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Kan man dø af skræk?



Kan man dø af grin?



Flere med hjertesygdom om mandagen?



Der er sket en så hurtig udvikling i samfundet 
fra nomader på sletterne til moderne byboer at 
den biologiske krop ikke har kunnet følge med



Take home message nr. 1

Vi har ikke længere brug for kun at opfange 
faresignaler, men også for at lære at opfange 
signaler på sikkerhed.



Risikofaktorer for udvikling af hjertesygdom
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17. århundrede

The Heart-Brain connection

”Every affection of the mind that is attended
with either pain or pleasure, hope or fear, is the
cause of an agitation whose influense extends

to the heart”

-William Harvey



Psychocardiology



Hjertesygdom og sorg



Kan man dø af knust hjerte?



”Broken Heart” syndrom



Ghadri et al. 2016. The International 
Takotsubo Registry Rationale, Design, 
Objectives, and First Results.



International Expert Consensus Document on Takotsubo 
Syndrome (Part I): Clinical Characteristics, Diagnostic 
Criteria, and Pathophysiology. European Heart Journal 
(2018) 39, 2032–2046 



Ensomhed og hjertesygdom



Kan man dø af ensomhed?



Ensomhed

• 1) Ensomhed opstår som et 
resultat af oplevede mangler 
i de sociale relationer.

• 2) Ensomhed er en subjektiv 
oplevelse og ikke det 
samme som social isolation. 

• 3) Ensomhed er ubehageligt 
og stressende.



Hvor mange hjertepatienter er ensomme i Danmark?

• 33% af kvinderne, 24% af mændene



Ensomhed og dødelighed

AV Christensen et al. 2020. Significantly 
increased risk of all-cause mortality 
among cardiac patients feeling lonely





Forklaring?

Bert Uchino 

 

 

 

 

 

Social support: 
Struktur og funktion 

Sygelighed  

Dødelighed  
Psykologiske 

processer: 
Vurderinger, 

depression, kontrol 
 

Adfærdsmæssige 
processer: 

Sundhedsadfærd. 
Biologiske processer: 

Hjerte-kar, 
neuroendokrine, 
immunfunktion 



Take home message nr. 2

• Vær opmærksom på ensomhed for både mænd og kvinder og på 
mænd, som bor alene.

- Måske kan de guides ind i et fællesskab eller måske skal de have 
tættere ambulant opfølgning?



ANGST og hjertesygdom



Berlingske Tidende 2014



ICD
-implanteret hjertestøder



Rehabilitering



Fysisk funktion

Bold line = intervention, dotted line = control



Mentale komponenter (SF-36)

Bold line = intervention, dotted line = control





Angst -definition

• Frygt og rædsel er normale reaktioner på ydre og indre 
hændelser, som opleves som truende eller farlige 

• Man skelner mellem frygt og angst, idet angst tilsyneladende 
er uden årsag 

• Ved siden af den psykiske angstoplevelse er der 
sympatikusaktivering med kropslige symptomer som blandt 
andet hjertebanken, sveden, varme- eller kuldefølelse, tremor, 
uvirkelighedsfølelse 

• Patologisk angst er præget af, at angstsymptomerne udløses 
lettere end hos raske personer. Det er ofte tydeligt, at angsten 
er overdreven og urimelig eller tilsyneladende uden årsag



Hvordan undersøger og måler vi angst?

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)

1. Jeg har følt mig anspændt eller 
stresset
Det meste af tiden
En stor del af tiden
En gang imellem
Aldrig

2. Jeg har fortsat fundet glæde ved 
det, jeg plejede at glæde mig over
Helt som før
Ikke helt som før
Kun en smule
Næsten ikke

3. Jeg har haft en slags forskrækket 
følelse, som om noget frygteligt var 
ved at ske
Helt afgjort og ganske slemt
Ja, men det er ikke så slemt
En smule, men det bekymrer mig ikke
Slet ikke

4. Jeg har kunnet le og se det 
morsomme i mange ting
Lige så meget som altid
Ikke helt som før
Helt afgjort ikke som før
Slet ikke

5. Jeg har haft bekymrende tanker, 
der er faret igennem hovedet på mig
Næsten hele tiden
En stor del af tiden
En gang imellem, men ikke så ofte
Kun sjældent

6. Jeg har følt mig i godt humør
Aldrig
Ikke ofte
Somme tider
Det meste af tiden

7. Jeg har kunnet sidde behageligt og 
føle mig afslappet
Altid
Som regel
Ikke så ofte
Aldrig

8. Jeg har følt det, som om at jeg 
fungerede langsommere
Næsten hele tiden
Meget ofte
Somme tider
Aldrig



Hvorfor er det vigtigt at reagere på angst hos 
patienter med hjertesygdom?



Responders 
Ischemic 

heart 
disease

Arrhythmia Heart 
failure 

Congenital 
heart 

disease 

Infectious 
heart 

disease 

Heart 
valve 

disease 

Heart 
transplant

Other 
diagnoses 

Observation 
for heart 
disease 

p

n 16,712 7,179 4,322 987 115 204 975 136 321 2,473
HADS
HADS-A, mean (SE) 5.85

(0.03)
5.95 

(0.05)
5.52 

(0.06)
5.94 

(0.14)
5.49

(0.40)
5.35 

(0.30)
6.01 

(0.14)
3.39 

(0.37)
5.91 

(0.24)
6.21 

(0.09) <0.001
HADS-A ≥ 8, % 32.12 32.98 29.69 32.68 27.88 27.68 32.24 11.68 32.54 34.86 <0.001
HADS-D, mean (SE) 4.28 

(0.03)
4.34 

(0.04)
3.92

(0.06)
5.14 

(0.12)
4.03 

(0.35)
4.41 

(0.26)
4.67 

(0.12)
3.07

(0.33)
4.72 

(0.21)
4.21

(0.08) <0.001
HADS-D ≥ 8, % 19.15 19.71 16.66 24.70 16.91 17.69 20.68 11.18 22.23 19.43 <0.001

Best Middle Worst

HADS-A = Hospital Anxiety and Depression Scale - Anxiety; HADS-D = Hospital Anxiety and Depression Scale - Depression; SE = standard error.

• Differences in means between all diagnostic groups were tested using the F-test. Differences in proportions between all diagnostic groups were tested by the 
Pearson χ2-test. 

• Analyses were adjusted for sex, marital status, educational level, TU co-morbidity score, smoking, BMI and alcohol intake

Andel af patienter med angst og depression 
på tværs af hjertediagnoser

• En score over 8 indikerer angst/depression.
• 1.5-2 points forskel betragtes som klinisk relevant.



All patients Ischemic 
heart 

disease

Arrhythmia Heart failure Heart valve
disease

Combined 
groupa

Observation for 
heart disease

HR (CI)b HR (CI)b HR (CI)b HR (CI)b HR (CI)b HR (CI)b HR (CI)b

HADS-A≥8 vs. 
HADS-A<8

1.92
(1.52-2.42)*

1.76
(1.17-2.65)*

2.80
(1.69-4.64)*

2.10 
(1.14-3.87)*

1.28
(0.56-2.91)

2.96 
(1.03-8.51)*

3.15 
(1.31-7.61)*

HADS-D≥8 vs. 
HADS-D<8

2.29
(1.81-2.90)*

3.28
(2.16-4.98)*

3.08
(1.83-5.18)*

1.69 
(0.88-3.25)

0.88
(0.36-2.14)

3.58 
(1.14-11.22)*

1.85 
(0.74-4.62)

HADS-A = Hospital Anxiety and Depression Scale – Anxiety, HADS-D = Hospital Anxiety and Depression Scale – Depression,
a This group consists of patients with congenital heart disease, infectious heart disease, heart transplant and other small diagnostic groups.  

b Cox regression adjusted for age, sex, marital status, educational level, TU co-morbidity score, smoking, BMI and alcohol intake.
* Significance level set at 0.05.

Angst og depression som prædiktor for mortalitet 
på tværs af diagnoser







Her så vi at der var flere overvægtige og flere rygere og lidt mindre medicin adherence
blandt de angste hjertepatienter. Ingen forskel på alkoholforbrug

SK Berg et al. Mental health is a risk factor for poor 
outcomes in cardiac patients: Findings from the national 
DenHeart survey. J Psychosom Res. 2018



Screening og intervention mod angst hos 
patienter med ICD

http://www.rigshospitalet.dk/menu/


Hvor mange møder de diagnostiske kriterier for angst?



Table 2. Frequencies of anxiety type and adjustment disorder assessed by the SCID instrument

SK Berg et al. 2019: Do patients with ICD who 
report anxiety symptoms on Hospital Anxiety and 
Depression Scale suffer from anxiety?



Generaliseret angst 

• Angst som er generaliseret og vedvarende, men ikke 
begrænset til nogle bestemte situationer eller omstændigheder. 
Angsten kommer altså ikke i klare anfald, som ved panikangst 

• Angsten opstår typisk i forbindelse med (overdrevne) 
spekulationer eller bekymringer for sygdom eller ulykker for 
en selv eller de nærmeste 



Panikangst

• Akut opstående tilbagevendende anfald af svær angst (panik), 
som ikke umiddelbart er begrænset til specielle situationer 
eller omstændigheder, og derfor er uforudsigelig 

• Som ved andre angstlidelser omfatter de centrale symptomer 
pludselig indsættende hjertebanken, brystsmerter, 
kvælningsfornemmelse, svimmelhed og oplevelse af 
uvirkelighed (depersonalisation eller derealisation) 

• Det er centralt, at der opstår en rædsel for at dø (hjerteanfald), 
miste kontrollen over sig selv eller blive sindssyg 

• Der udvikles hurtigt forventningsangst (angsten for angsten) 



Screen-ICD: design

• 88 patienter delt i to grupper
• Den ene kontrol dvs. vanlig behandling
• Den anden intervention:
- Kognitiv terapi op til 15 konsultationer med en sygeplejerske (i 

snit 6-7 konsultationer)
Sygeplejerskerne var uddannet i kognitiv terapi og blev superviseret 
hver måned af en psykolog. 



Kognitiv terapi

Metoderne i den terapeutiske procedure er baseret på læringsteorier og fundamentet for kognitiv terapi
blev etableret af psykiateren Aron S. Beck i 1960’erne.
I behandlingen af angst, indeholdt forløbet nogle overordnede komponenter: 
1. Analyse af problemet: patientens aktuelle problemer identificeres og relateres til livshistoriske 

forhold der har betydning for dette, fx hjertestop. Det udforskes på hvilken måde antagelser og 
strategier grundlagt tidligere i livet har betydning for problemet og på de negative tanker, som er 
karakteristisk i forbindelse med angst. 

2. Psykoedukation: retter sig mod vidensformidling til patienten om hjertesygdom, ICD og 
håndtering af dette i hverdagslivet. I forbindelse med angst vil der typisk være tale om, at give 
patienten indsigt i det sympatiske nervesystems rolle i forbindelse med angst og i sammenhængen 
imellem negative automatiske tanker (katastrofetanker), kropslige fornemmelser, følelser og 
handlinger samt hvordan fx adfærdseksperimenter/eksponering i mange tilfælde kan lette 
tilstanden. 

3. Omstrukturering af negativ automatiske tanker: udarbejdelse af tankejournal, hvor 
sygeplejerske/psykolog og patient analyserer problemsituationer ved at skelne mellem ”situation”, 
”kropslige fornemmelser”, ”følelser”, ”negativ automatisk tænkning” samt ”adfærd”. 

4. Adfærdseksperimenter er en planlagt, systematisk udsættelse for den eller de situationer, som 
fremkalder angst. 

5. Hjemmeopgaver, som kan være registrering af observationer, som danner grundlag for indholdet i 
den kommende terapi, adfærdseksperimenter i praksis eller øvelser i mestring.



SK Berg et al. 2019: Cognitive behavioural therapy 
significantly reduces anxiety in patients with implanted 
cardioverter defibrillator compared with usual care: 
Findings from the Screen-ICD randomised controlled trial



Take home message nr. 3

• Undersøg om patienten lider af angst eller depression og 
iværksæt behandling eller henvis.



Opsummering

• Psykosociale faktorer er associeret med dårlige 
outcomes for personer med hjertesygdom og 
må betragtes som en risikofaktorer vi skal 
handle på, på linje med andre kendte 
risikofaktorer.



Instagram
professor_sygeplejerske
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