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Tittel: 
Hjertefunksjon forbundet med tidligere, nåværende og repeterte angst og depresjonssymptomer. 
 

Formål: 
Det er godt kjent at depresjon- og angst – symptomer er forbundet med økt risiko for hjertesykdom, 

slik som hjerteinfarkt eller hjertesvikt. Men hjertesykdom utvikles langsomt, over tiår. Dersom 

angst- og depresjons- symptomer er årsak til hjertesykdomsutvikling, så kan tidlig oppdagelse av slik 

risiko gjøre det mulig å behandle/ forebygge utvikling av hjertesykdom.  
 

Metode: 
Vår studie utgår fra en hjerteundersøkelse med ekkokardiografi av ett tilfeldig utvalg av friske 

deltagere (n=1034) i HUNT3 (2006–2008) og som samtidig hadde svart på angst og 

depresjonsspørsmål i HUNT3. Deltagerne var friske, og måtte ikke ha diabetes, høyt blodtrykk eller 

kjent hjertekarsykdom for å kunne delta på den ekkokardiografiske undersøkelsen. 700 (67.7%) av 

personene i studien hadde i tillegg også besvart angst og depresjonsspørsmål i HUNT2 (1995–97). 
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Vi fant ingen sammenheng mellom nåværende, tidligere eller repeterte angst symptomer og 

hjertefunksjon 

 
Resultat: 
Per 5 enhets økt depresjonsscore observerte vi 8% (95% CI 14%–3%) redusert diastolisk funksjon 

ved gjentatt depresjon og 5% (95% CI 9%–1%) redusert diastolisk funksjon ved tidligere 

depresjonssymptomer. Hos kvinner fant vi også 4% (95%CI 8%–0%)redusert funksjon av venstre 

ventrikkels systoliske funksjon forbundet med depresjon. 

Konklusjon: 
I lys av at det var repeterte depresjonssymptomer som var forbundet med dårligst 

hjertefunksjon, så er det interessant at tidligere klinisk randomiserte studier har funnet at pasienter 

med repeterte depresjonssymptomer reagerer spesielt positivt på behandling for depresjon. I klinisk 

praksis ser vi at pasienter ofte har samtidig angst og depresjon, og det er anbefalt å behandle begge 

tilstander for å få best effekt. 

 


