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Kranskärlssjukdom och sjukfrånvaro
Kranskärlssjukdom är den vanligaste dödsorsaken och en ledande orsak till kronisk
sjukdom i Sverige med stora kostnader för sjukvården och samhället. Det saknas dock
vetenskapligt baserad kunskap om adekvat sjukskrivning i förhållande till sjukdomens
allvarlighetsgrad. Projektet syftar till att överbrygga forskningstraditioner inom
kardiologi, psykiatrisk epidemiologi och försäkringsmedicin. Detta tvärvetenskapliga
ansats krävs för att svara på det växande behovet av en vetenskaplig kunskapsbas som
kan underlätta utformandet av personbaserad vård för patienter med kranskärlssjukdom.
Projektet inkluderar forskning på två viktiga aspekter av kranskärlsjukdom: sjukfrånvaro
(mätt som sjukskrivning och förtidspension) och samsjuklighet med depression och
ångeststörningar. En särskild fokus ligger på akut hjärtinfarkt.
Mer specifikt avser projektet att granska 1) förloppet av depression och ångeststörningar
före och efter att en förtidspension relaterad till kranskärlssjukdom beviljats och 2)
effekten av depression och ångeststörningar på prognosen efter akut hjärtinfarkt i termer
av långvarig sjukfrånvaro, återinsjuknandet som kräver sjukhusvård och dödlighet. På
grund av den individuella variationen i uppkomsten och hälsoutvecklingen av
kranskärlsjukdom och depression/ångest, kontextualiseras studierna både ur ett
livsloppsperspektiv och ur ett perspektiv på individuella skillnader i vårdbehovet.
Forskningsfrågorna studeras med hjälp av två stora populationsbaserade registerstudier,
dels en studie på hela svenska befolkningen och dels en studie som bygger på nationella
kvalitetsregister. Båda studier inkluderar omfattande kliniska och sociodemografiska
uppgifter.
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