de som svarade på enkäten kan ha överskattat respektive underskattat sin fysiska aktivitets 

förmåga. En annan orsak till att författarna ej kunde finna något samband kan bero på att det 
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var en relativt lite grupp som studien utfördes på, detta gör det svårt att kunna dra några 

slutsatser kring huruvida resultatet är signifikant eller ej.  

 

Rörelserädsla beskrivs i litteraturen som “en specifik rädsla för rörelse och fysisk aktivitet 

som (felaktigt) antas orsaka en ny skada”. Rörelserädsla kan leda till ett undvikande beteende 

där personen undviker fysisk aktivitet och rörelse som tillslut kan leda till nedsatt 

funktionsförmåga och nedstämdhet. Livskvalitet beskrivs istället som en individs uppfattning 

om just dessa faktorer ur ett bio-, psykosocialt perspektiv (33). I aktuell studie fann vi att det 

förelåg ett måttligt negativt samband mellan självskattad rörelserädsla mätt med TSK-SV 

Heart och livskvalitet mätt med EQ5D självskattningstermometer (r = -0,46, p = 0,027). 

Tidigare forskning har påvisat att muskuloskeletal smärta kan ge uttryck både sensoriskt och 

emotionellt och att smärtan i tidigt skede fyller viss funktion ≤ 3 månader, om smärtan sedan 

överstiger 3 månader har den tappat sin funktion och ger sig istället mer uttryck emotionellt 

(56). Enligt Bailey KM. et al (56). är det förväntningarna på att det ska göra ont som 

framförallt bidrar till ångestrelaterad smärta (56). Förväntningarna på smärta och undvikande 

av rörelse kan leda till negativa konsekvenser ur samtliga aspekter som tas i beaktning vid 

klassificering av livskvalitet dvs. ur det bio-, psykosociala perspektivet(15,32). Aktuell studie 

talar för ett måttligt negativt samband mellan rörelserädsla och livskvalitet vilket möjligtvis 

kan förklaras av att rädsla är en psykologisk faktor som kan ha inverkan på livskvalitet då det 

dels kan ge sig uttryck fysiskt och emotionellt samt leda till problematik socialt. Trots att 

studien visar ett måttligt negativt samband anser författarna att resultatet ej bör förkastas då 

rörelserädsla, eller rädsla generellt, i teorin kan ta sig uttryck i livskvalitet.  

 

Tidigare studier visar att män skattar en högre rörelserädsla (≥37 poäng) vid muskuloskeletala 

besvär medan kvinnor skattar högre rörelserädsla vid kronisk ländryggsmärta (28,29). 

Författarna finner ingen forskning på könsskillnader avseende rörelserädsla hos hjärtpatienter. 

I aktuell studie finner man inte någon skillnad mellan könen vid jämförelse av medianen 

avseende rörelserädsla hos individer som genomgått hjärtinfarkt och/eller hjärtoperation. 

Medianen för män var 30,5 poäng och för kvinnor 30 poäng (p = 0.60). Däremot visar 

andelen som skattade ≥37 poäng på TSK-SV Heart att det är fler män som lider av 

rörelserädsla än kvinnor (kvinnor 14% och män 20%). Fler män i den aktuella studien 

insjuknande i hjärtinfarkt jämfört med kvinnorna där en större andel istället genomgått en 

hjärtoperation. Då fysisk aktivitet kan efterlikna symtomen vid inskjutandet av hjärtinfarkt 

(13,47) kan detta påverka utfallet, vilket i sin tur kan leda till rörelserädsla. Detta kan vara en 
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anledning till att fler män har rörelserädsla i den aktuella studien. Resultatskillnaderna 

gällande den aktuella studien och tidigare studier kan bero på att man har studerat 

rörelserädsla på olika patientgrupper, vilket då naturligtvis kan resultera i olika resultat. 

Utfallet av resultatet kan även ha påverkats av att det var en liten grupp som studien gjordes 

på vilket kan inverka på studiens tillförlitlighet. Möjligtvis hade en mer omfattande studie, 

med eventuellt annan mätmetod för fysisk aktivitet, kunnat påvisa andra resultat.  

 

Tidigare studier visar att livskvaliteten är lägre hos de som har hjärt-och kärlsjukdom än hos 

befolkningen generellt (57). Enligt Dueñas M et al. (34) finns det även skillnader i livskvalitet 

mellan kvinnor och män med hjärt-och kärlsjukdom avseende vilka faktorer som påverkar. De 

vanligaste faktorerna för minskad livskvalitet hos män är rökning, regelbunden 

alkoholkonsumtion och övervikt. För kvinnor är det istället faktorer så som psykisk ohälsa, 

förväntningar på sociala roller och låg fysik aktivitet som påverkar mest till minskad 

livskvalitet (34). Vid analysering av resultatet från den aktuella studien av EQ5D 

självskattningstermometer avseende skillnader mellan män och kvinnor finner vi ingen 

avvikelse mellan könen. Tidigare studier som har undersökt könsskillnader avseende 

livskvaliteten visar att kvinnor skattar sin livskvalitet lägre än män en månad efter 

hjärthändelse (57,58). Enligt Kristofferzon et al. (58) använder sig kvinnor mer utav 

copingstrategier och behöver mer social support från vänner och familj efter insjuknandet. 

Livskvaliteten var lägre hos kvinnor än män både avseende psykiska och fysiska aspekter 

(58). Resultatskillnaderna gällande den aktuella studien och tidigare studier kan dels berott på 

att det var en liten undersökningsgrupp och dels på grund av att tidigare studier gjort 

mätningar på personer en månad efter hjärthändelse (58) jämfört med den aktuella studien där 

det var mer än en månad efter.  

 

Metoddiskussion  

Författarna valde att tillfråga personer på hjärtrehabiliteringsgrupperna på Akademiska 

sjukhuset samt på deras hjärtfysioterapimottagning. Ursprungsplanen var att författarna inte 

skulle vända sig till hjärtfysioterapimottagningen också men det var svårt att få in tillräckligt 

många deltagare. Det var även problematiskt att få upp antalet deltagande kvinnor i studien så 

författarna fick revidera planen. En annan nackdel var att det blev svårare att jämföra kvinnor 

och män eftersom det var en överrepresentation av män. En fördel är däremot att detta 

representerar hur hjärt- och kärlsjukdomar ser ut generellt i befolkningen, dvs. fler män än 

kvinnor insjuknar (1). Enligt socialstyrelsens statistik om hjärtinfarkter (59) drabbades 25 700 
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personer av akut hjärtinfarkt år 2016 i Sverige. Detta är en minskning jämfört med 2015 då 

drygt 26 800 personer drabbades. Dödligheten och antal fall i befolkningen ökar markant med 

stigande ålder, däremot minskar skillnaderna mellan kvinnor och män över tid, män är dock 

fortfarande överrepresenterade (59).  

 

Data samlades in vid hjärtgrupper samt på hjärtfysioterapimottagningen vid Akademiska 

sjukhuset. Fördelarna med datainsamlingen från hjärtgrupperna var att det var tidseffektivt då 

författarna kunde ge ut information om studien till många samtidigt och därefter lämna ut 

enkäterna. En nackdel var att deltagarna eventuellt kände ett visst tvång på grund utav att de 

andra i gruppen medverkade. Fördelar med datainsamling från hjärtfysioterapimottagningen 

var att de medverkande fick mer personlig kontakt med författarna och kunde då lättare ställa 

frågor om det var något de var osäkra på, det kunde dock vara en nackdel då de eventuellt 

blev påverkade av författarnas tolkning av påståendena. Den stora vinsten var emellertid att få 

data från båda instanserna vilket gav en bredare grupp och därmed mer tillförlitlig data. 

Generaliserbarheten av studien är begränsade då studiedeltagarna var få, i synnerhet vid 

undersökning av könsskillnader. Dock representerar populationen i studien relativt väl den 

population av personer som får vård vid akut hjärtinfarkt och/eller hjärtoperation avseende 

proportionen av kvinnor respektive män.  

 

Vid insamlingen av data hade deltagarna möjlighet att fylla i enkäterna på plats eller hemma, 

författarna finner fördelar och nackdelar med båda alternativen. Författarna anser att de borde 

varit mer konsekventa då de deltagare som fyllt i sina formulär hemma lämnade in sina 

enkäter. Detta eftersom det förekom minskad svarsfrekvens i vissa enkäter. Bland annat 

svarade endast 25 av 29 på enkäten Frändin-Grimby aktivitetsskala. Författarna tror att 

bortfallet kan bero på enkätens upplägg då det är mycket text och att detta ej ger uppfattning 

om att det är en enkät. Även TSK-SV Heart enkäten hade bortfall och endast 26 av de 29 

deltagarna svarade fullständigt. Det kan bero på svårtolkade frågor samt svårigheter med att 

relatera till påståendena, flera deltagare uttalade att de tyckte att det var svårt att ta ställning 

till uttalandena. T.ex. påstående 16 ”Även om någonting orsakar mig mycket hjärtbesvär så 

tror jag faktiskt inte att det är farligt”.  

 

En fördel med att de deltagande hade möjlighet att svara hemma är att de i lugn och ro kunde 

sitta och fundera över frågorna och inte behövde känna någon stress över att författarna eller 

andra deltagare var närvarande. Det är också fördelaktigt med enkäter eftersom det är en mer 
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kostnads- och tidseffektiv metod jämfört med andra test av fysisk aktivitet t.ex. med en 

accelerometer.  

Fördelar med självskattningstermometer är att det är en lättförståelig metod samt att det 

endast krävs ett/några tillfällen där det mäts. Författarna anser dock att det hade varit av 

intresse att monitorera fysisk aktivitet med annan mätmetod t.ex. en accelerometer på grund 

av att det skulle kunna ge ett mer objektivt mått av aktivitetsnivån eftersom det kan 

förekomma både över- och underskattningar av sin förmåga vid användning av enkäter. Det 

kan däremot vara av värde att se en persons förmåga till egenskattning då det även kan ge 

information om personen rent kognitivt samt hur patienten ser på sig själv.   

 

Vidare forskning 

Författarna anser att det bör göras en mer omfattande studie avseende dessa variabler då 

denna studie endast hade 29 deltagare. Inga könsskillnader avseende rörelserädsla och 

livskvalitet kunde presenteras i studien, dock kan resultatet ses missvisande då det var för få 

kvinnliga deltagare för att få ett mer rättvist resultat. Emellertid synes detta presentera hur 

fördelningen ser ut bland individer som har drabbats utav hjärtinfarkt och/eller hjärtoperation.  

 

Etisk diskussion  

Ämnena som studien har behandlat känns aktuella och viktiga ur synpunkten att motivera 

patienter till aktivitet efter hjärthändelse. Studien känns och relevant ur aspekten att utveckla 

hjärtrehabiliteringen som finns idag för att hjälpa individer tillbaka till samhället.  

Författarna valde att tillfråga deltagarna i grupp vilket kunde upplevas som en tvångsfaktor, 

dvs. att dem kände sig tvungna till att delta för att ej göra författarna besvikna. En annan 

aspekt att ha i åtanke kan vara att de tackade ja eftersom att de andra deltagande i 

hjärtrehabiliteringsgrupperna deltog.  

 

Insamlad data har hanterats konfidentiellt: formulären var kodade, kodlista och enkäter 

lagrades i separata inlåsta skåp.  
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Klinisk relevans 

Det kan vara av vikt att i klinik känna till andelen som lider utav rörelserädsla bland patienter 

som drabbats av hjärt-och kärlsjukdomar för att ha möjlighet att uppmärksamma och 

implementera en relevant behandling och förhindra att de blir immobiliserade. Kännedom 

kring att det föreligger ett negativt svagt samband mellan självskattad rörelserädsla och 

självskattad livskvalitet kan vara relevant för att kunna motivera patienter till rörelse och 

fysisk aktivitet.   

  

Konklusion 

Resultatet av den här studien stödjer tidigare forskning som påvisar att 20% av de individer 

som drabbas av hjärt-och kärlsjukdomar lider utav rörelserädsla. Studien fann att det ej 

förelåg någon korrelation mellan självskattad fysisk aktivitet och självskattad livskvalitet 

däremot kunde ett måttligt negativt samband mellan självskattad rörelserädsla och 

självskattad livskvalitet påvisas. Inga skillnader mellan könen kunde ses avseende varken 

självskattad rörelserädsla eller självskattad livskvalitet.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

Referenser  
1.  Hur vanligt är det med hjärt-kärlsjukdom? Hjärt-Lungfonden [Internet]. [citerad 
21 mars 2017]. Tillgänglig vid: https://www.hjart-lungfonden.se/HLF/Om-Hjart-
lungfonden/Fragor-och-svar/Om-hjart--karl--och-lungsjukdomar/Hur-vanligt-ar-det-med-
hjart-karlsjukdom/ 
2.  Socialstyrelsen. Statistik om hjärtinfarkter [Internet]. [citerad 15 november 
2017]. Tillgänglig vid: http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/hjartinfarkter 
3.  Davies MJ. The Composition of Coronary-Artery Plaques. N Engl J Med. 
1997;336(18):1312–4.  
4.  Lindgärde F, Thulin T, Östergren J, redaktörer. Kärlsjukdom: vaskulär medicin. 
3., [utvidg. och rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur; 2009. 456 s.  
5.  Hayek SS, Klyachkin Y, Asfour A, Ghasemzadeh N, Awad M, Hesaroieh I, 
m.fl. Bioactive Lipids and Circulating Progenitor Cells in Patients with Cardiovascular 
Disease: S1P and Stem Cell Mobilization in CAD. STEM CELLS Transl Med. 
2017;6(3):731–5.  
6.  Ericson E, Ericson T. Medicinska sjukdomar: patofysiologi, omvårdnad, 
behandling. 4.,  och utök. uppl. Lund: Studentlitteratur; 2012. 752 s.  
7.  Lindgren S, Engström-Laurent A, Karason K, Tiensuu Janson E, redaktörer. 
Medicin. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur; 2017. 800 s.  
8.  Dalén M, institutet K. Minimalinvasiv implantation av aortaklaffprotes 
utvärderas [Internet]. [citerad 20 mars 2017]. Tillgänglig vid: http://lakartidningen.se/Klinik-
och-vetenskap/Originalstudie/2014/04/Minimalinvasiv-implantation-av-aortaklaffprotes-
utvarderas/ 
9.  Sundberg CJ, Jansson E. [Reduced morbidity and the risk of premature death. 
Regular physical exercise is beneficial for health at all ages]. Lakartidningen. 
1998;95(38):4062–7.  
10.  Ades PA. Cardiac Rehabilitation and Secondary Prevention of Coronary Heart 
Disease. N Engl J Med. 2001;345(12):892–902.  
11.  Haykowsky M, Scott J, Esch B, Schopflocher D, Myers J, Paterson I, m.fl. A 
Meta-analysis of the effects of Exercise Training on Left Ventricular Remodeling Following 
Myocardial Infarction: Start early and go longer for greatest exercise benefits on remodeling. 
Trials. 2011;12(1):92.  
12.  Fletcher GF, Ades PA, Kligfield P, Arena R, Balady GJ, Bittner VA, m.fl. 
Exercise Standards for Testing and Training. Circulation. 2013;128(8):873–934.  
13.  Rees K, Taylor RR, Singh S, Coats AJ, Ebrahim S. Exercise based rehabilitation 
for heart failure. I: The Cochrane Collaboration, redaktör. Cochrane Database of Systematic 
Reviews [Internet]. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd; 2004 [citerad 16 mars 2017]. 
Tillgänglig vid: http://doi.wiley.com/10.1002/14651858.CD003331.pub2 
14.  Benetti M, Araujo CLP de, Santos RZ dos. Cardiorespiratory fitness and quality 
of life at different exercise intensities after myocardial infarction. Arq Bras Cardiol. 
2010;95(3):399–404.  
15.  Brezinka V, Kittel F. Psychosocial factors of coronary heart disease in women: a 
review. Soc Sci Med 1982. 1996;42(10):1351–65.  
16.  Acar S, Savci S, Keskinoglu P, Akdeniz B, Özpelit E, Özcan Kahraman B, m.fl. 
Tampa Scale of Kinesiophobia for Heart Turkish Version Study: cross-cultural adaptation, 
exploratory factor analysis, and reliability. J Pain Res. 2016;445.  
17.  Cooney GM, Dwan K, Greig CA, Lawlor DA, Rimer J, Waugh FR, m.fl. 
Exercise for depression. Cochrane Database Syst Rev. 2013;(9):CD004366.  
18.  Rimmele U, Zellweger BC, Marti B, Seiler R, Mohiyeddini C, Ehlert U, m.fl. 



 22 

Trained men show lower cortisol, heart rate and psychological responses to psychosocial 
stress compared with untrained men. Psychoneuroendocrinology. 2007;32(6):627–35.  
19.  Taylor RS, Brown A, Ebrahim S, Jolliffe J, Noorani H, Rees K, m.fl. Exercise-
based rehabilitation for patients with coronary heart disease: systematic review and meta-
analysis of randomized controlled trials. Am J Med. 2004;116(10):682–92.  
20.  Vad är fysisk aktivitet? Folkhälsomyndigheten [Internet]. [citerad 16 mars 
2017]. Tillgänglig vid: http://www.folkhalsomyndigheten.se/far/inledning/vad-ar-fysisk-
aktivitet/ 
21.  Guyatt GH, Sullivan MJ, Thompson PJ, Fallen EL, Pugsley SO, Taylor DW, 
m.fl. The 6-minute walk: a new measure of exercise capacity in patients with chronic heart 
failure. Can Med Assoc J. 1985;132(8):919–23.  
22.  Andersson G. Nya konditionstest på cykel: testledarutbildning. Tabeller. 2. uppl. 
Stockholm: SISU idrottsböcker; 2012. 32 s.  
23.  Thomeé R. Styrketräning: för idrott, motion och rehabilitering. 1. uppl. Holl T, 
Dahlström A, redaktörer. Stockholm: SISU idrottsböcker; 2008. 352 s.  
24.  Butte NF, Ekelund U, Westerterp KR. Assessing physical activity using 
wearable monitors: measures of physical activity. Med Sci Sports Exerc. 2012;44(1 Suppl 
1):S5-12.  
25.  Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). Metoder för att 
främja fysisk aktivitet [Internet]. 2007 [citerad 20 mars 2017]. Tillgänglig vid: 
http://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/metoder-for-att-framja-fysisk-aktivitet/ 
26.  IPAQ_Swedish_self-admin_short.pdf [Internet]. [citerad 21 mars 2017]. 
Tillgänglig vid: 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx0aGVpc
GFxfGd4OjYzODUwNjcwNmZkMTMzMDY 
27.  Frändin K, Grimby G. Assessment of physical activity, fitness and performance 
in 76-year-olds. Scand J Med Sci Sports. 1994;4(1):41–6.  
28.  Vlaeyen JWS, Kole-Snijders AMJ, Rotteveel AM, Ruesink R, Heuts PHTG. 
The role of fear of movement/(re)injury in pain disability. J Occup Rehabil [Internet]. 1995 
[citerad 16 mars 2017];5(4). Tillgänglig vid: http://link.springer.com/10.1007/BF02109988 
29.  Bränström H, Fahlström M. Kinesiophobia in patients with chronic 
musculoskeletal pain: differences between men and women. J Rehabil Med. 2008;40(5):375–
80.  
30.  Verbunt JA, Seelen HA, Vlaeyen JW, Heijden GJ van der, Knottnerus JA. Fear 
of injury and physical deconditioning in patients with chronic low back pain1. Arch Phys 
Med Rehabil. 2003;84(8):1227–32.  
31.  Bäck M, Cider Å, Herlitz J, Lundberg M, Jansson B. The impact on 
kinesiophobia (fear of movement) by clinical variables for patients with coronary artery 
disease. Int J Cardiol. 2013;167(2):391–7.  
32.  Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). Viktigt men 
svårt mäta livskvalitet [Internet]. 2012 [citerad 17 mars 2017]. Tillgänglig vid: 
http://www.sbu.se/sv/publikationer/vetenskap--praxis/vetenskap-och-praxis/viktigt-men-
svart-mata-livskvalitet/ 
33.  Carr AJ, Gibson B, Robinson PG. Is quality of life determined by expectations 
or experience? BMJ. 2001;322(7296):1240–3.  
34.  Dueñas M, Ramirez C, Arana R, Failde I. Gender differences and determinants 
of health related quality of life in coronary patients: a follow-up study. BMC Cardiovasc 
Disord. 2011;11:24.  
35.  Ware JE, Sherbourne CD. The MOS 36-item short-form health survey (SF-36). 
I. Conceptual framework and item selection. Med Care. 1992;30(6):473–83.  



 23 

36.  Rabin R, Charro F de. EQ-SD: a measure of health status from the EuroQol 
Group. Ann Med. 2001;33(5):337–43.  
37.  Coons SJ, Rao S, Keininger DL, Hays RD. A comparative review of generic 
quality-of-life instruments. PharmacoEconomics. 2000;17(1):13–35.  
38.  Westin L, Carlsson R, Israelsson B, Willenheimer R, Cline C, McNeil TF. 
Quality of life in patients with ischaemic heart disease: a prospective controlled study. J 
Intern Med. 1997;242(3):239–47.  
39.  Heo S, Doering LV, Widener J, Moser DK. Predictors and effect of physical 
symptom status on health-related quality of life in patients with heart failure. Am J Crit Care 
Off Publ Am Assoc Crit-Care Nurses. 2008;17(2):124–32.  
40.  Gulliksson M, Burell G, Lundin L, Toss H, Svärdsudd K. Psychosocial factors 
during the first year after a coronary heart disease event in cases and referents. Secondary 
Prevention in Uppsala Primary Health Care Project (SUPRIM). BMC Cardiovasc Disord. 
2007;7:36.  
41.  van Jaarsveld CHM, Sanderman R, Ranchor AV, Ormel J, van Veldhuisen DJ, 
Kempen GIJM. Gender-specific changes in quality of life following cardiovascular disease: a 
prospective study. J Clin Epidemiol. 2002;55(11):1105–12.  
42.  Björk J. Praktisk statistik för medicin och hälsa. 1. uppl. Stockholm: Liber; 
2011. 327 s.  
43.  Lundberg MKE, Styf J, Carlsson SG. A psychometric evaluation of the Tampa 
Scale for Kinesiophobia — from a physiotherapeutic perspective. Physiother Theory Pract. 
2004;20(2):121–33.  
44.  Bäck M, Jansson B, Cider  ã, Herlitz J, Lundberg M. Validation of a 
questionnaire to detect kinesiophobia (fear of movement) in patients with coronary artery 
disease. J Rehabil Med. 2012;44(4):363–9.  
45.  EQ-5D-3L_UserGuide_2015.pdf [Internet]. [citerad 14 november 2017]. 
Tillgänglig vid: https://euroqol.org/wp-content/uploads/2016/09/EQ-5D-
3L_UserGuide_2015.pdf 
46.  Dorman PJ, Waddell F, Slattery J, Dennis M, Sandercock P. Is the EuroQol a 
valid measure of health-related quality of life after stroke? Stroke. 1997;28(10):1876–82.  
47.  Fransen M, Edmonds J. Reliability and validity of the EuroQol in patients with 
osteoarthritis of the knee. Rheumatol Oxf Engl. 1999;38(9):807–13.  
48.  Richard Taylor. Interpretation of the Correlation Coefficient: A Basic Review. J 
Diagn Med Sonogr. 01 januari 1990;6(1):35–9.  
49.  Hjärt-Lungfonden. Hjärtinfarkt symptom [Internet]. [citerad 19 november 
2017]. Tillgänglig vid: https://www.hjart-
lungfonden.se/Sjukdomar/Hjartsjukdomar/hjartinfarkt/Symptom-vid-
hjartinfarkt/?gclid=CjwKCAiA9MTQBRAREiwAzmytw5BvvA7Vr2IT49wb4KaW1lhZrVo
QrWphI4cloMIVx6ZmsBb6VZuDNxoCo1sQAvD_BwE 
50.  Houben RMA, Leeuw M, Vlaeyen JWS, Goubert L, Picavet HSJ. Fear of 
Movement/Injury in the General Population: Factor Structure and Psychometric Properties of 
an Adapted Version of the Tampa Scale for Kinesiophobia. J Behav Med. 2005;28(5):415–24.  
51.  Lindal E, Breivik H. Fear and catastrophizing thoughts aggravate risks of 
chronic pain after a fracture. Scand J Pain. 2010;1(1):7.  
52.  Allmänna rekommendationer om fysisk aktivitet [Internet]. [citerad 02 
december 2017]. Tillgänglig vid: http://www.fyss.se/rekommendationer-for-fysisk-aktivitet/ 
53.  Anokye NK, Trueman P, Green C, Pavey TG, Taylor RS. Physical activity and 
health related quality of life. BMC Public Health. 2012;12:624.  
54.  Emery CF, Yang H-C, Frierson GM, Peterson LJ, Suh S. Determinants of 
physical activity among women treated for breast cancer in a 5-year longitudinal follow-up 



 24 

investigation. Psychooncology. 2009;18(4):377–86.  
55.  Heran BS, Chen JM, Ebrahim S, Moxham T, Oldridge N, Rees K, m.fl. 
Exercise-based cardiac rehabilitation for coronary heart disease. Cochrane Database Syst Rev. 
2011;(7):CD001800.  
56.  Bailey KM, Carleton RN, Vlaeyen JWS, Asmundson GJG. Treatments 
Addressing Pain-Related Fear and Anxiety in Patients with Chronic Musculoskeletal Pain: A 
Preliminary Review. Cogn Behav Ther. 2010;39(1):46–63.  
57.  Kristofferzon M-L, Löfmark R, Carlsson M. Coping, social support and quality 
of life over time after myocardial infarction. J Adv Nurs. 2005;52(2):113–24.  
58.  Kristofferzon M-L, Löfmark R, Carlsson M. Perceived coping, social support, 
and quality of life 1 month after myocardial infarction: a comparison between Swedish 
women and men. Heart Lung J Crit Care. 2005;34(1):39–50.  
59.  Statistik om hjärtinfarkter [Internet]. [citerad 02 december 2017]. Tillgänglig 
vid: http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/hjartinfarkter 
  



 25 

Bilaga 1 

  



 26 

Bilaga 2 

     
 

SKRIFTLIG PATIENTINFORMATION 
Rörelserädsla och den fysiska aktivitetens inverkan på livskvalitet hos personer som 

genomgått hjärtinfarkt eller hjärtoperation 
 
Fysisk aktivitet är en stark faktor i att förhindra återinsjuknande i hjärt- och kärlsjukdom, dess 
effekter på kroppen är välstuderade men ändå är följsamheten och bibehållandet av fysisk 
aktivitet svåra att uppnå. Forskning har visat att rörelserädsla drabbar c:a 20% av alla dem 
som drabbats av hjärt- och kärlsjukdom men de psykologiska aspekterna i detta är inte särskilt 
välstuderade. Genom den här studien hoppas vi kunna undersöka sambandet mellan 
rörelserädsla, livskvalitet och fysisk aktivitet hos den här gruppen vilket kan bidra till att 
utveckla hjärtrehabiliteringen ytterligare.  
Studien kommer att utföras utav oss, två fysioterapeutstudenter, där syftet är att ta reda på hur 
rörelserädsla, livskvalitet och fysisk aktivitet ser ut hos personer efter hjärthändelse. 
 
Hur går studien till,  
Studien innefattar tre frågeformulär som undersöker rörelserädsla, livskvalitet och fysisk 
aktivitet. Du kommer att i var och ett av de tre frågeformulären svara på frågor rörande 
rörelserädsla, livskvalitet och fysisk aktivitetsnivå. Varje formulär tar ca. 5-10 min att fylla i. 
När du fyllt i formulären lägger du dessa i det medföljande kuvertet som du sedan ger till din 
ansvarige fysioterapeut. Formulären kommer du att kunna fylla i på valfri plats och om du 
önskar hjälp när du fyller i dem kommer vi att finnas på plats i samband med hjärtgruppens 
träningstillfällen.  
 
Sekretess 
Dina personuppgifter kommer att hållas konfidentiella och de svar Du anger kommer att 
behandlas så att obehöriga ej får tillgång till dem. Resultaten kommer redovisas i grupp och 
informationen om dig kommer inte gå att identifiera.  
 
Studien är helt frivillig och Du har möjlighet att avbryta när som helst. Du behöver inte ange 
någon anledning till varför du vill avsluta ditt deltagande.  
  
Kontakta oss vid frågor; 
 
 Uppsala 29 Mars 2017 
Emelie Palm  
emelie.palm.0516@student.uu.se 
076-70 625 87 
 
Ansvarig handledare 
Charlotte Urell 
Med. Dr och adjunkt på Institutionen för 
Neurovetenskap, Uppsala universitet 

Sara Josefsson 
sara.josefsson.7655@student.uu.se 
073-04 655 93 
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Jag har läst och uppfattat informationen som givits ovan och jag samtycker till att:  

•   Frivilligt delta i studien   
•   Studieledarna samlar in och bearbetar mina uppgifter, på det sätt som beskrivs i 

informationen ovan.   
	 

....................................... ..........................................  .................  	 
Namn   Namnförtydligande   Datum  	 
	 

………………………… 

Ditt telefonnummer 
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Frändin/Grimby aktivitetsskala    

Varje siffra framför nedanstående påståenden representerar en specifik nivå av fysisk 

aktivitet. Markera, med en ring runt den av siffrorna 1-6 som bäst motsvarar din nivå av 

fysisk aktivitet under den senaste veckan. Det räcker att uppfylla ett av påståendena för att 

denna skall kunna ringas in som din fysiska aktivitetsnivå.  

1. Knappast någon fysisk aktivitet.  

2. Mestadels sittande, ibland promenad, lätt trädgårdsarbete, ibland lätt hushållsarbete såsom 

att värma upp mat, damma eller "plocka undan".  

3. Lätt fysisk aktivitet cirka 2-4 h per vecka såsom promenader, fiske, dans, trädgårdsarbete 

etc. inklusive promenad till och från affären. Huvudansvaret för lättare hemarbete såsom 

matlagning, damning, "plocka undan" och bädda sängarna. Utför eller tar del av 

veckostädning.  

4. Medelmåttig fysisk aktivitet 1-2 h i veckan såsom jogging, simning, gymnastik, hårdare 

trädgårdsarbete, laga saker hemma eller lätt fysisk aktivitet mer än 4 h per vecka. 

Huvudansvaret för allt hemarbete, lätt såväl som tungt. Veckostädning med dammsugning, 

golvtvätt och fönsterputs.  

5. Medelmåttig fysisk aktivitet 3 h per vecka såsom tennis, simning, jogging etc.  

6. Hård eller mycket hård fysisk aktivitet regelbundet och flera gånger per vecka, där den 

fysiska ansträngningen är stor såsom vid jogging och skidåkning.  
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Tampaskalan för kinesiofobi – svensk version hjärtbesvär (TSK-SV Heart) 

(originalversion Tampa Scale for Kinesiophobia av Miller RP, Kori SH, Todd DP) 

(denna version något modifierad för att passa patienter med hjärtbesvär) 

 

Nedan följer olika erfarenheter som andra patienter delgivit oss. Var vänlig och ringa in 

lämplig siffra från 1-4 för varje påstående. Läs och besvara varje påstående så gott Du kan.  

 
       
 Håller inte 

alls med 
  Håller  

med helt 
1. Jag är rädd för att jag kan skada mig  
 under fysisk aktivitet/träning. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

2. Om jag försökte vara fysiskt aktiv/träna så  
      skulle mina hjärtbesvär öka. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

3. Min kropp säger mig att jag har någon 
allvarlig åkomma. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

4. Mina hjärtbesvär skulle troligen lindras om 
 jag var fysiskt aktiv/tränade. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

5. Människor tar inte mitt medicinska tillstånd 
tillräckligt allvarligt. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

6. Mina hjärtbesvär har försvagat mig 
 kroppsligen för resten av mitt liv. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

7. Hjärtbesvär beror alltid på kroppslig skada. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

8. Bara för att någonting framkallar obehag 
 i bröstet behöver det inte betyda att det 
 är farligt. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

9. Jag är rädd för att jag skulle kunna skada 
 mig själv oavsiktligt. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

10. Genom att vara försiktig med onödiga 
 rörelser kan jag förhindra att hjärtbesvären 
förvärras. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 
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 Håller inte 
alls med 

  Håller  
med helt 

11. Jag skulle inte ha så här mycket hjärtbesvär 
om det inte var något farligt på gång i min 
kropp. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

12. Även om jag har hjärtbesvär klarar jag mig 
 bättre om jag är fysiskt aktiv/tränar. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

13. Hjärtbesvären säger mig när jag skall sluta 
 vara fysiskt aktiv/träna, så att jag inte 
 skadar mig själv. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

14. Det är verkligen inte säkert för en person  
med mina besvär att vara fysiskt aktiv/träna. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

15. Jag kan inte göra samma saker som andra 
 eftersom det är för stor risk att få  
 hjärtbesvär. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

16. Även om någonting orsakar mig mycket  
 hjärtbesvär så tror jag faktiskt inte att  
 det är farligt. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

17. Ingen ska behöva vara fysiskt aktiv/träna  
 när hon eller han har hjärtbesvär. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svensk originalversion (2003),  
Mari Lundberg (mari.lundberg@orthop.gu.se), Jorma Styf, Sven Carlsson 
reviderad för hjärtbesvär 2007  
Mari Lundberg, Maria Bäck, Åsa Cider 
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Formulär EQ5D  

_________________________________________________________ 

Markera, genom att kryssa i en ruta i varje nedanstående grupp vilket påstående som bäst 

beskriver Ditt hälsotillstånd i dag.  

Rörlighet  
 
1. Jag går utan svårigheter 	 

2. Jag kan gå men med viss svårighet  

3. Jag är sängliggande  

Hygien  
 
1. Jag behöver ingen hjälp med min dagliga hygien, mat eller påklädning  

2. Jag har vissa problem att tvätta eller klä mig själv 	 

3. Jag kan inte tvätta eller klä mig själv  

Huvudsakliga aktiviteter (t ex arbete, studier, hushållssysslor, familje- och 

fritidsaktiviteter) 	 

1. Jag klarar av mina huvudsakliga aktiviteter 	 

2. Jag har vissa problem med att klara av mina huvudsakliga aktiviteter  

3. Jag klarar inte av mina huvudsakliga aktiviteter  

Smärtor/besvär  
 
1. Jag har varken smärtor eller besvär  

2. Jag har måttliga smärtor eller besvär  

3. Jag har svåra smärtor eller besvär  

Oro/nedstämdhet  
 
1. Jag är inte orolig eller nedstämd 	 

2. Jag är orolig eller nedstämd i viss utsträckning  

3. Jag är i högsta grad orolig eller nedstämd  
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Till hjälp för att avgöra hur bra eller dåligt ett hälsotillstånd är, finns den termometer-liknande 
skalan till höger. På denna har Ditt bästa tänkbara hälsotillstånd markerats med 100 och Ditt 
sämsta tänkbara hälsotillstånd med 0.  

Vi vill att Du på denna skala markerar hur bra eller dåligt Ditt hälsotillstånd är, som Du själv 
bedömer det. Gör detta genom att dra en linje från nedanstående ruta till den punkt på skalan 
som markerar hur bra eller dåligt Ditt nuvarande hälsotillstånd är.  

Bästa tänkbara tillstånd 

Sämsta tänkbara tillstånd                                                                             



 

	  


