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ABSTRAKT 
 

Titel: Patienters erfarenheter av att ha genomgått en kranskärlsoperation. 

 

Bakgrund: En kranskärlsoperation är ett behandlingsalternativ till dem som har en 

kranskärlssjukdom. Den utförs främst vid komplicerade fall och innebär att med nya 

kärl skapa en förbindelse förbi det förkalkade kranskärlet runt hjärtat. Operationen 

är stor och påfrestande, och innebär flera förändringar i livet. 

 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att belysa patienters erfarenheter av att 

ha genomgått en kranskärlsoperation. 

 

Metod: En litteraturstudie utfördes genom att granska 10 vetenskapliga kvalitativa 

studier som stödjer författarnas syfte. Studierna analyserades och sammanställdes 

till ett resultat. 

 

Resultat: Operationen påverkade deltagarna och deras återhämtning på olika sätt. 

Besvärliga kroppsliga symtom kunde visa sig under återhämtningen. Många tankar 

och funderingar väcktes som skapade oro och rädsla. Stöd och information hade en 

betydande roll och operationen krävde livsstilsförändringar som kunde vara svåra att 

anpassa sig till. 

 

Konklusion: Brist på information och avsaknad av länk till sjukhuset efter 

utskrivning, ledde till rädsla och oro vilket skapade en otrygghet. Ytterligare 

forskning om stöd och information behövs för att kunna hjälpa och tillfredsställa 

patienters behov. 

 

Nyckelord: Coronary artery bypass grafting, patient, experience, recovery 

 

  



 

ABSTRACT 
 

Title: Patients’ experiences of undergoing coronary artery bypass grafting. 

Background: A coronary artery bypass surgery is one option for treating patients’ 

suffering from coronary artery disease. It’s mainly used in advanced cases of the 

disease. The treatment involves making a new artery to create a connection alongside 

the calcified coronary artery around the heart. This surgery is large and patients’ 

need to make many changes in their everyday life after. 

Purpose: To highlight the experiences of patients after undergoing a coronary 

artery bypass surgery. 

Method: A literature study was conducted by reviewing 10 scientific qualitative 

studies supporting our purpose. The studies were analyzed and compiled into a 

result. 

Result: The operation affected the participants and their recovery in different ways. 

Troublesome physical symptoms could show up during recovery. Many thoughts and 

concerns raised that created anxiety and fear. Support and information had a 

significant role. The surgery required lifestyle changes that were hard to adapt to. 

Conclusion: Many patients mention the lack of information between nurses and 

patients’. That could create uncertainty, anxiety and fear. Further research on the 

support and information on the subject is needed, to be able to help and satisfy the 

needs for these patients. 

Keyword: Coronary artery bypass grafting, patient, experience, recovery 
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BAKGRUND  

Studier visar att en del patienter som genomgått en coronary artery bypass grafting 

(CABG) får en betydande förbättring av livskvalitén (Luqman, Ansari, Siddiqui & 

Sami, 2009; Merkouris, Apostolakis, Pistolas, Papagiannaki, Diakomopoulou; 

Patiraki, 2009). Livslängden är inte det primära målet med CABG operationen utan 

det är att förbättra det dagliga livet och få en förbättrad livskvalité. De som 

genomgått denna operation har visat sig kunna få ett ökat välbefinnande (Luqman et 

al., 2009) och en signifikant förbättring av smärta, rörlighet och energi (Lukkarinen 

& Hentinen, 2006). Merkouris et al. (2009) visar att 80,4% av patienterna 

rapporterade en förbättring av livskvalitén medan 19,6% uppgav en försämrad 

livskvalité (Leegaard & Fagermoen, 2007). Fokus för denna litteraturstudie är att 

belysa patienters perspektiv av att ha genomgått en CABG operation.  

 

I Sverige lever idag 1,4 miljoner människor med hjärt-kärlsjukdom. Varje år inträffar 

drygt 32 000 hjärtinfarkter och cirka 18 000 personer avlider på grund av hjärt-

kärlsjukdom varje år (Socialstyrelsen, 2009). Det gör sjukdomen till den vanligaste 

dödorsaken i Sverige och innebär en kostnad på mer än 60 miljarder kronor per år 

(Swedeheart, 2013).  

 

Under en normal livslängd slår hjärtat cirka 3 miljarder gånger och pumpar ut 

enorma mängder blod (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2006, 270). För att hjärtat ska 

kunna klara av detta krävs god tillförsel av syre, vilket sköts av kranskärlen som 

ligger som ett kärlnät runt hjärtat. De har till uppgift att förse hjärtat med syrerikt 

blod och förträngningar i dessa små kärl gör att blodflödet blir nedsatt vilket i sin tur 

leder till syrebrist, myokardischemi, i hjärtmuskeln (Swedeheart, 2014). Det kan 

yttra sig genom kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, arytmi eller plötslig död. 

Åderförkalkning i kranskärlen är den vanligaste orsaken till ischemisk-hjärtsjukdom 

(Ericson & Ericson, 2013, 90) och kan leda till kärlkramp som finns i två former, 

stabil och instabil. Stabil kärlkramp innebär att bröstsmärta kan uppkomma vid 

fysisk ansträngning, men kan snabbt återgå vid vila samt att ingen skada uppstår på 

hjärtat. Instabil kärlkramp innebär att smärta kan uppkomma även vid vila, ofta kan 

det också uppstå en propp med förträngning i ett av kranskärlen. Kärlet är däremot 

inte helt tilltäppt men riskerar att bli det. I blodkärlens väggar lagras 
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åderförkalkningsplack under hela livslängden. Om åderförkalkningsplack brister 

svarar kroppen med att bilda en propp för att täppa till kärlet. Om detta uppstår i ett 

av hjärtats kranskärl leder det till syrebrist i den drabbade delen och 

hjärtmuskelcellerna dör, detta kallas hjärtinfarkt. Ett behandlingsalternativ är då en 

CABG operation. 

 

I Sverige genomfördes totalt 2472 CABG operationer år 2014 (Swedeheart, 2014). 

CABG innebär att man med nya kärl skapar en förbindelse förbi det förkalkade kärlet 

runt hjärtat med hjälp av patientens egna blodkärl. Vanligast är att man tar en ven 

från insida lår eller en artär från insidan av bröstkorgen för att skapa den 

konstgjorda kärlförbindelsen förbi det trängda kranskärlet (Ericson & Ericson, 2013, 

89-94). Ett annat alternativ vid behandling av kranskärlssjukdom är percutaneous 

coronary intervention (PCI), som innebär att det förträngda blodkärlet vidgas med 

hjälp av en ballong som sedan hålls öppet med en stent (Socialstyrelsen, 2015:b). 

Antal CABG operationer i förhållande till PCI, har minskat under de senaste 15 åren 

(Socialstyrelsen, 2009). Idag finns det en underbehandling av CABG operationer och 

en överbehandling av PCI behandling trots att det finns forskning som säger att 

CABG ger bättre effekt vid svårare tillstånd (Socialstyrelsen, 2015:a). PCI kan vara ett 

förstahandsval vid behandling av riskpatienter exempelvis äldre, eftersom det inte är 

ett lika stort ingrepp som en CABG operation (Crouse & Kitko, 2014). Vidare står det 

att CABG operationen associeras med längre väntan tills förfarande och längre 

sjukhusvistelse efteråt. Dock har operationen bevisats ha bättre effekt vid 

borttagning av förträngningen i kärlet för att på så vis få tillbaka blodcirkulationen i 

hjärtat (Socialstyrelsen, 2009). Crouse och Kitko (2014) visar att PCI behandlingar 

kan behöva upprepas jämfört med CABG operationen. Valet av behandling i de mer 

komplicerade fallen kan skilja sig mellan olika delar av landet, vid mer komplicerade 

fall av förträngning används främst CABG operation (Socialstyrelsen, 2015:a).  

 

CABG operationen kan bidra till positiva effekter av den tidigare hjärt-

kärlsjukdomen. Merkouris et al. (2009) visar att innan operationen rapporterade 37 

patienter att de hade angina problem vid sina dagliga aktiviteter, 12 månader efter 

operationen hade endast 18 patienter kvarstående angina besvär. Andra positiva 

förändringar är en ökad fysisk aktivitet och en minskning av tidigare symtom 

(Luqman et al., 2009). Att överleva själva operationen rapporterades vara en viktig 
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existentiell erfarenhet. Vissa upplevde att det var en dramatisk upplevelse, men när 

de sedan vaknade upp efter operationen och insåg att de överlevt ledde detta till en 

stor tacksamhet och lättnad (Leegaard & Fagermoen, 2007).  

 

CABG är en stor operation, Lopez, Ying, Poon och Wai (2007) visar på att 

återhämtningen kan vara lång då den markanta skillnaden för den fysiska och sociala 

återhämtningen inte börjar förbättras förrän mellan 3 och 6 månader. Leegaard och 

Fagermoen (2007) visar att patienter hade sina farhågor efter CABG operationen. De 

kunde bland annat känna rädsla över att drabbas av en ny hjärtinfarkt eller sorg över 

att inte längre känna sig som samma person som innan. Vissa beskrev erfarenheter 

som domningar mellan brösten, smakförändringar, humörsvängningar och 

sårbarhet. Andra beskrev kognitiva förändringar i den tidiga postoperativa fasen 

(Leegaard & Fagermoen, 2007; Merkouris et al., 2009). Nästan en av två patienter 

rapporterade kognitiva problem (Merkouris et al., 2009), hallucinationer och 

förvirring i den omedelbara postoperativa perioden och som fortfarande visade sig 

ett år efter operationen. Det fanns erfarenheter av förluster från att inte kunna klä på 

sig själv på grund av smärtor till att inte kunna uppfylla vardagsroller och sysslor 

som tidigare (Leegaard & Fagermoen, 2007). Trots förbättring i livskvalitén så fanns 

det fortfarande en tid efter operationen där de kände sig beroende av andra 

(Merkouris et al., 2009). Att känna sig beroende av andra och inte klara sig själv var 

en förlust. De förluster som beskrevs resulterade bland annat i att en stödjande 

omgivning visade sig ha en betydande roll för återhämtningen (Leegaard & 

Fagermoen, 2007). Vidare i studien framkom det att erfarenheter av brist på 

information och eventuella fel av sjukvårdspersonalen fanns. Samtidigt visar 

Alkubati, Al-Zaru, Khater och Ammouri (2013) att samtliga patienter betonade att all 

sorts information de kunde få var viktig för dem.  

 

Enligt Erikssons caritativa omvårdnadsteori – att lindra lidande kan sjukdomen och 

de begränsningar som den medför innebära en utmaning i förhållande till de liv som 

människan vill leva. Att inte kunna leva upp till förväntningar som människan själv 

och omgivningen har, blir en utmaning och människan dras in i en kamp mellan 

önskningar och det den är rädd för. I denna kamp utmanas människan av lidandet. 

Eriksson menar att då människan själv eller med stöd av andra kan möta lidandet 

kan hon samtidigt uppleva hälsa. När människan klarar av detta så kan denna 



 

4 

process leda till utveckling och personen kan växa om den klarar av att uthärda och 

försonas med lidandet. Vidare beskriver Eriksson att här kan sjukvårdspersonal 

komma till hjälp. Sjukvårdspersonal bör vara närvarande för patienten och bjuda in 

den lidande till en samvaro, där den får tid och rum att lida och försonas med 

lidandet (Wiklund Gustin & Lindwall 2012, 77-83). Sjuksköterskan har i uppgift att 

informera om centrala aspekter som till exempel rehabilitering och förebyggande 

åtgärder, uppmuntra samt att fråga vid bekymmer eller funderingar (Bergvik, Wynn 

& Sørli, 2007). 

 

Vårdpersonal har sett att de patienter som genomgått en CABG operation, har 

psykiska och kroppsliga uttryck för ett minskat välbefinnande, en kvarvarande 

osäkerhet och oro över sin framtida hälsa. Nedstämdhet kunde också 

uppmärksammas hos en del någon månad efter operationen. Personalen observerade 

även smärta och trötthet och detta tolkades också som ett minskat välbefinnande 

(Karlsson, Matsson, Johansson & Lidell, 2010). 

 

Den caritativa teorin, beskriver även att upplevelsen av hälsa och helhet hör samman 

med att uppleva sig hel till kropp, själ och ande. Det kroppsliga handlar om friskhet, 

det själsliga om känslan av en inre balans samt jämvikt i relation till livet och andra 

människor. Det andliga handlar om förmågan att hitta djupare värden i livet, värden 

som ger livet en mening och utveckling. Då det inte är balans mellan kropp, själ och 

ande kan detta yttra sig som hälsoproblem, begär och behov (Wiklund Gustin & 

Lindwall 2012, 77-78). Utifrån ovanstående är det en utmaning för sjuksköterskan 

att stödja patienter som ska genomgå/har genomgått en CABG operation.  

 

Motiv till studien 

Att genomgå en CABG operation är påfrestande både fysiskt som psykiskt. Efter 

operationen tar livet en ny vändning och det gäller att anpassa sig till det. Som 

patient är man därför i ett stort behov av stöd och information från vårdpersonal. Det 

är viktigt för vårdpersonalen att få kunskap om patientens erfarenheter, det kan i sin 

tur ge förutsättningar för en god vård.  
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Syfte  

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa patienters erfarenheter av att ha 

genomgått en CABG operation. 

 

METOD 

Författarna har genomfört en litteraturstudie för att besvara studiens syfte. Tanken 

med det var att fördjupa oss och få mer kunskap utifrån redan skrivna artiklar som 

finns om ämnet (Dahlborg Lyckhage, 2012, 23). Kvalitativa studier användes för att 

få inblick i människors egna tankar, upplevelser och erfarenheter. Kvalitativ metod 

fokuserar på det unika, vilket har bidragit till att få ett sammanhang av personers 

livsvärld, och hjälpt till att svara på studiens syfte (Olsson & Sörensen, 2011, 106). 

 

Sökmetoder 

För att forskare ska komma åt och läsa vetenskapliga artiklar är det viktigt att de 

finns i existerande söksystem som exempelvis databaser (Olsson och Sörensen, 2011, 

267). De databaser som användes för att stödja syftet var Cinahl, Pubmed, och 

Scopus, sökningar gjordes även i Psykinfo. Utifrån andra intressanta artiklar och 

dess referenser kunde flera artiklar om ämnet hittas. En del av sökorden från andra 

artiklar användes eftersom de visade sig relevanta för att få fler träffar. Sökord som 

användes till sökningarna var; “Coronary artery bypass grafting”, CABG, patient, 

experience, recovery, surgery, life, discharge, emotion, nursing. För att kombinera 

orden användes boolesk sökteknik när sökningarna gjordes, AND, OR och NOT 

användes för att rama in de studier som stödjer syftet. Genom att olika trunkeringar 

användes fick vi ut sökordets alla böjningar med ökade chanser till fler träffar 

(Östlundh, 2006, 58-59). Författarnas sökningar som gav träffar för att besvara 

syftet redovisas i bilaga 1.  

 

Urval 

De studier som författarna valde ut till resultatet svarade alla på syftet att belysa 

patienternas erfarenheter efter en CABG operation (Bilaga 2). De studier som togs 

med utgick från inklusionskriterier (Billhult & Gunnarsson, 2012, 307). 

Inklusionskriterierna för litteraturstudien var studier av kvalitativ metod; personer 
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som genomgått en CABG operation och var över 18 år gamla. Både kvinnor och män 

inkluderades medan ursprung och etnicitet inte var av någon betydelse. Studierna 

skulle vara publicerade inom de 15 senaste åren och de skulle vara “Peer reviewed” 

en granskning som alla artiklar ska gå igenom för att säkerställa att de är av god 

kvalité (Olsson & Sörensen 2011, 73). Nursing journal och engelsk språkiga studier 

inkluderades. Enligt Billhult och Gunnarsson (2012, 307) ska så få exklusionkriterier 

som möjligt användas för att undvika osäkra slutsatser. I studien exkluderades 

personer som var under 18 år, patienters erfarenheter före operation och anhöriga 

eller vårdpersonalens erfarenheter. Författarna gjorde en kvalitetsgranskning av de 

utvalda studierna enligt en bedömningsmall (Olsson & Sörensen, 2011, 285). Det 

resulterade i 10 användbara studier, där 5 var av hög kvalité och 5 medel kvalité. 

 

Analys 

Friberg beskriver att analysarbetet går från en helhet till delar, till en ny helhet som i 

sin tur kan besvara syftet. Delarna kommer fram genom att sönderdela det resultat 

man valt att analysera. Genom att sammanfoga dessa delar till en text har författarna 

framställt ett resultat (Friberg, 2012, 127-129). De studier som behövdes för att 

litteraturstudien skulle kunna genomföras samlades in och lästes sedan igenom 

noggrant flera gånger med en öppenhet för att se helheten. Då skapades en känsla 

om vad texterna handlade om. Fokus låg på resultatet, och allt som svarade på syftet 

plockades systematiskt ut (jfr. Friberg, 2012, 127-129). Detta gjordes med hjälp av ett 

stort pappersark där post-it lappar sattes upp med de erfarenheter som framkom ur 

resultatet i studierna. På så vis skapades en översikt över det material som samlats in 

och gav en bättre överblick över vad som skulle analyseras. Resultatet grupperades 

sedan utifrån likartat innehåll, likheter och skillnader identifierades och nya 

kategorier skapades. Sist av allt skrevs en tydlig och sammanhängande text ihop av 

det analyserade materialet. 

 

Forskningsetik 

Reglerna för humanforskning är att öka kunskapen och att upprätthålla individens 

handlingsfrihet och integritet. I Helsingforsdeklarationen står de grundläggande 

reglerna och etiska riktlinjer för human forskning som bör följas. Det är viktigt att all 

forskning som görs bygger på respekt och att risker och obehag för patienterna noga 
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ska beaktas. Individen går före forskningsintresset och alla studier ska granskas av 

en etikprövningsnämnd innan genomförande (Olsson & Sörensen, 2011, 86). 

Studierna som valdes ut var alla etiskt granskade. 

 

RESULTAT 

Ur de studier som är analyserade framkom flera återkommande erfarenheter som 

deltagarna har belyst. Sammanfattningsvis framkom fyra olika kategorier med 

underkategorier se översikt i tabell 1. 

 

Tabell: 1. Översikt av kategorier och underkategorier.  

Att leva med kroppsliga problem 
efter CABG operation 

Mångfasetterad smärta 

Trötthet 

Dålig aptit och viktnedgång 

Andra kroppsliga erfarenheter 

En kamp för återhämtning Oro, osäkerhet och rädsla 

Nedstämdhet, irritation och 

kognitivförlust 

Ambivalenta känslor till operation 

Stöd och information Stöd från nära och kära 

Stöd från personer i samma situation 

och rehabiliteringsprogram 

Stöd från sjukvården och information 

Synen på framtiden Livsstilsförändringar 

Från ett liv till ett annat 

 

Att leva med kroppsliga problem efter CABG operation 

Litteraturstudien visar att de kroppsliga problemen bestod av lindrig till svår smärta. 

Trötthet och svårigheter med sömn gjorde att många kände behov av att vila under 

dagen. Dålig aptit ledde till viktnedgång och gastrointestinala problem framkom. 
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Infektioner, sårläkning och hjärtsymtom var andra kroppsliga erfarenheter som 

också togs upp som ett problem. 

 

Mångfasetterad smärta 

Studier visar att alla deltagare hade erfarenhet av smärta efter operation och denna 

beskrevs på olika sätt (Theobald & McMurray, 2003). Smärtan var lokaliserad till 

bröstet men också väldigt ofta till nacke och axlar, speciellt den vänstra axeln (Lie, 

Bunch, Aarhus-Smeby, Arnesen & Hamilton, 2012). Erfarenheter som en öm, 

brinnande och solbränd känsla i bröstet, en huggande och domnad känsla samt en 

irritation beskrevs också (Theobald & McMurray, 2003). Det fanns även erfarenheter 

av smärtor från operationssår, bensår och annan smärta eller i kombination av alla 

(Theobald, Worrall-Carter & McMurray, 2005). Erfarenheten av smärtan varierade, 

för vissa var den traumatisk som en nära döden upplevelse (Lindsay, Smith, Hanlon 

& Wheatley, 2000). 

Erfarenheterna av smärtan motsvarade inte alltid förväntningarna som fanns innan 

operationen, smärtan kunde komma som en överraskning. Det fanns de som 

uttryckte att de hade haft mer smärta än de trodde att de skulle ha (Hartford, 2004). 

En deltagare uttryckte att det var en smärta som personen aldrig upplevt förut. 

Andra var förberedda på bröstsmärtan, men andra smärtor hade de inte förväntat sig 

(Theobald & McMurray, 2003). Det fanns även de som tyckte att det var oväntat att 

få tillbaka bröstsmärtorna, även om de nu var annorlunda jämfört med innan 

operationen (Martinsen & Moen, 2010). 

Smärtupplevelserna förändrades övertid. Under första månaden var det största 

problemet smärtan från operationssåret (Gallagher, McKinley & Dracup, 2004). En 

månad efter operationen förändrades intensiteten på smärtorna, de blev mer 

molande, musklerna blev stelare och det var en öm känsla i bröstet. Det fanns även 

de som uppgav att de var riktigt känsliga kring operationsområdet på bröstet, så 

känsliga att det kändes när kläder låg mot såret (Lie et al., 2012). En del försökte 

undvika aktiviteter som kunde orsaka smärta eller obehag i bröstet (Tolmie, Lindsay 

& Belcher, 2006). Andra berättade om sina strategier för att minska på smärtorna, 

exempelvis lägesändring, musik (Theobald & McMurray, 2003; Theobald et al., 

2005) och djupandning var bra alternativ (Theobald & McMurray, 2003). Strategier 



 

9 

som smärtstillande läkemedel samt att inte använda åtsittande irriterande kläder 

mot såret var också bra (Theobald et al., 2005). 

 

Trötthet 

En av de mest frekventa erfarenheterna efter operationen var svårigheter med att 

sova och trötthet (Gallagher et al., 2004; Lie et al., 2012; Theobald & McMurray, 

2003; Theobald et al., 2005), många beskrev att de var extremt trötta (Theobald & 

McMurray, 2003). Att de vaknade för tidigt var ett problem. Tankarna cirkulerade 

när de skulle sova kring vad som hade hänt och vad som skulle hända. Trötthet eller 

utmattning gjorde att det fanns ett behov av vila under dagtid för att orka (Lie et al., 

2012). En till två tupplurar på dagen var inte ovanligt och några var i behov av ännu 

mer. Svaghetskänslan gjorde att de var tvungna att ligga ner, en del tyckte att det till 

och med var ansträngande att läsa eller prata i telefon (Theobald et al., 2005). 

Männen beskrev att erfarenheten av trötthet troligen berodde på att de spenderade 

mycket tid på att se till att deras familj mådde bra (Martinsen & Moen, 2010). 

 

Dålig aptit och viktnedgång  

Studier visar att minskad aptit och viktminskning var två fysiska förändringar som 

många tog upp (Gallagher et al., 2004; Theobald & McMurray, 2003; Theobald et al., 

2005). Vissa relaterade detta till en känsla av att de förlorat smaken efter 

operationen. Några hade förlorat smaken helt, andra hade förlorat mer specifika 

smaker (Theobald & McMurray, 2003; Theobald et al., 2005). De besvärades också 

av gastrointestinala problem som förstoppning (Hartford, 2004; Theobald & 

McMurray, 2003), kräkningar (Hartford, 2004) och illamående (Gallagher et al., 

2004). 

 

Andra kroppsliga erfarenheter  

Studier visar att symtom från hjärtat beskrevs som hjärtklappning (Gallagher et al., 

2004), arytmier (Tolmie et al., 2006), långsam hjärtrytm och andnöd under natten 

(Hartford, 2004). Sårinfektion (Theobald et al., 2003; Tolmie et al., 2006) och 

bensår beskrevs som problem (Gallagher et al., 2004). En rad andra kroppsliga 

symtom beskrevs i studierna. Urinvägsproblem, skakning i hand, lunginflammation, 

minskning av muskler (Theobald & McMurray, 2003), en känsla av öm hals 
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(Gallagher et al., 2004) och anemi (Tolmie et al., 2006) belystes. Vissa beskrev dock 

att de var mindre andfådda och hade mindre besvär av angina symtom efter 

operationen samt fått en förbättrad grundläggande rörlighet (Lindsay et al., 2000). 

Männen kunde beskriva problem som erektil dysfunktion (Lie et al., 2012).  

 

Deltagarna trodde även att återhämtningen skulle bli bättre hemma, men väl hemma 

var de inte förberedda på känslan av obehag, fysiska begränsningar, problem med 

sårläkningen och den nedsatta rörligheten. Med tiden kunde de anpassa sig till de 

befintliga begränsningarna (Gallagher et al., 2004). 

 

En kamp för återhämtning 

CABG operationen kan vara psykiskt påfrestande. Oro, osäkerhet och rädsla är något 

som deltagarna ständigt får brottas och kämpa med. Många beskrev en förändring av 

minne och koncentration . Känslorna och erfarenheterna av operationen varierade 

från att vara nöjd till att ångra den.  

 

Oro, osäkerhet och rädsla 

Oro, osäkerhet och rädsla framkom ofta i olika grader (Lie et al., 2012). 

Återhämtningen hade krävt så väl fysisk som psykisk uthållighet (Tolmie et al., 

2006). En del beskrev den här tiden som en svår erfarenhet (Lie et al., 2012) och 

oroade sig över att återhämtningen tog lång tid (Hartford, 2004). De blev oroliga och 

osäkra över att släppa på “normaliteten”, att kunna acceptera att det inte riktigt var 

som förut (Banner, Miers, Clarke & Albarran, 2011). De flesta som var oroliga över 

sårläkningen var de som drabbats av svullnad eller någon form av hematom kring 

områdena (Hartford 2004; Lie et al., 2012). Fysisk oro är något som var 

dominerande för alla hela första veckan efter utskrivningen. Oron varierade; från att 

vara orolig över att inte kunna sova (Hartford, 2004), till att bli osäker över hur länge 

man skulle använda stödstrumpor. Det fanns också rädslor över receptbelagda 

läkemedlen deras biverkningar och för att bli beroende av dem. Vissa undvek då att 

ta dem trots smärtor (Lie et al., 2012). Vissa uttryckte rädsla för att orsaka skador på 

sitt hjärta eller att utlösa en ny hjärtinfarkt på grund av att de rörde på sig för 

mycket. Detta ledde till stor oro som resulterade i att de inte utförde övningarna som 

de fått enligt rekommendationerna. Det fanns till exempel flera rädslor för att ligga 
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på hjärtsidan eftersom de var rädda för att det skulle bli för mycket press på 

transplantatet (Lie et al., 2012) eller att bröstet skulle spricka upp (Dunckley, Ellard, 

Quinn & Barlow, 2008). En del hanterade sin oro genom att leva ensamma eller att 

begränsa sitt sociala nätverk (Martinsen & Moen, 2010). 

 

Nedstämdhet, irritation och kognitiv förlust 

Studier visar att efter operationen beskrev vissa att de kunde bli nedstämda av saker 

som de tidigare inte oroat sig över. Andra upplevde att de hade blivit känsligare för 

ljud (Tolmie et al., 2006) och kunde lättare bli irriterad över små saker (Lie et al., 

2012; Tolmie et al., 2006). 

Många kände sig deprimerade (Hartford, 2004; Lie et al., 2012; Theobald & 

McMurray, 2003; Theobald et al., 2005). En del tyckte att det var svåra erfarenheter, 

de var otåliga och varje dag kändes som en evighet (Lie et al., 2012). Vissa var 

deprimerade över att känna sig beroende av andra (Theobald & McMurray, 2003) 

och över att återhämtningen tog längre tid än väntat (Hartford, 2004). En del 

berättade om deras förlust av tidigare livsstil (Theobald & McMurray, 2003) och att 

de inte hade någon energi att göra saker (Hartford, 2004). Andra kunde bryta ihop 

och gråta för ingenting och i perioderna av nedstämdhet fanns det en känsla av 

ensamhet som var ledsamt (Theobald et al., 2005). Några rapporterade ilska och 

frustration eftersom de inte längre kunde genomföra sina vanliga dagliga aktiviteter 

(Theobald & McMurray, 2003; Theobald et al., 2005). En stor del hade problem med 

minnet (Dunckley et al., 2008; Theobald et al., 2005; Tolmie et al., 2006) och 

koncentrationsförmågan efter operationen (Dunckley et al., 2008; Theobald et al., 

2005). 

 

Ambivalenta känslor till operation 

Erfarenheten av operationen varierade men i allmänhet var intrycket att det var en 

större utmaning och en mer traumatisk erfarenhet än förväntat (Lindsay et al., 2000; 

Martinsen & Moen, 2010), det tog en avsevärd tid för många att återhämta sig 

(Lindsay et al., 2000). En del var besvikna eftersom de hade förväntat sig en större 

förbättring (Hartford, 2004; Tolmie et al., 2006). Erfarenheterna efter CABG 

operationen var alltifrån fysiska förbättringar till besvikelse av det kirurgiska 

resultatet (Theobald & McMurray, 2003), över att känna sig sämre än väntat 
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(Lindsay et al. 2000) och frustration över att resultatet inte gav bättre hälsostatus 

(Banner et al., 2009; Tolmie et al., 2006). Somliga tyckte att operationen inte hade 

gjort någon skillnad på grund av att de tidigare inte känt av några symtom. Ett fåtal 

upplevde att operationen hade gjort dem sämre (Tolmie et al., 2006). Andra ångrade 

till och med operationen (Banner et al., 2009; Hartford, 2004; Lie et al., 2012) på 

grund av de komplikationer och fortsatta begränsningar som uppstod (Banner et al., 

2009; Theobald & McMurray, 2003).  

 

Andra var allmänt nöjda efter kirurgin (Lindsay et al., 2000; Tolmie et al., 2006) 

trots att de kunde ha smärta till och från (Lindsay et al., 2000). Även om vissa var 

besvikna så trodde de ändå att de aldrig hade överlevt utan operationen (Tolmie et 

al., 2006). 

 

Stöd och information 

Stöd och information var en viktig del för god återhämtning. Familjen var det 

viktigaste fysiska stödet, dock var det lättare att få ett emotionellt stöd och förståelse 

av personer som gått igenom samma sak. Stödet från sjukvården var en trygghet och 

informationen var viktig, men den kunde ibland vara knapphändig. 

 

Stöd från nära och kära 

Familjen var enligt deltagarna det mest betydande stödet vid återhämtningen efter 

operationen (Dunckley et al., 2008; Theobald & McMurray, 2003; Theobald et al., 

2005), framförallt det fysiska stödet (Banner et al., 2009). De var helt beroende av 

familjen (Dunckley et al., 2008; Theobald et al., 2005), men samtidigt var de oroliga 

över att vara en börda för dem (Martinsen & Moen, 2010; Theobald & McMurray, 

2003). Anhöriga hjälpte dem med olika saker och de som inte var närvarande ringde 

dagligen och frågade hur det gick för dem(Theobald et al., 2005). Några fick stöd 

från vänner och andra från kyrkan (Theobald et al., 2005). Det var svårare för de 

som levde ensamma att få stöd. De emotionella känslorna hölls dolda för familjen, 

för att skydda dem från oro, vilket resulterade i att många led i tystnad (Banner et al., 

2009). Kvinnorna tyckte att det var svårt att prata om sina känslor och hur de skulle 

förhålla sig till kommande problem (Martinsen & Moen, 2010).  
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Stöd från personer i samma situation och rehabiliteringsprogram 

Andra patienter som genomgått samma situation var en stark trygghet och en viktig 

faktor för välbefinnande och stöd för att kunna kämpa emot motgångar (Lindsay et 

al., 2000). De var duktiga på att stötta varandra i återhämtningsprocessen 

(Martinsen & Moen, 2010; Theobald & McMurray, 2003).  

Efter ett par månader hade många blivit inskrivna på ett hjärtrehabiliteringsprogram 

(Banner et al., 2009) som visade sig vara betydelsefullt och ett viktigt stöd för de 

flesta (Tolmie et al., 2006). Här var första gången som många kände möjligheten att 

öppet lyfta frågor och dryfta sin oro över återhämtningsprocessen och få ett 

långsiktigt stöd (Banner et al., 2009). Många uttryckte att självförtroendet växte 

(Tolmie et al., 2006). Graden av deras återhämtning mättes genom att dela och 

jämföra sina erfarenheter (Banner et al., 2009; Dunckley et al., 2008). Detta sågs 

som viktigt för att bli optimistiska och självsäkra (Banner et al., 2009) och de fick en 

ökad förståelse för varandra. Det var många fördelar med 

hjärtrehabiliteringsprogrammet. De viktigaste förmånerna var det fysiska 

träningsprogrammet som ökade rörligheten och uppmuntrade dem till att träna, 

samt det sociala stödet från andra (Dunckley et al., 2008). 

 

Stöd från sjukvården och information 

Stödet från vårdpersonal var ovärderligt, speciellt det första uppföljningssamtalet 

under de första veckorna efter operationen. Detta gav deltagarna en känsla av att 

fortfarande vara omhändertagna efter att de har lämnat sjukhuset. Möjligheten att ta 

kontakt med sjukhuset ifall de hade någon fundering över någonting uppskattades 

(Dunckley et al., 2008) och vissa kunde också få stöd från distriktssköterskan 

(Theobald et al., 2005). Det fanns även de som hade känslan av att de blivit 

övergivna av vårdpersonalen när det kommit hem, de var osäkra på var de skulle 

kunna få stöd och vart de kunde vända sig för att få råd (Banner et al., 2009; Lie et 

al., 2012). Länk till sjukhuset ansågs viktigt fyra veckor efter operationen, då frågor 

och oro uppkom över rehabiliteringen (Lie et al., 2012). Svårigheter att ta till sig och 

minnas information som gavs på sjukhuset beskrevs. Skriven information var till 

hjälp senare i återhämtningen för att kunna gå tillbaka och läsa. Trots den 

informationen kände de sig oförberedda på återhämtningsprocessen (Martinsen & 

Moen, 2010). Förväntan över att få god information om normal återhämtning både 
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fysiologisk och psykologisk, uppfylldes inte (Lie et al., 2012). För att få information 

pratade en del med sina familjer och personer som de kände med 

sjukvårdserfarenheter. Informationen som de fick under sjukhusvistelsen var inte så 

användbar tre månader efter operationen, då deras frågeställningar hade ändrats. De 

hade velat veta mer var man kunde söka information och veta mer om 

återhämtningsprocessen (Martinsen & Moen, 2010). 

 

Synen på framtiden 

Efter CABG operationen är det viktigt med livsstilsförändringar. Många tyckte att det 

var en utmaning att anpassa sig till dessa. Trots en svår tid efter operationen 

förändrades bilden i takt med att man blev bättre och kom längre i sin återhämtning. 

Till slut såg man sina erfarenheter som en motivation inför framtiden. Mål började 

sättas upp och blicken på livet ljusnade. 

 

Livsstilsförändringar 

Efter operationen ökade den fysiska kapaciteten successivt. När den fysiska 

kapaciteten förbättrats så fanns det behov av råd om hur det skulle kunna bli ännu 

bättre, detta sågs främst hos de som var aktiva innan operationen. Vissa såg mörkt på 

framtiden, de tyckte att den fysiska kapaciteten var oförändrad och beskrev att de lätt 

blev andfådda. De kände sig otåliga och besvikna (Lie et al., 2012). Förändringar i 

livsstilen var svåra att acceptera och anpassa sig till som en del av tillfrisknandet 

(Theobald et al., 2005). Det var svårt att ändra sin livsstil och följa 

rekommendationerna när det gällde kost, motion och rökavvänjning (Martinsen & 

Moen, 2010). Hartford (2004) visar att vid vecka 2 började vissa göra 

livsstilsförändringar. Efter att ha återfunnit en ny hälsostatus förklarade många att 

de såg på sina erfarenheter som stimuli till att ändra sin livsstil (Banner et al., 2009). 

 

Från ett liv till ett annat 

Operationen triggade fram reflektioner över hur livet hade varit, hur det är nu och 

hur framtiden skulle se ut och tankarna kom som en överraskning (Martinsen & 

Moen, 2010). Det fanns flera effekter efter operationen som hindrade dem från deras 

normala aktiviteter och störde känslan av fullständig återhämtning. En effekt var 

förlust av självförtroende (Dunckley et al., 2008) eftersom de inte längre klarade av 
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vissa aktiviteter eller uppgifter som de tidigare klarat av utan problem (Banner et al., 

2009; Dunckley et al., 2008; Theobald & McMurray, 2003). Hos en del uppkom det 

känslor och tankar om de någonsin kommer bli densamma igen (Dunckley et al., 

2008). 

 

Det uttrycktes en osäkerhet (Lie et al., 2012; Martinsen & Moen, 2010), oro 

(Martinsen & Moen, 2010) och nedstämdhet över framtiden (Lie et al., 2012). En del 

män hade svårt att hänga med i tidigare ansvarsområden och osäkerhet över hur de 

skulle kunna återuppta sitt familjeansvar var stressande. Kvinnorna lyfte att de ville 

ha mer tid till att uppfylla drömmar och umgås med familjen och vänner (Martinsen 

& Moen, 2010). 

 

Med en ökad rörlighet och symtomfrihet så började de planera inför framtiden 

(Banner et al., 2009). Från början handlade det mer om att överleva medan det 

senare gick över till att återställa deras tidigare jag och återgå till tidigare normala 

aktiviteter (Banner et al., 2009; Hartford, 2004). Olika mål efter operationen sattes 

upp, men ett gemensamt mål för många var att kunna återvända till arbetet (Tolmie 

et al., 2006). Många funderingar om arbetet väcktes (Lie et al., 2012; Martinsen & 

Moen, 2010; Theobald & McMurray, 2003) såsom besvikelse över att inte orka 

återvända (Theobald & McMurray, 2003) och osäkerhet hur det skulle bli att återgå 

(Lie et al., 2012; Martinsen & Moen, 2010). Förändringar av attityder och 

prioriteringar där familj och hälsa gick före arbete, en positiv inställning under 

återhämtningen samt vikten av att njuta av olika delar i livet beskrevs (Theobald et 

al., 2005). Att kunna acceptera begränsningar och sänka ambitioner var till hjälp för 

att upprätthålla positivitet (Tolmie et al., 2006). Att känna och lyssna på sin kropp 

var viktigt (Banner et al., 2009). Många utvärderade operationen som en förmån och 

en förebyggande åtgärd för framtiden. Det som tidigare upplevdes som problem var 

inte längre något problem (Lindsay et al., 2000). 
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DISKUSSION 

Syftet med författarnas litteraturstudie är att belysa patienters erfarenheter efter att 

ha genomgått en CABG operation. Ur resultatet framkom fyra kategorier som 

beskriver erfarenheterna efter operationen. Kategorierna var att leva med kroppsliga 

problem efter CABG operation, en kamp för återhämtning, stöd och information och 

synen på framtiden. Till diskussionen lyfts några viktiga delar från resultatet fram, 

relateras till empiriska studier och kopplas till Erikssons caritativa teori. 

 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudien visar att många beskrev någon form av smärta, den kom 

framförallt från bröstet och såret. Författarnas litteraturstudie visade på att 

smärtupplevelserna förändrades över tid. Andra studier visar att den dominerande 

smärtan var i början just efter operationen men att smärtor även kunde fortsätta upp 

till ett år (Sethares, Chin & Costa, 2013; Anderson, Feleke & Perski, 1999). 

Litteraturstudien visade att sömn och trötthet var en stor erfarenhet som tog mycket 

energi. Många var tvungna att vila under dagen och upplevde svaghetskänsla. 

Sethares et al. (2013) visar att smärta och trötthet kunde vara påfrestande för 

patienterna som har genomgått en CABG operation, sömnen var det som blev mest 

störd av smärtan.  

 

I litteraturstudien framkom det att många kände sig övergivna, ensamma och oroliga 

efter att de skickats hem. Oro och rädsla har varit en stor del i återhämtningen som 

har visats sig på många olika sätt. Patienterna definierar återhämtning som att 

kunna återgå till normala aktiviteter (Dunckley, Ellard, Quinn & Barlow, 2006). 

Litteraturstudien visar att en oro kunde vara rädsla över att skada hjärtat, över att 

inte bli densamma som innan samt över olika smärtor. Författarnas reflektion är att 

oro och rädsla tar mycket energi, energi som dem istället skulle kunna läggas på 

hälsa och välbefinnande.  

 

Litteraturstudien visade att en del var oförberedda på komplikationerna efteråt och 

det gav ambivalenta känslor. Där beskrivs också känslan av besvikelse över att det 

kirurgiska resultatet inte blev som väntat. Anderson et al. (1999) skriver att 

känslomässiga reaktionerna varierade efter operationen. Största delen rapporterade 
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en positiv attityd till livet, var nöjda med operationen och vissa hade omvärderat sitt 

liv och kände mer tillfredsställelse av sitt liv än tidigare. Några hade mått dåligt och 

haft ett känslomässigt lidande som blev bättre med tiden. Hos några fanns det även 

ett missnöje och att livet förlorat sin mening. Vidare framkom det i studien att de 

som var missnöjda och rapporterat sämre känslor efter operationen hade fortfarande 

besvär av angina, en del hade även haft känslomässig stress redan innan 

operationen. Utifrån dessa resultat kan slutsatsen dras att de varierande känslorna 

kan uppstå på grund av olika förväntningar, graden av komplikationer samt 

känslorna innan operationen. 

 

Litteraturstudien visar att anhöriga hade gett det mest betydande stödet vid fysiska 

begränsningar medan de emotionella känslorna var svåra att visa. Vidare framkom 

det att patienterna uppskattade hjärtrehabiliteringsprogrammet, där kunde de prata 

om sina känslor. Detta styrker Barolia, Ali, Jaffar och Sami (2012) i sin studie, de 

skriver att en signifikant skillnad hittades bland de som deltog i 

hjärtrehabiliteringsprogrammet och uppskattade sin psykiska hälsa betydligt högre 

än de som inte deltog. Att byta erfarenheter med varandra, få prata om känslor och 

problem med någon som var i samma situation betydde mycket (Bäckström, Wynn & 

Sørlie, 2006).  

 

Litteraturstudien visar att det var svårare under återhämtningen för de personer som 

levde ensamma. Okkonen och Vanhanen (2006) skriver att de som hade lägre grad 

av familjestöd och levde ensamma visade sig ha mer depressions, ångest symtom och 

högre grad av hopplöshet. Författarnas reflektion utifrån resultatet är att de som är 

ensamma och saknar stöd från familjen skulle rehabiliteringsprogrammet kunna ha 

en ännu större betydelse, där skulle de kunna knyta kontakter och finna stöd och 

tröst hos andra. 

 

Litteraturstudien visar att stödet från vårdpersonal var ovärderligt och att det fanns 

en osäkerhet om var de skulle vända sig för att få råd och stöd när de kommit hem. 

Bäckström et al. (2006) skriver att stöd från kompetent personal skapade trygghet, 

behov av ett nummer att kunna ringa till för att få hjälp och stöd var stort. Erikssons 

caritativa teori “att lindra lidande”, handlar om vårdande i relation till människan i 

olika livssituationer, särskilt i relation till hälsa och lidande. Enligt Eriksson längtar 
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människan efter gemenskap med andra människor att få känna kärlek, uppleva tro 

och hopp och vara medvetna om meningen med livet (Wiklund Gustin & Lindwall 

2012, 75-77). Som vårdpersonal är det därför viktigt att vara närvarande för att lindra 

deras lidande. Att finnas tillgänglig för att ge stöd skulle kunna bidra till tro och hopp 

om att deras situation kan bli bättre. Därigenom kan lidandet minska och bättre 

förutsättningar till en god hälsa skapas.  

 

I litteraturstudien sågs information som en viktig del i vårdandet. Rantanen, 

Kaunonen, Åstedt-Kurki och Tarkka (2003) visar att det finns patienter som har 

erfarenhet av att de har fått god information om deras vård på sjukhuset, har 

underlättat för deras återhämtning och vård i hemmet samt hur det skulle hantera 

svåra situationer. Mer än hälften hade även blivit uppmuntrade att ta dagliga beslut 

och sju av tio upplevde att sjuksköterskorna hade förmedlat hopp till återhämtning 

och respekterat dem. Mer än hälften uppgav att sjuksköterskorna hade varit duktiga 

på att lyssna och hjälpa dem att förstå sina känslor men en del uppgav att 

sjuksköterskor hade visat ett måttligt intresse för deras känslor. Författarnas 

reflektion är att det finns studier som visar på att några får god information men att 

det brister mycket då vår litteraturstudie visar motsatsen. Alltså finns det ett behov 

av mer information för att tillfredsställa fler patienters behov. 

 

I litteraturstudien framkom det att det fanns brister i informationen från 

vårdpersonal. Enligt Kattainen, Merilainen och Jokela (2003) förväntar sig 

patienterna information om återhämtningen av vårdpersonalen. Anderson et al. 

(1999) visar att det fanns ett missnöje med kontakten med läkaren och otillräcklig 

information om operationen. Dunckley et al. (2006) skriver att förutsättningar till en 

god återhämtning etableras redan innan operationen, att få träffa kirurgen och bygga 

upp ett förtroende ger en mer positiv inställning. Om de hade förtroende och tillit till 

kirurgerna var de mer benägna att följa råd och det var positivt för återhämtningen. 

Att vårda enligt Eriksson handlar om att lindra lidande och hjälpa människan att 

växa och utvecklas till den människan är till för att vara. Detta kan åstadkommas 

genom tillit, tillfredsställande, kroppsligt-andligt välbefinnande och att känna sig i en 

utveckling som syftar till att förändra (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012, 79). 

Författarnas reflektion är att vårdpersonalen har här en betydande roll. Att lägga mer 

fokus på information om tiden efter utskrivning skulle gynna patienterna och göra 
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dem mer säkra på vad en normal återhämtning innebär och vilka komplikationer 

som kan uppstå. Ännu en reflektion är att vårdpersonalen som jobbar närmast 

patienterna, bör se till att de har tagit åt sig informationen som getts och att det har 

fått svar på deras frågor och funderingar. 

 

Litteraturstudien visar att information om normal återhämtning var bristande, 

vidare framkom det att uppföljningen skapade en känsla av att fortfarande vara 

omhändertagen och att kunna ta kontakt med sjukhuset uppskattades eftersom 

frågor om rehabiliteringen uppstod vid hemkomst. I jämförelse med litteraturstudien 

skriver Bäckström et al. (2006) att patienterna uppgav att frågor om rehabiliteringen 

hade uppkommit när de kom hem från sjukhuset och att en uppföljning med de som 

var involverade i operationen uppskattades. Dunckley et al. (2006) visar att 

uppföljning var mycket viktigt och att brister i informationen handlade till största del 

om återhämtningen efter och inte om själva ingreppet, patienterna hade önskat mer 

information om smärtorna som de kunde förvänta sig. Kattainen et al. (2003) 

framhåller att den mest betydande informationen är om det psykosociala som 

vitalitet, depression och ångest samt om den fysiska återhämtningen. Utifrån dessa 

resultat kan uppföljning av de som medverkat i operationen ge möjlighet till att fråga 

om vad som är normalt och saker som bekymrar dem. Det skulle kunna bidra till att 

de känner sig mer omhändertagna efter hemgång samt att länken till sjukhuset finns 

kvar. Författarnas reflektion är också att det inte räcker med ett uppföljningssamtal 

utan flera samtal över tid skulle kunna ge möjligheter att få svar på sina frågor som 

kommer upp under rehabiliteringen.  

 

I litteraturstudien framkom det att några såg sina erfarenheter som stimuli till att 

förändra sin livsstil men det var även svårt att anpassa sig efter dem. 

Litteraturstudien beskriver att den fysiska kapaciteten blev bättre för en del och 

andra tyckte att den var oförändrad eller att den blev sämre efter operationen. Detta 

kan jämföras med en studie av Anderson et al. (1999) som visar att problem med att 

gå ner i vikt och ändra kost var vanliga, däremot att sluta röka var bara ett fåtal som 

hade problem med. En del rapporterade en positiv erfarenhet av den fysiska 

funktionen medan andra hade en begränsning av fysiska kapaciteten efter 

operationen. God fysisk hälsa definierades som att kunna utföra aktiviteter i den 

utsträckning som man själv önskar. Hälsohinder beskriver Eriksson är det som 
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hindrar människan från att uppleva hälsa. Hälsohinder är en del av det som den 

lidande kämpar för att övervinna (Wiklund et al., 2012, 78). Författarnas reflektion 

är att det kan vara enklare för de som anser att de har en god fysisk hälsa att 

upprätthålla god motion än de som inte har god fysisk hälsa. En begränsad fysisk 

kapacitet blir ett hälsohinder och det blir svårare att upprätthålla fysisk aktivitet. Då 

är det viktigt att som vårdpersonal hjälpa patienten att hitta motivation till att ändra 

livsstilen samt motivera till att vara fysiskt aktiv i den mån de kan. Vårdpersonal kan 

hjälpa till att hitta stimuli hos varje patient och ge dem hjälp till motivation att finna 

rätt livsstil samt att skapa förutsättningar till ett friskare liv. 

 

Litteraturstudiens resultat framhöll att med tiden gick kortsiktiga problem över till 

mer långsiktiga problem, det var funderingar kring arbete och för många var ett mål 

att kunna återvända till det. Anderson et al. (1999) visar att ett år efter operationen 

rapporterade vissa att de hade återgått till arbetet, andra var sjukskrivna och 

rapporterade att det var allt för påfrestande eller krävande. Eriksson beskriver att ha 

ett jobb att längta tillbaka till är en hälsoresurs som ger kraft till att uppleva hälsa för 

patienten (Wiklund et al., 2012, 78–79). Utifrån detta kan vårdpersonal hjälpa till att 

sätta upp mål som kan bidra till motivation för att fortsätta kämpa för en bättre 

återhämtning. 

 

Metoddiskussion 

En litteraturstudie baserad på kvalitativa studier har genomförts. Kvalitativa studier 

är holistiska och utgår från helheten. Synen på verkligheten styrs av hur människor 

upplever den (Olsson och Sörensen, 2011, 100). Det fungerade bra därför att 

litteraturstudien beskrev erfarenheter hos deltagarna, detta sätt skapade möjlighet 

för oss att besvara vårt syfte. 

Sökningar genomfördes i databaserna Cinahl, Pubmed, Scopus och PsycINFO. 

Eftersom de två stora databaserna Pubmed och Cinahl är relevanta till 

omvårdnadsstudier (Polit och Beck 2013, 120-122) utgick sökningen från dessa i 

första hand. Det var även ur de databaserna som det fanns mest relevanta artiklar till 

litteraturstudiens syfte. Artiklar som hittades var främst från Cinahl. Artiklar till 

resultatet som svarade på syftet till litteraturstudien var svåra att hitta. Därför söktes 

artiklarna med olika variationer av sökorden för att få större chans till fler träffar. De 
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år som sökningen begränsades till var från början ett spann på en tio års period 

2005-2015 som författarna sedan var tvungna att utöka till 2000-2015 eftersom som 

det inte fanns tillräckligt med ny forskning om ämnet. Detta kan bero på att CABG 

operation inte längre är en förstahands behandling vid kranskärlssjukdom och att 

nya metoder till behandling har utformats. Efter att ha studerat artiklarna som 

använts i resultatet så framkommer det inte att erfarenheterna efter en CABG 

operation har förändrats under åren. Därför påverkades inte resultatet i 

litteraturstudien av äldre forskning. Efter sökningen hittades tio användbara artiklar 

till resultatet. 

 

Litteraturstudien är skriven utifrån ett patientperspektiv men vissa av de valda 

artiklarna innehåller erfarenheter från både vårdpersonal och anhöriga. Vid analys 

av dessa studier har vårdpersonal och anhörigas erfarenheter exkluderats. I 

litteraturstudien har alla förutom två artiklar inkluderat både män och kvinnor. I de 

två artiklarna medverkar endast kvinnor. Författarna anser att detta inte har 

påverkat vårt resultat eftersom i sex av de tio artiklarna var antalet män 

dominerande. På så sätt är det fördelaktigt att ha med artiklar med enbart kvinnor 

för jämna ut skillnaden och få perspektiv från båda könen. Artiklarna som användes 

som grund till resultatet genomfördes i olika delar av världen England, Australien, 

Norge, Canada och Skottland. Att studierna kommer från olika världsdelar bidrar till 

ett bredare resultat. Det kan tänkas vara skillnad i vården i olika länder beroende på 

hur långt i utvecklingen länderna har kommit. Alla länder som tagits med i den här 

studien är höginkomstländer. 

 

Som tidigare nämnts i bakgrunden är det en överbehandling av PCI och 

underbehandling av CABG operation (Socialstyrelsen, 2015) trots att det har bevisats 

att CABG har en bättre effekt. Eftersom hjärt- och kärlsjukdomar är en 

folkhälsosjukdom (Socialstyrelsen, 2009) är författarnas reflektion att valet av 

behandling är en viktig del för att förebygga ohälsa i samhället och för 

kostnadseffektivitet. Författarna anser därför att det är viktigt att långsiktigt följa 

utvecklingen av vilka konsekvenser det kan få att utföra färre CABG operationer i 

jämförelse med PCI, både ur ett patientperspektiv och ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv.  
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Litteraturstudien har som de primära källorna genomförts med noggrannhet och 

trovärdighet (Olsson och Sörensen, 2011, 100). Av de studier som använts i resultatet 

gjordes en kvalitetsgranskning enligt Olsson och Sörensens bedömningsmall (Olsson 

och Sörensen, 2011, 285). Att göra en granskning syftar till att få den bästa 

vetenskapliga grund för sjuksköterskans omvårdnad och samhällets sjukvård (Olsson 

och Sörensen, 2011, 278). Granskning gjordes utifrån en skattning av låg, medel och 

hög kvalité enligt bedömningsmallen för kvalitativ metod. I litteraturstudien är det 

en styrka att vi inte har med någon studie av låg kvalité i resultatet. Fem studier hade 

skattningen medel och fem hade skattningen hög av de tio studierna.  

 

Resultatet började utformas genom att läsa artiklarnas resultat flera gånger för att få 

en överskådlig blick över ämnet och vilket material som fanns att bearbeta. 

Materialet bearbetades systematiskt och ledde till slut till kategorier. Först gjordes en 

kort sammanfattning av resultatet om varje artikel och efter det plockades viktiga ord 

och meningar ut som svarade på vårt syfte som sedan fördes över till ett pappersark. 

På detta sätt blev materialet överskådligt och lättare att analysera (jfr. Friberg, 2012, 

127-129). Att göra på detta sätt fungerade bra. Det var dock tidskrävande, men i slut 

ändan gav det ett bra resultat och det var enkelt och lätt att gå tillbaka och läsa. Vid 

ändringar och funderingar gick det smidigt att titta på pappersarket som var lätt 

överskådligt så att inget blev missat.  

 

Etisk diskussion 

För att forskningen ska godkännas ska människans värde, mänskliga rättigheter och 

grundläggande frihet respekteras (Olsson och Sörensen, 2011, 86). Alla tio artiklar 

som använts i litteraturstudien var granskade av en etikprövningsnämnd. Några 

studier hade lagt ner mer tyngd i att beskriva sitt etiska resonemang medan andra 

studier skulle ha kunnat utveckla det. Det fanns studier som beskrivit att deltagarna 

själva godkänt att vara med, men det fanns också studier som använts i resultatet där 

det inte framkom att de själva har godkänt att delta. Dessa artiklar har ändå tagits 

med i resultatet då det har svarat på syftet och blivit godkända av en 

etikprövningsnämnd. I litteraturstudien har egna värderingar i resultatet undvikits. 

Informationen har analyserats med noggrannhet och endast det som svarat på syftet 
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har tagits med. Allt detta resultat har tagits med i litteraturstudien för att få ut så 

sanningsenligt resultat som möjligt.  

 

KONKLUSION 

CABG operationen är en erfarenhet för livet. Många kroppsliga symtom såsom 

smärta och trötthet kunde innebära fysiska begränsningar och en svår återhämtning 

med oro, rädsla och osäkerhet som präglade patienterna. Att ha genomgått denna 

operation skapar många tankar som kunde leda till förändring av värderingar i livet. 

Frågor om hur livet har varit och hur det skulle bli kunde väckas. Stöd från olika håll 

och information var viktigt för ett gott välbefinnande och underlättade 

återhämningen. En CABG operation kräver livsstilsförändringar för att få ett så bra 

resultat som möjligt, för några var detta en utmaning. Med tiden lärde de sig att 

acceptera begränsningar och de började blicka framåt.  

 

Målet med litteraturstudien är att ge en ökad förståelse och kunskap till vårdpersonal 

som kan ge förutsättningar till en god och trygg omvårdnad till de som genomgått en 

CABG operation. Genom att uppmärksamma sjuksköterskor om vilka brister som 

finns i vården kan målet uppnås. Litteraturstudien har kommit fram till att det finns 

brist på information som påverkar patienternas återhämtning. Detta är något som 

skulle kunna förbyggas, genom att ha stödgrupper och noggranna uppföljningar med 

kompetent personal. Att ha en förbindelse med sjukhuset en längre tid efter 

utskrivningen skulle bidra till en tryggare återhämtning. Det krävs förberedelse för 

tiden efter operationen exempelvis om vanliga smärtor, komplikationer och känslor 

som kan uppstå. Information om vad en normal återhämtning innebär och hur de 

ska hantera svåra situationer när de kommer hem efter utskrivningen underlättar 

långsiktigt för återhämtningen. Ytterligare forskning om stöd och information 

behövs för att kunna hjälpa och tillfredsställa patienternas behov. 
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Författare 

Land 

År 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

 

Banner, D. 

Miers, M. 

Clarke, B. 

Albarran, J.   

  

United 

Kingdom, 

Canada 

  

2011 

Women’s 

experiences of 
undergoing 
coronary artery 
bypass graft 
surgery. 

 

Kvinnors upplevelser av 

kranskärl 

bypassoperation. 

 

Deltagarna var 30 

kvinnor mellan 53-80 år. 

Kvinnorna skulle vara 

äldre än 18 år.  

Deltagarna skulle ha för 

första gången genomgått 

en CABG och skulle 

kunna läsa och förstå 

engelska. 

 

Bortfall redovisas ej. 

 

Kvalitativ studie. 

Semistrukturerade 

intervjuer vid 6 

veckor och 6 

månader efter CABG 

operationen. 

 

Analys metoden som 

användes var en 

linje- för- linje 

analys. 

 

Information och stöd är viktig del av 

deltagarnas erfarenheter och 

kamratstöd hade en viktig roll. Efter 

operationen upplevde kvinnor 

funktionella begränsningar vilket 

tvingade dem att avstå från normala 

aktiviteter och roller. Ju längre in i 

återhämtningen desto mer började 

kvinnorna acceptera sitt hälsotillstånd. 

 

MEDEL 

 

Dunckley, M. 

Ellard, D. 

Quinn, T. 

Barlow, J. 

  

United Kingdom 

  

2008 

Coronary artery 

bypass grafting: 

Patients' and 

health 

professionals' 

views of recovery 

after hospital 

discharge. 

Att identifiera hinder för 

återhämtning efter 

CABG. 

I studien ingick 11 

deltagare (5 män, 6 

kvinnor) Mellan 55-79 år. 

Deltagarna skulle ha för 

första gången genomgått 

en CABG. 

 

Bortfall redovisas ej. 

 

 

Semistrukturerade 

intervjuer. Ansikte 

mot ansikte och 

inspelade intervjuer.  

Patienterna och 

personal intervjuades 

separat. 

 

Tematisk analys 

metod. 

I studien framkom följande teman: 

personers egenskaper, inklusive 

påverkan på återhämtningen av 

ångest och depression, optimism och 

beslutsamhet, rehabiliterings klasser, 

socialt stöd och effekterna av 

operationen. Resultatet visar på ett 

komplicerat förhållande mellan olika 

hinder och handledare för 

återhämtningen. Samt en 

undersökning av möjliga processer 

som kan påverka återhämtningen. 

 

 

 

HÖG 
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Författare 

Land 

År 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Gallagher, R. 

McKinley, S. 

Dracup, K. 

  

Australia 

 

2004 

 

 

Post discharge 

problems in 

women recovering 

from coronary 

artery bypass 

graft surgery 

Denna studie 

genomfördes för att 

beskriva australiska 

kvinnors upplevelser 

när de kommer hem 

efter en CABG 

operation. 

I studien deltog 52 kvinnor 

som genomgått en CABG. I 

åldern 18 år eller äldre.  

Inklusionskriterierna var att 

de skulle vara engelsk 

talande och att de finns 

telefon i hemmet. De som 

exkluderades var de med 

hjärtsvikt NYHA klass 1, de 

med ventil ersättning, de 

som beviljades till långsiktig 

rehabilitering eller inte 

berättigade att närvara 

hjärtrehabiliteringsprogram.  

Telefonintervjuer vid 

1, 3 och 6 veckor 

efter utskrivning med 

hjälp av ett 

semistrukturerat 

frågeformulär.  

 

 

Mest frekventa rapporterade problem 

var svårigheter med sömn, dålig 

aptit och illamående, bensår och 

problem med smärta efter snittet i 

bröstet. Dessa problem kvarstod 

genom första månaden av 

återhämtning. 

MEDEL 

 

Hartford, K. 

 

Canada 

  

2004 

 

 

Telenursing and 

patients' recovery 

from bypass 

surgery 

Syftet är att ta reda 

på patienters 

upplevelserna efter 

en CABG operation. 

I studien medverkade 10 

deltagare (7 män och 3 

kvinnor) mellan 39- 67 år, 

alla skulle vara över 18 år. 

Deltagarna skulle ha 

genomgått en CABG för 

första gången. De som 

exkluderats var de med 

sjukdomstillstånd som 

begränsade kognitiva 

förmågan och 

funktionsförmågan. 

Kvalitativmetod med 

en multi-metod 

design användes och 

en kvalitativ analys. 

Intervjuer 

genomfördes via 

telefon där 

patienterna fick 

besvara frågor. 

Analysen som 

gjordes var en 

tematisk innehålls 

analys. 

De identifierades tre huvudteman. Det 

var fysiska, känslomässiga och livsstil. 

I början upplevde deltagarna fysiska 

förändringar som sömnproblem, 

gastrointestinala problem och andnöd. 

Det fanns en oro hos deltagarna efter 

en för snabb utskrivning och oro över 

framtiden. Senare började deltagarna 

övergå från kortsiktiga problem till 

långsiktiga och deltagarna började 

blicka framåt mot framtiden.  De 

började även planera för att komma 

tillbaka till det normala och göra 

livsstilsförändringar. 

HÖG 
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Författare 

Land 

År 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Lie, I. 

Bunch, E.H. 

Aarhus Smeby,  N. 

Arnesen, H. 

Hamilton, G. 

  

Norway 

  

2012 

Patients' 

experiences with 

symptoms and 

needs in the early 

rehabilitation phase 

after coronary 

artery bypass 

grafting 

Att undersöka symtom och behov 

i ett tidigt skede i 

rehabiliteringsfasen. 

I studien ingick 93 CABG 

deltagare, 9 av deltagarna 

var kvinnor resten var 

män. Åldern på deltagarna 

var mellan 39-77 år. 

 

Bortfall redovisas ej. 

 

 

 

 

En blandad metod 

designen, 

inkluderade både 

kvalitativa och 

kvantitativa metoder 

(Vi kommer endast 

att ta med den 

kvalitativa metoden). 

Halvstrukturerade 

intervjuer gjordes 2 

veckor efter 

operation och 4 

veckor efter 

operation. 

Analysen som 

gjordes var en 

manifest 

innehållsanalys. 

Efter 2 veckor efter operationen så 

kännetecknades deltagarnas symptom 

och behov som ett omfattande mått av 

osäkerhet och oro om vad som väntar 

samt om vad som var normalt för 

fysiska upplevelser. Det fanns även en 

osäkerhet över de receptbelagda 

läkemedlen och det psykologiska 

upplevelserna. Deltagarna definierade 

deras osäkerhet med otillräcklig 

information från sjukvården. Det 

framkom även att en del problematik 

med sömn, irritabilitet, oro över 

postoperativa komplikationer och oro 

över arbetet. Efter 4 veckor minskade 

symtomnivån och det var de 

postoperativa smärtorna värst. 

Deltagarna började uppleva en känsla 

av att livet var på väg tillbaka till det 

normala. 

HÖG 

 

Lindsay, G.M. 

Smith, L.N. 

Hanlon, P. 

Wheatley, D.J. 

 

Scotland 

 

2000 

Coronary artery 

disease patients' 

perception of their 

health and 

expectations of 

benefit following 

coronary artery 

bypass grafting 

Studien hade två syften. Det 

första var att undersöka hälsan 

med underliggande 

kranskärlssjukdom och CABG. 

Det andra var att undersöka 

förväntningar på kirurgin 

preoperativt och upplevelsen av 

att genomgå CABG. Vi tar endast 

med upplevelsen att genomgå en 

CABG (det går lätt att urskilja). 

 

I studien ingick 214 

deltagare mellan 39.9–

79.4 år. Det var 170 män 

och 44 kvinnor som 

deltog. 

Inklusionskriterierna var: 

isolerad CABG förfarande, 

ingen tidigare CABG, 

elektiv operation, 

bosättning inom ungefär 

50 miles från sjukhus. 

 

Bortfall redovisas ej. 

Prospektiv 

beskrivande metod 

med 

semistrukturerade 

intervjuer gjordes. 

Analysen som 

gjordes var en 

tematisk analys. 

Deltagarna upplevde efter CABG 

operationen en ökad förståelse och 

inverkan på sin hälsa och på det 

allmänna livet. Vissa var i allmänhet 

nöjd med operationen fast de kunde 

känna av bröstsmärta ibland medan 

andra var helt nöjd med resultatet. En 

liten andel var besviken över att de 

mådde sämre än väntat.  

MEDEL 
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Författare 

Land 

År 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Martinsen, R. 

Moen, A. 

  

Norway 

  

2010 

Unmet 

information and 

communication 

needs in the 

intermediate 

recovery from 

coronary artery 

bypass surgery 

Syftet med denna 

studie är att undersöka 

behovet av information 

och 

kommunikationsbehov

et i återhämtnings-

processen efter en 

CABG operation. 

Det deltog 10 deltagare, 6 

kvinnor och 4 män. 

  

Ålder på deltagarna var mellan 

45-65 år. 

 

Bortfall redovisas ej. 

Kvalitativ studie som 

var deskriptive-

explorativ. För att 

samla in data så 

gjordes 

semistrukturerade 

intervjuer.  

Analysen som gjordes 

var en tematisk 

innehålls analys. 

 

CABG operation är en påfrestande 

upplevelse som påverkar känslan av 

sammanhang. Deltagarna var osäkra 

på hur det skulle kunna återuppta 

yrkesverksamheten. Kvinnorna 

uttryckte att det svårt att prata med 

sina familjemedlemmar om sina 

känslor. Männen uttryckte en mindre 

kapacitet att hänga med i tidigare 

ansvarsområden och upplevde detta 

som stressande. Det fanns även en 

osäkerhet i hur pass mycket fysisk 

aktivitet deltagarna skulle våga utföra 

efter operationen. Deltagarna hade 

svårt att ta in och minnas information 

som de fått av vårdpersonalen. 

MEDEL 

 

 

 

Theobald , K. 

McMurray, A. 

  

Australia 

  

2003 

Coronary artery 

bypass graft 

surgery: 

discharge 

planning for 

successful 

recovery 

Att undersöka olika 

frågor om problem och 

behov hos patienten 

och deras anhöriga 

efter utskrivning av en 

CABG operation samt 

att ta reda på deras 

uppfattning av 

otillfredsställda behov 

ett år senare. 

I studien deltog 30 patienter 

(22 män och 8 kvinnor) och 

deras anhöriga. Medelåldern 

var 65 år. Deltagarna skulle ha 

genomgått en CABG för första 

gången. 

 

De skulle kunna kommunicera 

och förstå engelska. 

 

Deltagarna skulle inte bo längre 

än 2 timmar bort från 

forskningsbasen. 

 

Bortfall redovisas ej. 

Studien hade två faser. 

Fas 1: 

semistrukturerade 

intervjuer i deras hem 

som utfördes 4-5 

veckor efter CABG 

operationen. 

Fas 2: uppföljande 

telefonintervju ungefär 

1 år efter fas 1. 

Analysen som gjordes 

var tematisk 

innehållsanalys. 

Resultatet bestod av 5 huvudteman 

som var: hjärtkirurgi blev som en 

väckarklocka, att besluta sig för att 

genomgå hjärtkirurgin, personliga 

förändringar på grund av kirurgin, 

varierande förväntningar och att 

upptäcka olika vägar till tillfrisknandet.  

HÖG 
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Författare 

Land 

År 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Theobald, K. 

Worrall-Carter L. 

McMurray, A. 

  

Australia 

  

2005 

Psychosocial 

issues 

facilitating 

recovery post-

CABG surgery 

Undersöka 

psykosociala frågor 

som patienter 

upplever efter en 

CABG samt hur 

patienter hanterar 

dessa frågor under 

sin återhämtning. 

I studien deltog 30 patienter 

som genom gått en CABG. 

Deltagarna var 22 män och 8 

kvinnor. Inklusionskriterierna 

för studien var: patienter som 

hade genomgått 

bypassoperation +/- ventil 

ersättning för första gången. 

Deltagarna skulle prata 

engelska och vara bosatt inom 

en två timmars körnings radie 

från forskarna. 

 

Bortfall redovisas ej. 

Kvalitativ studie. Patienterna 

intervjuades (semi-strukturerade) 4-5 

veckor efter operationen samt 12 

månader efter första intervjun.  

Analysen som gjordes var en konstant 

jämförande metod. 

 

 

Personliga förändringar var 

det första temat. Tre 

underteman framkom: 

upplever smärta, upplever 

fysiska förändringar och 

hantering av psykiska och 

känslomässiga förändringar. 

Fysisk smärta som 

bröstsmärtor, smärtor i 

bröstkorgen samt smärtor 

från såret. Minnes och 

koncentrationsproblem 

framkom och även en känsla 

av ensamhet och episoder av 

nedstämdhet. Skiftande 

förväntningar var ett annat 

stort tema som uppstod.  

HÖG 

 

 

Tolmie, E.P. Lindsay, 

G.M. Belcher, R.P. 

 

United Kingdom 

  

2006 

Coronary artery 

bypass graft 

operation: 

Patients’ 

experience of 

health and well-

being over time 

Att utforska 

patienternas 

perspektiv av 

effekterna av en 

CABG operation på 

hälsa och 

välbefinnande över 

tid. 

I studien deltog 62 patienter 

som genomgått en CABG. 

Både män och kvinnor deltog 

men de flesta var män (93.1%) 

Deltagarna var mellan 42-81 år 

gamla. 

 

Bortfall redovisas ej. 

 

Kvalitativ studie som bygger på en 

större blandad metod studie. 

Intervjuerna spelades in och 

deltagarna uppmanades att tala fritt 

om sin hälsa och sitt välbefinnande. 

Det fanns en kort guide för att 

garantera att vissa frågor diskuterades 

Analysen som gjordes var tematisk 

analys metod. 

Resultatet bestod av 

huvudteman som var 

tillfrisknande och 

rehabilitering, att upprätthålla 

en positiv inställning och 

förändringar med hälsa och 

beteende. 

MEDEL 

 

 

 


