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Sammendrag 

 
Formål: Evaluere helserelatert livskvalitet (HQoL) longitudinelt etter hjertetransplantasjon og i tillegg 

undersøke sammenhenger mellom kliniske og sosiodemografiske variabler og endring i HQoL. 

Samtidig å evaluere prognostiske faktorer for utvikling av komplikasjoner og død i forløpet etter HTx. 

 

Teoretisk forankring: Wilson & Cleary’s livskvalitetsmodell ble brukt for å undersøke sammenheng 

mellom ulike forklaringsvariabler og HQoL. Teori om HQoL etter HTx, SF-36, samt teori om 

prognose og forløp etter hjertetransplantasjon ble anvendt. 

 

Metode: En longitudinell observasjonsstudie ble gjennomført for å studere endring i HQoL over seks 

år, målt med SF-36 i en gruppe fulgt opptil 22 år etter HTx. Bivariat og multippel lineær 

regresjonsanalyse ble brukt for å evaluere assosiasjoner mellom kliniske og sosiodemografiske 

variabler og endring i HQoL. I tillegg ble prognostiske variabler assosiert som prediktorer for 

koronarsykdom, redusert nyrefunksjon, kreft og død, evaluert med bivariat og multippel logistisk 

regresjon, samt Cox regresjonsanalyse. 

 

Resultater: I en longitudinell studie og repeterte målinger, fant vi at pasienter etter HTx viste en 

signifikant reduksjon i fysiske helse (PCS) (p = 0.001), mens mental helsestatus (MCS) viste ingen 

signifikant reduksjon. Reduksjonen i PCS var mer markant for pasienter ≥ 57 år. Vi fant at alder var 

assosiert med reduksjon i fysisk funksjon (PF) og generell helse (GH). Kreatinin og donoralder var 

assosiert med reduksjon i henholdsvis PF og GH. Fysisk helse (PCS) var signifikant assosiert med 

redusert risiko for koronarsykdom (OR = 0.96, p = 0.018) og død (HR = 0.97, p = 0.011) i multivariate 

analyser justert for andre forklaringsvariabler. Ingen HQoL-variabler var assosiert med risiko for kreft 

eller redusert nyrefunksjon.  

 

Konklusjon: Pasientene viste en reduksjon i HQoL med størst reduksjon i fysiske variabler. Fysisk 

helse (PCS) var en prediktor for koronarsykdom og total dødelighet. Denne studien viste at HQoL kan 

være et viktig supplement i oppfølgingen og behandling av pasienter etter transplantasjon med en 

viktig prognostisk verdi.  
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Abstract 

 
Purpose: To evaluate health-related quality of life (HQoL) in a long term 6-22 years after heart 

transplantation and also examine the relationship between clinical and sociodemographic variables and 

changes in HQoL. At the same time to evaluate prognostic factors for development of complications 

and death after HTx. 

 

Literature review: Wilson & Cleary's quality of life model was used to examine the relationship 

between different variables and HQoL. Theory on HQoL after HTx, SF-36, as well as theory on 

prognosis and course after heart transplantation was used. 

 

Method: A longitudinal observational study was conducted to study the changes in HQoL over six 

years, as measured by the SF-36 in one group followed up to 22 years after HTx. Bivariate and 

multiple linear regression analysis was used to evaluate associations between clinical and 

sociodemographic variables and changes in HQoL. In addition, the prognostic variables associated as 

predictors of cardiac allograft vasculopathy (CAV), renal insufficiency, cancer and death evaluated 

with bivariate and multiple logistic regression and Cox regression analysis. 

 

Results: In a longitudinal study and repeated measurements, we found that patients after HTx showed 

a significant reduction in physical health (PCS) (p = 0.001), while mental health status (MCS) showed 

no significant reduction. The reduction in the PCS was more pronounced in patients ≥ 57 years. 

Physical Health (PCS) was significantly associated with decreased risk of coronary artery disease (OR 

= 0.96, p = 0.018) and death (HR = 0.97, p = 0.011). No HQoL variables were associated with the risk 

of cancer or renal impairment. 

 

Conclusion: The patients showed a reduction in HQoL with the greatest reduction in physical 

variables. Physical Health (PCS) was a predictor of coronary heart disease and total mortality. This 

study showed that HQoL can be an important factor, in monitoring and treatment of patients after 

transplantation.  
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1 INTRODUKSJON 

Hjertesvikt er et alvorlig helseproblem i hele den vestlige verden og prevalensen av 

sykdommen er økende. Om lag 1-2% av befolkningen totalt eller 10% av den aldrende 

befolkning, lider av sykdommen hjertesvikt (1). I siste stadiet av tilstanden er prognosen 

dårlig og har en dødelighet tilsvarende maligne sykdommer (2). Hjertetransplantasjon (HTx) 

er en etablert og effektiv behandling av hjertesvikt som gis til en selektert gruppe pasienter 

med den mest alvorlige sykdomsprognosen etter strenge utvelgelseskriterier basert på 

internasjonale retningslinjer (3-5). Hjertetransplantasjon representerer ”gull standard” som 

behandling for endestadiet av hjertesviktdiagnosen (5;6). 

 

Den første hjertetransplantasjonen i Skandinavia ble gjennomført i Norge høsten 1983, og pr. 

01.01.13 er 754 pasienter blitt hjertetransplantert i Norge. De siste årene er det i gjennomsnitt 

utført 30-35 transplantasjoner per år, og donormangel er den viktigste begrensende faktoren 

for behandling (7). Av internasjonale data fremgår det at det gjennomføres i underkant av 

4000 hjertetransplantasjoner årlig på verdensbasis (6). 

 

Hjertetransplantasjon er en komplisert og ressurskrevende behandling og kortidsprognosen 

etter transplantasjon har vært lite forandret siste 10 år. Data fra OUS, Rikshospitalet viser en 

85% overlevelse etter ett år, og 50% overlevelse etter 12 år (7). Internasjonale registre for 

hjerte- og lungetransplanterte viser en median levetid etter transplantasjon på 11 år. Dette 

nivået har holdt seg stabilt de siste årene (6). Til tross for en bedret og mer optimal medisinsk 

behandling inkludert bruk av avanserte kirurgiske teknikker og kunstig mekanisk 

sirkulasjonssupport inntil transplantasjon, er sykelighet og mortalitet etter transplantasjon 

fortsatt høy. For den hjertetransplanterte betyr det å gjennomgå en transplantasjon at han 

resten av sin levetid må forholde seg til et komplisert og krevende behandlingsregime for å 

unngå avstøtning av det transplanterte hjertet, forebygge sykdomsutvikling og bedre 

langtidsoverlevelse. Denne immunsuppressive behandlingen har flere negative effekter som 

kan gi ulike symptomer og alvorlige komplikasjoner som kan påvirke både helse og 

livskvalitet (6;8-14). 

 

De gode resultatene med økende antall langtidsoverlevende, har de siste tiårene bidratt til et 

skifte i fokus fra utelukkende overlevelse til et økt fokus på helse og den transplantertes 

selvvurderte helse etter transplantasjon. Mål med behandlingen er ikke lenger kun bedret 
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overlevelse, men at den transplanterte oppnår tilsvarende grad av helse som før de ble syke 

(15;16). Pasientrapporterte livskvalitetsdata gir viktig informasjon for å forstå hvilke 

implikasjoner sykdommen og behandlingen har på den enkeltes helse. Måling av 

helserelaterte livskvalitet har stadig blitt mer vektlagt i klinisk virksomhet for å evaluere 

medisinsk behandling (17). Livskvalitetsdata er vurdert som et godt verktøy for å evaluere 

utvikling i pasientens opplevde fysiske og mentale helse fra tiden før transplantasjon, og i et 

langt perspektiv etter transplantasjon.  

 

Det er publisert en rekke studier hvor livskvalitet til hjertetransplanterte er evaluert (18-35). 

Hovedtyngden av disse er tverrsnittsstudier fra en populasjon målt på forskjellige tidspunkt i 

forløpet etter transplantasjon (20;22;29;35). Flest studier er gjort tidlig i fase etter 

transplantasjon og opptil 1-2 år etter transplantasjonstidspunktet (20;30;31). Resultatene her 

viser overveiende bedret livskvalitet i tidlig fase etter transplantasjon, mens studier gjort 

senere i forløpet etter HTx ikke er entydige. To studier gjennomført 5-10 år i forløpet etter 

HTx viste relativt god livskvalitet (23;35), en annen studie utført 9-13 år etter transplantasjon 

gir støtte til dette (32), mens to andre viste økt forekomst av depressive symptomer etter 6 og 

10 år etter transplantasjon (27;28). Eksisterende forskning gir altså ikke entydige svar på 

utviklingen i helserelatert livskvalitet. 

 

Med denne kunnskap og det faktum at hjertetransplanterte lever stadig lengre, er det behov for 

studier som evaluerer utvikling i helserelatert livskvalitet. Dette vil kunne gi oss kunnskap om 

hvilken påvirkning behandling og sykdom har på den transplantertes selvvurderte helse i et 

lengre forløp. Det er utført få studier som i et langtidsperspektiv har målt endring i opplevd 

helserelatert livskvalitet i den samme pasientgruppen, og hvor helserelatert livskvalitet er 

undersøkt mer enn 10 år etter transplantasjon. 

 

Masteroppgaven utgår fra et større forskningsprosjekt som er gjort ved hjertemedisinsk 

avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. I dette prosjektet ble psykosomatiske 

faktorer og deres betydning for prognose hos hjertetransplanterte kartlagt. Hovedstudien ble 

gjennomført i perioden 1998-2005. I denne masteroppgaven er fokus å undersøke helserelatert 

livskvalitet ved to ulike tidspunkt med seks års mellomrom. I gjennomsnitt er de 

hjertetransplanterte fulgt over en periode på 11.2 år etter transplantasjonstidspunktet. 
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Jeg har arbeidet ved Kardiologisk avdeling, OUS, Rikshospitalet siden 2004. I mitt arbeid 

som spesialsykepleier har jeg arbeidet med gjennomføring av forskningsprosjekter knyttet til 

hjertesviktpasienter inkludert prosjektet med pasienter som utredes for eller er blitt 

hjertetransplanterte. Jeg har observert at mange transplanterte oppgir å ha god livskvalitet, 

mens andre oppgir å ha redusert livskvalitet. Mange har symptomer og plager, og det synes 

som symptomene øker med antall år etter transplantasjon. Jeg er derfor interessert i å 

undersøke mulige forklaringer til dette. 

 

  

1.1 Hensikt 
 

Formålet med denne studien er å evaluere helserelatert livskvalitet (HQoL) longitudinelt etter 

hjertetransplantasjon. I tillegg å identifisere faktorer som predikerer endring i HQoL og 

utvikling av komplikasjoner i forløpet etter transplantasjon. Studien vil kunne gi ny kunnskap 

om HQoL hos hjertetransplanterte og bidra til at den enkelte pasient får mer optimal og 

differensiert oppfølging etter transplantasjon. 

 

 

1.2 Problemstilling 
 

I masteroppgaven stilles følgende forskningsspørsmål: 

1. I hvilken grad endres helserelatert livskvalitet seg over en 6 års periode hos voksne 

hjertetransplanterte pasienter? 

2. I hvilken grad er det sammenheng mellom sosiodemografiske variabler, kliniske 

variabler, forekomst av komplikasjoner og endring i helserelatert livskvalitet over en 6 

års periode hos hjertetransplanterte? 

3. I hvilken grad predikerer helserelatert livskvalitet, sosiodemografiske og kliniske 

variabler komplikasjoner som koronarsykdom, redusert nyrefunksjon, cancer, 

metabolske forstyrrelser og død senere i forløpet etter hjertetransplantasjon?  

4. Hva kjennetegner gruppen hjertetransplanterte som utvikler komplikasjoner i forløpet? 
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2 TEORETISK RAMMEVERK 

 

I dette kapittelet vil først en teoretisk beskrivelse av begrepet helserelatert livskvalitet 

presenteres, og deretter presenteres en teoretisk forklaringsmodell for livskvalitetsbegrepet. 

Videre vises ulike forskningsstudier publisert om helserelatert livskvalitet hos gruppen 

hjertetransplanterte. Til sist presenteres utvalgte komplikasjoner som HTx pasienter har økt 

risiko for å utvikle (koronarsykdom, redusert nyrefunksjon, cancer, metabolske 

komplikasjoner, lipidforstyrrelser og død).  

 

 

2.1 Helserelatert livskvalitet  
 

I klinisk forskning har livskvalitet de siste 20-30 år fått en stadig økende oppmerksomhet og 

interesse. Livskvalitet som konsept er blitt implementert og det har gradvis skjedd et skifte fra 

en utelukkende evaluering av kliniske indikatorer på helse og sykdom, til å vektlegge 

livskvalitet som måleparameter i kliniske studier (36). Nasjonale utredninger og forskrifter 

viser til måling av livskvalitet som et viktig evalueringskriterium. NOU 1999:2, beskriver 

livskvalitet som et mål i behandling av syke og døende (37;38). 

 

Det foreligger ingen konsensus hva gjelder definisjon av begrepet livskvalitet. Men det 

foreligger en enighet om at livskvalitet er et subjektivt, multidimensjonalt begrep med flere 

ulike dimensjoner, inkludert fysisk, psykisk, psykologisk og åndelige dimensjoner (37;38). 

Livskvalitetsbegrepet er uløselig knyttet til begrepet helse. Flere benytter WHOs definisjon på 

helse som utgangspunkt for deres definisjon (38;39). WHO definerer helse som : ”state of 

complete physical, mental and social well-being, and not merely the absence of disease or 

infirmity” (40). Denne definisjonen omtaler helse ikke bare som fravær av sykdom, men som 

en tilstand av fysisk, psykisk og sosial velbefinnende. 

 

For å kunne skille mellom ”livskvalitet” i overordnet generell betydning og måling av 

”livskvalitet” i klinisk medisin og behandling, har begrepet helserelatert livskvalitet (HQoL) 

oppstått (38). Evaluering av helserelatert livskvalitet brukes for å kartlegge hvordan sykdom 

og behandling påvirker den enkelte persons opplevelse av sin helse. I tillegg benyttes HQoL- 
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målinger i evaluering og sammenligning av ulike behandlingsformer, og for å monitorere den 

enkelte pasients behandling. 

 

Begrepene ”helsestatus” og ”selvrapportert helse” brukes av flere synonymt med helserelatert 

livskvalitet (38). Det foreligger ulike definisjoner av HQoL tilsvarende hva det eksisterer for 

livskvalitet.  

 

I denne oppgaven har jeg valgt å bruke WHO`s definisjon. Denne definisjonen gir en bred 

forståelse av begrepet helse og HQoL, og måler fysiske, psykiske og sosiale dimensjoner av 

helsebegrepet. Den reflekterer både et objektivt og et subjektivt perspektiv i forståelse av 

personers helse og livskvalitet. Den objektive dimensjonen reflekterer objektive funksjonsmål 

for helsestatus, mens den subjektive reflekterer pasienters selvopplevde fysiske og 

psykososiale funksjon. Begge er relevante for å få en bedre forståelse av pasienters 

helserelaterte livskvalitet og helsestatus (17). Livet som organtransplantert betyr en tilstand 

med fokus på å beholde helsen og unngå sykdom og å oppnå i størst mulig grad tilsvarende 

helse som før sykdommen inntrådte. 

  

HQoL kartlegges ved hjelp ulike instrumenter. Det er tre typer spørreskjemaer; generiske, 

sykdomsspesifikke og skjemaer av global karakter (38). 

Studier viser til at selvrapportering av livskvalitet er mest pålitelige. Forskere viser til at der 

hvor livskvalitet er evaluert av helsepersonell eller pårørende, tenderer disse til å vektlegge 

symptomer og plager ulikt i forhold til hva pasienter selv rapporterer (38;41).  

 

Det er vesentlig å knytte en teoretisk modell til livskvalitetsbegrepet for å kunne forstå den 

multidimensjonale kompleksiteten begrepet har. Wilson og Cleary har i sin modell bundet 

helserelatert livskvalitet til flere faktorer som hver for seg og gjensidig kan innvirke på 

personers livskvalitet (39). Modellen beskriver sammenheng mellom symptomer, 

sykdomstegn, livskvalitetsrelaterte aspekter og hvordan faktorer i personen selv eller miljøet, 

innvirker på opplevelsen av livskvalitet. Denne modellen vil bli nærmere beskrevet i punkt 

2.2. 
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I oppgaven blir følgende definisjoner av begreper benyttet: 

 “Helse” er i oppgaven definert som WHO ”state of complete physical, mental and 

social well-being, and not merely the absence of disease” (40). 

Helse forstått som en tilstand av fysisk, psykisk og sosialt velbefinnende ikke kun 

fravær av sykdom. 

 ”Helsestatus/ helserelatert livskvalitet” er i denne oppgaven forstått som pasientens 

opplevelse av tilfredshet og funksjon knyttet til fysiske, psykiske og sosiale områder i 

livet. Dette omhandler funksjon, uførhet og velbefinnende knyttet til generelle 

helseområder som fysisk funksjon og rollefungering, mental helse, smerter, energi og 

emosjonell funksjon og rollefungering (42). 

 ”Symptom” er i oppgaven definert som pasients opplevelse av unormal fysisk, 

psykisk, kognitiv eller emosjonell tilstand (39). 

 

2.2 Teoretisk modell for helserelatert livskvalitet 
 

Wilson og Cleary`s modell er valgt i denne oppgaven for å klargjøre sammenhengen mellom 

ulike komponenter som må sees i relasjon til hverandre i evaluering og måling helserelatert 

livskvalitet. Bakgrunnen for utvikling av modellen er teori, klinisk erfaring og behov for tiltak 

som klinikere kan bruke for å identifisere faktorer man kan intervenere på for å kunne bruke 

evaluering av HQoL som et mål i behandlingen. Modellen er også en guide for statistiske 

analyser og gir et rammeverk for analysemodellene som testes ut. Denne modellen beskriver 

sammenheng mellom symptomer, sykdomstegn, livskvalitetsrelaterte aspekter og hvordan 

faktorer i personer selv eller miljøet innvirker på opplevelsen av livskvalitet (39). 
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Figur 1. Wilson and Cleary`s livskvalitetsmodell (39) 

 

 

 

 

I denne konseptuelle modellen bindes biologiske, sosiologiske, variabler for fysisk status og 

funksjon, kliniske variabler, i tillegg til helserelatert livskvalitet og overordnet livskvalitet 

sammen i et kontinuum. Helse befinner seg i dette kontinuumet med økende biologisk, sosial 

og psykologisk kompleksitet (37). Modellen viser til at de biologiske, sosiologiske, 

fysiologiske variabler som for eksempel laboratorieprøver eller røntgenresultater, befinner seg 

i ene enden av kontinuumet, mens det i den andre enden er mer komplekse faktorer som 

generell helseoppfatning og global livskvalitet.  

 

I modellen refererer biologiske og fysiologiske faktorer seg til prosesser på celle- og 

organnivå. Symptomstatus referer til pasientens subjektive oppfatning av fysiske, psykiske og 

mentale funksjon og symptomer. Funksjon referer til fysisk helsestatus. Videre viser generell 

helseoppfatning til pasientens egen opplevelse av fysisk, psykisk og sosial velvære, og global 

livskvalitet viser igjen til personens generelle tilfredshet med livet. I tillegg vil individuelle 
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karaktertrekk ved personen, indre ressurser, motivasjon og verdier, miljømessige faktorer 

rundt personen, samt ytre påvirkningsfaktorer, representere faktorer som virker inn på 

opplevelse av helserelatert livskvalitet. Jo lengre en beveger seg i kontinuumet, jo mer 

kompleks vil påvirkningen fra psykologiske og sosiale faktorer bli (37). 

 

Det er relevant å benytte Wilsons og Cleary`s modell for å forstå sammenhengen mellom 

fysiologiske symptomer, patologiske faktorer, pasientens opplevelse og kunnskap om 

sykdomsrelaterte symptomer, og betydningen disse har for hjertetransplanterte pasienter. I 

tillegg gir modellen økt forståelse av hvilken innvirkning indre og ytre faktorer har på 

personens opplevelse av helserelaterte livskvalitet. Modellen er testet og benyttet i flere 

forskningsarbeider med ulike organtransplanterte og med hjertesvikt pasienter (43;44). 

 

For hjertetransplanterte vil biologiske og psykologiske variabler som kan knyttes opp mot 

Wilson og Cleary`s modell, inkludere resultater fra kliniske undersøkelser, røntgensvar og 

analyser av ulike blodprøvemarkører. I tillegg vil Ekg analyser, ultralydsvar, hjertebiopsier og 

hjerteangiografi resultater, blodtrykk, puls og vekt inngå. Symptomer er definert som 

personens opplevelse av unormal fysisk, psykisk, emosjonell eller kognitiv tilstand (39). 

Kardielle symptomer hos hjertetransplanterte kan være tungpust (dyspnoe), fatigue (tretthet), 

ødemer og forhøyet blodtrykk. Andre fysiologiske symptomer som mange hjertetransplanterte 

utvikler, er vektøkning, endret utseende, tap av hårvekst og også hirsutisme (økt hårvekst), 

diabetes, utvikling av redusert nyrefunksjon og i alvorligste tilfeller nyresvikt. Ulike 

hudsykdommer som økt tendens til acne, ulike hudkrefttyper, urinsyregikt (arthritis urica), er 

også symptomer som flere rapporterer. I tillegg er depresjon og psykiske symptomer 

forekommende (9;13;25;28;35;45-48). 

 

Flere studier påpeker også på betydningen av miljømessige faktorer rundt pasienten, som 

sosial støtte og tilhørighet, i tillegg til vises det til personens indre ressurser, motivasjon, 

kognitiv og mental helse, utdanning, alder sivilstatus innvirker på den enkeltes opplevelse av 

sin helsestatus (18;22;35;46;49). 
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2.3 Helserelatert livskvalitet hos hjertetransplanterte 
 

Det er publisert en rekke studier hvor livskvalitet til gruppen hjertetransplanterte er undersøkt 

(18;22;24-27;29;35;50-57).  

 

Studier som har undersøkt sammenheng mellom alder og helserelatert livskvalitet, viser til at 

yngre hjertetransplanterte skårer høyere på livskvalitetsdomener knyttet til fysisk helse enn 

eldre transplanterte og derved har en bedre opplevd fysisk helse (35;57). Domene som 

omhandler mental helse, viser ingen forskjell mellom eldre og yngre hjertetransplanterte. 

En nylig publisert studie viser derimot til at eldre > 65 år hadde en bedre totalt opplevd HQoL 

enn middelaldrende (45-49 år) og yngre transplanterte (< 40 år) evaluert 5 år etter 

transplantasjon (34). En eldre studie viser også til at eldre rapporterer bedre opplevd HQoL 

(58). En annen studie viser at eldre over 70 år skåret lavere på fysiske skalaer av HQoL enn 

de under 70 år, mens det ikke var noen forskjell i mental skala (57). Når det gjelder forskjeller 

mellom kjønnene, rapporterer kvinner lavere livskvalitet enn menn. Kvinner oppgir også å ha 

flere symptomer og plager relatert til behandling med immunsupprimerende medisiner enn 

menn (13;23;33;59;60). 

 

Grad av sykdom før transplantasjonen påvirker også helserelatert livskvalitet (15;24). De 

pasienter som var kritisk syke og ustabile ved transplantasjonstidspunktet, rapporterte 

dårligere opplevd HQoL etter HTx. Pasienter transplantert med primærårsak kardiomyopati 

oppgir høyere grad av psykiske symptomer og plager etter transplantasjon enn kandidater 

transplantert med årsak iskemisk hjertesykdom (15). 

 

Sosial status er annet forhold som er assosiert med å ha innvirkning på livskvalitet og 

helsestatus etter transplantasjon. Det å leve i et parforhold og ha sosial støtte assosieres med 

bedre opplevd livskvalitet (18;29;49;51). Sosial støtte virker også positivt i forhold til redusert 

morbiditet, og bidrar positivt til at behandlingsopplegg etter transplantasjon følges (46). 

Manglende eller dårlig oppfølging av livsviktig medisinsk behandling er assosiert med økt 

sykelighet etter transplantasjon (8;15;29). 

  

Utdanning, arbeidsstatus og miljømessige faktorer er alle faktorer som i studier vises til å 

påvirke helserelatert livskvalitet (23;29;44;61;62). Det og ikke være i jobb eller ha lavt 

utdanningsnivå, er negativt assosiert med redusert fysisk helsestatus.  
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Immunsuppressiv medikasjon er kjent for å gi en rekke sideeffekter som rapporteres av 

enkelte hjertetransplanterte å påvirke helsestatus og livskvalitet (8;13). Det er vesentlig å 

påpeke at det er individuelle variasjoner i hvor stor grad de påvirker opplevd livskvalitet ut fra 

at dette er livsnødvendige medisiner for pasientene, og derfor er en balanse mellom fordeler 

og ulemper disse medisinene har for den enkelte (63). 

 

Flere studier viser at bivirkninger som endret utseende (”måneansikt”), vektøkning, hårtap 

eller økt hårvekst, hudlidelser, trøtthet, muskelsvakhet, symptomer fra mage/tarm systemet, 

benskjørhet og i tillegg til frykt for rejeksjon, er assosiert med redusert livskvalitet for mange 

(25;64-67). I tillegg kommer en rekke alvorlige komplikasjoner, symptomer og 

tilleggssykdommer som maligne lidelser, hypertensjon, redusert nyrefunksjon, diabetes og 

koronarsykdom (6;25;59;60). Disse komplikasjonene beskrives i punkt 2.4. 

 

Depressive symptomer og psykologiske faktorer er i flere av studiene assosiert med redusert 

livskvalitet og økt morbiditet (21;23;27;28;31;68). Det å være organtransplantert gir et stort 

spenn i følelser. Noen beskriver en takknemlighet for å ha fått ”livet” tilbake, andre beskriver 

ansvar, skyld, sinne og glede (14;45;69). Hjertet beskrives av en forsker som ”key of life”. 

Hjertets spesielle stilling som essensiell faktor for livsopprettholdelse, bidrar til dette store 

spennet i følelsesregisteret (15). Psykologiske aspekter etter transplantasjon fremheves av 

flere som vesentlig for å forstå dybden i begrepet livskvalitet.  

 

 

2.4 Komplikasjoner etter HTx 
 

Hjertetransplanterte har en økt risiko for å utvikle en rekke sykdomstilstander i forløpet etter 

transplantasjonen. Dette omfatter tilstander som er relatert til den preoperative uttalte 

hjertesvikten, pasientens medisinske tilstand på operasjonstidspunktet og selve det kirurgiske 

inngrepet. I tillegg har den livslange immundempende medikasjonen som den transplanterte 

behandles med for å unngå avstøtning av organet, en rekke alvorlige bivirkninger (6). 

Immunsuppresjonsbehandling er i stadig utvikling både i forhold til dosering og oppfølging 

av den enkelte pasient, i den hensikt å finne en optimal balanse mellom å hindre frastøtning av 
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det transplanterte organet og best mulig organfunksjon. Aktuell terapiprotokoll for 

immunsuppresjonsbehandling i denne studien, er presentert i vedlegg nr 6 samt fotnote
1
. 

 

Internasjonalt vises det også til at flere pasienter med høyere risiko blant annet høyere alder 

og større forekomst av tilleggssykdommer, aksepteres for transplantasjon i større grad nå enn 

tidligere. Dette kan innvirke på økt morbiditet etter transplantasjon (70). I det følgende 

beskrives utvalgte komplikasjoner relatert til oppgaven. 

 

 

2.4.1 ”Cardiac allograft vasculopathy” (CAV) - koronarsykdom i det 

transplanterte hjertet 

 

”Cardiac allograft vasculopathy” (CAV) er en akselererende arterosklerotisk prosess som 

rammer kransårene i det transplanterte hjertet. Prosessen resulterer i skade av endotelet i 

åreveggen og gir en inflammatorisk prosess i karveggen. Dette gir videre en fortykkelse av 

intima (hyperplasi) og bidrar til en forsnevring av lumen i kransårene (71). CAV er en 

progressiv tilstand som kan resultere i total okklusjon av koronarkarene, og gi mikro- og 

makrovaskulære infarkter (71-73), samt gi kronisk graftsvikt og redusert overlevelse (6;72). 

 

CAV kan utvikle seg allerede kort tid etter transplantasjon og forandringer i intima er vist 

allerede 1-2 uker etter transplantasjon (74). Den internasjonale foreningen for hjerte- og 

lungetransplanterte (ISHLT), oppgir en forekomst på 20% 3 år etter transplantasjon, og en 

forekomst på 50% 10 år etter HTx (70). CAV er den viktigste årsaken til død det første året 

etter transplantasjon og forklarer 30% av dødsfallene (6;72). 

 

På grunn av alvorlighetsgrad gjennomgår de hjertetransplanterte årlig en koronarangiografi av 

kransårene for å avdekke utvikling og progresjon av koronarsykdom i graftet. Det er i de siste 

årene også tatt i bruk mer sensitive teknikker bl.a. invasiv ultralyd for å kunne avdekke 

sykdom, og kunne innsette behandling i tidlige stadier (75-78). Årsaken til utvikling av CAV 

er ikke fullt klarlagt, men forskning viser at både immunologiske og ikke-immunologiske 

faktorer spiller en avgjørende rolle i utviklingen (71;79). En rekke faktorer er vist å kunne 

                                                      
1
 Immunsuppresjonsprotokoll brukt ved Rikshospitalet inntil 2002 var Cyklosporin, Prednisolon og Imurel. 
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innvirke på utviklingen som moderate og alvorlige rejeksjoner (73), cytomegaloinfeksjoner i 

forløp etter HTx, donor alder (73), donorkjønn (73), iskemisk årsak til HTx (6;73). I tillegg 

kommer tradisjonelle risikofaktorer for koronarsykdom som hypertensjon (6), overvekt (80), 

forhøyede glukoseverdier (71;81), lipidforstyrrelser (71;80;82) og røyking (6). Flere av 

faktorene er forårsaket av den immunsuppressive medikasjonen som benyttes i behandlingen 

etter hjertetransplantasjon (73;79). 

 

 

2.4.2 Redusert nyrefunksjon 
 

Redusert nyrefunksjon er økende forekommende i forløpet etter transplantasjon, og er en 

viktig årsak til redusert langtidsprognose og overlevelse etter transplantasjon (83). ISHLT 

omtaler redusert nyrefunksjon som et ”major problem” (6). Redusert nyrefunksjon sees hos 

omtrent 30% av pasientene 1 år etter transplantasjon, og nyresvikt er årsak til 8% av 

dødeligheten 10 år etter HTx (6). 

 

En redusert nyrefunksjon er en uavhengig risikofaktor for kardiovaskulær død etter 

transplantasjon (9). Den reduserte nyrefunksjonen relateres i stor grad til den 

immunsuppressive behandlingen som gis. Det er kjent at immunsuppresjon med 

calsineurinhemmere (Cyklosporin, CsA) har bedret overlevelsen, men samtidig er 

bivirkningene flere. Det er vel kjent at CsA har nyretoksiske effekter (6) og spiller en 

nøkkelrolle i utviklingen av nyreskade etter transplantasjon (83-85). Redusert nyrefunksjon og 

økt toksisitet er relatert til dose og varighet av bruk av medikamentet. Tilleggssykdommer 

som diabetes, hypertensjon og lipidforstyrrelser kan også bidra til redusert nyrefunksjon 

(83;86). Andre faktorer assosiert med økt risiko for redusert nyrefunksjon tidlig i forløpet 

etter HTx er alder, kjønn, vekt og preoperative kreatininverdier. I tillegg er redusert 

nyrefunksjon før transplantasjon, postoperative komplikasjoner og behov for assistert 

sirkulasjon assosiert med redusert nyrefunksjon (6;47;83). 

 

Det pågår mye forskning på nye og bedre immunsuppressive medisiner, bedre 

behandlingsregimer med mer frekvente kontroller og justeringer for å bedre langtidsutsiktene 

for pasientgruppen og redusere komplikasjonsraten (6). 
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2.4.3 Cancer 
 

Cancer er den nest hyppigste årsaken til død hos langtidsoverlevende etter 

hjertetransplantasjon. ISHLT oppgir en cancerforekomst på 30% etter 10 år (6). Mer enn 50% 

av krefttilfellene er ulike hudkreftformer. Andre kreftdiagnoser som forekommer med økt 

hyppighet er prostatacancer, ulike adenocarsinomer, nyre-, lunge- og blærekreft 18%, samt 

lymfopoliferative kreftformer med en forekomst på 6% etter 15 år (6). De fleste 

cancertilfellene utvikles etter transplantasjonen, men det er også beskrevet et fåtall pasienter 

som får residiv av tidligere cancer som var kurativt behandlet ved transplantasjonstidspunktet 

(87). 

 

Donormediert cancer er også dokumentert og har ledet frem til generell anbefaling om at 

tidligere cancerdiagnose er et eksklusjonskriterium for å kunne ble akseptert som donor (87). 

Den økte forekomsten av kreft relateres i hovedsak til bruk av immunsuppressive medisiner, i 

tillegg til økende alder, genetiske og miljømessige faktorer (88). Varighet og intensitet av den 

immunsuppressive behandlingen er av stor betydning. En publikasjon fra 2012 viser til 100 

ganger økning i relativ risko for cancer sammenlignet med generell befolkningen (89). CsA 

(cyklosporin) er kjent for å ha onkogen effekt i tillegg til at den øker effekten av pro-

onkogene virus (88). Data fra ISHLT registeret viser at immunsuppresjon med CsA i 

kombinasjon med Azatiophrin (Imurel), hadde høyest forekomst av kreft etter 7 år, 

sammenlignet med andre kombinasjoner av immunsuppressive medikamenter (70). 

Forekomsten av kreft øker over tid og fremkommer som en betydningsfull årsak til død 3 år 

etter transplantasjon (90). En studie viser at den økte kreftrisikoen synes å være relatert til 

intensitet og varighet av immunsuppresjonsbehandling, mer enn å være relatert til et bestemt 

medikament (90).  

 

 

2.4.4 Metabolske komplikasjoner - lipidforstyrrelser 
 

Metabolske komplikasjoner inkludert forstyrrelser i lipid- og glukosestoffskiftet er vanlig 

etter HTx, og er assosiert med økt risiko for utvikling av koronarsykdom i transplantatet (82). 

Lipidforstyrrelser inkluderer forhøyet total kolesterol, forhøyet triglyseridverdi og LDL og 

lavere HDL verdi enn normale referanseverdier (80;81).  
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Ett år etter transplantasjon er forekomsten av hyperlipidemi 73%, og etter 5 år er den 91% (6). 

Tilsvarende viser registerdata at forekomsten av diabetes også er betydelig økt med 28% etter 

1 år, og 40% etter 4 år. Hyperlipidemi og unormale glukoseverdier er kjente risikofaktorer for 

koronarsykdomsutvikling, og i tillegg disponerer de for arteroskleroseutviklingen i det 

transplanterte hjertet (48;71;80;81;91). En studie viser til at forhøyde glukoseverdier i tillegg 

til insulinresistens, har betydning for utvikling av CAV etter transplantasjon (81). Studier av 

andre organtransplanterte viser tilsvarende. Forhøyede glukoseverdier og diabetesdiagnose er 

assosiert med økt risiko for arterosklerose og død (92). Utvikling av både metabolske 

komplikasjoner og lipidforstyrrelser sees på som direkte sideeffekter av den 

immunsuppressive medikasjonen pasientene bruker, og i tillegg foreligger også en genetisk 

disposisjon (82;91;93).  

 

Forskere viser til at cyklosporin, steorider (prednisolon) og azatioprin (imurel) påvirker 

bukspyttkjerten ved å redusere insulinsekresjon og gir økt insulinresistens (94;95). Andre 

faktorer som innvirker er glukoseintoleranse før transplantasjon, familiedisposisjon, økt alder, 

overvekt og metabolsk syndrom (12;94). Hyperlipidemi behandles med kostholdsråd og 

medikamenter som innvirker på lipidstoffskiftet (statiner). 

 

 

2.4.5 Mortalitet 

 

ISHLT viser i sin siste rapport fra 2011 at overlevelsesraten generelt øker for 

hjertetransplanterte (6). Dødeligheten er høyest det første året etter transplantasjon, og i sine 

analyser viser registeret til bedring i overlevelse fra de som ble transplantert etter 1992 

sammenlignet med gruppen som ble transplantert før dette. Det oppgis en 3-4% dødelighet pr. 

år som er høyere enn befolkningen for øvrig, og oppgir en samlet overlevelse etter 10 år på 

11% . 

 

Årsaker til mortalitet avhenger av når i forløpet etter at transplantasjonen døden inntreffer. 

Alder, donoralder, donorkjønn, iskemitid, rejeksjoner, alvorlige infeksjoner, etiologi for 

transplantasjon, diabetes, nyresvikt, koronarsykdomsutvikling og utvikling av maligne 

tilstander, bidrar alle til den forhøyde mortalitetsraten (6;9;10;90). Prosentvis er CAV 

bekreftet som årsak til død i ca 20-30% fra 1-3 år etter transplantasjon. Denne prosentandelen 
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øker i påfølgende år. Maligne tilstander er dødsårsak i 11% av tilfellene, mens nyresvikt 

representerer årsak til død i 8% av tilfellene 10 år etter transplantasjon.  

 

Fremgang er gjort i forskning og utvikling siste årene for å redusere faren for komplikasjoner 

forårsaket av immunsuppresjonsbehandlingen som ellers reduserer både livskvalitet og øker 

syke- og dødeligheten. Suksesskriterier er oppfølging og god kontroll etter HTx. 

Evaluering av livskvalitet er derfor et viktig mål på suksess, sammen med kliniske parametre. 
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3 METODE  
 

I dette kapittelet vil først forskningsdesign, utvalg og datainnsamling presenteres. Videre 

beskrives tiltak for å sikre best mulig reliabilitet og validitet i studien. Statistiske analyser 

beskrives dernest, og avslutningsvis redegjør jeg for forskningsetiske tiltak som er aktuelle for 

denne studien. 

 

Mastergradsoppgaven er som beskrevet i introduksjonen, et delprosjekt i et større 

forskningsprosjekt gjennomført ved hjertemedisinsk avdeling, OUS, Rikshospitalet i perioden 

1998-2005. Fokus i hovedstudien var å kartlegge psykosomatiske forhold hos den 

hjertetransplanterte og å se mer helhetlig på livssituasjonen hos hjertetransplanterte. 

 

Jeg ble involvert i arbeidet fra høsten 2011, og har derved ikke deltatt i innsamling av data i 

hovedstudien. Jeg har retrospektivt implementert relevante kliniske data, laboratorieverdier og 

koronarangiografiresultater i databasen for perioden fra 2006 til 2011. Disse dataene er så 

brukt i analyser for å undersøke sammenhenger og forklaringsfaktorer for komplikasjoner i 

HTx forløpet.   

 

 

3.1 Design 
 

Forskningsspørsmålene i denne studien innbefatter endring i HQoL og faktorer assosiert med 

endring i HQoL hos hjertetransplanterte pasienter. For å kunne besvare spørsmålet om 

endring, ble en longitudinell, prospektiv observasjonsstudie designet hvor helserelatert 

livskvalitet hos en gruppe voksne hjertetransplanterte pasienter ble kartlagt ved bruk av 

spørreskjema (SF-36). Data ble innhentet på to tidspunkt med 6 års mellomrom. For å besvare 

spørsmål om i hvilken grad helserelatert livskvalitet og andre variabler kan predikere 

komplikasjoner utover den initiale 6 årsperioden, ble kliniske data innhentet retrospektivt for 

årene 2005-2011.  

 

Første undersøkelsestidspunkt (T1) ble gjennomført i perioden november 1998 til mars 2000, 

og tidspunkt 2 (T2) fra utløpet av desember 2004 til utgangen av 2005. I tillegg ble kliniske 
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data og laboratoriedata innhentet årlig frem til 2011. Dette forskningsdesignet ble vurdert som 

hensiktsmessig for å besvare forskningsspørsmålene. 

 

 

3.2 Utvalg 
 

Av totalt 220 hjertetransplanterte pasienter som var innkalt til rutinemessig klinisk årskontroll 

ved hjertemedisinsk avdeling i perioden november 1998 til mars 2000, ble alle forespurt for 

deltagelse (fase1). Deltakere i studien var blitt hjertetransplantert i perioden fra 1983 til 1999. 

Deltagerne ble valgt ut fra følgende kriterier: 

 Deltagere måtte beherske norsk språk og være kognitivt i stand til å lese og fylle ut 

selvrapporteringsspørreskjema. 

 Gi sitt informerte skriftlige samtykke for deltagelse. 

 

Alle forespurte fikk tilsendt et invitasjonsbrev i forkant av den planlagte og rutinemessige 

kontrollen ved avdelingen. Ved kontrollen ble deltagere gitt muntlig informasjon om 

prosjektet og forespurt om deltagelse av transplantasjonssykepleier i avdelingen. Av 220 

forespurte deltok 147 pasienter (67%) i fase 1. Alle deltagere gav sitt skriftlige informerte 

samtykke til deltagelse. De 73 hjertetransplanterte som ikke deltok, begrunnet dette med 

andre alvorlige sykdommer (komorbiditet) og manglende energi (n=28), ikke ønske om å 

delta (n=39) og administrative grunner (n=6). 

 

I perioden fra utgangen av desember 2004 til utgangen av desember 2005, ble det valgt å 

gjennomføre en oppfølgingsstudie av samme gruppe HTx pasienter. I perioden mellom de to 

undersøkelsestidspunkt var 37 personer døde. Alle øvrige deltagere (110 pasienter) fra fase 1 

ble forspurt på om deltagelse i oppfølgingsstudien. Av disse var det 28 pasienter som ikke 

ønsket å delta (n=11), var for syke (n=14) eller av administrative grunner (n=3). Totalt 82 

deltagere inngår i oppfølgingsstudien. Alle deltagere gav gitt sitt skriftlige informerte 

samtykke for å delta i oppfølgingsstudien. 

 

Populasjon og utvalgsstørrelse for begge undersøkelsestidspunkter fremgår av figur 2. 
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Figur 2. Flytskjema - deltakere i studien 

 

 

 

 

3.3 Datainnsamling 
 

Alle pasienter som hjertetransplanteres i Norge, innkalles årlig til en rutinemessig og planlagt 

kontroll hvor undersøkelser og kliniske prøver gjennomføres ved OUS, Rikshospitalet. 

Datainnsamlingen til studien ble i begge faser gjennomført i løpet denne rutinemessige 

årskontrollen. Kontrollen gjennomføres vanligvis som en innleggelse med en overnatting i 

avdeling eller på sykehotell. Introduksjonsbrev og en spørreskjema-pakke inkludert SF-36 ble 

utdelt av transplantasjonssykepleier ved avdelingen, og ble fylt ut av deltager uten at 

personalet eller pårørende var til stede i løpet av denne kontrollen. Kliniske data, 

sosiodemografiske data, laboratorieresultater og data fra relevante undersøkelser ble innhentet 

fra samme tidspunkt som selvrapportertingsskjemaer ble fylt ut. Medarbeidere i prosjektteam 
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fra søknadstidspunkt hentet ut kliniske data fra T1 og T2. Jeg har hentet ut kliniske data, 

laboratorieverdier og koronarangiografiresultater fra de påfølgende årskontroller i perioden 

fra 2006 til 2011, og har implementert disse i databasen. 

 

 

3.4 Instrumenter  
 

I dette kapittelet vil jeg gjennomgå de ulike evalueringsverktøy som ble brukt i 

undersøkelsen. Dette omfatter instrument benyttet for å vurdere helserelatert livskvalitet, samt 

gjennomgang av avhengige og uavhengige variabler som ble valgt. I tillegg gis en kort 

gjennomgang av tiltak som ble benyttet for å sikre datakvaliteten i studien. 

 

 

3.4.1 Sosiodemografiske variabler 
 

De sosiodemografiske variabler som ble innhentet er kjønn, alder, yrke, utdanning og 

sivilstatus. Datakilde for sosiodemografiske variabler var medisinsk journal og OUS, 

Rikshospitalets transplantasjonsdatabase. Alder ble kalkulert ut fra fødselsdato og gav 

kontinuerlig data. Sivilstatus, yrke og utdanning ble i analyser kategorisert og analysert som 

dikotome variabler. Sivilstatus ble kodet som gift/samboende eller aleneboende. Yrkesstatus 

ble kodet som i jobb eller ikke i jobb, og utdanning ble kategorisert ved utdanning < 12 år 

eller utdanning > 12 år. Alle sosiodemografiske data ble innhentet fra tidspunkt T1. 

 

 

3.4.2 Short-form 36 (SF-36) 

 

Helserelatert livskvalitet ble i studien vurdert ved instrumentet SF-36, versjon 1.2 (vedlegg 1). 

Helserelatert livskvalitet er en utfallsvariabel i første og andre forskningsspørsmål, mens det i 

tredje forskningsspørsmål er en forklaringsvariabel. 

 

SF-36 ble valgt fordi det er et vel anerkjent og mye brukt spørreskjema både nasjonalt og 

internasjonalt for å evaluere helserelatert livskvalitet og helsestatus. Instrumentet er testet i 
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stort omfang, og viser i stor grad til gode psykometriske egenskaper (96-98). Det er også et av 

de mest benyttede spørreskjema for å evaluere helserelatert livskvalitet (38). 

 

SF-36 bygger på WHO`s definisjon på helse og er utviklet i USA ved Medical Outcome 

study. Instrumentet er et generisk spørreskjema som måler helseaspekter som representerer 

universelle verdier relevante for å evaluere personers opplevelse av funksjonsstatus, fysisk - 

og psykisk velvære, og som ikke er alders-, sykdoms- eller behandlingsspesifikke (38;42). 

Instrumentet er benyttet til ulike pasientgrupper samt i normalbefolkningen og er oversatt til 

en rekke språk (27-29;51;54;57;65;99;100). Det er oversatt til norsk i henhold til anerkjent 

oversettelsesprosedyre og har et norsk normalmateriale (101). Oversettelser er reliabilitets- og 

validitetstestet (102). Det er også anvendt i flere studier hvor helserelatert livskvalitet er 

evaluert hos hjertetransplanterte pasienter (27;29;31;51;57;69). 

 

SF-36 består av 36 spørsmål som er operasjonalisert ved å måle helserelatert livskvalitet på 8 

ulike dimensjoner (37;42;97). Dimensjonene inkluderer 1) fysisk funksjon (PF), 2) fysisk 

rollebegrensning (RP), 3) emosjonell rollebegrensning (RE), 4) vitalitet (VT), 5) sosial 

fungering (SF), 6) kroppslig smerte (BP), 7) mental helse (MH) og 8) generell helse (GH), og 

i tillegg endring i helsestatus det siste året. Disse åtte dimensjonene basert på de 36 

spørsmålene kan vektes og slås sammen til to hoveddimensjoner som måler fysisk helse 

(PCS) og mental helse (MCS). Fysisk helsevariabel (PCS) og mental helsevariabel (MCS) 

rapporteres på en standardisert skala basert på generell amerikansk befolkning med en 

gjennomsnittskår 50 med SD ± 10 (103). PCS omfatter spørsmålene fysisk funksjon (PF), 

fysisk rollebegrensning (RP), kroppslig smerte (BP) og generell helse (GH). MCS omfatter 

spørsmålene vitalitet (VT), sosial fungering (SF), emosjonell rollebegrensning (RE) og mental 

helse (MH) (103). 

 

SF-36 baseres enten på pasientintervju eller selvutfylling. Utfylling av skjemaet tar om lag 5- 

10 minutter, og i denne studien ble skjemaet basert på selvutfylling. Personen måler sin egen 

helse på en skala fra 0-100, hvor 0 indikerer dårligst mulige helse og 100 indikerer best 

mulige helse innenfor hver av de åtte helsedimensjonene. Resultatene kan presenteres som 

sumscore fra 0-100 på hver av de åtte subskalaer eller som en fysisk og mental skala (0-50). I 

denne studien ble målenivå vurdert til kontinuerlig data for de åtte dimensjonene samt PCS og 

MCS. 
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3.4.3 Komplikasjoner 
 

Komplikasjoner ble i denne studien definert som forekomst av CAV, cancer, redusert 

nyrefunksjon, metabolske komplikasjoner og død. Denne studien undersøkte hvordan 

helerelatert livskvalitet, sosiodemografiske og kliniske variabler kunne predikere 

komplikasjoner i forløpet etter hjertetransplantasjon. Komplikasjoner er en forklaringsvariabel 

i andre forskningsspørsmål mens det er en utfallsvariabel i tredje forskningsspørsmål.  

 

Forekomst av disse komplikasjonene ble analysert som en dikotom nominal datatype med 

svaralternativ ja/nei for hver komplikasjon separat. 

 

3.4.3.1 Koronarsykdom i det transplanterte graftet (CAV) 

 

Koronarsykdom i det transplanterte hjertet ble i denne studien operasjonalisert ved analyse av 

koronarangiografidata. Alle hjertetransplanterte pasienter gjennomfører årlig en koronar 

angiografiundersøkelse dersom det ikke foreligger kontraindikasjon eller økt risiko ved en 

gjennomføring av denne undersøkelsen. I dette materialet var det manglende data for noen 

kandidater pga. at det forelå kontraindikasjon for gjennomføring av angiografi. I mange 

tilfeller var dette redusert nyrefunksjon. 

 

Analyse av angiografidata ble basert på anerkjente internasjonale retningslinjer. 

Klassifikasjon av grad av koronarsykdom ble basert på Costazo et al. gradering mild, moderat 

og alvorlig (104). Koronarangiografiundersøkelsen ble utført og analysert av erfarne 

spesialister innen kardiologi/radiologi. Data ble dikotomisert hvor deltager med påvist 

koronarsykdom etter HTx ble kodet 1, og ikke påvist koronarsykdom etter HTx ble kodet 0 

ved undersøkelser i perioden fra 2005 til 2011. 

 

Datakilde var medisinsk journal og OUS, Rikshospitalets hjertetransplantasjonsdatabase (HTx 

database). 
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3.4.3.2 Redusert nyrefunksjon 

 

Redusert nyrefunksjon ble i analyser operasjonalisert ved laboratorieverdien kreatinin. Serum 

kreatinin verdien ble brukt for å kalkulere GFR
2
 ved bruk av MDRD

3
 formel. Normale 

referanseverdier for kreatinin 50-90 ųmol/l (kvinner), og 60-105 ųmol/l (menn) (107). 

Kreatininverdier ble målt ved tidspunkt T1 og T2 samt ved årskontrollene i årene 2005 til 

2011, og ble brukt til å kalkulere GFR. Beregnet GFR-verdi er et anerkjent mål for 

nyrefunksjon (86), og estimert GFR ble deretter kategorisert i henhold til internasjonale 

guidelines. National Kidney Foundation klassifiserer GFR < 30 ml/min/1.73m
2
 som alvorlig 

nyrereduksjon, og GFR 30-59 ml/min/1.73m
2
 som moderat nyrereduksjon (86;105). I analyser 

ble GFR kategorisert som en dikotom variabel der GFR < 60 ml/min/1.73m
2
 ble kodet 1, og 

GFR ≥ 60 ml/min/1.73m
2
 ble kodet 0. Datakilde var medisinsk journal og laboratoriedatabase 

ved OUS, Rikshospitalet. 

 

 

3.4.3.3 Cancer 

 

For analyser av forekomst av cancer i studien ble det innhentet data fra OUS, Rikshospitalets 

HTx database. Denne inneholdt data fra Kreftregisteret med eksakt dato for diagnose av 

cancer. Tidsvariabelen ”tid fra transplantasjonsdato til diagnosedato for cancer”, ble kalkulert 

som tiden fra transplantasjonsdato til dato for diagnose eller sensurering. I analyser ble 

sensureringsdato valgt til 31.12.05 og 31.12.2011. Første periode dekket perioden fra T1 til og 

med år 2005, og periode 2 omfattet en utvidet longitudinell observasjon av populasjonen fra 

T1 til utgangen av 2011. 

 

Det var 4 deltakere som ved inklusjon hadde hatt cancer tidligere. Denne var blitt 

diagnostisert 15-20 år før de ble hjertetransplantert, og var behandlet uten senere påvist 

residiv. Med bakgrunn i at pågående cancer er et eksklusjonskriterium for å bli akseptert for 

transplantasjon, ble disse fire omkodet til ”ikke påvist cancer” ved inklusjon i prosjektet. 

                                                      
2
 GFR= Glomerulær filtrasjonshastighet, mål på nyrefunksjon (105). 

3
 MDRD formel, Modification of Diet in Renal disease. Formelen kalkulerer GFR. GFR = 186 X se- kreatinin

-1.154
 X 

alder
 – 0.203

X 0.742 (hvis kvinner) og 0.210 (hvis Afrikansk-Amerikaner/  Afroamerikanere) (106). 
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I analyser ble data dikotomisert der påvist cancer diagnose etter HTx ble kodet 1, og ikke 

påvist cancer ble kodet 0 ved dato for sensurering. 

 

 

3.4.3.4 Metabolske komplikasjoner og lipidforstyrrelser 
 

For å identifisere forekomst av metabolske komplikasjoner og lipidforstyrrelser ble 

blodprøvene total kolesterol, LDL, HDL samt HbA1c
4
 benyttet i analyser. Nasjonale 

retningslinjer ble brukt for å definere ”ikke normale” verdier (108). Referanseverdier ble 

oppgitt fra Avdeling for Medisinsk biokjemi, OUS, Rikshospitalet (107). Kolesterol 3.3 - 6.9 

mmol/L, LDL 2.1 - 4.9 mmol/L, anbefalt < 3mmol/L ved risiko for koronarsykdom. HDL 1.0 

- 2.6 mmol/L (kvinner) og 0.8 - 2.1 mmol/L (menn). 

 

Kolesterol ble i analyser brukt både som kontinuerlig variabel og kategorisert som < 5.0 

mmol/L eller ≥ 5.0 mmol/L og LDL < 3.0 mmol/L eller ≥ 3.0 mmol/L.  

HbA1c,. ble i analyser kategorisert ved median verdi < 5.7% eller ≥ 5.7%. Datakilde var 

laboratoriedatabase ved OUS, Rikshospitalet og OUS, Rikshospitalets HTx database. 

 

 

3.4.3.5 Mortalitet 

 

I analyser av mortalitet ble opplysninger hentet fra norsk folkeregister og OUS, 

Rikshospitalets transplantasjonsdatabase. Disse data ble benyttet for utregning av tidsvariabel 

for overlevelse beregnet som perioden fra transplantasjonsdato til sensureringsdato 

31.12.2011. Data ble dikotomisert der død ble kodet 1, og kode 0 dersom pasienten var i live 

ved dato for sensurering. 

  

                                                      
4
 HbA1c = glycosert hemoglobin. Hemoglobin A med glukose stabilt bundet til en del av proteinet. Denne 

reflekterer siste 12 ukers blodglukose med mest vekt på de siste 4 uker, og omtales også som 

langtidsblodsukker. 
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3.4.3.6 Kliniske variabler 

 

Det ble innhentet data for blodtrykk, puls, høyde, vekt, BMI
5
, primærårsak for 

transplantasjon, komorbiditet, røykestatus og medisiner ved inklusjon. I tillegg ble data om 

donoralder, donorkjønn og iskemitid
6
 innhentet, samt blodprøveverdier for lipidstoffskiftet, 

nyrefunksjon (kreatinin, eGFR), NT-pro BNP og hemoglobin (Hb), benyttet. 

 

BMI < 18.5 kg/m
2
 klassifiseres som undervekt, BMI mellom 18.5 - 24.9 kg/m

2
 normal vekt, 

BMI ≥ 25 - 29.9kg/m
2
 overvekt, BMI ≥ 30 kg/m

2
 fedme, og verdier er basert på internasjonalt 

anerkjent formel. BMI ble brukt både som kontinuerlig variabel eller kategorisert < 25kg/m
2
 

eller ≥ 25kg/m
2
 i andre analyser. 

 

NT-pro BNP er et peptid som frisettes ved økt trykk belastning i hjertet. Det brukes som en 

markør i diagnostikk av hjertesvikt og til monitorering av behandling (110;111). Faktorer som 

alder, BMI, nyrefunksjon kan innvirke på plasmakonsentrasjonsnivået i blodet. Hemoglobin 

(Hb) er et protein i de røde blodlegemene som transporterer oksygen ut i vevet, normale 

referanseverdier for menn er 13.4 - 17.0 g/dL, og for kvinner 11.7 - 15.3 g/dL (107). 

 

Kliniske variabler ble i analyser benyttet som uavhengige variabler i korrelasjons- og 

regresjonsanalyser. De ble brukt som kategorisk, dikotome variabler i enkelte analyser og som 

kontinuerlig måletype i andre analyser. Kliniske data ble hentet fra medisinsk journal, og 

OUS, Rikshospitalets HTx database. 

  

                                                      
5
 BMI = Body Mass Index, beregnes ved formelen vekt/høyde

2
. BMI indikerer om en person er over- eller 

undervektig eller har normal vekt, benevnes som kg/m
2
. http://www.who.int 

6
 Iskemitid; Definert som tidsperioden fra hjertet tas ut fra donator (tang settes på aorta) til hjertet er på plass 

hos mottageren (anastemoser sydd) (6;109). 
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3.5 Reliabilitet og validitet 

3.5.1 Reliabilitet  
 

Reliabilitetsbetraktninger dreier seg i stor grad om pålitelighet til dataene. Reliabiliteten 

bestemmes av hvordan målingene som leder frem til data i databasen er utført. Betegnelsen 

sikter i stor grad til nøyaktighet i prosessen (112).  

 

Denne studien ble basert på tidligere registrerte data ved tidspunkt T1 og T2. For å sikre 

reliabiliteten i denne studien, ble derfor alle ”rådata” fra spørreskjema kontrollert for feil 

tasting. Alle rådata ble deretter rekodet og deretter transformert til skala 0-100 i henhold til 

egen manual (97). Rekoding og transformering ble gjort ved bruk av syntax-fil i SPSS. 

Deretter ble alle verdier sammenlignet med opprinnelig database for derved å redusere 

sannsynlighet for målefeil (97). 

 

Sosiodemografiske data ble kontrollert mot originalkilde og feil ble korrigert. Originale 

kliniske verdier og laboratorieverdier ”out og range”, ble kontrollert på nytt og korrigert iht. 

originalkilde. Nye verdier ble hentet fra årskontrollene 2006 – 2011 og punchet av meg. 

Kontrollene ble gjort for å redusere risiko for målefeil som ville kunne innvirke på 

reliabiliteten. 

 

Alle laboratorieverdier ble analysert ved avdeling for medisinsk biokjemi ved OUS, 

Rikshospitalet. Laboratoriet er ISO-sertifisert og alle analyser følger kvalitetssikrings-

prosedyrer. Dette reduserer risiko for målefeil.  

 

Koronarangiografi data ble hentet fra medisinsk journal. Analyse og undersøkelser ble utført 

av erfarne spesialister i kardiologi, noe som bidrar til å sikre uavhengighet og øke reliabilitet 

av datamaterialet. 

 

I databasen er manglende observasjoner håndtert på følgende måte. Ved manglende kliniske 

verdier ble metoden kalt ”last value carried forward ” benyttet (38;113). Denne metoden 

innbærer at man antar at ingen endring har funnet sted, og at siste observerte respons ble 

benyttet og lagt inn i databasen der en observasjon manglet. 
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Ved manglende enkeltsvar i SF-36 formularet, ble retningslinjer beskrevet i manualen 

benyttet (97). Manualen tilrår at dersom >50% av enkeltspørsmålene i hovedspørsmål er 

besvart, kan ”missing” i enkeltsvar kalkuleres og erstattes med gjennomsnitt. Der hvor hele 

formularet mangler, er disse observasjonene erstattet med et gjennomsnitt kalkulert ut av en 

gruppe basert på tilsvarende alder og kjønn (38). 

 

 

3.5.2 Validitet  
 

Validitet til et måleinstrument bestemmes ut fra i hvilken grad måleinstrumentet måler det 

som det har til hensikt å måle, og om det er nyttig å bruke i forhold til hensikten med studien 

(38;113-115).  

 

Oppgaven er utarbeidet med grunnlag i en eksisterende database hvor Short-form 36 (SF-36) 

ble benyttet for å evaluere helserelatert livskvalitet og helsestatus. SF-36 ble valgt ut fra at det 

er et anerkjent instrument, har gode psykometriske egenskaper og er brukt i en rekke studier 

på hjertetransplanterte pasienter tidligere. Dette styrker validiteten.  

 

For å styrke validiteten vedrørende utvalget i studien, ble det gjort bevisste valg. Det var 

ingen særskilte inklusjons- og kun få eksklusjonskriterier. Alle hjertetransplanterte som var 

satt opp til kontroll i perioden ble forespurt, med unntak av barn yngre enn 18 år, og personer 

som ikke behersket norsk språk eller ikke var kognitivt i stand til selv å besvare spørreskjema 

SF-36. Dette bidrar til å styrke validitet og ved å hindre skjevhet i utvalget (113). Utvalget er 

derfor vurdert som representativt for den hjertetransplanterte gruppen i vårt land. 

 

Mastergraden er en del av en større studie hvor deltagere fikk utlevert en rekke 

spørreskjema/instrumenter. Dette kan innvirke på svargivningen og ”missing”, og må 

vurderes når det gjelder risiko for informasjonsskjevhet. 

 

Det ble gitt lik informasjon om prosjektet i forkant av utfylling av spørreskjema. 

Introduksjonsskrivet som fulgte med spørreskjemapakken oppfordret deltagerne til å besvare 

spørreskjemaene så nøyaktig som mulig. Informasjon om studien og innhenting av 

spørreskjema ble også gitt av transplantasjonssykepleiere, og utfylling av spørreskjema er 
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gjort under likeartede betingelser. Pasienter har sittet alene, ikke hatt familie eller personell til 

stede. Disse forhold styrker validiteten og begrenser ”bias”. 

 

Det er en relativt lang tidsperiode fra innsamling til endelig analyse som kan ha påvirket 

validitet negativt. I perioden fra inklusjon til fase 2 ble det gjort enkelte endringer i medisinsk 

behandling blant annet ble bruk at kolesterolsenkende medisiner initiert i 1997 og i 2002 ble 

det gjort forandringer i protokoll for immunsuppresjonsbehandling. Dette kan innvirke på 

generaliserbarheten av resultater senere. 

 

Øvrige validitetsvurderinger i dette prosjektet innebærer vurdering opp mot 

forskningsspørsmålene. Er innsamlet data relevant til å besvare forskningsspørsmålene? Er 

valg av instrument forankret i teori og vitenskaplige studier? 

 

I forberedelsen til mastergradsprosjektet har en del av validitetsvurderingen omfattet en 

litterær gjennomgang av skjemaet, bakgrunn for utarbeidelse og hvilken definisjon av 

livskvalitet det SF-36 er basert på. Denne teoretiske gjennomgangen dannet grunnlag for 

utarbeidelsen forskningsspørsmålene. Valg av forklaringsvariabler er basert på vurderinger av 

klinisk relevans, relevans for å belyse SF-36 dimensjonene og tidligere forskning. 

 

 

3.6 Etikk 
 

Både første og andre forskningsprosjekt gjennomført i periodene 1998-2000 og i 2005, ble 

vurdert av Regional forskningsetisk komité (REK) som gav sin tilråding til gjennomføring (se 

vedlegg 2, 3, 4 og 5). Prosjektene ble gjennomført i overensstemmelse med etiske 

retningslinjer og Helsinki-deklarasjonen ref. European Medicines Agency ble fulgt. Ved 

søknad til REK før oppstart i 1998, ble det i senere svarbrev bedt om at det måtte gjøres 

enkelte justeringer i det informerte samtykke som var vedlagt søknad. Det måtte informeres 

om at deltagere kunne ”trekke seg” fra prosjekt uten konsekvens. Dette ble gjort og 

samtykkeformularet ble endret i henhold til retningslinjene. 

 

Alle deltagere ble gitt muntlig og skriftlig informasjon om studien og har gitt sitt skriftlige 

samtykke til deltagelse. De ble også informert om frivillighet og at de når som helst kunne 
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trekke seg uten at dette ville få konsekvenser for øvrig behandling (116). Respondenter ble 

sikret anonymitet ved at data i databasen ble avidentifisert og kodenøkkel ble oppbevart 

adskilt fra databasen (116). 

 

Alle deltagere har i tillegg gitt sitt informerte skriftlige samtykke til registrering av data i 

hjertetransplantasjonsdatabase ved OUS, Rikshospitalet, hjerte-, lunge- og karklinikken. 

Denne inneholder kliniske data og data fra undersøkelser gjort ved årskontrollene, og disse 

ble benyttet som datakilde i prosjektet. 

 

 

3.7 Statistiske metoder 
 

Alle statistiske analyser ble utført ved bruk av statistikkprogrammet SPSS, versjon 18 (SPSS 

Inc., Chicago, IL). Data ble avidentifisert og behandlet før analyse og testing av signifikante 

forskjeller og sammenhenger basert på problemstilling og forskningsspørmål beskrevet 

tidligere. En 2-sidig p-verdi < 0.05 ble vurdert som statistisk signifikant. 

 

 

3.7.1 Vurdering gjort ved valg av parametrisk eller ikke-parametriske 

analysemetoder 
 

Datamaterialet har hovedtyngde av kontinuerlige variabler, men også kategoriske (dikotome) 

data. Kontinuerlige data ble vurdert for normalfordeling ved normalfordelingsplott og 

statistisk test for normalitet, Kolmogorov-Smirnov test. I tilfeller ved noe skjevfordeling ble 

parametriske tester brukt med begrunnelse i materialets størrelse (n=147). Normalt aksepteres 

parametriske tester ved n > 30 (117). Enkelte variabler ble logaritmetransformert for å oppnå 

større grad av normalitet, mens ved uttalt skjevfordeling ble ikke-parametriske tester benyttet.  
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3.7.2 Deskriptiv statistikk 
 

Deskriptiv statistikk ble benyttet for å beskrive studiepopulasjonen. Kontinuerlige variabler er 

i hovedsak presentert som gjennomsnitt ± SD, og kategoriske variabler er presentert med 

antall og prosent. For noen variabler som ble vurdert som skjevfordelt, ble median med 

minimum og maksimum verdier samt persentiler benyttet. Ikke normalfordelte variabler dvs 

forklaringsvariablene kreatin og HbA1c,, ble log-transformert før analyse. Kategoriske data ble 

analysert med krysstabeller og kji-kvadrat test. I tilfeller der celler hadde forventet verdi < 5, 

ble Fishers eksakt test brukt (118). 

 

 

3.7.3 Statistiske analyser brukt i analyse av endring i HQoL 
 

For analyse av endring i opplevd HQoL mellom de to måletidspunktene, ble paret t-test brukt 

for normalfordelte variabler. Ikke-parametrisk test alternativ, Wilcoxons rank test, ble 

benyttet for variabler som ble vurdert som ikke normalfordelte. Beregning av endring i 

sumskår i hver av HQoL-dimensjonene fra tidspunkt 1 (T1) til tidspunkt 2 (T2) er angitt som 

Δ. Denne ble kalkulert ved å benytte transformert sumskår ved T2 minus transformert skår 

ved T1. Positiv verdi angir bedring og negativ verdi angir forverring i opplevd HQoL. 

 

 

3.7.4 Statistiske analyser brukt i analyse av sammenheng og 

assosiasjon  
  

For å vurdere sammenheng mellom sosiodemografiske og kliniske variabler og endring i 

hovedutfallsvariabel HQoL, ble korrelasjonsanalyser, bivariat lineær og multippel 

regresjonsanalyse benyttet. Endring i HQoL ble vurdert til en kontinuerlig, avhengig variabel 

og det ble utført analyser med kalkulerte variabler for endring Δ for hver av 

subskalavariablene i SF-36 instrumentet. Spearman`s korrelasjonsanalyse ble valgt med 

bakgrunn i at den er mer robust for ”outliere” i tillegg til at forklaringsvariabler i analysene er 

både kategoriske og kontinuerlige (117;119).  
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Vi testet assosiasjon mellom hver enkelt forklaringsvariabel og hver endringsvariabel ved 

bivariat korrelasjon. Valg av forklaringsvariabler ble gjort ut fra klinisk perspektiv og 

tidligere forskning (113). For uavhengige variabler med p-verdi < 0.10 i korrelasjonsanalysen 

ble det gjort bivariat regresjon. Antall variabler som ble inkludert i analyse, følger 

retningslinjer med 8-10 observasjoner per variabel (113). Variabler med p-verdi < 0.10 i den 

bivariate regresjonsanalysen, ble deretter tatt inn i de multiple lineære regresjonsanalysene for 

å undersøke sammenhenger mellom endring i HQoL og flere forklaringsvariabler (118-120). I 

hver av de multiple regresjonsanalysene ble metode ”Enter” brukt. Alle signifikante 

forklaringsvariabler (p-verdi < 0.10) ble tatt inn i modellen. Deretter ble uavhengige variabler 

med lavest forklaringsverdi fjernet manuelt en for en, inntil det kun var tilbake variabler med 

statistisk signifikant p-verdi < 0.05. Dette utgjorde endelig multippel regresjonsmodell (118).   

 

For å kontrollere for multikollinaritet i korrelasjonsanalysen, ble uavhengige variabler med 

høy bivariat korrelasjon r > 0.7 utelatt (119).  

 

 

3.7.5 Statistiske analyser av faktorer som predikerer komplikasjoner 

 

For å analysere faktorer som kunne predikere sykdomsutvikling målt ved definerte 

komplikasjoner, ble korrelasjonsanalyser, bivariate og multiple logistiske regresjonsanalyser 

brukt. I tillegg ble Kaplan-Meier analyse benyttet for analyse av total overlevelse. Multippel 

Cox regresjon ble brukt for å vurdere sammenheng mellom flere forklaringsvariabler og total 

dødelighet etter transplantasjon (117). 

 

Etter en vurdering ble det bestemt at variabel ”komplikasjoner” ikke kunne analyseres som et 

”felles” utfallsmål, men måtte analyseres separat for hver enkelt valgt komplikasjon. Dette 

begrunnes med at komplikasjonene i utgangspunktet er ulike, og har ulike forklaringsfaktorer. 

Komplikasjoner er avhengig dikotom variabel og analysert med korrelasjonsanalyser og 

logistiske regresjonsanalyser. Metodebeskrivelsen gjelder for alle typer komplikasjoner. 

 

Det ble i første trinn gjort bivariat korrelasjon for hver forklaringsvariabel. Deretter ble det 

gjort bivariat logistisk regresjon med variabler som i korrelasjonsanalysen hadde p < 0.10. 
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Uavhengige variabler med p < 0.10 i den bivariate regresjonsanalysen, ble tatt inn i multippel 

logistisk regresjon og modell ”Enter”, ble benyttet. Se beskrivelse av ”Enter” i punkt 3.7.4. 

 

 

3.7.6 Analyse av gruppeforskjeller 
 

For sammenligning av forskjeller mellom grupper ble to-utvalgs t-test benyttet for 

kontinuerlig normalfordelte variabler, og Mann Whitney U test brukt for skjevfordelte 

variabler. For de kategoriske variabler ble krysstabeller og Pearson kji-kvadrattest brukt 

(118;119).  

 

3.7.7 Kalkulasjon av normalverdier i SF-36 for utvalgets 

sammensetning 
 

Studien sammenligner helserelatert livskvalitets skår i studiepopulasjonen sammenholdt med 

det norske normmaterialet for SF-36. Denne sammenligningen ble gjort på grunnlag av 

tidligere publisert normmateriale (101). Kalkulasjon av alders- og kjønnsjusterte SF-36 

verdier ble gjort etter metode beskrevet i Fayers og Machin (38). Normmaterialet ble vektet 

for alder og kjønn ved å ta gjennomsnittet for hver aldersgruppe, menn eller kvinner, og 

multiplisere med antallet i denne aldersgruppen representert i studien. Denne skåren for 

normmaterialet ble summert opp for alle aldersgruppene og til slutt dividert med totalt antall 

pasienter i studien. Et slikt justert gjennomsnitt ble kalkulert for alle SF-36 dimensjonene. En 

slik utregning av et justert populasjonsgjennomsnitt er viktig for å få en lik representasjon av 

alder og kjønn i de to gruppene som sammenlignes (38;121). 

 

3.7.8 Sensurering - tid under risiko 
 

I analyser for komplikasjoner presentert i kapittel 4 ble dato for sensurering brukt. 

Sensureringsdato ble benyttet for å beregne tidsvariabler ”tid under observasjon eller under 

risiko”. I dette materialet ble tidsperioden beregnet som tid fra transplantasjon til en 

komplikasjon inntraff, deltagere døde eller gikk ut av studien av ulike årsaker (emigrerte eller 

valgte å trekke seg) eller dato for observasjonslutt (sensurering) inntraff (113;118). 
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Analyser av forekomst av komplikasjoner (CAV, redusert nyrefunksjon og cancer) ble gjort 

for to tidsperioder. Periode 1 varte fra T1 til utgangen av 2005 (T2), mens periode 2 varte fra 

T1 tom. 2011. 

 

Dato for sensurering ble derved satt til hhv.31.12.2005 og 31.12.2011. 
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4 RESULTATER  
 

I dette kapittelet vil jeg først presentere demografiske variabler og baseline karakteristika for 

studiepopulasjonen. Deretter presenteres endring HQoL over en 6 års periode og 

sammenhenger mellom forklaringsvariabler og endring i HQoL. Til sist vises hvilke variabler 

som kan predikere komplikasjoner og mortalitet i forløpet etter HTx. 

 

4.1 Demografiske variabler og baseline karakteristika 
 

4.1.1 Presentasjon av materialet 
 

Baseline karakteristika av studiepopulasjonen er vist i tabell 1. Totalt ble 147 pasienter 

inkludert i studien, og av disse deltok 82 pasienter i begge fasene og ble testet ved begge 

tidspunktene T1 i 1998-2000 og T2 i år 2005. Av 147 inkluderte pasienter var 19.7% (n=29) 

kvinner, gjennomsnittsalder i gruppen var 53.3 år med en spredning i alder fra 17 til 72 år. I 

populasjonen var 76.9% gift eller levde i et parforhold. Ved inklusjonstidspunktet var vel 23% 

i arbeid, og av alle inkluderte var i overkant av 60% (n=91) varig uføre. I materialet oppga 

19% å ha utdanning ut over videregående skole. 

 

Primærårsak til hjertetransplantasjon var iskemisk hjertesykdom (postinfarkthjertesvikt) hos 

50.3% av de inkluderte, mens 37.5% hadde dilatert kardiomyopati som årsak. Av andre og 

mer sjeldne årsaker var stråleskader, medfødt hjertefeil og bindevevslidelse, og disse utgjorde 

12.2% av materialet. Deltagere ble inkludert i gjennomsnitt 5.6 år etter at de ble transplantert, 

henholdsvis 5.8 år for menn og 5.0 år for kvinner. 

 

Estimert kroppsmasseindex (BMI) ved inklusjon var noe høyere enn definert som 

normalvektig. Halvparten av deltagerne hadde BMI >25 kg/m
2
, og kvinnene hadde en lavere 

gjennomsnittlig BMI enn mennene. Nesten 22% av deltagerne i studien oppgav å røyke ved 

inklusjon i studien. 

 

Alle deltagere fikk gjeldende trippel immunsuppresjonsprotokoll med Cyklosporin, 

Prednisolon og Azatioprin (Imurel) ved inklusjon (ref vedlegg 6).  
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Tabell 1. Baseline karakteristika (n=147) og medisinske data 

Data er presentert som gjennomsnitt (mean) ± SD, median (25-75% persentil) eller prosent 

(n). 

 

 

Demografiske data:  Range 

 Alder (år)  53.3 ± 12.38 17 - 72 

 Kjønn (kvinner) % (n)  19.7 (29)  

 Gift, samboende % (n) 76.9 (113)  

 Utdanning < 12 år % (n) 81 (119)  

 I arbeid ved T1 % (n) 23.1 (34)  

 Tid etter HTx ved inklusjon (år)  5.6 ± 3.9 0.5 - 16 

 Alder ved HTx (år)  48.2 ± 12.46 13.78 - 63.89 

Donor karakteristika:   

 Donor alder (år) 30.85 ± 11.4*  13 - 59 

 Donor kjønn (menn) 73.5 (108)*  

 Iskemitid (min)  134.36 ± 65.10*        32 - 253 

Primær diagnose for HTx % (n):   

 Kardiomyopati % (n) 37.5 (55)  

 Ischemisk hjertesykdom % (n) 50.3 (74)  

 Andre % (n) 12.2 (18)  

Medisinsk historie:    

 BMI (kg/m
2
) 26.3 ± 4.14 18.1 - 41.2 

 Røyker % (n) 21.8 (32)  

 Cyclosporin % (n) 99.3 (146)  

 Azathioprine (Imurel) % (n) 91.2 (134)  

 Kortikosteorid (Prednisolon) % (n) 99.3 (146)  

 Statin % (n) 34.0 (50)  

 Beta-blocker % (n) 4.1 (6)  

 Calcium-channel blocker  % (n) 22.4 (33)  

 ACE-inhibitor /ARB % (n) 34.7 (51)  

 Oral antidiabeticum % (n) 2.7 (4)  

 Insulin % (n) 7.5 (11)  

Biokjemiske data:   

 Hb (g/dL) 13.3 ± 1.49  

 HbA1c (%) 5.97 ± 0.98 4.9 - 12.5 

 eGFR (ml/min/1.73m
2
) 60.92 ± 17.01 18.37 - 107.17 

 Kreatinin (µmol/L) 118.6 ± 34.05  

  Total kolesterol (mmol/L) 5.845 ± 1.30  

 LDL (mmol/L) 3.7 ± 1.61**  

 HDL (mmol/L) 1.468 ± 0.41  
*= mangler, HTx i utlandet, **= mangelfulle data   
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4.1.2 Baseline karakteristika SF-36 skår for studie- og 

normpopulasjon  
 

I tabellen under vises gjennomsnittlig skår ± SD for hver skala i SF-36 for studiepopulasjonen 

og gjennomsnittskår for norsk alders- og kjønnsjustert normmateriale (101). 

 

Tabell 2. SF-36 skår for studiepopulasjonen ved baseline (T1) og norsk normmaterialet 

(101) 

 Studiepopulasjon 
Referansepopulasjon 

justert for kjønn og alder  
Differanse 

 (n=147) (n=2323)  

SF-36 subskala (range: 0-100)
a
 Mean (SD) Mean Mean 

Fysisk funksjon (PF) 77.9 ± 23.0 86.5 -8,6 

Fysisk rollebegrensning (RP) 62.8 ± 39.6 75.3 -12,5 

Kroppslig smerte (BP) 74.6 ± 26.8 73.3 1,3 

Generell helse (GH) 66.5 ± 22.2 73.3 -6,8 

Vitalitet (VT) 60.8 ± 20.2 62.6 -1,8 

Sosial fungering (SF) 82.4 ± 23.1 87.3 -4,9 

Emosjonell rollebegrensning (RE) 69.9 ± 31.5 82.8 -12,9 

Mental helse (MH) 79.9 ± 16.0 79.9 0,0 

Data presentert gjennomsnitt og ± standardavvik (SD). 

Differanse = SF-36 skår i studiepopulasjon - gjennomsnittskår i norsk referansepopulasjon. Negativ differanse skår betyr lavere skår enn 
norsk referansepopulasjon 
a SF -36 = selvrapportert helserelatert livskvalitet, høyere skår indikerer bedre opplevd livskvalitet 

 

Tabellen viser at den transplanterte gruppen ved inklusjon (T1) skåret relativt på høyt på 

sosial fungering (SF), mental helse (MH) og fysisk funksjon (PF), mens HTx populasjonen 

hadde en lavere skår på vitalitet (VT), fysisk rollebegrensning (RP) og generell helse (GH). 

De hjertetransplanterte skåret generelt lavere enn norsk alders- og kjønnsvektet normmateriale 

på 6 av 8 dimensjoner i SF-36. Største negativ forskjell i gjennomsnitt skår var det i 

dimensjoner fysisk funksjon (PF), fysisk rollebegrensning (RP), emosjonell rollebegrensning 

(RE) og generell helse (GH), hvor HTx-populasjonen skåret 5-10 poeng lavere enn norsk 

normmateriale. En differanse i denne størrelse regnes som klinisk relevant (38). Det var ingen 

forskjell i variabel for mental helse (MH), mens de hjertetransplanterte skåret litt høyere enn 

norsk normmateriale på variabel for kroppslig smerte (BP). 
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4.2 Endring i helserelatert livskvalitet over en 6 års periode 

 

Analyser viste en generell reduksjon i flere SF-36 subskalaer for måling av HQoL mellom T1 

og T2. Det var statistisk høysignifikant endring i skår mellom måletidspunktene i fysisk 

funksjon (PF; p < 0.001) og sumskår variabel for fysisk helse (PCS; p = 0.001). I variabler for 

kroppslig smerte (BP), vitalitet (VT), generell helse (GH) og mental helse (MH) viste 

resultatene også en statistisk signifikant reduksjon i skår med signifikansnivå p < 0.05%. Det 

var ingen statistisk signifikant endring i variabler for sosial fungering (SF), fysisk 

rollebegrensning (RP), emosjonell rollebegrensning (RE) eller sumskår variabel for mental 

helse (MCS). 

 

Tabell 3. Endring i HQoL (SF-36) fra tidspunkt 1 (T1) til tidspunkt 2 (T2) 

 T1 år 1999-2000  T2 år 2005 Mean diff.  

 (n=147)  (n=82) (95% KI)  

SF-36 subskala (range: 0-100)
c
    P verdi 

Fysisk funksjon (PF) 85 (67-95)**   81.7 (64.4-95.0)**   < 0.001
a
 

Fysisk rollebegrensning (RP) 75 (25-100)**   50 (25-100)**   0.068ᵃ 

Kroppslig smerte (BP) 74.6 (26.8)*   67.7 (29.5)*  (3.6, 15.6) 0.002ᵇ 

Generell helse (GH) 66.5 (22.2)*   64.1 (21.6)*  (1.2, 10.4) 0.014ᵇ 

Vitalitet (VT) 60.8 (20.2)*   55.4 (20.7)*  (1.8, 11.6) 0.008ᵇ 

Sosial fungering (SF) 90 (75-100)**   87.5 (62.5-100)**   0.054ᵃ 

Emosjonell rollebegrensning (RE) 66.7 (50-100)**   66.7 (33.3-100)**   0.554ᵃ 

Mental helse (MH) 84 (72-92)**   84 (64-90)**   0.018ᵃ 

      SF-36 sumskår variabler        

Fysisk helse (PCS) 46.1 (10.8)*   43.9 (11.6)*  (1.6, 6.1) 0.001ᵇ 

Mental helse (MCS) 51.1 (8.6)*   49.5 (10.0)*  (-1.1, 3.7) 0.283ᵇ 

Data vist som *gjennomsnitt (mean) og standardavvik (SD), eller ** median (25-75% persentil). Sammenligning gjort ved aWilcoxon’s test 

(ikke-parametrisk test) og bParet t-test. cSF-36 = selvrapportert helserelatert livskvalitet, høyere skår indikerer bedre opplevd livskvalitet. 
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4.2.1 Helserelatert livskvalitet og aldersvariasjon i SF-36 variabler 
 

Det var stor spredning i alder i studiepopulasjonen (Tabell 1). Det er naturlig å anta at yngre 

og eldre kan rapportere noe ulikt angående livskvalitet. Vi valgte derfor å analysere materialet 

i to aldersgrupper inndelt over og under median alder som var 57 år. En tverrsnittanalyse av 

skår i SF-36 subskalaer ved T1, viste at deltagerne i den yngre aldersgruppen jevnt over skåret 

høyere på alle subskalaer i SF-36 (Vedlegg 7). Det var statistisk signifikant forskjell mellom 

aldersgruppene i gjennomsnittsskår for fysiske HQoL-variabler i SF-36 (PF, RP og PCS) og 

emosjonell rollebegrensning (RE). Den yngre gruppen skåret 12 poeng høyere på fysisk 

funksjon (PF) (p = 0.001), 16 poeng høyere for fysisk rollebegrensning (RP)  (p = 0.013), 15 

poeng høyere for variabel for emosjonell rollebegrensning (RE) (p = 0.003) og 5 poeng 

høyere i fysisk helse (PCS) (p = 0.007). I øvrige variabler var det ikke statistisk signifikant 

forskjell i gjennomsnittsskår mellom aldersgruppene (Vedlegg 7). 

 

Resultater i sumskår for alle SF-36 subskalaer for hele populasjonen og inndelt i 

aldersgrupper yngre og eldre enn 57 år ved både T1 og T2, er fremstilt i figur 3. 
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Figur 3. SF-36 mean skår ved T1 og T2 for hele populasjonen og delt på aldersgruppene 

< 57 år og ≥ 57 år. T1 = 1998-2000, T2= 2005 
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Forskjell i endring Δ mellom T1 og T2 for hver subskala i SF-36 og aldersgrupper, ble 

sammenlignet med to-utvalgs t-test og Mann-Whitney U (Tabell 4). 

 

Tabell 4. Endring i HQoL (SF-36) fra tidspunkt 1 (T1) til tidspunkt 2 (T2) differensiert 

på alder over og under 57 år 

SF-36 subskala (range: 0-100)
c
 

Alder <57 år 

n=35 
 

Alder ≥57 år 

n=47 
Gj.snitt diff.  

Endring Δ SF-36, T1-T2    (95% KI) P verdi
 

Fysisk funksjon (PF) -5 (-10, 5)**  -10 (-30,0)**  0.018
b 

Fysisk rollebegrensning (RP) 0 (-6.3, 25)**  -25 (-75, 0)**  0.001
b 

Kroppslig smerte (BP) -3.9 ± 24.5*  -17.2 ± 29.6* (-25.2, -1.4) 0.029
a 

Generell helse (GH) -0.9 ± 22.0*  -12.4 ± 17.8* (-20.6, -2.6) 0.013
a 

Vitalitet (VT) -1.3 ± 17.2*  -9.4 ± 16.6* (-15.6, -0.5) 0.036
a 

Sosial fungering (SF) 0 (-25, 12.5)**  0 (-25,0)**  0.499
b 

Emosjonell rollebegrensning (RE) 0 (-33, 16.7)**  0 (-33,33)**  0.716
b 

Mental helse (MH) 0 (-12, 8)**  -4 (-20, 1.6)**  0.064
b 

SF-36 sumskår variabel      

Fysisk helse (PCS) -0.1 ± 7.9*  -8.8 ± 11.1* (-12.9, -4.5) <0.001
a 

Mental helse (MCS) -1.2 ± 11.2*  -1.5 ± 11.0* (-5.3, 4.6) 0.898
a 

Data presentert som *gjennomsnitt (mean), ± standardavvik (SD), konfidensintervall (KI) for mean og **median (25-75% persentil). 
Sammenligning gjort ved a to-utvalgs t-test og b Mann-Whitney U. 

cSF-36 = selvrapportert livskvalitet, høyere skår indikerer bedre opplevd livskvalitet. 

 

 

Analysen viste en reduksjon i gjennomsnittlig skår mellom T1 og T2 for begge gruppene i alle 

variabler av SF-36, med unntak av variabel for fysisk rollebegrensning som viste en bedret 

gjennomsnittsskår for deltagere <57 år. Analysen viste at reduksjonen i selvrapportert 

livskvalitet mellom T1 og T2 var større i den eldste aldersgruppen enn i gruppen yngre enn 57 

år i flere av SF-36 variablene.  

 

Størst statistisk endring for gruppen >57 år sammenlignet med gruppen <57 år, ble vist i 

fysisk helse (PCS), fysisk rollebegrensning (RP), fysisk funksjon (PF) og generell helse (GH). 

I variablene mental helse (MH), emosjonell rollebegrensning (RE), sumskår variabel (MCS) 

og sosial fungering (SF), var det ingen statistisk forskjell mellom den eldste og den yngste 

gruppen. Tabell 4. 
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4.3 Assosiasjoner mellom forklaringsvariabler og endring i 

HQoL 
 

Det ble utført analyse med bivariate korrelasjonsanalyser og lineære regresjonsanalyser for 

endring Δ i hver subskalavariabel i SF-36. Vi har ut fra oppgavens rammer valgt å fremstille 

analyser og resultater for fysisk funksjon (PF) og generell helse (GH). 

 

 

4.3.1 Variabler assosiert med endring i fysisk funksjon (PF) fra T1 til 

T2 
 

I analysen ble det tatt inn variabler ut fra klinisk perspektiv og variabler som i tidligere 

forskningsarbeider har vist at de er funnet å være assosierte med helsestatus hos HTx 

pasienter. Spearman korrelasjonsanalyse mellom endring i fysisk funksjon (PF), viste at alder 

var eneste sosiodemografiske variabel som tilfredsstilte krav om p < 0.10 (p < 0.001, rho = -

0.37). Øvrige sosiodemografiske variabler (kjønn, sivilstatus, utdanning, jobbstatus) hadde 

alle svak korrelasjon, og tilfredstilte ikke krav til p < 0.10. Variabler for donorkarakteristikk 

(donoralder, kjønn og iskemitid) viste heller ingen korrelasjon med endring i fysisk funksjon 

(p > 0.10 og Spearman rho mellom 0.04 og 0.009). 

 

Koronarsykdom (CAD) som primær årsak til HTx viste signifikant assosiasjon til endring i 

fysisk funksjon (PF) (p < 0.05, rho = -0.186). I korrelasjonsanalyse for variabler for medisinsk 

historikk, viste BMI ved T1 å være assosiert med endring i fysisk funksjon (p < 0.05 og rho = 

-0.243), mens røyking som klassisk faktor i slike analyser, ikke var tilstrekkelig assosiert med 

endring i fysisk funksjon (p >0.10 og rho = 0.23). 

 

I korrelasjonsanalyser med kliniske blodparametre var kreatinin ved T1 (p < 0.001,  

rho = -0.31), GFR ved T1(p < 0.001, rho = 0.33) samt NT-pro BNP ved T2 (p < 0.05, 

rho = -0.245) assosiert med endring i fysisk funksjon (PF). Disse ble inkludert som 

kontinuerlig variabler i regresjonsmodellen. Komplikasjoner ved T2 var også signifikant 

korrelert med endring i fysisk funksjon (p < 0.05, rho = -0.282). Korrelasjonsmatrise for 

variablene som ble benyttet er vist i vedlegg 8. Regresjonsanalyse for variabler assosiert med 

endring i fysisk funksjon (PF) er presentert i tabell 5. 
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Tabell 5. Bivariat og multippel lineær regresjon for variabler assosiert med endring i 

fysisk funksjon (PF) fra T1 til T2 

 Ujustert  Justert  

   Adjusted r
2 
0.163  

Variabel ß (95% KI) P verdi ß (95% KI) P verdi 

Alder (år) -0.6 (-0.9, -0.26) 0.001 -0.5 (-0.8, -0.15) 0.006 

Årsak HTx CAD,  

0 = nei (referanse) 
-4.9 (-14.0, 4.1) 0.280   

Kreatinin -0.2 (-0.32, -0.06)     0.004 -0.14 (-0.27, -0.2) 0.027 

GFR (T1) kont. 0.4 (0.14, 0.65) 0.003   

BMI (T1) kont. -0.8 (-1.9, 0.3) 0.165   

NT-pro BNP 2005 -0.1 (-0.02, 0.02)    0.11   

Komplikasjoner 2005 

0 = nei (referanse) 
-10.7 (-22.1, 0.8) 0.069   

Data presentert som regresjonskoeffisient ß og 95% konfidensintervall (KI) for ß. P = 0.05.HTx = Hjertetransplantasjon. GFR = Glomerulær 

filtrasjonshastighet. BMI = Body mass index kg/m2. NT-pro BNP = N-terminal pro-brain natriuretic peptide (hjertesviktmarkør). 
Årsak HTx CAD; primærårsak iskemisk hjertesykdom for transplantasjon, 0 = nei, 1 = ja.Komplikasjoner 2005 0 = nei, 1 = ja. 

Adjusted r2 for hele modellen var 0.163 

 

Den bivariate regresjonsanalysen viste at økende alder var høysignifikant assosiert med 

reduksjon i fysisk funksjon (p = 0.001) fra T1 til T2. Parametre som reflekterer nyrefunksjon 

(kreatinin og GFR), var også signifikant assosiert med redusert skår i fysisk funksjon mellom 

tidspunktene. Variabler for CAD årsak til HTx, BMI ved T1, NT-pro BNP og komplikasjon 

ved T2, var ikke signifikant assosiert med endring i fysisk funksjon mellom testtidspunktene 

(Tabell 5). 

 

I den multiple justerte regresjonsmodellen var det kun variabler for alder og nyrefunksjon 

(kreatinin) som var signifikant assosiert med reduksjon i fysisk funksjon (PF). Analysen viste 

at for hvert år eldre deltagere ble, ble skår i fysisk funksjon redusert med 0.5 poeng justert for 

kreatinin. Justert r
2 

i den endelige modellen var 0.163 hvilket indikerte at kun 16.3% av 

variansen i endring i fysisk funksjon (PF) ble forklart av variabler for alder og kreatinin. 
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4.3.2 Variabler assosiert med endring i generell helse (GH) fra T1 til 

T2 
 

Spearman korrelasjon viste at variablene alder, alder ved HTx, donoralder, sivilstatus, 

utdanning, kolesterol ved T1 og komplikasjoner ved T2, var signifikant korrelert (p < 0.10) 

med endring i generell helse (GH).  

 

Bivariate korrelasjonsanalyser viste at sosiodemografiske variabler kjønn og yrkesstatus, ikke 

var assosiert med endring i generell helsestatus. Disse hadde lav korrelasjon (p > 0.10 og rho 

mellom -0.66 og -0.12). Korrelasjon mellom endring i generell helse og donorkarakteristiske 

variabler (donorkjønn og iskemitid), viste heller ingen assosiasjon med endring i generell 

helse (p > 0.10, rho mellom -0.025 og -0.06). Korrelasjoner mellom kliniske variabler 

(primærårsak for HTx, nyrefunksjonsparametre (kreatinin, estimert GFR), HbA1c og endring i 

generell helse (GH), viste tilsvarende med lav korrelasjon og p > 0.10. 

 

Variabler med korrelasjon til endring i generell helse (GH) ble inkludert som uavhengige 

forklaringsvariabler i videre regresjonsanalyser. Korrelasjonsmatrise for variabler assosiert 

med endring i generell helse er presentert i vedlegg 9. I tabell 6 er bivariat regresjon og 

multippel lineær regresjon mellom endring i generell helse (GH) og uavhengige variabler vist. 

 

Tabell 6. Bivariat regresjon og multippel lineær regresjon for uavhengige variabler 

assosiert med endring i generell helse (GH) mellom T1 og T2 

 Ujustert  Justert  

   Adjusted r
2 
= 0.179  

Variabel ß (95% KI) P verdi ß (95% KI) P verdi 

Alder (år) -0.52 (-0.83, -0.21) 0.001 -0.6 (-0.94,- 0.25 )  0.001 

Alder ved HTx (år) -0.48 (-0.79, -0.18) 0.002   

Donoralder kont. -0.51 (-0.91, -0.11) 0.013 -0.51 (-0.88, -0.14) 0.007 

Sivilstatus 

0 = Enslig/ugift (referanse) 
-9.98 (-20.7, 0.10) 0.052   

Kolesterol (T1) kont. 3.08 (-0.89, 7.06) 0.127   

Utdanning 

0 = <12 år  referanse) 
-0.83 (-19.4, 2.7) 0.14   

Komplikasjoner 2005 

0 = nei (referanse) 
-12.4 (-24.08, -0.70) 0.038   

Data presentert som regresjonskoeffisient ß og 95% konfidensintervall (KI) for ß. P = 0.05. HTx = Hjertetransplantasjon. 
Komplikasjoner forekomst 2005, 1 = ja, 0 = nei. Sivilstatus, 0 = enslig/eneboende, 1 = gift/samboer. Utdanning; 0 =< 12 år, 1 = >12 år. 

Adjusted r2 for hele modellen var 0.179 
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I bivariate regresjoner var variabler for alder, alder ved HTx, donoralder og variabel for 

komplikasjoner statistisk signifikant assosiert med reduksjon i generell helse (GH) mellom 

tidspunktene. Kliniske variabler for kolesterol, utdanningsnivå og sivilstatus 

(enslig/aleneboer) ikke var statistisk signifikant assosiert med endring i generell helse (GH) 

(Tabell 6). 

 

I den multiple justerte regresjonsmodellen var kun alder (p = 0.001) og donoralder (p = 

0.007), statistisk signifikant assosiert med reduksjon i generell helse. For hver økning i alder 

med ett år, ga en negativ endring generell helse (GH) med 0.6 poeng. Tilsvarende reduksjon 

ble også vist ved økende alder på donor. Ett års økning i alder på donor gav en reduksjonen på 

0.5 poeng i generell helse (GH). 

 

Justert r
2
 i den multiple modellen var 0.179, hvilket viste at 17.9% av variansen i endring i 

generell helse (GH) mellom testtidspunktene, ble forklart i variablene alder og donoralder. 

 

 

4.4 Predikerer HQoL, sosiodemografiske og kliniske variabler 

komplikasjoner senere? 
 

I dette punktet vil jeg presentere hvilke variabler som kan predikere komplikasjonene 

koronarsykdom (CAV), redusert nyrefunksjon, cancer og død. Til sist vises kjennetegn ved 

pasientgruppen som utvikler en eller flere komplikasjoner. 

 

4.4.1 Variabler assosiert med risiko for koronarsykdom fra T1 til T2 
 

Det inngikk 141 pasienter i analysen. Pasienter som var døde og som ikke hadde diagnose for 

koronarsykdom før sensureringsdato og hvor årsak til død ikke var kjent, ble utelatt fra 

analyse (n=6). 

 

Forklaringsvariabler inkluderte kjente risikofaktorer for utvikling av koronarsykdom 

(kolesterol, røykestatus og BMI), nyrefunksjonsparameter GFR, sosiodemografiske variabler 

(alder, yrkesstatus), tid fra HTx, CAD som primærårsak til HTx, samt helserelatert livskvalitet 

målt ved fysisk funksjon (PF) og sumskår variabel fysisk helse (PCS). Røykestatus ble tatt 
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med ut fra empirisk betydning selv om krav til signifikans ikke var oppfylt (p = 0.017). 

Korrelasjonsmatrise for uavhengige variabler assosiert med risiko for koronarsykdom i 2005 

er vist i vedlegg 10. 

 

Tabell 7. Bivariat og multippel logistisk analyse av variabler assosiert med risiko for 

koronarsykdom hos hjertetransplanterte i perioden 1999-2005 

 Ujustert Justert 

Variabel OR (95% KI)  P verdi OR (95% KI)  P verdi 

Alder kont (år) 1.06 (1.02, 1.09) 0.001  Steg 2  

Tid fra HTx - T1 (år) 1.18 (1.08, 1.30) 0.001 1.17 (1.06, 1.30)  0.001 

Årsak HTx CAD 

0 = nei (referanse) 
2.76 (1.4, 5.47) 0.03 2.29 (1.06, 4.93)  0.034 

Yrkesstatus 

0 =i jobb (referanse) 
3.18 (1.39, 7.31) 0.06  Steg 5  

Kolesterol mmol/L T1 1.55 (1.16, 2.09) 0.003 1.49 (1.08, 2.06)  0.016 

GFR kat. 

0 = ≥60 ml/min/1.73m
2
 (referanse) 

2.05 (1.05,4.01) 0.04  Steg 1  

Røyk 

0 = nei (referanse) 
1.77 (0.78, 3.99) 0.17  Steg 4  

BMI
 
(T1) kont. 1.13 (1.03, 1.24) 0.012  Steg 6  

SF-36 PF (T1) 0.98 ( 0.96, 0.99) 0.012  Steg 3  

SF-36 PCS (T1) 0.94 (0.91, 0.98) 0.001 0.96 (0.92, 0.99)  0.018 

Data presentert som odds ratio (OR) og 95% konfidensintervall (KI) for OR. HTx = Hjertetransplantasjon. GFR = Glomerulær 

filtrasjonshastighet. BMI = Body mass index kg/m2. Årsak HTx CAD; primærårsak iskemisk hjertesykdom for transplantasjon, 0 = nei, 1 
= ja. Yrkesstatus, 0 = i jobb, 1 = ikke i jobb. GFR <60 ml/min/1.73 m2=1 og ≥ 60 ml/min/1. 73 m2=0. c= Røyk, 0 = nei, 1 = ja.  

SF-36 PF (T1) = Short-form 36 fysisk funksjon. SF-36 PCS (T1) = Short-form 36 sumskår fysisk helse. 

 

I den bivariate logistiske regresjonen var variabler alder (OR 1.06) og tid etter transplantasjon 

målt i år (OR 1.18), begge høysignifikant assosiert med økt risiko for koronarsykdom i 2005 

med p = 0.001. HQoL-variabler for fysisk funksjon (PF) og sumskår variabel fysisk helse 

(PCS), var statistisk signifikant assosiert med redusert risiko for koronarsykdom (hhv. OR 

0.98, p = 0.012 og OR 0.94, p = 0.001). Variabel for røyking, en kjent faktor forbundet med 

økt risiko for hjertesykdom, var i dette materialet ikke en statistisk signifikant prediktor for 

koronarsykdom (p = 0.17). Variabel kolesterol, BMI og GFR <60 ml/min/1.73m
2
, var 

signifikant assosiert med økt risiko for koronarsykdom i den bivariate regresjonen (Tabell 7). 

Den multiple logistiske analysen viste at variabel for tid fra HTx, var den sterkeste 

signifikante prediktor for økt risiko for koronarsykdom (OR 1.17, p = 0.001), justert for 

variablene (kolesterol, CAD som primærårsak for HTx og fysisk helse PCS). Deretter fulgte 

kolesterol (OR 1.49, p = 0.016) og primærårsak CAD for HTx (OR 2.29, p = 0.034). 
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HQoL-variabel for fysisk helse (PCS) ved T1 var en negativ prediktor og ga en redusert risiko 

for koronarsykdom (OR 0.96, p = 0.018), kontrollert for variablene (tid fra HTx, kolesterol og 

CAD som årsak HTx). En endring i skår for fysisk helse (PCS) med ett poeng, ga en redusert 

risiko for koronarsykdom med 4% (p =0.018). 

 

For hvert år etter transplantasjon økte risiko for koronarsykdom med 17% kontrollert for 

kolesterol, årsak HTx CAD og skår i fysisk helse (PCS). Mens en økning i kolesterol med en 

enhet, gav en økt risiko for koronarsykdom på 49% . Koronarsykdom CAD som etiologi for 

transplantasjon gav i dette materiale en 129% økning i risiko for utvikling av koronarsykdom 

i det transplanterte organet senere. 

 

 

4.4.2 Variabler assosiert med risiko for koronarsykdom fra T1 til 2011 
 

Forekomst av koronarsykdom ble basert på retrospektive data fra 1998 til 2011. Ved utgangen 

av 2011 var antall positivt koronarsyke 107, mens antall pasienter uten påvist koronarsykdom 

var 37. For 3 pasienter var det ikke mulig å stille diagnose, og disse inngikk ikke i analysen. 

 

Variabler i analysen var alder, alder ved HTx, tid fra HTx til T1, kliniske variabler assosiert 

med koronarsykdom (kolesterol, BMI), sosiodemografiske variabler (alder og kjønn) og 

variabler for HQoL (Fysisk funksjon (PF) og Fysisk helse (PCS). Korrelasjonsmatrise for 

variabler som er inkludert i regresjonsmodeller er presentert i vedlegg 11. 

 

I den bivariate logistiske regresjonen var alder og BMI >25 kg/m
2
 statistisk signifikant 

forbundet med økt risiko i odds for koronarsykdom (p < 0.05). I den multiple logistiske 

regresjonsanalysen var BMI >25 kg/m
2
 eneste variabel som var statistisk signifikant 

forbundet med økt risiko for koronarsykdom kontrollert for tid fra transplantasjon (OR 2.48, p 

= 0.026). Ingen HQoL-variabler var assosiert med risiko for koronarsykdom evaluert i 

utgangen av 2011. 

 

Bivariat og multippel regresjonsanalyse er vist i vedlegg 12. 
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4.4.3 Variabler assosiert med risiko for redusert nyrefunksjon fra T1 

til T2 
 

Aktuelle uavhengige variabler i regresjonsanalyse var sosiodemografiske variabler (alder, 

alder ved HTx, yrkesstatus), kliniske variabler (blodtrykk, nyrefunksjon (kreatinin, GFR ved 

T1 og kreatinin 1 år etter HTx, og hemoglobin), og CAD som årsak for HTx. 

I vedlegg 13 er korrelasjonsmatrise mellom uavhengige variabler assosiert med risiko for 

redusert nyrefunksjon fra (T1) til utgangen av 2005 vist. Ingen HQoL-variabler målt ved SF-

36, oppnådde p < 0.10 i korrelasjonsanalysen og ble derfor ikke inkludert i analysen. 

 

Den bivariate regresjonsanalysen viste at alder (p = 0.001) og alder ved 

transplantasjonstidspunktet (p < 0.001), samt nyrefunksjonsvariablene kreatinin (p < 0.001) 

og GFR (p < 0.001) ved inklusjon (T1), var høysignifikant forbundet med økt risiko for 

redusert nyrefunksjon evaluert ved utgangen av 2005. Variabel for yrkesstatus viste at å ikke 

være i jobb, var signifikant forbundet med økt risiko for redusert nyrefunksjon (p = 0.002). 

Samtidig var hemoglobin (Hb) signifikant forbundet med reduksjon i risiko for redusert 

nyrefunksjon i 2005 (OR 0.73, p = 0.043). Tabell 8 

 

I den multiple justerte regresjonsmodellen var bare kreatinin ved baseline (OR 1.07, p < 

0.001) statistisk signifikant assosiert med økt risiko for redusert nyrefunksjon ved utgangen av 

2005, justert for alder ved transplantasjon. Alder ved HTx var i denne modellen ikke statistisk 

signifikant assosiert med økt risiko for redusert nyrefunksjon evaluert ved GFR. 
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Tabell 8. Logistiske regresjonsanalyser av variabler assosiert med risiko for redusert 

nyrefunksjon hos hjertetransplanterte i perioden T1 - T2 evaluert ved GFR < 60 

ml/min/1.73m
2
 

 Ujustert Justert 

Variabler OR (95% KI) P verdi OR (95% KI)  P verdi 

Alder (år) 1.06 (1.03, 1.10) 0.001  Steg 4  

Alder ved HTx (år) 1.07 (1.03, 1.11) < 0.001 1.04 (1.0, 1.09)  0.06 

Årsak HTx CAD 

 0 = nei (referanse) 
2.27 (1.05, 4.92) 0.038  Steg 3  

Systolisk blodtrykk 1.02 (0.99, 1.04) 0.15    

Kreatinin (T1) 1.08 (1.05, 1.12) < 0.001 1.07 (1.04, 1.11)  < 0.001 

Kreatinin 1 år post HTx 1.02 (1.01, 1.04) 0.009  Steg 1  

Yrkesstatus 

 0 = i jobb (referanse) 
4.96 (1.82, 13.56) 0.002  Steg 5  

Hb (T1) g/dL 0.73 (0.54, 0.99) 0.043  Steg 6  

GFR (T1) ml/min/1. 73 m
2
 10.1 (4.14, 24.6) < 0.001  Steg 2  

Data presentert som odds ratio (OR) og 95% konfidensintervall (KI) for OR. HTx = Hjertetransplantasjon. GFR = Glomerulær 

filtrasjonshastighet. Hb = hemoglobin. Årsak HTx CAD; primærårsak iskemisk hjertesykdom for transplantasjon, 0 = nei, 1 = ja. 

Yrkesstatus; 0 = i jobb, 1 = ikke i jobb 

 

4.4.4 Variabler assosiert med risiko for redusert nyrefunksjon fra T1 

til 2011  
 

Korrelasjonsanalyse viste at alder, alder ved HTx, tid fra transplantasjon til T1(år), kliniske 

variabler (HbA1c, røykestatus, vekt) og HQoL-variabel fysisk helse (PCS) ved T2, var 

aktuelle for logistisk regresjonsanalyser. 

 

I vedlegg 14 er korrelasjoner mellom uavhengige variabler og GFR <60 ml/min/ 1.73 m
2
 i 

2010 presentert. Den bivariate logistiske regresjonsanalysen viste at variabel HbA1c, alder og 

alder ved transplantasjonstidspunktet var statistisk signifikant forbundet med økt risiko for 

redusert nyrefunksjon evaluert ved GFR i utgangen av 2010. Tid fra HTx til TI var assosiert 

med redusert risiko for redusert nyrefunksjon (OR 0.87, p = 0.04). 

 

I den justerte multiple regresjonsmodellen var tid fra HTx til T1, røykestatus og HbA1c 

statistisk signifikant assosiert med risiko for redusert nyrefunksjon. Tidsvariabel tid fra HTx 

målt i år, viste en redusert risiko (OR 0.81, p = 0.034) for redusert nyrefunksjon i dette 

materialet justert for HbA1c og røykestatus. Å røyke viste en økt risiko for redusert 
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nyrefunksjon (OR 21.93, p = 0.018) justert for HbA1c og tid fra HTx. Det er usikkerhet knyttet 

til dette resultatet ut fra et stort standardavvik. HbA1c ≥ 5.7% innebar også en økt risiko for 

utvikling av redusert nyrefunksjon (OR 14.55, p = 0.003) etter justering for variablene tid fra 

HTx og variabel for røykestatus.  

 

Bivariat og multivariat logistisk regresjonsanalyse er presentert i vedlegg 15. 

 

 

4.4.5 Variabler assosiert med risiko for cancer fra T1 til T2 
 

Variabler i analysen var alder, alder ved HTx, donorkjønn, tid fra HTx til T1, kolesterol ved 

T1, røyk, BMI ≥25 kg /m
2
 og SF-36 PF. Korrelasjonsmatrise mellom uavhengige variabler 

assosiert med risiko for cancer evaluert i 2005 er vist i vedlegg16. 

 

I den bivariate logistiske regresjonsanalysen var alder, alder ved HTx, donorkjønn, tid fra 

HTx, kolesterol ved T1 og BMI ≥25 kg/m
2
, statistisk signifikant assosiert med økt risiko for 

cancer (p = 0.05). Helserelatert livskvalitet målt med fysisk funksjon (PF) var statistisk 

forbundet med redusert risiko for cancer (OR 0.99, p = 0.007) (Tabell 9). 

 

I den multiple logistiske modellen var alder høysignifikant forbundet med økt risiko for 

cancer justert for alder ved transplantasjon og kolesterol (OR 1.22, p < 001). For hvert års 

økning i alder stiger risiko i odds for cancer med 22%. Alder ved transplantasjon var statistisk 

signifikant assosiert med redusert risiko for cancer kontrollert for alder og kolesterol (OR 

0.86, p = 0.002). Dette resultatet var motstridende i forhold til hva som ble indikert i den 

bivariate regresjonen. 

 

I tillegg var kolesterol statistisk signifikant forbundet med økning i risiko for cancer justert for 

alder og alder ved transplantasjon (OR 1.47, p = 0.015) (Tabell 9). 
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Tabell 9. Bivariat og multippel logistisk regresjon, variabler assosiert med cancer hos 

hjertetransplanterte periode 1999-2005 

 Ujustert Justert 

Variabler OR (95% KI) P verdi OR (95% KI)  P verdi 

Alder (år) 1.09 (1.04, 1.13) < 0.001 1.22 (1.10, 1.35)  < 0.001 

Alder ved HTx (år) 1.06 (1.02, 1.09) 0.002 0.86 (0.78, 0.95)  0.002 

Donorkjønn 

0 = kvinne (referanse) 
5.96 (2.14, 16.56) 0.001 

 

 

 

Steg3 
 

Tid fra HTx - T1 (år) 1.15 (1.05, 1.26) 0.002  Steg 1  

Kolesterol mmol/L T1 1.46 (1.10, 1.93) 0.008 1.47 (1.08, 2.0)  0.015 

Røyk dik. 

0 = nei (referanse) 
1.92 (0.84, 4.40) 0.12  Steg 5  

BMI T1 kat. 

0 = < 25 kg/m
2
 (referanse) 

3.34 (1.54, 7.22) 0.002  Steg 4  

SF-36 PF (T1) 0.99 (0.97, 1.0 ) 0.007  Steg 2  

Data presentert som odds ratio (OR) og 95% konfidensintervall (KI) for OR. HTx = Hjertetransplantasjon. BMI = Body mass index kg/m2. 
Donorkjønn 0 = kvinne, 1 = mann. Røyk dik. 0 = nei, 1 = ja. BMI T1 kat. 0 = < 25 kg/m2, 1 = ≥ 25 kg/m2. SF-36 PF (T1) = Short-form 36 

fysisk funksjon. 

 

 

4.4.6 Variabler assosiert med risiko for cancer fra T1 til 2011 
 

Bivariat korrelasjon viste at alder, alder ved HTx, donorkjønn, tid fra HTx, kolesterol ved T1, 

positiv røykestatus, BMI ≥25 kg/m
2
, fysisk funksjon (PF) ved T2 og cyklosporin (CYA) 

plasmakonsentrasjonsnivå ved T1, var assosiert med cancer evaluert ved utgangen av 2011. 

Korrelasjonsmatrise presentert i vedlegg 17. 

 

Den bivariate logistiske regresjonsanalysen viste at alder, alder ved HTx, donorkjønn, tid fra 

HTx, kolesterol og BMI ≥25 kg/m
2
 var statistisk signifikant assosiert med økt risiko for 

cancer evaluert i 2011. Variabel for fysisk funksjon (PF) og CYA-konsentrasjon var derimot 

signifikant assosiert med reduksjon i risiko for cancer (Tabell 10). 

 

Den justerte multiple regresjonsanalysen viste at alder var høysignifikant assosiert med økt 

risiko for cancer (OR 1.1, p < 0.001), justert for donorkjønn, tid fra HTx og CYA 

konsentrasjon. Mannlig donorkjønn var statistisk signifikant forbundet med økt risiko for 

cancer (OR 3.7, p = 0.009), justert for forklaringsvariablene alder, tid fra HTx og CYA 

konsentrasjon. CYA konsentrasjon (CYA konsentrasjon i kvartiler lavere enn Q4) var 

forbundet med reduksjon i risiko (OR 0.12, p < 0.001) justert for alder, donorkjønn og tid fra 
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HTx. HQoL-variabel for fysisk funksjon (PF) falt ut i den multiple regresjonsmodellen på et 

tidlig steg. I dette materialet var det derved ingen HQoL-variabler som var assosiert med 

risiko for cancer evaluert ved utgangen av 2011. 

 

Tabell 10. Multippel logistisk regresjon, variabler assosiert med Cancer hos 

hjertetransplanterte periode 1999-2011 

 Ujustert Justert 

Variabler OR (95% KI) P verdi OR (95% KI)  P verdi 

Alder (år) 1.14 (1.08, 1.20) < 0.001 1.1(1.5, 1.16)  < 0.001 

Alder ved HTx (år) 1.10 (1.06, 1.15) < 0.001  Steg 3  

Donorkjønn 

 0 = Kvinne (referanse) 
4.05( 1.70, 9.66) 0.002 3.7 (1.38, 9.94)  0.009 

År fra HTx 1.13 (1.02, 1.24) 0.022 1.11 (0.99, 1.24) 
 

 
0.063 

Røyk dik. 

0 = nei (referanse) 
2.89 (0.98, 8.54) 0.054  Steg 4  

Kolesterol mmol/L 2.09 (1.38, 3.17) 0.001  Steg 5  

BMI 

0 = < 25 kg/m
2
 (referanse) 

2.92 (1.31, 6.5) 0.009 
 

 
Steg 1  

SF-36 PF (T2) 0.98 (0.96, 1.0) 0.012  Steg 2  

CYA kons. Q4 (referanse) 0.33 (0.13,0.84) 0.020 0.12 (0.004, 0.37)  < 0.001 

Data presentert som odds ratio (OR) og 95% konfidensintervall (KI) for OR. HTx = Hjertetransplantasjon. BMI = Body mass index kg/m2. 

Donorkjønn 0 = kvinne, 1 = mann. Røyk dik. 0 = nei, 1 = ja. BMI kat. 0 = < 25 kg/m2, 1 = ≥ 25 kg/m2. 

SF-36 PF (T2) = Short-form 36 fysisk funksjon. CYA kons. Q4= Konsentrasjon av cyklosporin i blod, høyeste kvartil. 
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4.5 Mortalitet 

 

Av 147 inkluderte døde 84 pasienter i løpet av observasjonsperioden. Det var registrert 

dødsårsak i 64.3% av alle dødsfall. Av disse var 14.2% (n=12) relatert til hjerte, 22.6% (n=19) 

relatert til malign sykdom (cancer) og 5.9% (n=5) relatert til akutte infeksjoner. 21.4% (n=18) 

var registrert med annen dødsårsak. Gjennomsnittlig observasjonsperiode (beregnet som tid 

fra HTx til død) var 12.8 ± 4.25 år. Dato for avsluttet observasjonsperiode var 31.12.11. 

 

Tabell 11. Multippel Cox regresjon. Variabler assosiert med total dødelighet hos 

hjertetransplanterte i perioden fra T1 til sensureringsdato 31.12.2011 

 Ujustert Justert 

Variabler HR (95% KI) P verdi HR (95% KI)  P verdi 

Alder ved HTx (år) 1.07 (1.04, 1.09) < 0.001 1.04 (1.01, 1.08)  0.004 

Årsak HTx CAD 2.61 (1.66, 4.11) < 0.001 1.95 (1.19, 3.20)  0.008 

HbA1c kat. 

0 = < 5.7% (referanse) 
3.15 (1.94, 5.13) < 0.001 2.02 (1.21, 3.36)  0.007 

GFR kat ved T1 

0 = ≥ 60 ml/min/1.73 m
2
 (referanse) 

2.70 (1.71, 4.26) < 0.001 1.84 (1.13, 3.01)  0.014 

BMI kat  

0 = < 25 kg /m 
2 
(referanse) 

 

2.35 (1.42, 3.88) 

 

0.001 

 

 
  

SF - PCS T1 0.95 (0.94, 0.97) < 0.001 0.97 (0.95, 0.99)  0.011 

Data presentert som hazard ratio (HR) og 95% konfidensintervall (KI) for HR. GFR = Glomerulær filtrasjonshastighet. 

HTx = Hjertetransplantasjon. HbA1c= Glykosert hemoglobin. HbA1c kat. 0= < 5.7%, 1 = ≥ 5.7%. 

GFR kat= Kategorisert GFR <60 ml/min/1.73 m2=1 og ≥ 60 ml/min/1. 73 m2=0. BMI T1 kat. 0 = < 25 kg/m2 1 = ≥ 25 kg/m2. 
SF-36 PCS T1= Short-form 36 sumskår fysisk helse T1. 

 

Resultatene viste at alle de inkluderte forklaringsvariablene var statistisk signifikant assosiert 

med dødelighet i den bivariate regresjonsanalysen (Tabell 11). I den multiple Cox 

regresjonsmodellen var alder ved HTx (HR 1.04, p = 0.004), HbA1c > 5.7% (HR 2.02, p = 

0.007), årsak HTx CAD (HR 1.95, p = 0.008) og GFR < 60 ml/min/1.73m
2
 (HR 1.84, p = 

0.014), signifikant assosiert med økt dødelighet etter HTx. HQoL-variabel fysisk helse (PCS) 

ved T1 var assosiert med redusert risiko for død (HR 0.97, p = 0.011). 

Som en forlengelse av dette resultatet viste Kaplan-Meier plot hvordan sumskårvariabel for 

fysisk helse (PCS) delt på median skår ved T1, tydelig kunne differensiere risiko for 

dødelighet (Figur 4). Vi fant en kummulativ overlevelse på hhv 45.4% i gruppen med skår 

høyere enn median verdi og 4.7% overlevelse for de med PCS-skår lavere enn median verdi 

ved T1 (p < 0.001). I plottet for overlevelse ser man at kurvene følger hverandre inntil 10 år 

post HTx. 
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Figur 4. Kaplan-Meier plot for overlevelse for SF-PCS* > eller ≤ 48.3 (median) skår ved 

T1 

 

*SF-36 PCS = Short form 36 Fysisk helse 
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4.6 Kjennetegn ved gruppen hjertetransplanterte som 

utvikler komplikasjoner 

 

Analyser viste at 94.6% (n=139) av pasientene utviklet komplikasjoner etter HTx. Median 

oppfølgingstid for deltakerne var 14,24 år med min/max fra 2,65 år til 28,15 år (Figur 5). 

Koronarsykdom (CAV) utgjorde den hyppigst forekommende komplikasjon (72.7%, n=197). 

Mer enn halvparten av pasientene utviklet mer enn en alvorlig komplikasjon, og det var kun 

5.4% (n=8) som ikke fikk komplikasjoner i observasjonsperioden (Figur 5). 

 

Ved sammenligning mellom deltagerne som utviklet komplikasjon og de som ikke fikk påvist 

komplikasjon i observasjonsperioden, var det ingen statistisk signifikant forskjell mellom 

gruppene når det gjaldt alder, kjønn, tid fra HTx, røykestatus eller BMI (Vedlegg 18).  

 

Ved sammenligning av gruppen som fikk flere enn en komplikasjon (n=77) vs de som bare 

fikk èn komplikasjon (n=62), viste analyser at det var statistisk signifikant forskjell mellom 

gruppene. Den gruppen som utviklet mer enn en komplikasjon var eldre, hadde høyere 

kolesterol, høyere HbA1c, og det var flere menn enn kvinner i gruppen. Det var ingen statistisk 

signifikant forskjell mellom gruppene når det gjelder primærårsak for transplantasjon, BMI, 

tid etter transplantasjon, donoralder eller iskemitid (Tabell 12). 

 

Figur 5. Forekomst av komplikasjoner ved sensureringsdato 31.12.2011 
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Tabell 12. Kjennetegn ved gruppen som utvikler en eller flere enn en komplikasjon 

 
Antall komplikasjoner >1 

n=77 

Ankall Komplikasjoner = 1 

n=62 
P verdi 

Karaktertrekk Gj.snitt ± SD n (%) Gj.snitt ± SD n (%) 
 

Alder  57.2 ± 8.4  49.3 ± 14.7  < 0.001
a 

SF-36 PCS (T1) 46.7 ± 9.9  45.8 ± 11.3  0.63
a 

Mann  66 (62.0)  46 (50.0) 0.008
b 

Årsak HTx CAD  43 (39.9)  29 (32.1) 0.29
b 

Årsak HTx CMP  27 (28.3)  24 (22.7)  0.72
b
 

Tid etter HTx ≥ 3 år  51 (52.6)  44 (42.4) 0.55
b 

Iskemitid (min.) 128.5 ± 63.9  143.1 ± 65.4  0.19
a
 

Donoralder (år) 31.2 ± 11.1  29.9 ± 11.2  0.50
a
 

BMI ≥ 25 kg/m
2
  51 (49.9)  39 (40.1) 0.68

b
 

HbA1c (T1) 6.14 ± 0.97  5.76 ± 0.66  0.02
a
 

Kolesterol mmol/L 6.18 ± 1.45  5.51 ± 0.99  0.002
a
 

Røyker  16 (11.5)  61 (43.9) 0.69
b 

aT-test. bPearson Chi-square. HTx = hjertetransplantasjon. Årsak HTx CMP = Årsak for HTx kardiomyopati. Årsak HTx CAD = Årsak HTx 

koronarsykdom. SF-36 PCS T1= Short-form 36 sumskår fysisk helse T1 
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5 DISKUSJON 
 

I dette kapittelet vil først hovedresultatene i studien beskrives kort. Videre vil det bli 

diskusjon av hovedspørsmålet om endring av HQoL hos hjertetransplanterte sammenlignet 

med tidligere forskning. Deretter vil resultater og sammenheng mellom kliniske, 

sosiodemografiske variabler og endring i HQoL diskuteres og sammenlignes med andre 

forskningsresultater. Studiens resultater om HQoL’s rolle som prediktor for komplikasjoner i 

forløpet etter transplantasjon diskuteres og sammenligning mot annen forskning. 

Avslutningsvis vil metodologiske vurderinger, kliniske implikasjoner og fremtidig forskning 

omtales. 

 

 

5.1 Oppsummering av hovedresultater 
 

Helserelatert livskvalitet målt ved to tidspunkt med 6 års mellomrom, viste reduksjon i 6 av 8 

HQoL-variabler. Det var størst signifikant reduksjon i de fysiske livskvalitetsvariablene. 

Reduksjonen i de mentale HQoL-variablene var mindre, og det var ingen signifikante 

endringer i sosial fungering (SF) eller emosjonell rollebegrensning (RE). 

 

Det var størst forskjell i skår mellom gruppen hjertetransplanterte og norsk alders- og 

kjønnsjustert normpopulasjon i de fysiske HQoL-variablene. HTx pasientene skåret 5-10 

poeng lavere i 3 av 4 variabler for fysisk helse, mens det i de mentale HQoL-variablene var 

mindre forskjell. 

 

Deltagere som var eldre enn 57 år viste en større reduksjon i skår for fysiske HQoL-variabler 

mellom måletidspunktene, enn gruppen yngre enn 57 år. Det var ingen signifikant forskjell i 

endring mellom gruppene i mentale HQoL-variabler. 

 

HTx-pasientene har en median observasjonstid på 14.24 år (min 2.65 år og max 28.15 år). 

Komplikasjonsforekomsten i pasientgruppen er høy. 94.6% av HTx-pasientene utvikler en 

eller flere av komplikasjonene CAV, redusert nyrefunksjon eller cancer. Deltagere som 

utvikler flere enn en komplikasjon, var statistisk signifikant eldre, menn, hadde høyere 

kolesterol og høyere HbA1c, enn gruppen som utviklet kun èn komplikasjon.  
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5.2 Endring av HQoL hos HTx pasienter fulgt longitudinelt  
 

 

I hvilken grad endres helserelatert livskvalitet seg over en 6 års periode? 

 

Denne studien viser en longitudinell oppfølging av en gruppe som rapporterte HQoL data 

første gang i gjennomsnitt 5.6 år etter HTx (fra 0.5 år til 16.0 år) og andre gang i gjennomsnitt 

11.2 år (fra 6.0 år til 22.0 år) etter transplantasjonstidspunktet. 

 

Som beskrevet i kapittel 2 foreligger det en rekke studier hvor HQoL hos hjertetransplanterte 

er evaluert (18;22-27;29;31;35;50;52;54;56;57;68;122-124). Det er noen longitudinelle 

studier fra tidlig i fasen etter transplantasjon og opptil 5 år etter HTx 

(29;31;53;65;99;124;125), mens studier gjennomført mer enn 10 år etter HTx er 

tverrsnittsstudier (18;23;27;35;49;55;57;126). Jeg har ikke funnet noen studier hvor en gruppe 

hjertetransplanterte er longitudinelt fulgt mer enn 10 år etter transplantasjon slik denne 

studien gjør. Diskusjonen om denne studiens funn relatert til endring vil derved bli 

sammenlignet med longitudinelle studier som har analysert endring i HQoL i en tidligere fase 

etter HTx. I tillegg diskuteres våre resultater i forhold til ulike tverrsnittsstudier sent i forløpet 

etter HTx. 

 

Vi fant i vår studie relativt høye skår i HQoL hos gruppen hjertetransplanterte ved begge 

måletidspunkter, slik som også vist i andre studier (27;29;35;55;126). Flere longitudinelle 

studier hvor livskvalitet er evaluert tidlig i forløpet og inntil 5 år etter HTx, viser en bedret 

livskvalitet sammenlignet med før HTx (29;54;99;124;126), men det er variasjon i ulike 

livskvalitetsdomener og ulike faktorer som innvirker på HQoL (122). En spansk studie (99) 

viste ved sammenligning av livskvalitetsmålinger utført preoperativt, 3 mnd, 6 mnd og inntil 

12 måneder etter transplantasjon, en bedring i alle livskvalitetsdomener med unntak av mental 

helse allerede 6 måneder etter HTx. I en tysk longitudinell studie, hvor deltagere er fulgt fra 

før transplantasjon og gjentatte ganger inntil 5 år etter HTx, viste Kugler et al. at størst 

bedring i livskvalitet ble oppnådd innen det første året etter HTx. Deretter holdt nivået seg 

stabilt inntil siste måling femte året (29). Dette bekreftes av Pinson et al. som viste til at 

lever-, hjerte-, nyre- eller lungetransplanterte nådde et platå i HQoL et sted mellom 1 og 2 år 

etter transplantasjon (124).  
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Bedringen i livskvalitet fra før transplantasjon og tidlig i fasen etter transplantasjon rapportert 

i disse studiene, står ikke i motsetning til funnene for endring i vårt materiale. Mange av 

deltagerne som aksepteres for transplantasjon er ofte svært syke, ventetiden før 

transplantasjon er en stressende periode med en høy mortalitetsrate, og mange har hatt et langt 

sykdomsforløp før transplantasjonstidspunktet. En transplantasjon vil for de fleste bety en stor 

forandring fra å være veldig syk, til et nytt liv med et funksjonsdyktig hjerte og derved bedret 

livskvalitet. For disse studiene som evaluerer endring i tidlig fase etter transplantasjon, er det 

derfor ikke uventet at man observerer en slik bedring som sammen med bedret overlevelse, er 

et direkte mål for denne behandlingen. 

 

Kugler et al. (29) rapporterte i en singel senter studie som sammenlignet hjerte- og 

lungetransplanterte hvor det var inkludert 82 hjertetransplanterte med få seleksjonskriterier, 

og er således sammenlignbar med vår studie. Fem år etter HTx fant de samsvarende verdier 

for HQoL sammenlignet med vårt materiale ved T1 (5.6 år etter HTx). Dette viser at 

livskvalitetsskår rapportert ved første måletidspunkt i vår studie, indikerer et tilsvarende nivå 

etter HTx i samsvar med tidligere studier (29;99;124). Gjennomsnittsalderen i deres studie var 

litt høyere enn i vårt materiale (57 år vs 53 år). Det var en noe høyere andel kvinner (26% vs 

19.7%) og antallet yrkesaktive ved år fem var litt lavere enn i vår studie (20.5% vs 23.1%). 

Ved sammenligning med tysk alders- og kjønnsjustert normmateriale, rapporterte de tyske 

hjertetransplanterte deltagerne ved år 5, like god livskvalitet i alle livskvalitetsdomener med 

unntak fysisk funksjon (PF) hvor de hadde noe lavere skår enn referansepopulasjonen (29). 

Dette står i motsetning til vår studie hvor HTx pasientene skåret lavere enn norsk 

normmateriale på flere HQoL-variabler. Med tanke på likhetene mellom deres populasjons 

aldersgjennomsnitt, andre sosiodemografiske data og tidspunkt for måling sammenlignet med 

vår studie, er det ingen åpenbar grunn til at tyske og norske HTx pasienter skulle ha ulik skår 

mot sine respektive referansepopulasjoner. Det er vanskelig å si hva som kan være årsaken til 

dette, men det kan muligens forklares ved nasjonale forskjeller.  

 

Saeed et al. (54) viste i en engelsk studie med 323 hjertetransplanterte også til bedring i 

generell helse undersøkt i 3. og 5. året etter HTx, og at dette nivået holdt seg stabilt. I dette 

materialet var forekomst av angst og depresjon i gruppen hhv. 19.6% og 25.9% ved 3. og 5. år 

etter HTx. Sammenlignet med vår studie rapporterer den engelske gruppen moderat lavere 

skår enn vår gruppe i alle livskvalitetsskalaene. Prevalensen av angst og depresjon er kjent å 

kunne innvirke på HQoL (23;27;28), og kan forklare sumskår nivå i HQoL-variablene i denne 
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studien. Forekomst av angst og depresjoner er ikke en del av vår studie og kan dermed ikke 

sammenlignes direkte med våre data. Ved sammenligning med engelsk alders- og 

kjønnsjustert normmateriale, skåret den engelske gruppen hjertetransplanterte dårligere i 

samtlige SF-36 livskvalitetsdimensjoner med unntak av mental helse. Dette er i samsvar med 

våre funn. 

  

En annen tysk tverrsnitt studie (51) utført i en gruppe hjerte- og lungetransplanterte med 350 

hjertetransplanterte og 19 kombinert hjerte-/lungetransplanterte, undersøkt 2 til 7 år etter 

transplantasjon, viste en moderat lavere skår på alle SF-36 subskalavariabler sammenlignet 

med tysk alders- og kjønnsjustert normmateriale (51). Sammenlignet med vår studie var 

skårene i samtlige livskvalitetsvariabler betydelig lavere enn i vårt materiale. Alder ved 

transplantasjon var lik i begge studier, og andel yrkesaktive etter transplantasjon var betydelig 

lavere i deres materiale i forhold til vårt (5.2% vs 23.1%). Det kan se ut som moderat 

reduksjon i fysisk rollefunksjon (RP) har en negativ innvirkning på daglig funksjon og 

aktiviteter, og kan forklare lav yrkesdeltagelse etter transplantasjon. Det forhold at 5.4% av 

deltagerne var kombinert hjerte-/lungetransplanterte pasienter, kan også ha innvirket noe på 

de betydelig lavere gjennomsnittskårene i HQoL-variablene. 

 

Av tverrsnittsstudier gjennomført mer enn 10 etter transplantasjon, viste Politi et al. (35), i en 

eldre mye referert italiensk tverrsnittstudie utført 12.6 år (median verdi) etter HTx, at skår i 

fysiske HQoL-variabler var statistisk signifikant lavere enn alders- og kjønnsjustert 

normmaterialet. Skår i mentale HQoL-variabler var omtrent tilsvarende det italienske 

normmaterialet (35). Denne studien var gjennomført på et ikke-selektert materiale med 122 

HTx pasienter, og bekrefter våre funn i de fysiske livskvalitetsvariabler. I vårt materiale skåret 

HTx pasientene noe lavere enn det norske normmaterialet også i de mentale livskvalitets-

variablene. Ved sammenligning var alder ved HTx litt lavere i dette materialet (44 år vs 48 

år), andelen menn var høyere (84% vs 80%), og antall med iskemisk hjertesykdom som årsak 

til transplantasjon, var lavere (32% vs 50%). Lavere skår enn normmaterialet i begge studiene 

kan også forklares med tid etter transplantasjon henholdsvis 12.6 år (median) i den italienske 

studien og 11.2 år (gjennomsnitt) etter HTx i vår studie. Økt tid etter HTx er forbundet med 

økende grad av komplikasjoner (6;7), noe som også kan innvirke på resultatet i HQoL- 

variablene. 
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En annen italiensk studie, Fusar-Poli et al. med en median oppfølgingstid på 13.7 år, 

samsvarer med våre funn i studien (27). I deres materiale rapporterte deltagere generelt god 

skår i fysisk helse, men noe lavere skår sammenlignet med alders- og kjønnsmatchet 

normmateriale. Det var ingen forskjell i mental helse. I dette materiale rapporterte 30% av 

deltagerne depressive symptomer. Gjennomsnittlig alder i materialet var noe yngre enn i vårt 

(45 år vs 53 år), en litt høyere andel var menn i den italienske studien enn i vårt materiale 

(85% vs 80%) og en høyere andel var i jobb etter transplantasjon enn i vår studie (33% vs 

23%). Sistnevnte kan muligens forklares ved kulturforskjeller og andre sykdoms- og 

pensjonsrettigheter i Italia enn i Norge, som kan medføre at pasienten må gå ut i jobb til tross 

for sykdom. Det kan nevnes at andelen som blir yrkesaktive igjen etter transplantasjon i 

Norge, har blitt høyere de siste ti årene sammenlignet med hva som var vanlig tidligere.  

 

Hetzer et al. viste i eldre tysk tverrsnittsstudie med 77 HTx pasienter undersøkt i gjennomsnitt 

10.4 år etter transplantasjon, gjennomgående god livskvalitet i alle domener (55). Den viste en 

statistisk høyere skår i fysiske HQoL-variabler i gruppen hjertetransplanterte sammenlignet 

med tysk alders- og kjønnsjustert normmateriale. I de mentale HQoL-variablene var skår 

tilsvarende tysk normmateriale. Et fåtall av deltagerne rapporterte begrensninger i deres 

livsførsel. I motsetning til vår studie viste denne studien bedre skår enn i sammenlignbart 

normmateriale for de transplanterte pasientene. I tillegg viste denne studien noe høyere 

gjennomsnittskår i alle livskvalitetsdomenene enn tilsvarende i vårt materiale. Den bekrefter 

således ikke våre funn som viser lavere skår i samtlige livskvalitetsdomener ved evaluering 

11.2 år etter HTx, og redusert gjennomsnittsskår sammenlignet med norsk normmateriale i 

alle variabler med unntak av kroppslig smerte (BP) og mental helse (MH). Deltagerne i 

Hetzer`s et al. studie var noe yngre ved transplantasjon (43.3 år vs 48.2 år), antall kvinner var 

noe lavere (16.4% vs 19.7%), og det var en høyere andel med dilatert kardiomyopati (61.5% 

vs 37.5%) som primærårsak for hjertetransplantasjonen i deres materiale enn i vårt. Forøvrig 

er deltagerne transplantert i samme periode som våre, behandlingsprotokollene etter HTx var 

like i Tyskland og Norge på den tiden, slik at dette ikke skulle spille inn på ulikhetene 

observert i HQoL. Forskjell i andelen med kardiomyopati kan forklare noe. 

Hjertetransplanterte med kardiomyopati som årsak til HTx, er ofte yngre ved 

transplantasjonstidspunktet og har lavere risiko etter HTx enn transplanterte med 

koronarsykdom som etiologi (6). 
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Oppsummert kan det se ut som tverrsnittsstudiene gjennomført mer enn 10 år etter 

transplantasjon (27;35), skårer tilsvarende på HQoL-variabler sammenlignet med vårt 

materiale 11.2 år etter HTx. I samsvar med våre funn viser alle de nevnte studiene, med 

unntak av Hetzer et al. (55), lavere HQoL-skår sammenlignet med de nasjonale alders- og 

kjønnsjusterte normmaterialer. Som i vår studie, rapporteres størst forskjell mellom 

studiepopulasjonen og normmaterialet i skår for fysiske HQoL-variabler. På den annen side er 

sammenligning mellom ulike normpopulasjoner beheftet med en usikkerhet knyttet til ulik 

kultur, og ulike sosioøkonomiske og demografiske forhold. Dessverre har ingen av studiene 

som evaluerer HQoL mer enn 10 år etter HTx, vurdert HQoL på et tidligere stadium. Dette 

forhold gir derfor begrensninger i sammenligningen med våre funn i endring av HQoL. 

 

 

5.3 Faktorer assosiert med endring i HQoL 
 

I hvilken grad er det sammenheng mellom sosiodemografiske variabler, kliniske variabler, 

forekomst av komplikasjoner og endring i helserelatert livskvalitet  

 

Ved multivariat analyse har vi vist at alder og kreatinin var assosiert med reduksjon i fysisk 

funksjon (PF), mens alder og donoralder var assosiert med reduksjon i generell helse (GH) 

mellom de to studietidspunktene.  

 

Økende alder er assosiert med bedring i livskvalitet i noen studier (20;22;25;34;54;58), mens 

andre rapporterer at økende alder var assosiert med reduksjon i HQoL (35;57). Shamaskin et 

al. (34) viste at aldersgruppen >65 år rapporterte total bedret livskvalitet, bedret tilpasning og 

bedret etterlevelse av initiert behandling. Bedret sosial fungering ble også rapportert hos 

hjertetransplanterte med alder >54 år (58). Barr et al. (25) viste også til bedret 

livskvalitetsskår i den eldre aldergruppen. Motsatte forhold er vist i andre undersøkelser. 

Politi et al. (35) viser til redusert HQoL i fysiske funksjonsvariabler, men ingen forskjell i 

mentale livskvalitetsvariabler i aldergruppen over 65 år evaluert 12.4 år etter transplantasjon 

(median tid). Dette samsvarer med våre resultater. Vi fant en større reduksjon i fysiske 

funksjonsvariabler i aldersgruppen ≥57 år sammenlignet med den yngre aldersgruppen, mens 

det var liten eller ingen statistisk forskjell i skår mellom gruppene i mentale 

livskvalitetsvariabler. Martinelli et al. (57) viste i sitt materiale hvor det gjort en 
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sammenligning mellom aldergrupper yngre enn og eldre enn 70 år, ingen forskjell mellom 

aldersgruppene i mentale livskvalitetsvariabler, men en redusert livskvalitet i fysiske HQoL-

variabler i gruppen over 70 år. Dette bekrefter således våre funn. Shamaskin et al. (34) viser 

også til bedre mestringsstrategier, mindre problemer med å takle behandling, komorbiditet og 

oppfølging hos den eldre aldersgruppen (34). Vi hadde ingen variabler knyttet til mestring i 

vårt datagrunnlag, slik at vi ikke kan sammenligne deres funn med vårt materiale på dette 

området. 

 

Det er rimelig å anta at fysisk funksjonsnivå reduseres med økende alder, selv om det er 

individuelle forskjeller. Reduksjon i skår i variabler for fysisk helse med økende alder, er vist 

både i generelle populasjoner og i pasientpopulasjoner (97;101). En reduksjon i fysisk helse 

med økende alder relateres til flere faktorer som blant annet en naturlige biologisk og 

fysiologisk aldringsprosess (101), økende komorbiditet med økende alder og bruk av 

immunsuppressiv medikasjon over tid etter transplantasjon (6;73;88;127). Aldersbetinget 

forskjell i mentale parametre kan trolig ikke forventes i like stor grad, og små eller ingen 

forskjeller i mentale parametre forklares ofte med endrede forventninger til fremtiden. Det 

kan tenkes at eldre transplanterte har levd lengre, opplevd mer og i mindre grad er bekymret 

for forløpet etter transplantasjon og har bedre mestringsevner og sterkere sosiale nettverk. For 

yngre transplanterte kan risiko for komplikasjoner og symptomer i forløpet representere en 

større mental utfordring. Mange av disse pasientene befinner seg på et annet stadium i livet, 

mange i etableringsfasen med familie og små barn hvor risiko for sykelighet og 

komplikasjoner kan oppleves som ekstra vanskelig, da dette kan ha større direkte påvirkning 

på forhold som utdanning, arbeid, familieliv og økonomi. 

 

Politi et al. (35) viste at å være gift/samboende var assosiert med redusert fysisk helse, og i 

tillegg var manglende yrkesdeltagelse assosiert med redusert fysisk helsestatus. Vi fant på T2 

tidspunktet en korrelasjon mellom sivilstatus og en signifikant bedret skår i fysisk helse.  

Når det gjelder endring i HQoL fra T1 til T2 viste verken å være gift/samboende eller å være i 

jobb, å være korrelert med endring i HQoL. 

 

I vår studie var 23% tilbake i jobb ved måletidspunkt 1 (T1) 5.6 år etter HTx. Den relativt 

lave andelen yrkesaktive etter HTx kan forklares av flere faktorer som alder ved 

transplantasjonstidspunktet, sykdomsvarighet før transplantasjon og komplikasjoner i forløpet 
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etter transplantasjon. I tillegg kan gode syke- og velferdsordninger i Norge sammenlignet med 

mange andre land, også spille en rolle. 

 

White-Williams et al. (18) viste derimot i sitt materiale det motsatte. I deres materiale var det 

å være gift/samboende en prediktor for bedret HQoL evaluert 10 år etter transplantasjon. 

Tilsvarende viste også Sirri et al. og Barr et al. (25;49). Alle viste at sosial og emosjonell 

støtte fra partnere/familie/venner har en positiv betydning for den hjertetransplanterte for å 

kunne håndtere og etterleve en komplisert behandling og mestre stressfulle situasjoner i 

forløpet etter transplantasjon. 

 

Kugler et al. (29) viste at å være gift/samboende i tillegg til å komme tilbake i jobb har en 

positiv innvirkning på HQoL. Som i vår studie var andelen som var i jobb 1 år etter HTx, også 

i deres arbeid relativt lav på 28.4% (29). En amerikansk studie viste at det å komme tilbake i 

jobb er assosiert med bedre fysisk funksjonsnivå, mindre symptomer, færre rejeksjoner og 

høyere utdanning (128). 

 

Noen forskningsresultater viser at utdanning innvirker på HQoL. Nivå og lengde på utdanning 

varierer, og i hvilken grad de innvirker positivt eller negativt på HQoL er også ulikt. Pinson et 

al. (30) viste til at utdanning >14 år gir bedret HQoL, mens Salyer et al. (64) viste at lav 

utdanning ga bedret HQoL. I vår studie var andel med utdanning >12 år relativt lav da i 

underkant av 20% av deltagerne hadde utdanning >12 år. I vår studie var heller ikke 

utdanning statistisk assosiert med endring i generell helse i den bivariate regresjonsmodellen, 

og inngikk derfor ikke i den multivariate analysen. 

 

Komplikasjoner og ”symptom burden” er i en rekke publikasjoner assosiert som prediktorer 

for redusert livskvalitet. Immunsuppresjonsbehandling er klart beheftet med risiko for 

sykdomutvikling i forløpet etter HTx. Antall komplikasjoner og grad av komorbiditet ble vist 

av Barr et al. å være assosiert med redusert livskvalitet og dårligere etterlevelse av initiert 

behandling (25). Komorbiditet omfatter hele bildet fra alvorlig livstruende tilstander til 

mindre alvorlige symptomer og plager som oppleves problematisk for den enkelte 

transplanterte (13;59;60;65;73;90). Politi et al. (35) viste i sitt materiale at kliniske variabler 

for redusert nyrefunksjon evaluert med forhøyet kreatininverdi, var assosiert med redusert 

fysisk helse. Dette ble også bekreftet i vår studie hvor stigende kreatinin i den multivariate 

regresjonsmodellen også var statistisk assosiert med redusert fysisk funksjon. Estimert GFR 
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viste det samme. Tid etter transplantasjon er assosiert med risiko for utvikling av redusert 

nyrefunksjon (83;85;129). Ved inklusjon (T1) hadde våre studiedeltagere i gjennomsnitt 

kreatininverdi 118.6 ± 34 µmol/L, som indikerer høyere verdi enn normale referanseverdier. 

Dette viser at flere deltagere ved T1 (5.6 år etter HTx), har en påvist redusert nyrefunksjon. I 

Politi et al. (35) viste også i sitt materiale 12.6 år etter HTx (median verdi), at 

kreatininverdiene var utenfor normalt referanseområde. Redusert nyrefunksjon kan derfor 

bidra til å forklare reduksjon i fysiske HQoL-variabler. Deltagerne i Politi et al. sitt materiale 

er transplanterte i samme tidsperiode som pasientene i vår studie, og fulgte tilsvarende 

immunsuppresjonsprotokoller. Dette inkluderte i denne perioden medikamenter som 

Cyklosporin, Azathioprine og Prednisolon. Som beskrevet tidligere er Cyklosporin omtalt 

som en nøkkelfaktor i utvikling av redusert nyrefunksjon og kan meget vel forklare forhøyede 

nyrefunksjonsparametre i disse studiene (83;85). I tillegg kan kjente faktorer som 

hypertensjon og glukoseparametre også forklare redusert nyrefunksjon (47;83). Vi fant 

derimot at verken blodtrykk eller HbA1c var assosiert med redusert fysisk funksjon eller 

generell helse i vår studie. 

 

Donoralder er beskrevet som negativ prediktor både for komorbidiet og overlevelse, men ikke 

eksplisitt beskrevet som faktor som påvirker HQoL (6;47;130;131). I den multivariate lineære 

regresjonsmodellen vår, var økende donoralder assosiert med redusert generell helse. Det er 

kjent at økende donoralder fremmer komorbiditet, og at komorbiditet er assosiert med 

redusert HQoL (35). Tidligere studier har dermed vist en indirekte kobling mellom donoralder 

og HQoL, og dette støtter funnene i vår studie.  

 

Forekomst at komplikasjoner som uavhengig variabel var i vår studie statistisk assosiert med 

reduksjon i generell helse i den bivariate regresjonsmodellen. Dette støttes i studien til Politi 

et al. (35).  
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5.4 Prediktorer for utvikling av komplikasjoner 
 

I hvilken grad predikerer helserelatert livskvalitet, sosiodemografiske og kliniske variabler 

komplikasjoner som koronarsykdom, redusert nyrefunksjon, cancer og død senere i forløpet 

etter hjertetransplantasjon?  

 

Jeg vil i det følgende diskutere våre resultater i forhold til andre studier for hver av disse 

komplikasjonene. 

 

5.4.1 Faktorer assosiert med risiko for koronarsykdom i forløpet etter 

transplantasjon 
 

Tid fra transplantasjon, kolesterol og koronarsykdom (CAD) som årsak til HTx, var i vår 

studie assosiert med økt risiko for utvikling av koronarsykdom i perioden fra 1999-2005. En 

økt skår i HQoL-variabel for fysisk helse (PCS) var assosiert med redusert risiko for 

koronarsykdom. 

 

I den utvidede tidsperiode frem til utgangen av 2011, var BMI ≥ 25 kg/m
2
 og tiden fra 

transplantasjonstidspunkt, assosiert med økt risiko for koronarsykdom. 

 

HQoL evaluert ved fysisk helse (PCS) var i vårt materiale statistisk signifikant negativ 

prediktor for risiko for koronarsykdom hos den hjertetransplanterte. En bedring i skår for 

fysisk helse med ett poeng ga en redusert risiko med 4% for koronarsykdom. Økt fysisk 

aktivitet og bedret fysisk helse er anbefalt for befolkningen generelt og for gruppen 

hjertetransplanterte spesielt i den hensikt å forebygge utvikling av koronarsykdom (132).  

 

Tradisjonelle risikofaktorer for utvikling av koronarsykdom hos hjertetransplanterte er 

identiske som for befolkningen ellers, men de har en økt risiko i forhold til den generelle 

befolkning (6). Livsstilsintervensjon med fokus på bedret fysisk helse, sunt ernæringsmessig 

kosthold og sunn livsstil, er derfor anbefalt for de hjertetransplanterte. 

  

Assosiasjon mellom hyperkolesterolemi og økt risiko for koronarsykdomsutvikling er vist i en 

rekke studier (10;48;71;79-81;91;133). Dette bekreftes også i våre resultater. Kirklin et al. 

(133) viste at forhøyede lipidverdier ble påvist allerede tre måneder etter HTx. Akhlaghi et al. 

viste tilsvarende (82). Forekomst av lipidforstyrrelser er vanlig forekommende etter 
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transplantasjon, og er kjent for økt risiko for utvikling av CAV (74;82;91). Kolesterol 

beskrives som den faktoren som er sterkest assosiert med utvikling av koronarsykdom 

(91;134). Empiriske data viser at hyperlipidemi etter HTx er et multifaktorielt fenomen (91). 

Lipidforstyrrelser ved transplantasjonstidspunktet forklares med familiær og genetisk 

disposisjon som naturlig opprettholdes etter HTx, og gir en negativ risikoprofil. I tillegg er 

immunsuppresjonsbehandling etter HTx kjent for å gi unormale lipidverdier og 

koronarsykdomsutvikling (12;82). 

 

Valantine et al. (81) viste i sitt arbeid at forhøyede glukoseverdier og forhøyde lipider 

(kolesterol, LDL, HDL og triglyserider) var hyppig forekommende hos transplanterte og var 

assosiert med økt risiko for koronarsykdomsutvikling. Dette støttes også av Kobashigawa et 

al. i deres materiale (10). Vi målte ikke glukose i vår studie, men hadde data på 

glukosemarkøren HbA1c. Vi fant derimot ikke at forhøyede HbA1c-verdier var assosiert med 

økt risiko for koronarsykdom i vår studie. Det skal nevnes at det var manglende data i vårt 

datasett som kan ha innvirket og gitt lavere statistisk styrke i analysen. 

 

Iskemisk årsak til HTx var i vår studie assosiert med økt risiko for koronarsykdom, og dette 

bekreftes i flere andre studier (6;48;70;82). Registerdata fra ISHLT (6) viser at iskemisk 

etiologi for HTx er assosiert med økt risiko. Akhlaghi et al. viste at deltagere som hadde 

iskemisk koronarsykdom som årsak til transplantasjon, fikk en større økning i 

kolesterolverdier etter HTx enn hjertetransplanterte med annen primærårsak (82).  

 

BMI og fedme er assosiert med økt risiko for koronarsykdom i flere studier for 

hjertetransplanterte (80;82). BMI var i vårt materiale statistisk assosiert med økt risiko i den 

bivariate regresjonsmodellen, mens BMI i den multivariate regresjonsmodellen ikke var 

statistisk assosiert med risiko for koronarsykdom. 

 

Røyking er tradisjonelt assosiert med økt risiko for koronarsykdom, og dette er også 

gjeldende hos hjertetransplanterte pasienter (72). Vi fant ikke statistisk holdepunkt for at 

røyking var assosiert med risiko for koronarsykdom. I vårt materiale oppgir 21.8% at de 

fortsatt røyker etter transplantasjon. Muligens kan vårt funn forklares ut fra den lave andel 

røykere i utvalget. 

 



66 

 

Faktorer som rejeksjoner, cytomegaloinfeksjoner og donorkarakteriska er i andre studier vist å 

være assosiert med økt risiko (74;79;104). Vi hadde imidlertid ikke data knyttet til disse 

faktorene i vår database, og kan således ikke si noe om mulige assosiasjoner i vårt utvalg. 

 

CAV utvikling hos den hjertetransplanterte gruppen er beskrevet som et multifaktorielt 

fenomen forårsaket av både immunologiske og ikke-immunologiske faktorer (72;79;91). 

Tradisjonelle risikofaktorer som redusert fysisk aktivitet, forhøyede lipid- og glukoseverdier, 

vektøkning, hypertensjon og røyking, er assosiert med utvikling av koronarsykdom hos 

gruppen hjertetransplanterte som hos befolkningen for øvrig (71;79). I tillegg gir 

immunsuppresjonsbehandling ytterligere forhøyede lipid- og glukoseverdier og vektøkning. 

Tross anbefalinger til kostholdsendringer og økt fysisk aktivitet, farmakologisk behandling 

med kolesterolsenkende medisiner og behandling av hypertensjon for å redusere og forebygge 

utviklingen av koronarsykdom, er nivåene høye. Våre resultater og internasjonale 

anbefalinger gir mange holdepunkter for at vi i klinikken må ha økt fokus på å motivere de 

hjertetransplanterte til være i fysisk aktive, bedre sine kostholdsvaner og livsstil og å 

kontrollere sin vekt og glukoseparametre for å redusere risiko for koronarsykdom.  

 

 

5.4.2 Faktorer assosiert med risiko for redusert nyrefunksjon 
 

Kreatinin ved T1 og alder var i vår studie assosiert med redusert nyrefunksjon ved evaluering 

i første tidsfasen frem til T2. HbA1c, røyking og tid fra transplantasjonstidspunktet var 

assosiert med redusert nyrefunksjon i den utvidede perioden med median observasjonstid 17.5 

år etter HTx (min/max 12.5 år – 28.2 år). 

 

Redusert nyrefunksjon er vanlig etter HTx og er en uavhengig negativ prediktor for 

langtidsprognose hos hjertetransplanterte (9;83;85;135). En eldre og ofte referert studie av 

Myers et al. beskriver funksjonelle og strukturelle endringer i nyrene hos hjertetransplanterte 

pasienter 12 - 24 måneder etter HTx, og fremhever Cyklosporin som direkte nyretoksisk og 

som hovedårsaken til redusert nyrefunksjon (136). 

  

Flere forskere har vist en rask initiell reduksjon i nyrefunksjon det første året etter HTx, og 

deretter etterfulgt av en mindre reduksjon og en stabilisering etter dette (85;129). Andre viser 

til en forverring over tid. Ojo et al. (83) viste i en stor kohort analyse at alvorlig kronisk 



67 

 

nyresvikt med GFR < 29ml/min/1.73 m 
2 

var forkommende hos 10.9% av de 

hjertetransplantert 5 år etter transplantasjon. 

 

I en relativt stor svensk studie gjennomført på Sahlgrenska sykehus med 151 

hjertetransplanterte pasienter hvor nyrefunksjon er evaluert i inntil 9 år etter HTx, viste 

suksessiv reduksjon i GFR fra pretransplantasjon til 3 år etter HTx med statistisk signifikante 

p-verdier. Etter tredje året stabiliserte GFR verdiene seg på et nivå under 60 ml/min/1.73 m
2
. I 

dette materialet ble GFR estimert ved kreatinin og benyttelse av MRDR-formelen som vi også 

har benyttet i vår studie (106). De viste at tid fra transplantasjon er assosiert med redusert 

nyrefunksjon. Dette er et stort materiale hvor pasienter er fulgt fra før transplantasjons-

tidspunktet og longitudinelt med årlige målinger. Hemodynamiske målinger er inkludert i 

denne studien. I tillegg fikk deltagere med redusert nyrefunksjon ved kreatinin >130 µmol/L 

ved inklusjon, medikamenter for å bedre det hemodynamiske bildet og nyrefunksjon. Dette er 

målinger vi i vår studie ikke har da inklusjonstidspunktet er senere i forløpet etter HTx 

(gjennomsnitt 5.6 år, min/max 0.5 -16 år etter HTx). Men i samsvar med deres funn, fant også 

vi at tid etter HTx var assosiert med redusert nyrefunksjon. 

 

Gjennomsnittlig kreatininverdi i vår studie var 118 ± 34.1 µmol/L, GFR 60.9 ± 17 

ml/min/1.73 m
2
, mens tilsvarende i den svenske studien viste kreatinin 153 µmol/L i og GFR 

40 ± 4 ml/min/1.73 m
2
. Kreatinin ved T1 var i vår studie høysignifikant assosiert med 

moderat redusert nyrefunksjon estimert med GFR < 60 ml/min/1.73 m
2
 ved analyse 

gjennomsnittlig 5.6 år etter HTx. Dette bekreftes av funnene i den svenske studien. Et annet 

svensk arbeid som har sammenlignet 7 studier hvor nyrefunksjon er longitudinelt evaluert 

etter HTx, viser tilsvarende. Økende kreatiniverdier var i alle studiene assosiert med forverret 

nyrefunksjon (85).  

 

Alder var i vår studie assosiert med risiko for redusert nyrefunksjon. Alder er rapportert å 

være uavhengig faktor assosiert med postoperativ alvorlig nyrereduksjon i en annen studie fra 

vårt senter (47), og dette støttes også hos andre (83;129;137). I tillegg viste Gude et al. at 

økende donoralder var en uavhengig prediktor for redusert nyrefunksjon tidlig i forløpet (47). 

Andre har vist at donoralder også er en prediktor for utvikling av kronisk nyresvikt senere 

(83). Vi fant imidlertid ikke støtte for at donoralder er assosiert med moderat redusert 

nyrefunksjon evaluert i 2005 eller 2011. 
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Andre faktorer som kan ha sammenheng med redusert nyrefunksjon, er hypertensjon, påvist 

diabetes, iskemisk hjertesykdom som årsak til HTx og kjønn (kvinne) (83). Iskemisk 

hjertesykdom som årsak til HTx, var i vårt materiale statistisk assosiert med redusert 

nyrefunksjon i bivariat regresjon, men ikke statistisk assosiert i den multivariate modellen. 

Systolisk blodtrykk var i vårt materiale assosiert med redusert nyrefunksjon i bivariat 

regresjonen, men ikke statistisk assosiert med redusert nyrefunksjon i den multivariate 

modellen.  

 

Diabetes ble ikke benyttet som forklaringsvariabel i vår studie. Derimot var glukosemarkøren 

HbA1c > 5.7% i vår studie signifikant assosiert med moderat nyrereduksjon evaluert 2011. 

HbA1c > 5.7% refererer til forhøyede glukoseverdier over tid, og er et av diagnosekriteriene 

for diabetes. Utvikling av forhøyede glukosemarkører etter transplantasjon er i stor grad 

direkte relatert som en komplikasjon til immunsuppresjonsbehandling (95). Forhøyede 

glukoseverdier over tid, er kjent for å gi nyreaffeksjon i tillegg til at det også gir økt risiko for 

kardiovaskulære hendelser (138). Det skal nevnes at diagnosekriteriene for diabetes er endret 

over tid og HbA1c som markør ble ikke brukt i klinikken i første, tidlige fase da 

hjertetransplantasjoner ble innført som behandling. 

 

Det var ingen HQoL-variabler som var statistisk signifikant assosiert med redusert 

nyrefunksjon i vårt materiale. Dette spørsmålet er ikke evaluert spesielt i andre studier, men 

omfattes av begrepet komorbiditet i litteraturen.  

 

 

5.4.3 Faktorer assosiert med risiko for cancer 
 

Utvikling av cancer er kjent for å påvirke langtidsprognose og overlevelse etter 

hjertetransplantasjon (6;139;140). Insidensen hos hjertetransplanterte øker betydelig i forhold 

til den generelle befolkning, og det er ulike kreftformer som forekommer. Immunsuppresjon 

er kjent som hovedårsaken for økt cancerinsidens, og risikoen øker eksponentielt med 

varighet og intensitet av behandlingen (87;140). Jeg vil diskutere faktorer assosiert med 

kreftforekomst uavhengig av type kreftform knyttet opp mot studiens funn. 
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I vårt materiale var både alder og alder ved transplantasjonstidspunktet, mannlig donorkjønn, 

tid fra transplantasjonstidspunktet, kolesterol og plasmakonsentrasjonsnivå av Cyklosporin, 

uavhengige faktorer assosiert med økt risiko for kreft. 

 

 

Økende alder er i den generelle befolkning assosiert med økt forekomst av maligne 

sykdommer. Helsestatistikk fra Folkehelseinstituttet
7
 viser i sin siste rapport at 8 av 10 

krefttilfeller oppstår i aldergruppen over 55 år. Økende alder er vist å være assosiert som 

prediktor for kreft hos hjertetransplanterte i flere studier (90;139-141). Dette er ikke uventet 

da økende alder er assosiert med risiko for unormal celledeling (139). Crespo-Leiro et al. 

(141) viste i et stort spansk registermateriale (The Spanish Post-Heart- Transplant Tumour 

registry) med 3393 HTx pasienter, at insidensen av kreft økte betydelig med økt alder. Relativ 

risiko (RR) for cancer økte fra 1.6 til 4.2 for aldergruppen over 65 år sammenlignet med 

gruppen yngre enn 45 år. Dette spanske registermaterialet omfatter pasienter som er 

hjertetransplantert i Spania i tidsperioden fra 1984 til 2003. Et stort antall (n=1801) er 

transplantert i perioden fra 1984 til 1997, og samsvarer med tidsperioden våre deltagere ble 

transplantert. Deres relative økning i risiko for cancer med økende alder bekrefter således våre 

funn. 

 

Mannlig donorkjønn var i vårt materiale assosiert med økt risiko for cancer. Når det gjelder 

donorkjønn fant vi få artikler hvor dette parameteret var benyttet. Crespo-Leiro et al. (141) 

viste at forekomsten av hudkreft var høyere blant menn enn kvinner (17.2% vs 10.9%), mens 

det ikke var forskjell i andre kreftformer. Dette kan være riktig men kan også være relatert til 

at kvinner som gruppe, er mer opptatt av beskyttelse mot soleksponering enn menn generelt. 

Soleksponering er en kjent faktor som influerer på utvikling av hudkreft (142). Det var i 

artikkelen til Crespo-Leiro et al. (141) ikke oppgitt informasjon om hvorvidt analysene var 

kontrollert for soleksponering og eventuelle solbeskyttelsesfaktorer. Generelt er det også flere 

menn som utvikler kreft enn kvinner i befolkningen. Funnet i vår studie kan derfor muligens 

forklares på av den generelt økte hyppighet av kreft som forekommer hos menn. 

 

                                                      
7
 Se http://www.fhi.no/artikler/id 70807 

http://www.kreftregisteret.no/no/generelt/publikasjoner/cancer-in-Norway 

http://www.fhi.no/artikler/id%2070807
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I tillegg til alder var også tid fra HTx assosiert med økt forekomst av cancer i vår studie. Tid 

fra transplantasjon er en faktor assosiert med økt risiko for cancer som er vist i flere studier 

(6;90;141). Fortino et al. (90) viste betydelig økt risiko for hudcancer ved alder >59 år i deres 

studie. I deres materiale var det også en sterk økt kummulativ risiko ved økende alder i 

kombinasjon med tid fra transplantasjonstidspunktet. Crespo-Leiro et al. (141) viste en 

markert økning i antall tumorer 2 år etter HTx og Fortina et al. (90) viser til en betydelig 

økning for cancer både 5 og 10 år etter transplantasjon med en forverring fra det femte til det 

tiende året . Ozduran et al. (12) oppga at 26% hadde utviklet cancer etter en gjennomsnittlig 

oppfølgingstid på 12.5 år etter HTx. 

  

Økt kolesterol var i vårt materiale assosiert med økt cancerrisiko. En nylig publisert studie 

(89) viste at behandling med kolesterolsenkende medisiner reduserte insidens av maligne 

tumorer fra 34% til 13%. I tillegg var kolesterolsenkende behandling assosiert med forlenget 

cancerfri periode og bedret overlevelse. I vårt senter ble kolesterolsenkende behandling 

innført som rutine i 1997. En amerikansk studie at menn med lavere kolesterolverdier, hadde 

lavere risiko for å utvikle høygradig prostatacancer (143). Basalforskning viser til at 

reduksjon i kolesterolmetabolismen er assosiert med reduksjon i tumorvekst i mus (144). 

Fröhlich et al. (89) peker på at det ikke var direkte assosiasjon mellom forhøyet kolesterol og 

risiko for cancer, men at kolesterolsenkende medikamenter (statiner) ga redusert risiko for 

cancer. Det er derfor ikke mulig å konkludere med at det er reduksjon i kolesterolnivået i seg 

selv som er årsaken til redusert risiko for cancer, men andre immun-modulerende effekter 

kolesterolsenkende medikamentene har som kan forklare den reduserte risikoen. Det er derfor 

behov for ytterligere forskning på feltet for å kunne avklare dette. 

 

Cyklosporinkonsentrasjon var i vårt materiale assosiert med økt risiko. Deltagere med det 

høyeste konsentrasjonsnivå (4. kvartil) hadde økt risiko sammenlignet med gruppen som 

hadde lavere konsentrasjonsnivå. 

 

Flere forskere har pekt på behandling med immunsuppresjon som hovedårsak til den økte 

risikoen og insidens av cancer (87;90;140;142), og at immunsuppresjonsdoser og 

plasmakonsentrasjonsnivåer er direkte korrelert med økt risiko (11). Dantal et al. (88) 

beskriver at Cyklosporin gir en akselererende utvikling av hudkreft og lymfoide krefttyper. 

Flere forskere som har sammenlignet ulike organtransplantasjoner, har vist til at ulik insidens 

av cancer muligens kan forklares med ulike immunsuppresjonsprotokoller, doser og 
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administrasjonsformer som kan ha betydning for cancerutvikling (142). Det vises til at HTx 

pasienter må ha en mer intens immunsuppresjonsbehandling med høyere nivåer enn 

eksempelvis nyretransplanterte, og at dette kan forklare forskjell i forekomst (142). 

 

Røyking var i vår studie ikke signifikant assosiert med økt risiko for cancer, men det motsatte 

ble vist av Roussel et al. (11). Røyking ga økt risiko for cancer med OR 4.9. Transplanterte 

med historie som røykere, hadde i deres materiale en betydelig redusert overlevelse etter 15 år 

sammenlignet med de som aldri hadde røykt (16.2% vs 54.1%). Det er en usikkerhet knyttet 

til manglende data og selvrapportering av data om røyking som kan bidra til å forklare 

forskjeller. Crespo-Leiro et al. (141) beskriver tilsvarende fra deres studie og valgte å utelate 

røyking fra analysen grunnet inkomplette data. Antallet røykere i deres materiale var 

betydelig høyere enn i vårt materiale (48.9% vs 21.8%) ved baseline. Denne forskjellen kan 

muligens forklares av nasjonale forskjeller og ulik kultur med en høyere andel røykere i Sør-

Europa enn i Norge. 

 

 

Kliniske implikasjoner av våre resultater støtter allerede eksisterende fokus i klinikken på 

dosering og kontroll av den immunsupprimerende behandling er viktig for å redusere 

komplikasjonsproblematikken. Dette gjelder også innføring av andre immunsuppresjons-

preparater med lavere bivirkningsprofil. I tillegg fokuseres kontroll og opplæring i 

forebyggende tiltak som for eksempel solbeskyttelse som den enkelte pasient selv kan bruke. 

 

 

5.4.4 Faktorer assosiert med mortalitet  
 

I vår studie var alder, koronarsykdom som etiologi for HTx, HbA1c ≥ 5.7%, GFR < 60 

ml/min/ 1.73m
2
 og HQoL-variabel fysisk helse (PCS), uavhengige prediktorer for total 

dødelighet i en multivariat modell. HQoL fysisk helse var negativ prediktor for død, mens de 

kliniske variablene var assosiert med økt risiko for død. Kliniske variabler er vist av flere 

forskere å predikere dårligere utkomme og død etter hjertetransplantasjon.  

 

Økende alder er av flere vist å ha sammenheng med dårligere prognose og økt 

infeksjonsforekomst relatert til dårligere immunsystem (130). Økt alder er også vist å være 
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assosiert med redusert nyrefunksjon og dårligere prognose (83;129;145;146). Et nylig 

publisert skandinavisk materiale (147), viste at alder >55 år var statistisk høysignifikant 

assosiert med redusert overlevelse og dårligere prognose. Økende alder var den sterkeste 

prediktor for mortalitet i vårt materiale. 

 

Iskemisk koronarsykdom som etiologi for HTx og økende alder vises i registerdata fra ISHLT 

å være faktorer assosiert med økt mortalitet, dårligere prognose og økt risiko for 

kardiovaskulære hendelser (6). Dette bekreftes også i vårt materiale.  

 

HbA1c ≥ 5.7%, en verdi som er i øvre normalområdet, var i vår studie assosiert med 

signifikant økt risiko for død. Forhøyede glukoseverdier og påvist diabetes er assosiert med 

økt risiko for kardiovaskulære sykdommer, redusert nyrefunksjon, økt infeksjonsfare og død 

(130). Kabashigawa et al. viste til økt risiko for ikke fatal koronarsykdom hos pasienter 

behandlet for diabetes etter transplantasjon, men ikke til økt risiko for død (148). Metabolske 

komplikasjoner inkludert forhøyede glukoseverdier og forhøyde lipider etter 

transplantasjonen, er relatert til behandling med immunsuppresjon (6;48;138). I 

normalbefolkning er forhøyede glukoseverdier også assosiert med økt risiko for død og 

kardiovaskulær sykdom. Framingham’s data bekrefter dette (138;149). Påvist diabetes ved 

transplantasjonstidspunktet er vist å være assosiert med økt risiko for nyresvikt og økt 

infeksjonsfare, mens andre har vist at ukomplisert diabetes har god prognose (150).  

 

Redusert nyrefunksjon evaluert både med Kreatinin og estimert GFR, er vist å påvirke 

overlevelse etter transplantasjon (83;145). Det er konsensus at nyrefunksjon påvirker 

overlevelsen. Kobashigawa et al. viste at redusert nyrefunksjon var assosiert med graftsvikt 

(148). Dette ble også vist av Kilic et al. (146). Akutt nyresvikt etter transplantasjon er også 

vist å være assosiert med redusert kortidsoverlevelse (83). Pasienter med uttalt nyrereduksjon 

og behov for dialyse, har dårligst prognose (47). Kronisk nyresvikt er assosiert med redusert 

overlevelse. Ojo et al. oppgir relativ risiko for død med 4.55 (83). Arora et al. viste at redusert 

nyrefunksjon ett år etter transplantasjon var assosiert med økt risiko for kardiovaskulær død 

med HR 1.9 (9). Registerdata fra ISHLT viser at redusert nyrefunksjon er assosiert med økt 

risiko for død både tidlig i forløpet og senere (6;70). Disse bekrefter således våre resultater. 

 

Forhøyet BMI > 25 kg/m
2
 var i vår studie assosiert med økt risiko for død i den bivariate 

regresjonsmodellen, men ikke signifikant assosiert med risiko for død i den justerte 
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multivariate modellen. Kobashigawa et al. viste derimot i deres arbeid at forhøyet BMI > 33 

kg/m
2
 var prediktor for graft død (148). Vektøkning i kombinasjon med forhøyede lipider og 

økt glukosenivå hos den transplanterte gruppen, kan forklare økt risiko for død. 

 

Skår i fysisk helse (PCS) ved inklusjon (T1) var i vår studie en statistisk signifikant prediktor 

for redusert risiko for død. Skår i PCS delt på median verdi viste forskjell i resultater (figur 4). 

Gruppen med skår over median verdi hadde en kumulativ overlevelse på 45.4% vs 4.7% i 

gruppen med skår under median verdi etter median overlevelses tid på 17.5 år (min-max på 

12.5 år – 28.2 år). Kaplan-Meier plot for overlevelse viser at kurvene skiller seg markert fra 

hverandre ca 10 år etter HTx, og dødeligheten øker markert i gruppen med skår ≤ median 

verdi i fysisk helse (PCS) (Figur 4). 

 

Etter gjennomgang av litteratur er det ut fra min kjennskap få publikasjoner der 

livskvalitetsvariabler er evaluert som prediktorer for mortalitet i HTx pasientgruppen. En 

gammel publikasjon fra Dew et al. (151), viste at mental helse og psykososiale symptomer 1 

til 3 år etter HTx, var assosiert med økt risiko for død. En annen norsk studie fra vårt senter, 

viste at depresjon evaluert med instrumentet Becks Depression Inventory (BDI), predikerte 

økt mortalitet (28). Ingen av disse studiene har evaluert fysiske livskvalitetsvariabler, men 

kun HQoL-variabler som dekket psykologiske dimensjoner. 

 

Flere studier som har evaluert HQoL som prediktor for mortalitet, har derimot blitt 

gjennomført i pasientgrupper med ulike hjertesykdommer som iskemisk koronarsykdom, 

koronaropererte og hjertesvikt etter infarkt (152-156). Disse studiene har tildels brukt ulike 

instrumenter og har ulik oppfølgingstid. Soto et al. (154) gjennomførte en studie på pasienter 

med postinfarkt hjertesvikt og evaluering av helsestatus med et sykdomsspesifikt instrument 

(Kansas City Cardiomyopathy Questionaire (KCCQ)) 4 uker og 1 år etter hjerteinfarktet. 

Studien viste at deltagere med KCCQ skår ≥ 75 hadde en 1 års overlevelse på 94% vs 81% 

hos gruppen med skår < 25. I tillegg var antallet koronare hendelser signifikant lavere i 

gruppen med høye KCCQ skår (154). 

 

En studie hvor HQoL ble evaluert etter gjennomgått koronar bypass-kirurgi, viste at HQol-

variabel fysisk helse (PCS) var en uavhengig prognostisk prediktor for død 6 måneder etter 

operasjon, mens mentale livskvalitetsvariabler ikke var signifikant assosiert med 6 måneders 

mortalitet (155). Bedre fysisk helse før kirurgi ga redusert risiko for død. En reduksjon på 10 
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poeng skår i fysisk helse (PCS) gav 39 % økt risiko for død, 6 måneder etter operasjon. 

Rumsfeld et al. fremhevet betydningen av å kunne bruke helserelatert livskvalitetsdata som 

verktøy i risikovurdering før operasjon, som et supplement til kliniske undersøkelser (155). 

Baseline skår i fysisk helse (PCS) var i deres studie 32 ± 9 poeng. Denne verdien indikerte at 

populasjonen hadde begrensninger i fysisk funksjon. Denne populasjonen var pasienter med 

uttalt angina pectoris som hadde begrensninger både i dagliglivet og i ordinær fysisk aktivitet 

på grunn av angina symptomer (smerter, dyspnoe eller tretthet). NYHA
8
 klassifiseringen viste 

at 35% av deltagerne var i klasse III-IV. Dette nivået reflekterer at 35% av gruppen hadde 

markerte begrensninger i ordinære fysiske aktiviteter i dagliglivet, og noen hadde også 

symptomer i hvile. 

 

Det er en relativt markant forskjell i fysisk funksjonsnivå mellom deltagere i Rumsfeld et al. 

studien og vår populasjon, da deltagere i vår studie hadde sumskår i fysisk helse (PCS) ved 

inklusjon (5.6 år etter transplantasjon) på 46 poeng. Den relativt høye sumskår i fysisk helse 

(PCS) kan indikere at færre deltagere i vår populasjon har begrensninger i dagliglivet eller 

begrensninger i ordinære fysiske aktiviteter. 

  

Hole et al. (156) viste i en registerstudie fra norske hjertesviktpoliklinikker hvor HQoL ble 

evaluert med Minnesota Living with Heartfailure (MLHF), en signifikant bedring i 

livskvalitet etter 6 måneders oppfølging ved hjertesviktpoliklinikker. MLHF skår ved baseline 

var en høysignifikant prediktor for mortalitet (156). Denne populasjonen var 

hjertesviktpasienter som ble henvist til spesialisthelsetjenesten for initiering og titrering av 

behandling hos pasienter med nydiagnostisert hjertesvikt eller justering av allerede initiert 

behandling. Dette var derved ikke stabile hjertesviktpasienter ved baseline. 44% av gruppen 

var i NYHA klasse III. Deres materiale er supplert med objektive kliniske parametre, 

inkludert ekkoparametre og kliniske blodparametre som bekrefter pasientens funksjonsstatus. 

Resultatene bekrefter likevel det faktum at hjertesviktpasienter har dårlig prognose. Faktorer 

som alder og nyrefunksjon var i dette materiale prediktorer for mortalitet (156) og bekrefter 

våre funn. 

                                                      
8
 NYHA klassifikasjon (New York Heart Association functional classification system)  Klasse I: ingen 

begrensninger i ordinær fysisk aktivitet. Klasse II: lett begrensning i fysisk aktivitet, ingen symptomer i hvile. 

Klasse III: markert begrensning i fysisk aktivitet, mindre enn ordinær aktivitet gir symptomer. Klasse IV: store 

begrensninger, fysisk aktivitet umulig. Symptomer også i hvile. 

Symptomer; dyspnoe, fathigue, palpitasjoner, relatert til aktivitet. 
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Høyere skår i fysisk helse (PCS) var i vår studie signifikant assosiert med redusert risiko for 

død. Sterkest assosiert med økt risiko for død var alder etterfulgt av glukosemarkør HbA1c og 

nyrefunksjonsparametre GFR. Dette resultatet indikerer at evaluering av HQoL har en 

prognostisk verdi hos stabile hjertetransplanterte pasienter, som kan være et viktig funn for 

klinikken. 

 

Kort oppsummert viste vår studie at forekomsten av komplikasjoner hos hjertetransplanterte 

pasienter relativt lang tid etter transplantasjonstidspunktet, er høy. Vi fant at risiko for CAV 

etter HTx var økende med redusert fysisk helse (PCS), men at verken redusert nyrefunksjon 

eller cancer viste en sammenheng med HQoL-variabler. Kliniske variabler som utpekte seg 

med risiko for CAV, var tid etter HTx, økende kolesterol, BMI > 25 kg/m
2
 og CAD som 

etiologi for transplantasjon. Risiko for redusert nyrefunksjon var tilsvarende assosiert med 

økende alder, redusert kreatinin nivå og med HbA1c ≥ 5.7% i en utvidet observasjonsperiode. 

Risiko for cancer ble observert med økende alder, økt kolesterol og mannlig donor, i tillegg til 

tid etter HTx. Økt dødelighet var i vår studie assosiert med økende alder, koronarsykdom som 

etiologi for HTx, HbA1c ≥ 5.7% og GFR < 60 ml/min/1.73m
2
. HQoL-variabel fysisk helse 

(PCS) ved T1 var assosiert med redusert risiko for død.  

 

 

5.5 Metodologiske vurderinger 
 

5.5.1 Utvalgets representasjon 
 

For å begrense seleksjons bias ble alle som var innkalt til planlagt års kontroll etter 

transplantasjon i valgt tidsperiode forespurt for deltagelse. Det var få eksklusjonskriterier med 

unntak av krav om et adekvat kognitivt funksjonsnivå og tilstrekkelig norskkunnskap til at 

deltagerne egenhendig kunne fylle ut SF-36 instrumentet. En styrke ved studien er nettopp få 

seleksjonskriterier, og i tillegg at datamateriale er samlet inn ved ett senter. Med bakgrunn i at 

OUS, Rikshospitalet har nasjonal behandlingsfunksjon for hjertetransplantasjons- 

virksomheten i landet, vil dette gjøre at utvalget representerer hele den norske gruppen som 

ble transplanterte i perioden 1983 til 1999. 
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Når det gjelder utvalgets kjønnsfordeling observerer vi at andelen kvinner i 

studiepopulasjonen var lav (19.7%). Internasjonalt oppgir ISHLT (6) at andelen kvinner blant 

hjertetransplanterte er på 22%. På denne bakgrunnen er vår andel på et akseptabelt og 

forventet nivå for kvinnelig deltakelse. Ut fra en totalvurdering vurderes derfor deltagende 

populasjon å være representativt for norske hjertetransplanterte pasienter. 

 

En potensiell utvalgskjevhet kan ikke utelukkes all den tid at andelen som ble forspurt, men 

ikke ønsket å delta, er på 18% (n=39) ved T1 (Figur 2). Det foreligger begrenset med 

objektive data om disse. For noen av disse var det registrert i dokumentasjon at de ikke var 

interesserte i å delta på grunn av generell skepsis eller motvilje til spørreskjemautfylling. 

OUS, Rikshospitalet har landsfunksjon når det gjelder transplantasjonsvirksomhet, og det 

foregår et utstrakt forskningsarbeid i avdelingen. HTx-pasientene forespørres om å delta i et 

stort antall prosjekter, og det kan tenkes at noen føler en forpliktelse til å delta, mens andre 

føler de deltar i svært mange prosjekter og etter hvert velger å avstå fra deltagelse. Deltagelse 

i forskningsstudier er etter lovverket frivillig, og den enkelte behøver heller ikke å begrunne 

hvorfor de ikke ønsker å delta. Disse forhold kan forklare andelen som ikke ønsker å delta. 

 

Andelen som oppgir å være for syke er på 13% ved T1 (n=28). Dette er en pasientpopulasjon 

med ulik grad av sykdom. Denne studien viser at andelen som får komplikasjoner etter HTx 

er stor. Dette kan forklare andelen som oppgis å være for syke til å delta. 

 

Det kan også tenkes at deltagende pasienter ser en nytteverdi for seg selv ved å delta. 

Resultatene er viktige og gir relevant informasjon som kan bidra til at de får en bedre og mer 

individuell tilrettelagt oppfølging. Dette er forhold som kan gjøre at en ikke kan utelukke en 

potensiell utvalgsskjevhet i datamaterialet. 

  

5.5.2 Studiedesign og begrensninger 
 

Formålet med studien var å undersøke i hvilken grad endres HQoL endres over 6 årsperiode 

hos HTx pasientene, samt undersøke sammenhenger mellom ulike variabler og endring i 

HQoL i samme perioden. I tillegg ble HQoL og andre variablers prediksjonsverdi for 

komplikasjoner 6 år etter initiell fase undersøkt. For å besvare spørsmålene ble et kombinert 

longitudinelt prospektivt og retrospektivt design vurdert som best egnet for å besvare 

problemstillingen. 
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Begrensninger ved et longitudinelt design er at innsamlingen foregår over en lang tidsperiode. 

Dette kan påvirke frafall og i tillegg kan det bli gjennomført endringer i behandling som kan 

innvirke på validiteten av konklusjoner (114). For vår studiepopulasjon ble det innført noen 

endringer i den medisinske behandlingen etter transplantasjon. I 1997 ble kolesterolsenkende 

medisiner (statiner) innført som rutinemedikasjon til alle etter transplantasjon. Det betyr at 

deltagerne som ble transplantert fra 1983 inntil 1997 ikke nødvendigvis er ens med gruppen 

som startet opp med statinbehandling allerede som nytransplantert. Det skal nevnes at kun en 

svært liten andel i vår populasjon ble inkludert i studien som nytransplantert. 

 

 I 2002 ble det gjort endring i immunsuppresjonsprotokollen. I tillegg er kirurgiske teknikker 

og metoder endret i perioden studien er gjennomført. Alle disse forholdene kan ha innvirket 

på generaliserbarheten. 

 

Retrospektiv forskningsdesign har i sin natur begrensninger med hensyn til å sikre komplette 

data og redusere forekomst av ”missing” data (114). I vår studie erfarte vi at det ikke var 

komplette data i de kliniske laboratorieverdier for HDL, LDL, HbA1c. Data om røykestatus er 

basert på selvrapportering og det gir ikke data vedrørende mengde og antall år de har røykt. 

Selv- rapportering har sin begrensning i at det ikke er objektive tall, og det er usikkerhet 

knyttet til om deltagere oppgir korrekt informasjon. 

 

Jeg hadde selv ikke hånd om datainnsamlingen i perioden fra 1998-2000 (T1) og i år 2005 

(T2). Reliabiliteten ble som beskrevet i pkt. 3.5, sikret ved utdypet kontroll av alle data som 

var lagt inn i den eksisterende database. 

 

HQoL data i denne studien er basert på spørreskjemautfylling. Mastergradsstudien utgår som 

nevnt fra et større forskningsprosjekt ved avdelingen hvor SF-36 instrumentet inngår som del 

av en pakke med flere spørreskjema som deltagerne ble forespurt om å fylle ut. Det er en 

risiko ved bruk av mange instrumenter i samme innsamling. Det kan påvirke svargivningen, 

og kan muligens forklare ”missing values” i utfylling (157). En annen potensiell risiko ved et 

stort antall skjema kan være at deltagerne blir lei og ikke gir vurderte og gjennomtenkte svar. 

Introduksjonsskjema som fulgte med spørreskjemaene hvor deltagerne ble oppfordret til å 

fylle ut så presist som mulig, ble brukt for å redusere frafallet og begrense mangelfull 

utfylling. 
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Bruk av spørreskjema som datakilde kan aldri bli objektiv. Det er deltagernes subjektive 

mening som rapporteres som igjen er kan være påvirket av dagsform, følelser og personlige 

forhold (157). For å styrke validiteten ble selve utfyllingsprosedyren standardisert, lik 

informasjon ble gitt, og deltagerne fylte ut skjemaet uten personal eller 

forskningsmedarbeider til stede. 

 

 

Et annet forhold i studien som kan ha innvirket på reliabiliteten, er at tiden fra HTx til første 

måletidspunkt (T1) for evaluering av HQoL, varierer for deltagerne. Tid fra HTx er en faktor 

som påvirker HQoL. Vi kan derfor ikke utelukke muligheten for at tid fra HTx kan være en 

konfunderende faktor i våre funn om endring i HQoL som vi ikke har kontrollert for, eller hatt 

mulighet til å kontrollere for. Det kan dermed ikke utelukkes at det er ulik grad av stabilitet i 

vår populasjonen ved første måletidspunkt (T1). 

 

 

5.5.3 Valg av instrument og livskvalitetsmodell 
 

SF-36 instrumentet ble valgt for å evaluere HQoL fordi det er anerkjent og har gode 

psykometriske egenskaper. Ekstern validitet er tilstede i denne studien, da SF-36 som 

instrument  er brukt i mange publiserte studier hvor helserelatert livskvalitet og helsestatus 

hos hjertetransplanterte er undersøkt tidligere. Ved valg av instrument var det viktig at det var 

andre publiksjoner hvor resultatene i denne studien kunne sammenlignes med. I tillegg 

vurderte vi det som vesentlig at det også var et norsk normmateriale som kunne brukes for 

sammenligning (101). 

 

Vi erfarte i analysene at det var en svakhet ved vårt design at vi bare hadde ett generisk 

spørreskjema med. I de lineære regresjonsmodellene viste analysene at det var begrenset med 

uavhengige forklaringsvariabler som kunne forklare variansen i endring i HQoL-variabler for 

fysisk funksjon og generell helse. SF-36 som instrument, er konstruert til å fange opp 

generelle helseaspekter og ikke sykdoms- og behandlingseffekter. Et sykdomsspesifikt 

instrument, i tillegg til SF-36, ville gitt større mulighet til å fange opp mer behandlings- og 

sykdomsrelaterte symptomer hos de hjertetransplanterte som kan innvirke på helsestatus og 

livskvalitet og mulig i større grad kunne forklare endringen i HQoL.  
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Wilson & Cleary`s livskvalitetsmodell ble valgt for å klargjøre sammenhenger mellom 

symptomer, sykdomstegn og livskvalitetsrelaterte aspekter og hvordan disse blir påvirket av 

forhold ved personen selv eller miljøet rundt. I analysene erfarte vi at ikke alle faktorer i 

modellen var fullt ut dekket i vår studie. Det kan nevnes at objektive tester for 

”funksjonsstatus” manglet. Eksempelvis ville en belastningstest, 6-min gangtest eller 

ekkokardiografiske data på funksjonstaus, gitt utfyllende data som kunne blitt brukt i analyser 

av sammenligning med HTx pasientens selvrapporterte fysisk helse. Dette ville ha styrket 

validiteten og gitt en mer utdypende forståelse av kompleksiteten i livskvalitetsbegrepet. 

 

Når det gjelder faktoren ”symptomstatus” var det også et begrenset datagrunnlag. Det er vel 

kjent at immunsuppresjonsbehandling har en rekke sideeffekter som i varierende grad gir 

symptomer med innvirkning på opplevd helse og livskvalitet. Symptomstatus er en vesentlig 

del av Wilson og Clearys modell for å få informasjon om omfang, innvirkning og symptomer 

relatert til behandling har på HTx pasienten. Et instrument som evaluerer symptomerfaringer 

relatert til sykdom og behandling, ville kunne gitt disse data. Et mye brukt instrument i så 

måte er ”Symptom Frequency and Symptom Distress Scale” (SFSD) (38).  

 

Jeg vurderer til tross for disse begrensningene at modellen til Wilson og Cleary likevel er 

relevant å bruke i denne masteroppgaven. Den gir et viktig rammeverk for analyser, setter 

variablene i en kontekst, og klargjør begrepene som kan bidra til å identifisere faktorer som 

kan influere på opplevd helse og livskvalitet. Det skal også nevnes at dersom jeg hadde vært 

involvert i prosjektet i en tidligere fase og deltatt i planlegging av prosjektet, ville jeg ha 

arbeidet for å få inn mer komplette data i forhold til livskvalitetsmodellen til Wilson & 

Cleary.  

 

 

5.6 Generaliserbarhet 
 

Studiens deltagere er fra perioden fra første transplantasjon ble gjennomført i 1983 inntil 

1999. Siste tiåret har det skjedd en endring spesielt i behandling som leder opp til 

transplantasjon for pasienten. Flere av dagens hjertetransplantasjonskandidater har fått 

support med ekstern, mekanisk sirkulasjon i ventetiden inntil transplantasjon ble gjennomført. 

Dette innbærer at gruppen som er transplanterte etter 2005, kan inkludere pasienter som kan 
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ha fått annen behandling enn vår populasjon. I tillegg ble guidelines for 

immunsuppresjonsbehandling endret i 2002 som kan ha påvirket komplikasjonsforekomst i 

etterkant. Vi skal derfor være oppmerksomme på dette og ikke automatisk overføre våre 

resultater av HQoL til hele gruppen hjertetransplanterte etter innføring av disse nye 

behandlingsprinsippene. 

 

Likevel gir våre resultater unike longitudinelle livskvalitetsdata og kliniske data om en gruppe 

hjertetransplanterte, og deres endring i helserelatert livskvalitet til et særdeles sent stadium 

etter HTx. Selv om prosedyrene før og etter HTx i dag er endret i forhold til da denne studien 

ble gjennomført, vil ikke endringen i HQoL nødvendigvis være like lett påvirkelig av disse 

faktorene.  

 

 

5.7 Kliniske implikasjoner 
 

Med et stadig økende antall transplanterte og i tillegg et økende antall pasienter med alvorlig 

hjertesvikt, vil evaluering av HQoL og helsestatus være et viktig instrument i å forbedre 

pasientbehandlingen og oppfølging av den enkelte. Studien har vist at det er signifikant 

sammenheng mellom HQoL og mortalitet. For klinikere og annet helsepersonell vil 

evaluering av HQoL kunne gi viktig informasjon om helsestatus. Evaluering av HQoL er et 

enkelt, lite kostnadskrevende verktøy som kan være et supplement til mer ressurskrevende 

undersøkelser, og kan nyttegjøres som et prognostisk verktøy eller for evaluering av 

behandlingstiltak. Betydningen av pasientenes egne erfaringer som informasjonskilde, blir 

mer og mer vektlagt i klinisk virksomhet. Pasientrapporterte erfaringer kan gi viktig kunnskap 

til behandlingspersonalet og kan påvirke både prioritering og måte behandling og hjelp gis på.  

Resultatene våre støtter opp om betydningen av fokus på fysisk funksjonsnivå, og den gevinst 

bedret fysisk helse har på prognose. I tillegg støtter resultatene betydningen av å kontrollere 

kliniske parametre for nyrefunksjon, lipid- og glukoseverdier, for å bedre prognosen. Dette er 

godt innarbeidet i avdelingen og bekrefter viktigheten av god kontroll og oppfølging.  
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6 KONKLUSJON 
 

Hovedfunnet i denne studien viste at HQoL evaluert med SF-36, reduseres longitudinelt hos 

en gruppe HTx pasienter fulgt fra 6 til 22 år etter transplantasjon. Størst signifikant reduksjon 

var det i fysiske HQoL-variabler. De hjertetransplanterte skåret lavere enn norsk 

normmateriale i alle livskvalitetsdomener med unntak av mental helse og kroppslig smerte. 

Eldre transplanterte rapporterte dårligere HQoL enn de yngre transplanterte i domener relatert 

til fysisk helse, mens det var ingen statistisk forskjell i skår mellom gruppene i mentale 

variabler. Alder og kreatinin var assosiert med endring i fysisk funksjon (PF), og forklarte 

16.3% av variansen i endring. Alder og donoralder forklarte 17.9% av variansen i generell 

helse (GH).  

 

Studien viste at evaluering av HQoL med SF-36 hadde en prognostisk verdi. Vi fant at bedret 

skår i fysisk helse (PCS) var signifikant assosiert med redusert risiko for utvikling av 

koronarsykdom og død. HQoL var ikke assosiert med risiko for komplikasjonene, redusert 

nyrefunksjon eller cancer i vår populasjon. 

 

Studiens funn har viktig klinisk relevans, og resultatene bekrefter og støtter betydningen av å 

ha god kontroll og oppfølging av kliniske parametre for nyrefunksjon, lipid- og 

glukoseverdier, samt CYA konsentrasjonsnivå for å bedre prognosen og å redusere 

komplikasjonsforekomsten. 

 

Det forhold at pasientpopulasjonen er fulgt i et langt tidsperspektiv etter transplantasjon, gir 

denne studien unike data om pasientens selvrapporterte livskvalitet i et langt forløp etter 

transplantasjon. Funnene i studien fremmer betydningen av å evaluere HQoL som et viktig 

ledd i pasientvurderingen med målsetting om å optimalisere behandling og å redusere 

forekomst av komplikasjoner. Studien gir ny kunnskap om helserelatert livskvalitet som 

prediktor for koronarsykdom og død. 
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VEDLEGG 

Vedlegg 1. SF-36 Spørreskjema 
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Vedlegg 2. Korrespondanse Regional komité for medisinsk 

forskningsetikk. Første tidsperiode  



98 

 

Vedlegg 3. Svar og tilrådning fra regional komité for 

medisinsk forskningsetikk. Første tidsperiode   
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Vedlegg 4. Korrespondanse Regional komité for medisinsk 

forskningsetikk. Andre tidsperiode 
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Vedlegg 5. Svar og tilrådning fra regional komité for 

medisinsk forskningsetikk. Andre tidsperiode 
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Vedlegg 6. Immunsuppresjonsbehandlings protokoll  
 

Inntil 2002 inneholdt protokoll for immunsuppresjon som benyttet til hjertetransplanterte 

pasienter ved avdelingen følgende medikamenter:  

 Cyklosporin (Sandimmun, Neoral) 

Azathioprine (Imurel) 

Kortikosteorider (Prednisolon) 

 

Dose og valg av administrasjonsform følger internasjonale guidelines. Disse baseres på vekt, 

og kontrolleres mot plasmakonsentrasjonsverdier og justeres mot andre blodverdier som 

medikamentene påvirker.  

 

Etter 2002, ble Imurel erstattet med mycophenolat (Cellcept) 

Enkelte pasienter kan ha skiftet fra Cyklosporin til Tacrolimus eller Everolimus senere pga 

nyretoxiske effekter av CsA. 
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Vedlegg 7. SF -36 skår ved baseline (T1) i aldersgruppen 

over og under median alder (57 år) 
 

 

 

Tabell 13. SF -36 skår ved baseline (T1) i aldersgruppen over og under median alder (57 år) 

 Alder < 57 år Alder ≥ 57 år  

 (n=71) (n=76)  

SF-36 subskala (range: 0-100)
b
 Mean (SD) Mean (SD) P verdi

a 

Fysisk funksjon (PF) 84.10 ±18.1 72.20±25.5 0.001 

Fysisk rollebegrensning (RP) 71.17±36.6 54.99±40.9 0.013 

Kroppslig smerte (BP) 78.25±25.2 71.19±27.9 n.s 

Generell helse (GH) 67.89±22.7 65.28±21.7  n.s 

Vitalitet (VT) 61.90±20.4 59.77±20.0 n.s 

Sosial fungering (SF) 84.54±21.7 80.33±24.3 n.s 

Emosjonell rollebegrensning (RE) 77.89 ±28.7 62.50±32.3 0.003 

Mental helse (MH) 77.94±18.0 81.81±13.7 n.s 

      SF-36 sumskår variable    

Fysisk helse (PCS) 48.54±9.2 43.79±11.6 0.007 

Mental helse (MCS) 50.92±9.4 51.30±7.8  n.s 

Data presentert gjennomsnitt og ± standardavvik (SD).Sammenligning gjort ved a to-utvalgs t-test. n.s = ikke signifikant. 
b SF -36 = selvrapportert helserelatert livskvalitet, høyere skår indikerer bedre opplevd livskvalitet 
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Vedlegg 8. Korrelasjonsmatrise endring i fysisk funksjon 

(PF) og uavhengige variabler 
 

 

 

Tabell 14. Korrelasjonsmatrise Spearman rho mellom endring i fysisk funksjon (PF) og 

uavhengige variabler 
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Endring Fysisk 

funksjon (PF) 
1.000               

Alder (år) -.372
**

 1.000             

Årsak HTx CAD
a -.186 .424

**
 1.000           

Kreatinin T1 -.312
**

 .310
**

 .195
*
 1.000         

GFR T1 .332
**

 -.383
**

 -.200
*
 -.912

**
 1.000       

BMI T1 -.243
*
 .257

**
 .206

*
 .185

*
 -.186

*
 1.000     

Komplikasjoner dik.
b -.282

*
 .384

**
 .267

**
 .203

*
 -.298

**
 .240

**
 1.000   

NT Pro BNP 2005 -.245
*
 .384

**
 .228

*
 .395

**
 -.447

**
 .049 .280

**
 1.000 

** p : 0.01, * p : 0.05. 

HTx = Hjertetransplantasjon. GFR = Glomerulær filtrasjonshastighet. BMI = Body mass index kg/m2. 

 NT Pro BNP = N-terminal pro-brain natriuretic peptide. 

a= Årsak HTx CAD 0 = nei, 1 = ja. b=komplikasjoner i 2005, 0 = nei, 1 = ja. 
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Vedlegg 9. Korrelasjonsmatrise endring i generell helse 

(GH) og uavhengige variabler 
 

 

 

Tabell 15. Korrelasjonsmatrise Spearman rho mellom endring i generell helse (GH) og 

uavhengige variabler 

 Spearman rho 

E
n

d
ri

n
g

 

G
en

er
el

l 
h

el
se

 

(G
H

) 

A
ld

er
 (

å
r)

 

A
ld

er
 v

ed
 H

T
x

 

(å
r)

 

D
o

n
o

ra
ld

er
 

S
iv

il
st

a
tu

s 
d

ik
. 

U
td

a
n

n
in

g
 d

ik
. 

K
o

le
st

e
ro

l 
T

1
 

K
o

m
p

li
k

a
sj

o
n

e

r 
2

0
0

5
 d

ik
. 

Endring Generell helse 

(GH) 
1.000               

Alder (år) -.367
**

 1.000             

Alder ved HTx (år) -.334
**

 .902
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 1.000           

Donoralder -.317
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 -.005 .133 1.000         

Sivilstatus dik.
a -.172 .398

**
 .436

**
 -.018 1.000       

Utdanning dik.
b -.178 -.102 -.076 .080 -.022 1.000     

Kolesterol T1 .183 .231
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 .221
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c 
2005 
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-.222

*
 .384
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 .347

**
 .014 .198

*
 -.083 .194

*
 1.000 

** p:0.01, * p:0.05. 

HTx = Hjertetransplantasjon. 

a= Sivilstatus 0 = enslig/eneboende, 1 = gift/samboende. b= Utdanning 0 = <12år, 1 = >12år 

 c= Komplikasjoner i 2005, 0 = nei, 1 = ja.  
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Vedlegg 10. Korrelasjonsmatrise variabler assosiert med 

risiko for koronarsykdom (CAD) 2005 
 

 

 

Tabell 16. Korrelasjonsmatrise, Spearman rho. Variabler assosiert med risiko for 

koronarsykdom (CAD) 2005 
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CAD 2005 

ja/nei 
1.000                     

Alder (år) .240** 1.000                   

Tid fra HTx (år) til T1 .307** .205* 1.000                 

Yrkesstatus
a
 dik. .231** .452** .019 1.000               

SF-36 PCS Fysisk helse -.268** -.306** -.127 -.408** 1.000             

SF-36 PF Fysisk 

funksjon 
-.255** -.378** -.187* -.433** .861** 1.000           

BMI (T1) kont. .248** .257** -.057 .144 -.266** 
-

.268** 
1.000         

Kolesterol (T1) kont. .247** .231** .062 .148 -.064 -.121 .232** 1.000       

GFR
b
 kat. .169* .310** .039 .287** -.323** 

-

.371** 
.147 .154 1.000     

Røyk
c
 dik. .119 -.103 .159 .016 -.053 -.055 -.118 -.046 .070 1.000   

Årsak HTx – CAD
c .240** .424** -.012 .326** -.159 -.180* .206* .227** .197* .128 1.000 

** p:0.01, * p:0.05. 

HTx = Hjertetransplantasjon. GFR = Glomerulær filtrasjonshastighet. BMI = Body mass index kg/m2. 

 a = Yrkesstatus, 0 = i jobb, 1 = ikke i jobb.  

b = GFR <60 ml/min/1.73 m2=1 og ≥ 60 ml/min/1. 73 m2=0. c= Røyk, 0 = nei, 1 = ja.  

C = Årsak HTx CAD = Årsak til transplantasjon er iskemisk koronarsykdom, 0 = nei, 1 = ja 
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Vedlegg 11. Korrelasjonsmatrise variabler assosiert med 

risiko for koronarsykdom (CAD) 2011 
 

 

 

Tabell 17. Korrelasjonsmatrise, Spearman rho. Variabler assosiert med risiko for 

koronarsykdom (CAD) 2011 
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Coronar_2011 1.000                 

Alder (år) .184
*
 1.000               

Alder ved HTx (år) .122 .902
**

 1.000             

Kjønn .147 .213
**

 .171
*
 1.000           

Tid fra HTx - T1 (år) .161 .205
*
 -.175

*
 .085 1.000         

Kolesterol T1 .149 .231
**

 .221
**

 .004 .062 1.000       

BMI kat. .188
*
 .328

**
 .323

**
 .197

*
 .023 .168

*
 1.000     

SF-36 PF (T1) -.135 -.378
**

 -.286
**

 .089 -.187
*
 -.121 -.235

**
 1.000   

SF-36 PCS T1 -.133 -.306
**

 -.229
**

 .054 -.127 -.064 -.254
**

 .861
**

 1.000 

** p:0.01, * p:0.05. 

HTx = Hjertetransplantasjon. BMI = Body mass index kg/m2. SF-36 PF (T1) = Short-form 36 fysisk funksjon. SF-36 PCS T1= Short-form 

36 sumskår fysisk helse T1. 

BMI kat. 0 = < 25 kg/m2, 1 = ≥ 25 kg/m2.  
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Vedlegg 12. Multivariat logistisk regresjonsanalyse 

prediktorer for koronarsykdom i perioden 1999-2011 
 

 

 

Tabell 18. Multivariat logistisk regresjonsanalyse prediktorer for koronarsykdom i 

perioden 1999-2011 

 Ujustert Justert 

Variabler OR (95% KI) P verdi OR (95% KI)  P verdi 

Alder (år) 1.03 (1.0, 1.06) 0.033  Steg 1  

Alder ved HTx (år) 1.02 (0.99, 1.05) 0.116  Steg 2  

Kjønn 

0 = kvinne (referanse) 
2.21 (0.90, 5.40) 0.085  Steg 4  

Tid fra HTx - T1 (år) 1.11 (0.99, 1.23) 0.066 1.11 (0.99, 1.24)  0.06 

Kolesterol mmol/L T1 1.40 (0.99, 1.97) 0.056  Steg 5  

BMI T1 kat. 

0 = < 25 kg/m
2
 (referanse) 

2.42 (1.10, 5.31) 0.028 2.48 (1.12, 5.52)  0.026 

SF-36 PF (T1) 0.99 (0.97, 1.01) 0.39    

SF-36 PCS T1 0.97 (0.93, 1.01) 0.17  Steg 3  

Data presentert som odds ratio (OR) og 95% konfidensintervall (KI) for OR. 
HTx = Hjertetransplantasjon. BMI = Body mass index kg/m2. SF-36 PF (T1) = Short-form 36 fysisk funksjon. SF-36 PCS T1= Short-form 

36 sumskår fysisk helse T1. 

BMI kat. 0 = < 25 kg/m2, 1 = ≥ 25 kg/m2.  
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Vedlegg 13. Korrelasjonsmatrise variabler assosiert med 

redusert nyrefunksjon evaluert i 2005 
 

 

 

Tabell 19. Korrelasjonsmatrise, Spearman rho. Variabler assosiert med redusert 

nyrefunksjon evaluert ved GFR < 60 ml/min/1.73 m2 i 2005 
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GFR_kat_05 1.000                   

Alder (år) .281
**

 1.000                 

Alder ved HTx (år) .313
**

 .902
**

 1.000               

Årsak HTx CAD .201
*
 .424

**
 .430

**
 1.000             

Kreatinin T1 kont. .618
**

 .310
**

 .281
**

 .195
*
 1.000           

Kreatin 1 år post 

HTx kont. 
.344

**
 .156 .153 .072 .604

**
 1.000         

Hb T1 kont. -.235
*
 .122 .100 .116 -.146 -.143 1.000       

GFR T1 kont. -.644
**

 -.383
**

 -.351
**

 -.200
*
 -.912

**
 -.504

**
 .173

*
 1.000     

Yrkesstatus kat. .316
**

 .452
**

 .422
**

 .326
**

 .271
**

 .191
*
 -.062 -.346

**
 1.000   

Systolisk BT .272
*
 .252

*
 .231

*
 .227

*
 .172 .075 .071 -.176 .276

*
 1.000 

** p:0.01, * p:0.05. 

HTx = Hjertetransplantasjon. GFR = Glomerulær filtrasjonshastighet. Hb = Hemoglobin 

GFR_kat_05= Kategorisert GFR <60 ml/min/1.73 m2=1 og ≥ 60 ml/min/1. 73 m2=0 

Årsak HTx CAD; primærårsak iskemisk hjertesykdom for transplantasjon, 0 = nei, 1 = ja. 

Kreatinin 1 år post HTx = Kreatinin 1 år etter transplantasjon, kont. 

Yrkesstatus, 0 = i jobb, 1 = ikke i jobb 
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Vedlegg 14. Korrelasjonsmatrise variabler assosiert med 

redusert nyrefunksjon evaluert i 2010 
 

 

 

Tabell 20. Korrelasjonsmatrise Spearman rho. Variabler assosiert med redusert 

nyrefunksjon evaluert med GFR < 60 ml/min/1.73m
2
 i 2010 
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GFR_kat_10 1.000               

Alder (år) .218 1.000             

Alder ved HTx (år) .300* .902** 1.000           

År HTx - T1 -.267* .205* -.175* 1.000         

Røyk dik. .251* -0.103 -.174* 0.159 1.000       

HbA1c kont. .409** .303** .275** .071 .071 1.000     

Vekt (kg) T1 .212 .198* .235** -.061 -.067 .256** 1.000   

SF-36 PCS T2 -.289* -.560** -.535** .011 .074 -.288** -.259* 1.000 

** p:0.01, * p:0.05. 

HTx = Hjertetransplantasjon. GFR = Glomerulær filtrasjonshastighet. HbA1c= Glykosert hemoglobin 

GFR_kat_10 = Kategorisert GFR <60 ml/min/1.73 m2=1 og ≥ 60 ml/min/1. 73 m2=0. 

Røyk dik. 0 = nei, 1 = ja 

SF-36 PCS T2= Short-form 36 sumskår fysisk helse T2 
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Vedlegg 15. Logistiske regresjonsanalyser av variabler 

assosiert med risiko for redusert nyrefunksjon i perioden 

T1 - 2011 
 

 

Tabell 21. Logistiske regresjonsanalyser av variabler assosiert med risiko for redusert 

nyrefunksjon hos hjertetransplanterte i perioden T1 - 2011 evaluert med GFR < 60 

ml/min/1.73m
2
 

 Ujustert Justert 

Variabler OR (95% KI) P verdi OR (95% KI)  P verdi 

Alder (år) 1.04 (1.0, 1.09) 0.028  Steg 4  

Alder ved HTx (år) 1.05 (1.01, 1.09) 0.011  Steg 3  

Tid fra HTx - T1 (år) 0.87 (0.76, 0.99) 0.040 0.81 (0.67, 0.98)  0.034 

Røyk dik. 

0 = nei (referanse) 
6.90 (0.82, 58.42) 0.076 21.93 (1.7, 281.7)  0.018 

Vekt T1 kont. (kg) 1.04 (0.99, 1.08) 0.12  Steg 1  

HbA1c kat. 

0 = < 5.7% (referanse) 
9.9 (2.05, 48.4) 0.004 14.55 (2.47, 85.7)  0.003 

SF-36 PCS T2 0.95 (0.89, 1.01) 0.10  Steg 2  

Data presentert som odds ratio (OR) og 95% konfidensintervall (KI) for OR. 

GFR = Glomerulær filtrasjonshastighet. HTx = Hjertetransplantasjon. HbA1c= Glykosert hemoglobin 

HbA1c kat. 0= < 5.7%, 1 = ≥ 5.7%. Røyk dikotom, 0 = nei, 1 = ja  
SF-36 PCS T2= Short-form 36 sumskår fysisk helse T2 
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Vedlegg 16. Korrelasjonsmatrise påvist cancer før 31.12.05 

og uavhengige variabler 
 

 

 

Tabell 22. Korrelasjonsmatrise Spearmans rho mellom påvist cancer før 31.12.05 og 

uavhengige variabler 

 Spearman rho 

C
a

n
ce

r
 2

0
0

5
 

A
ld

er
 (

Å
r)

 

A
ld

er
 v

ed
 H

T
x

 (
å

r)
 

D
o

n
o

rk
jø

n
n

 

T
id

 f
ra

 H
T

x
 -

 T
1

 (
å

r)
 

R
ø

y
k

 d
ik

. 

K
o

le
st

e
ro

l 
T

1
 

B
M

I 
K

a
t.

 

S
F

-3
6

 P
F

 T
1

 

Cancer 2005 1.000                 

Alder (år) .317** 1.000               

Alder ved HTx (år) .201* .902** 1.000             

Donorkjønn .287** .127 .026 1.000           

Tid fra HTx - T1 

(år) 
.244** .205* -.175* .314** 1.000         

Røyk dik. .111 -.103 -.174* .074 .159 1.000       

Kolesterol T1 .202* .231** .221** .059 .062 -.046 1.000     

BMI kat. .220** .328** .323** .198* .023 -.119 .168* 1.000   

SF-36 PF (T1) -.130 -.378** -.286** -.044 -.187* -.055 -.121 -.235** 1.000 

** p:0.01, * p:0.05. 

HTx = Hjertetransplantasjon. BMI = Body mass index kg/m2. 

Donorkjønn 0 = kvinne, 1 = mann. Røyk dik. 0 = nei, 1 = ja. BMI kat. 0 = < 25 kg/m2, 1 = ≥ 25 kg/m2. 

SF-36 PF (T1) = Short-form 36 fysisk funksjon. 
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Vedlegg 17. Korrelasjonsmatrise påvist cancer før 31.12.11 

og uavhengige variabler 
 

 

 

Tabell 23. Korrelasjonsmatrise Spearmans rho mellom påvist cancer før 31.12.11 og 

uavhengige variabler 
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Cancer 2011 1.000                   

Alder (år) .359** 1.000                 

Alder ved HTx (år) .256** .902** 1.000               

Donorkjønn .273** .127 .026 1.000             

År HTx - T1 .217** .205* -.175* .314** 1.000           

Røyk dik. .095 -.103 -.174* .074 .159 1.000         

Kolesterol T1 kont. .170* .231** .221** .059 .062 -.046 1.000       

BMI kat. .127 .328** .323** .198* .023 -.119 .168* 1.000     

SF-36 PF T2 -.310** -.501** -.428** -.074 -.108 -.031 -.158 -.249* 1.000   

CYA kons. Q4 -.205* .239** .197* .066 .144 -.137 .087 .073 -.075 1.000 

** p:0.01, * p:0.05. 

HTx = Hjertetransplantasjon. BMI = Body mass index kg/m2. Donorkjønn 0 = kvinne, 1 = mann. 

Røyk dik. 0 = nei, 1 = ja. BMI kat. 0 = < 25 kg/m2, 1 = ≥ 25 kg/m2. 

SF-36 PF (T2) = Short-form 36 fysisk funksjon. CYA kons. Q4= Konsentrasjon av cyklosporin i blod, høyeste kvartil. 
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Vedlegg 18. Sammenligning av HTx pasienter med og uten 

påviste komplikasjoner fra inklusjon (T1) til 31.12.11 
 

 

 

Tabell 24. Sammenligning av HTx pasienter som har fått påvist komplikasjoner mot 

HTx pasienter uten påviste komplikasjoner i perioden fra inklusjon (T1) til 31.12.11 

 
Påvist komplikasjoner 

n = 139 

Ikke påvist komplikasjoner 

n = 8 
P verdi 

Alder kont. 

Gj.snitt ± SD (min-max) 53.9 ± 12.39 (17-72) 
0.165 

a 

 n Exp. N % n Exp. N %  

Alder ≥ 57 år 74 71.9 53.2 2 4.1 25 .156
b 

Årsak HTx CAD 72 70.0 51.8 2 4.0 25 .166
b 

Kvinner 27 27.4 19.4 2 1.6 25 .657
b 

Tid etter HTx 

≥3 år 
95 93.6 68.3 4 5.4 50 .439

b 

Røyk (ja) 31 30.3 22.3 1 1.7 12.5 1.0
b 

BMI ≥ 25 kg/m
2
 90 88.9 64.7 4 5.1 50 .460

b 

bFischer exact test. a Mann-Whitney U test. 
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