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Útdráttur 

Árlega deyja um 500 Íslendingar af völdum hjarta- og æðasjúkdóma sem gerir 

þessa sjúkdóma að algengustu dánarorsök hér á landi. Meðal hinna fjölda sálrænna 

viðbragða sem komið geta í kjölfar kransæðastíflu er kvíði algengastur. Hjá 

kransæðasjúklingum virðist kvíði auka líkur á dauðsföllum. Tilgangur þessarar 

rannsóknar var að kanna orsakir og einkenni kvíða hjá kransæðasjúklingum. Rannsóknir 

sýna að kvíði getur haft neikvæð áhrif á batahorfur og því mikilvægt að greina hann og 

meðhöndla í tíma. 

Rannsóknarspurningin sem sett var fram var: Hvað orsakar kvíða hjá 

kransæðasjúklingum og hver eru helstu einkenni kvíðans? 

Við gerð rannsóknarinnar var notað eigindlegt rannsóknarsnið samkvæmt 

fyrirbærafræðilegri rannsóknaraðferð Vancouver-skólans. Úrtakið samanstóð af fjórum 

einstaklingum sem greinst höfðu með kvíða á göngudeild kransæðasjúklinga með HADS 

kvíðaprófinu. Eitt viðtal var tekið við hvern meðrannsakenda, viðtölin tóku um hálfa til 

eina klukkustund.  

Í niðurstöðunum voru greind þrjú þemu, þau voru: að þekkja sjálfan sig, lífið eftir 

kransæðastíflu og reynsla af heilbrigðisþjónustu. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að orsakir 

kvíðans voru óþarfa áhyggjur af hverju sem væri og einkenni kvíða eru að miklu leyti 

líkamleg. Meðrannsakendur fundu allir fyrir kvíða í starfi meðan þeir voru úti á 

vinnumarkaðnum. Þeim fannst öllum gildi hreyfingar skipta mestu máli í bataferlinu. 

Almennt voru þeir sammála um að viðmót og þjónusta heilbrigðisstarfsfólks væri góð en 

þó komu fram góðar ábendingar um hvað mætti betur fara. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar eru að mestu í samræmi við aðrar rannsóknir. Rannsakendur telja að 
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niðurstöðurnar gefi mikilvæga innsýn inn í líðan kransæðasjúklinga sem er mikilvægur 

hluti af heildrænni hjúkrun. 

 

Lykilorð: Kvíði, kransæðasjúkdómur, brjóstverkur, hjartaþræðing, Hospital 

Anxiety And Depression Scale (HADS) kvíðapróf. 
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Abstract 

 The annual mortality-rate in Iceland involving coronary and vascular 

diseases is around 500 individuals. Among the various psychological responses occurring 

in the aftermath of a coronary thrombosis, anxiety was the most common one. Anxiety 

seemed to have a hazardous effect on the patients´ health, and increase possibility of 

death. The aim of this research was to investigate causes and symptoms of anxiety among 

coronary heart patients after coronary angiography. Researches show that anxiety can 

have negative effects on prognosis and that is why it s necessary to detect it and treat it in 

time.  

The research question that was asked was: What causes anxiety among coronary 

heart patients and what are generally the symptoms of anxiety?  

The research method used was a qualitative research design according to the 

phenomenology from the Vancouver-school of phenomenology. The sample consisted of 

four individuals that had been diagnosed with anxiety at an outpatient department for 

coronary heart patients, the diagnostic tool was the HADS anxiety test. One interview 

was taken with each co-researcher, which duration was from half an hour to one hour. 

Three themes were analysed; to know yourself, life after coronary thrombosis and 

the patients´ experience of health services. The conclusions drawn were that mostly the 

causes of the anxiety were unnecessary concerns, and symptoms of anxiety were mainly 

physical. All co-researchers percieved anxiety during their active working time when 

employed. In the process of recovery the co-researchers experienced that the physical 

rehabilitation was a very important part. They were satisfied with their care although they 

gave some suggestions to enhance the quality of care. The results of this study are mostly 
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in accordance with other studies. Researchers believe that the results give an important 

view on anxiety and patients perceptions of anxiety after a coronary angiography. 

 

Key words: Anxiety, coronary disease, angina, coronary angiography, Hospital 

Anxiety And Depression Scale (HADS) anxiety test. 
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