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»Du burde ikke forsøge at helbrede kroppen uden at helbrede sjælen. 
Helbredelse af mange sygdomme er ukendt for læger, fordi de overser 
helheden«.        
       Hippocrates

Det var forår, jeg arbejdede i almen praksis som uddannelseslæge, og en 
dag kom Per, en 65-årig mand, for at få en steroidinjektion pga. birkeal-

Månedsskriftet formidler resuméer af ph.d.-afhandlinger, 
udgående fra de almenmedicinske forskningsmiljøer i  
Danmark. Resuméet skal gengive afhandlingens vigtigste 
resultater og implikationer for almen praksis. Ph.d.-uddan-
nelsen har et omfang, der svarer til tre års fuldtidsbeskæfti-
gelse. Inden for denne tidsramme skal den ph.d.-studerende 
gennemføre et uddannelsesprogram, der omfatter: 

•	 Et	selvstændigt	forskningsprojekt,	der	udføres	under	
vejledning. 

•	 Et	kursusprogram,	der	i	omfang	svarer	til	et	halvt	års	
studietid (30 ECTS-point). 

•	 Etablering	af	tilknytning	til	et	eller	flere	andre	forsker-
miljøer (primært i udlandet). 

•	 Erfaring	med	undervisning	og	anden	form	for	videnfor-
midling.
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ph.d.-forsvar.

 Depression efter akut 
myokardieinfarkt øger 
dødeligheden
Resume af ph.d.-afhandling

 Af Karen Kjær Larsen

Biografi
Forfatter er i hoved-

uddannelse i almen 

medicin og ansat ved 

Sektion for Almen 

Medicin i Aarhus

Forfatters adresse
Sektion for Almen 

Medicin, Institut for 

Folkesundhed, Aarhus 

Universitet, Bartholins 

Allé 2, 8000 Aarhus C.

kkl@alm.au.dk



508

M
ån

ed
ss

kr
if

t f
or

 a
lm

en
 p

ra
ks

is
 ju

n
i 2

0
13

Ph.d.-resumé

lergi. I journalen kunne jeg se, at han tilfældigvis havde været indlagt 
med et akut myokardieinfarkt (AMI) kort forinden, og jeg spurgte til, 
hvordan det hele gik. »Jeg har fået en masse medicin, de skannede mit 
hjerte og sagde, at det hele så godt ud … men jeg føler mig ikke rigtig 
godt tilpas«, sagde han og fortsatte: »Jeg træner et hold juniordrenge, og 
jeg plejer at gå meget op i deres kampe, men nu er jeg faktisk ligeglad«. 

Han havde fået steroidinjektionen. På et sølvfad serverede han nu 
et kernesymptom på depression. Jeg havde heldigvis god tid, så jeg 
fulgte op med et klinisk interview. Det viste, at han havde en depression 
af moderat sværhedsgrad, ingen selvmordstanker. Han fik skriftlig 
information om depression og en ny tid efter to dage. Da han var gået, 
tænkte jeg lidt over tilfældigheden i, at jeg havde opdaget depressionen. 
Det var hans held, at han havde birkeallergi, men er der andre derude? 

Foto: Colourbox.
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Det påvirkede Pers livskvalitet, men var der ikke også noget om, at pa-
tienter med kronisk somatisk sygdom og komorbid depression har en 
dårligere prognose? Og skyldes det depressionen i sig selv, eller at  
patienter med depression har en mere usund livsstil og dårligere medi-
cinadhærens? 

Baggrund og formål
Selvom det er 2.500 år siden, at den moderne lægekunsts fader filosofe-
rede over sammenhængen mellem psyke og soma, er hans læresætning 
fortsat yderst relevant i vores behandling af patienter med kroniske 
somatiske sygdomme. Gennem de sidste 30 år er dødeligheden af 
hjerte-kar-sygdomme faldet markant pga. forbedringer inden for fore-
byggelse og behandling, men en undergruppe af patienter ser ud til ikke 
at have opnået de samme fremskridt. Stigende opmærksomhed er 
derfor blevet rettet mod andre risikofaktorer end de traditionelle biome-
dicinske, herunder depression. AMI er en alvorlig livsbegivenhed, som 
øger risikoen for depression. Flere og flere undersøgelser viser, at de-
pression er forbundet med en dårligere prognose, men de bagvedlig-
gende mekanismer er uafklarede, og ingen tidligere studier har under-
søgt, om den mentale belastning ved at få et AMI er så stor, at den øger 
risikoen for at begå selvmord. Flere forskellige forklaringsmodeller på 
sammenhængen mellem post-AMI-depression og den forringede pro-
gnose er anlagt; en biologisk forklaringsmodel foreslår, at depression 
forringer prognosen via hyperaktivitet i HPA-aksen, forstyrrelser i det 
autonome nervesystem og hjerterytmevariabiliteten, koagulationsfor-
styrrelser, endoteldysfunktion i koronarkarrene og aktivering af im-
munsystemet, som alle bidrager til øget risiko for ventrikelflimmer eller 
koronartrombose. En adfærdsmæssig forklaringsmodel foreslår, at 
patienter med depression har en mindre sund livsstil, inklusive kost, 
rygning og motion, og har dårligere adhærens til sekundær profylaktisk 
medicin. En stærkt negativ sammenhæng ses desuden mellem lav social 
støtte (bo alene, ingen nære relationer) og forringet prognose blandt 
AMI-patienter, og derudover spiller sværhedsgraden af hjertesygdom-
men både en stor rolle for udviklingen af depression og for prognosen. 
Selvom depression efter AMI forekommer hyppigt og er belastende, 
viser studier også, at depression er underdiagnosticeret og underbe-
handlet. For at kunne udvikle nye strategier til at forbedre behandlings-
kvaliteten for personer med depression efter AMI er det nødvendigt at 
vide mere om de mekanismer, der påvirker prognosen, og om måden, 
hvorpå depression efter en blodprop i hjertet håndteres i den primære 
og sekundære sundhedssektor i Danmark. Det overordnede formål med 
denne afhandling er underopdelt i fire specifikke formål, som er:

1. At undersøge forekomsten af depression efter tre måneder hos 
personer med AMI og undersøge omfanget af hospitalsbaseret 
psykosocial rehabilitering.

Foto: Colourbox.
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Ph.d.-resumé 2. At undersøge praktiserende lægers praksis med hensyn til at 
screene for depression hos personer med AMI inden for det første 
år, samt at analysere om screeningsraten var forskellig i under-
grupper af personer med en særlig høj risiko for depression.

3. At analysere sammenhængen mellem depression efter AMI og nye 
hjerteanfald eller død, samt undersøge faktorer af betydning for 
denne sammenhæng.

4. At analysere sammenhængen mellem blodprop i hjertet og selv-
mord.

Metode
Projektet bestod af to dele. I første del deltog over 900 patienter indlagt 
med AMI. Der blev udsendt spørgeskemaer til patienterne efter tre 
måneder, til patienternes praktiserende læge efter et år, og patienterne 
blev fulgt i tre år. Yderligere oplysninger blev indhentet fra registre. I 
anden del, som var et rent registerbaseret studie, identificeredes 20.000 
personer, som havde begået selvmord i 1981-2006, og de blev sammen-
lignet med ti gange så mange kontrolpersoner.

Resultater
Omkring en femtedel af patienterne i vores studie havde depression  
tre måneder efter AMI ifølge Hospital Anxiety and Depression Scale 
(HADS), ca. dobbelt så mange som i baggrundsbefolkningen. Godt 
halvdelen af disse patienter havde deltaget i en eller anden form for 
rehabilitering. 30% havde modtaget psykosocial støtte. 3% angav, at de 
var blevet undersøgt for depression via et spørgeskema under den 
hospitalsbaserede rehabilitering, som forløbsprogrammet foreskriver. 
Deltagelsesraten i psykosocial støtte og undersøgelse for depression var 
ens hos patienter med og uden depression tre måneder efter blodprop-
pen. 

Godt en fjerdedel af patienternes praktiserende læger angav, at de 
havde screenet patienten for depression inden for det første år efter, at 
vedkommende havde haft AMI. Screeningsraten var højere blandt pa-
tienter med tidligere psykisk sygdom og blandt patienter, der tre måne-
der efter blodproppen havde angst eller depression ifølge HADS. De 
fleste praktiserende læger, som screenede patienterne for depression, 
fulgte eksisterende retningslinjer og spurgte ind til specifikke depres-
sive symptomer frem for at anvende spørgeskemaer.

Depression ifølge HADS tre måneder efter AMI var relateret til en 
øget risiko for en ny hjerteevent eller død. Sammenhængen var delvist 
forklaret af sværhedsgraden af den underliggende hjertesygdom og af 
fysisk inaktivitet, men depression forblev efter justering for disse fakto-
rer (+ socialstatus, rygning og medicinsk behandling) en uafhængig 
risikofaktor for en forringet prognose. Vi fandt en tendens til, at sti-
gende fysisk aktivitet og brug af antidepressiva mindskede sammen-
hængen mellem depression efter AMI og en forringet prognose.
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AMI øgede risikoen for at begå selvmord. Risikoen var særligt 
forhøjet umiddelbart efter AMI, men forblev forhøjet i mere end fem år 
efter. Sammenhængen mellem AMI og selvmord var stabil igennem hele 
studieperioden (1981-2006), selvom mange andre faktorer ændrede sig 
undervejs (f.eks. selvmordsraten, behandlingen af AMI).

Konklusion og perspektiver
Denne afhandling viser, at depression efter en blodprop i hjertet er 
hyppig, underdiagnosticeret og af stor betydning for patientens pro-
gnose. Omkring en femtedel af de patienter, der får en blodprop i hjer-
tet, lider af depression efter tre måneder. Eksisterende retningslinjer 
anbefaler screening for depression, men screening er ikke systematisk 
implementeret hverken i den hospitalsbaserede rehabilitering eller i 
almen praksis. Fraværet af en sådan systematisk screening betyder, at 
en stor andel af de patienter, der lider af depression efter en blodprop i 
hjertet, ikke bliver fundet. En blodprop i hjertet øger risikoen for selv-
mord, og depression efter blodprop i hjertet forringer patientens over-
ordnede prognose. Denne afhandling indikerer, at fysisk aktivitet og 
behandling med antidepressiva påvirker den forringede prognose i 
gunstig retning, men større studier er påkrævet for at kunne bestemme 
vigtigheden af disse faktorer og evaluere deres betydning for behandlin-
gen af patienter med depression efter blodprop i hjertet.

Ph.d.-afhandlingen: »Depression following myocardial infarction – an 
overseen complication with prognostic importance« udgår fra Sektion 
for Almen Medicin, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet 

Forsvaret fandt sted i Aarhus den 25. april 2013.
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