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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund:  Ischemiska hjärtsjukdomar leder till att hjärtmuskulaturen drabbas av försämrat 

blodflöde och därmed syrebrist. Sjukdomar representerade i denna grupp är 

exempelvis kärlkramp, hjärtsvikt och hjärtinfarkt. Ungefär en procent av 

Sveriges befolkning, cirka 90 000 individer drabbas årligen av någon form av 

ischemisk hjärtsjukdom. Den vanligaste orsaken är fetthaltiga ämnen ansamlats i 

hjärtats kranskärl så kallad åderförkalkning. I vissa fall kan skadan som orsakats 

av ischemiska hjärtsjukdomar behöva åtgärdas genom operation. Då kan en så 

kallad koronar bypassoperation bli aktuell. Denna innebär att en passage 

(bypass) skapas förbi de förträngda områdena i hjärtats kranskärl. I Sverige görs 

ungefär 6000 bypassoperationer varje år. Operationen förändrar individens liv 

dramatiskt och härmed även dennes livskvalitet. 

 

Syfte:  Att belysa hur individer som genomgått koronar bypassoperation upplever sitt 

liv efter operationen 

 

Metod:  En litteraturstudie utförd via Blekinge Tekniska Högskola i databasen Academic 

Search Elite 

 

Resultat: Den som genomgått bypassoperation kände glädje och tacksamhet över att vara 

vid liv och att ha fått en ny chans. Familj och vänner utgjorde ett betydande och 

avgörande stöd under konvalescensen. Känslor såsom rädsla, nedstämdhet, oro 

och osäkerhet var vanligt förekommande och ledde i vissa fall till depression. 

Att finna viljan till tillfrisknande upplevdes som ett eget ansvar och något som 

bör ske i varje individs egen takt. Att acceptera en bypassoperation kunde vara 

svårt då individen temporärt kunde uppleva en förlust av kontroll över sin 

situation. Att återfå denna kontroll och härmed en känsla av trygghet var av 

betydelse.  

 

Nyckelord:  Livskvalitet, ischemisk hjärtsjukdom, bypassoperation, trygghet, den subjektiva 

och levda kroppen.  
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1. INLEDNING 

Ischemiska hjärtsjukdomar drabbar ett ökande antal människor i Sverige (Nordqvist, 2006). 

Forskning inom detta område går ständigt framåt i takt med att den medicinska tekniken 

förbättras.  Idag orsakas 45 procent av alla dödsfall i Sverige av hjärt-kärlsjukdomar och år 

2020 tros detta vara den främsta dödsorsaken i världen. Nästan alla människor kommer någon 

gång i kontakt med hjärt- kärlsjuka individer som genomgått bypassoperation. Dessa patienter 

kräver hög omvårdnad direkt efter operationen på grund av ingreppets omfattning. 

Omvårdnaden av hjärtopererade patienter är därför ett viktigt kapitel för oss som 

sjuksköterskor men även för privatpersoner då de flesta har stött på och/eller agerat stöd under 

konvalescensen. Intresset för ämnet i fråga väcktes ur personliga erfarenheter från 

interaktioner med individer som genomgått detta ingrepp samt från samtal med anhöriga. 

Efter att ha följt patienters väg ”tillbaka” efter operationen och även talat med anhöriga 

urskiljdes en röd tråd i de funderingar som väckts. Många familjemedlemmar funderade över 

sin anhörigs psykiska hälsa under konvalescensen. Detta var även en personlig undran . 

Uttryck såsom; ”han är inte sig själv”, ”jag känner inte igen farmor” och ”far har blivit 

deprimerad” framkom från anhöriga. Detta var frågor författarna själva begrundat och då även 

dessa funderingar visat sig förekomma bland anhöriga är detta ett ämne vilket uppmanar till 

fördjupning. 

 

2. BAKGRUND 

2.1 Ischemisk hjärtsjukdom 

Den vanligaste orsaken till ischemisk hjärtsjukdom är åderförkalkning i kranskärlens innersta 

väggskikt (Ericson och Ericson, 2002). Hjärtats kranskärl kan drabbas av försämrat blodflöde 

vilket kan leda till en otillräcklig syresättning av hjärtmuskulaturen. Ordet ischemisk syftar på 

just detta, syrebrist. Bristen på adekvat syresättning kan yttra sig som kärlkramp (angina 

pectoris) vilket innebär bröstsmärta orakad av kramp i hjärtmuskulaturen pågrund av 

syrebrist. Ett allvarligare tillstånd är hjärtinfarkt som innebär att blodtillförseln till 

hjärtmuskulaturen tillfälligt blir allvarligt försämrad. Inom gruppen ischemisk hjärtsjukdom 

räknas även olika arytmier vilket är rytmrubbningar i hjärtats retledningssystem som kan 

utlösas av elektrisk instabilitet i hjärtmuskulaturen. Hjärtsvikt innebär att endera eller båda 

hjärthalvorna fungerar otillfredsställande för att upprätthålla cirkulationen och ingår också i 

gruppen ischemiska hjärtsjukdomar.  Den allvarligaste utgången ifrån ischemisk hjärtsjukdom 

är plötslig död.  

    

2.2 Varför drabbas människor av Ischemisk hjärtsjukdom?  

Ischemisk hjärtsjukdom innebär att fetthaltiga ämnen lagras i kranskärlens väggar så kallad 

åderförkalkning eller ateroskleros. Kranskärlen är de kärl som försörjer hjärtmuskulaturen 

med blod och därmed det livsviktiga syret. (Petterson, Stoltz-Löfgren & Åström, 1999). De 

vanligaste riskfaktorerna för utveckling av åderförkalkning är; rökning, övervikt, fetma, 

diabetes mellitius, högt blodtryck, naturliga faktorer såsom ålder och kön, vissa ärftliga 

faktorer samt hyperlipidemi (Ericson och Ericson, 2002). Hyperlipidemi är ett 

samlingsbegrepp för rubbningar i blodfetterna vilket anger förhöjningar av kolesterol (a.a).  

 

2.3 Epidemiologi 

Ischemiska hjärtsjukdomar är vanligt förekommande (Ericson och Ericson, 2002). Ungefär 

beräknas cirka 90 000 personer, cirka en procent av Sveriges totala befolkning besväras av 

kärlkramp och mer än 30 000 individer drabbas årligen av hjärtinfarkt (a.a).  
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2.4 Vad innebär koronar bypassoperation?  

Vid en koronar bypassoperation anläggs en konstgjord passage (bypass) förbi det förträngda 

området eller områdena i kranskärlen (Almås, (Red.) 2006). Vanligt är att en ven friläggs 

ifrån underbenet och denna används för att utforma den konstgjorda passagen. Under 

operationen är patienten sövd och uppkopplad till en så kallad hjärt- lungmaskin (Granfeldt, 

2006). En hjärt- lungmaskin tar tillfälligt över både hjärtats och lungornas arbete genom att 

pumpa och syresätta blodet och avlägsna koldioxid. Vid en normal bypassoperation är hjärtat 

avstängt ungefär en timme varvid de nya blodkärlen sys fast på kranskärlen. Vanligtvis tar 

bypassoperation mellan två till tre timmar och patienten vårdas efteråt på 

intensivvårdsavdelning. Under tiden på intensiven sköter en respirator patientens andning. 

Efter ett dygn kan patienten normalt lämna intensiven och komma till en eftervårdsavdelning 

(a.a). 

 

2.5 Varför behövs koronar bypassoperation? 

De vanligaste anledningarna till bypassoperation är allvarlig kärlkramp eller hjärtinfarkt 

(Granfeldt, 2006). Operationen utförs också för att minska risken för hjärtinfarkt eller 

reinfarkter. Bypassoperationer är idag vanliga ingrepp men det finns ändå risker förknippade 

med operationen. Patientens hjärta utsätts under operationen för stora påfrestningar. Beslutet 

att operera tas efter noggranna övervägande av läkare från fall till fall (a.a). 

En förutsättning för att bypassoperation skall bli aktuell är att det föreligger ett hjärtfel som är 

möjligt att förbättra genom operationen (Pettersson, Stoltz-Löfgren & Åström, 1999). 

 

2.6 Hur vanliga är koronara bypassoperationer? 

Bypassoperationer är vanliga ingrepp (Granfeldt, 2006). I Sverige görs ungefär 6000 

kranskärlsoperationer varje år. 

 

2.7 Pre/postoperativa känslor och reaktioner 

Att lida av ischemisk hjärtsjukdom och tvingas acceptera bypassoperation kan vara svårt 

(Pettersson, Stoltz-Löfgren & Åström, 1999). Den människa som fått veta att hon lider av 

allvarlig hjärtsjukdom upplever många motstridiga känslor. Hjärtsjukdom i allmänhet och en 

hjärtoperation i synnerhet är förenad med mycket oro och ångest. Spänningen inför 

operationen är stor och den omedelbara reaktionen efteråt är lättnad. Efter den första lättnaden 

har det observerats att reaktioner kan uppträda med efterföljande trötthet, smärta och 

depression . Hur lång konvalescenstid som behövs efter operationen är mycket olika från fall 

till fall. Även om individen i fråga är delaktig i diskussionen om beslutet är hon/han ändå 

tvungen att lita på läkarna och deras bedömningar och råd. Förhoppningarna och 

förväntningarna inför operationen är alltid mycket stora (a.a).   

 

2.8 Människans subjektiva och levda kropp 

Människan har tillgång till sitt liv genom sin kropp. Det vill säga att minsta förändring i 

kroppen kan leda till stora förändringar i livet som levs genom den (Dahlberg, Segersten, 

Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Detta blir tydligt när en individ drabbas av sjukdom 

och lidande. När individen i ordinära fall hamnar i en skrämmande eller okänd situation kan 

denne vända ryggen till och gå därifrån. Detta är inte möjligt då sjukdom inträffar eftersom vi 

människor måste leva genom vår kropp kan vi inte vända sjukdomen ryggen. Individen måste 

leva genom den sjuka kroppen i världen. När sjukdom och lidande gör sig påmind är kroppen 

inte längre något som ”bara finns där” utan något som begränsar individen att delta obehindrat 

i vardagen (a.a). 
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2.9 Livskvalitet 

Livskvalitet är ett multidimentionellt begrepp och inkluderar flera aspekter av en individs liv 

(Karlsson, Berglin & Larsson, 2000). Varje individ är unik och har en unik uppfattning 

angående vad som kategoriserar ”god” jämförelsevis ”dålig” livskvalitet. En definition av 

livskvalitet domineras av nivån av tillfredställelse inom de psykologiska, fysiska, sociala, 

aktiva, materiella och strukturella områdena i livet. Naess i Karlsson et.al, (2000) poängterar 

att livskvalitet och välbefinnande är synonymer och definierar dem genom att i hur hög nivå 

individen är; aktiv, relaterar väl till andra, har självförtroende och känner en grundläggande 

känsla av lycka. Den mest frekventa metoden för att åskådliggöra begreppet livskvalitet inom 

kardiovaskulär forskning har grupperats i fem kategorier representerade av uttrycken ur 

Ferrans i Karlsson et.al, (2000); social nytta, lycka, tillfredställelse och verkställandet av 

personliga mål. Nivån av välbefinnande är i direkt korrelation med individens känsla av 

tillfredställelse eller otillfredsställelse inom de områden som är av betydelse för henne (a.a). 

 

2.10 Livskvalitetens essens 

 Engagemang: En central meningsaspekt i livskvalitet är att vara engagerad. För att 

kunna känna ett engagemang krävs lust och initiativ, att känna delaktighet och att vara 

till nytta inför en uppgift (Edberg (Red.) och Blomqvist, 2004). 

 Balans: är ett begrepp som omfattar både nuet och framtiden och har betydelse för hur 

individen upplever meningsfullhet och värde. Att drabbas av svårigheter tidigt i livet 

kan vara av betydelse för framtiden då individen enklare kan hantera prövningar. Att 

vara andra individer behjälplig tidigt i sitt liv har betydelse då det sedan kan vara 

lättare att själv ta emot hjälp senare i livet (Edberg (Red.) och Blomqvist, 2004). 

 Kontinuitet: är inte ett ensamstående begrepp utan en del av ett större sammanhang där 

utveckling är viktigt på olika plan. Det kan handla om den personliga utvecklingen av 

värderingar och känslor men även utveckling inom samhället. Utvecklingen ska ske i 

samma takt som individen hinner anpassa sig till den nya situationen. I annat fall kan 

individen känna avsaknad av sammanhang och att inte höra hemma någonstans, vilket 

kan leda till en identitetskris. Detta medför en känsla av utanförskap och minskat 

värde (Edberg (Red.) och Blomqvist, 2004). 

 

2.11 Trygghet 

Otrygghet kan uppkomma från exempelvis sjukdom som hotar individens vardagstillvaro 

(Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Otrygghet kan kopplas till en 

hotfull situation då denna kan leda till en förlust av kontroll. För att återfå kontrollen är 

behovet av trygghet mycket stort. Essensen av begreppet trygghet är upplevelsen av kontroll 

över sin situation.  Kontroll är viktigt för att bemästra de situationer som upplevs hotfulla. Ett 

hot kan exempelvis utgöras av en sjukdom vilken kan leda till en otrygg situation för 

individen. För att återfå trygghet behöver hotet elimineras, alltså sjukdomen botas. Otrygghet 

kan även upplevas under väntan på en diagnos. Även om den slutliga diagnosen inte är 

fördelaktig för individen kan trygghet skapas genom att få en förståelse för vad som sker. Att 

förstå sjukdomen och dess allvar ger en känsla av kontroll och därigenom trygghet (a.a). 

 

3. SYFTE 

Att belysa hur individer som genomgått koronar bypassoperation upplever sitt liv efter 

operationen. 
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4. METOD 

Författarna valde att göra en litteraturstudie. En litteraturstudie innebär att systematiskt söka, 

kritiskt granska och sammanställa litteraturen inom ett valt ämne eller problemområde 

(Forsberg och Wengström, 2003). Litteraturstudien bör fokusera på aktuell forskning inom det 

valda området.  

 

4.1 Datainsamling 

Litteratursökningen har gjorts via Blekinge Tekniska Högskola i databasen Academic Search 

elite. Litteratursökningen resulterade i flertalet träffar varpå endast ovanstående databas 

valdes att användas. Sökarbetet startade genom att använda Svenska MeSH för att utvinna 

söktermer. Vidare fann författarna sökord genom att granska nyckelord ur artiklar funna i 

Academic search elite följande sökord framkom utifrån ovanstående förfarande;  

 

Sökord: CABG (coronary artery bypassgraft), CABS (coronary artery bypassurgery), bypass 

surgery, openheart surgery, quality of life, heart surgery, heartdisease, postoperative, care, 

hearts, surgery, mental health, depression, distress, preoperative information, Journal of 

advanced nursing.  

Sökorden användes sedan i diverse olika kombinationer (se bilaga 1). Utifrån dessa sökord 

granskades artiklar vars rubrik överensstämde med syftet. Granskningen inkluderade 

genomgång i första hand av metod för att urskilja kvalitativa från kvantitativa artiklar enligt 

inklutions- och exklutionkriterier; 

 

Exklutionskriterier; Kvantitativa studier, sjuksköterskans perspektiv, barn, ungdom, PTCA, 

pacemaker, medicinsk behandling 

 

Inklutionskriterier; Kvalitativa vårdventenskapliga studier, patientperspektiv, vuxna 

individer, öppen hjärtkirurgi, bypassoperation  

 

 Vidare granskades abstraktet samt resultatet i utvalda artiklar enligt författarnas syfte och 

inklutions- och exklutionskriterier varpå artiklar för vidare analys valdes ut.  Efter utförd 

litteratursökning hittades 16 artiklar som verkade överensstämma med syftet. Efter en 

noggrannare läsning gentemot syftet samt inklusions- och exklusionskriterier visade sig tio av 

dessa artiklar ej vara överrensstämmande enligt ovanstående. Kvarvarande sex artiklar behölls 

för vidare analys inför resultatutarbetning.  Efter analys av dessa resterande sex artiklar 

sorterades ytterligare två bort på grund av dess kvantitativa ansatser.  

 

4.2 Analysmetod 

Författarna valde att använda sig av Graneheim och Lundman (2004) beskriven analysmetod 

för det gemensamma analysarbetet. Arbetsprocessen startade med kvalitetsgranskning av 

utvalda artiklar enligt Forsberg & Wengström (2003). Artiklarna sammanfattades och 

sammanställdes i en bilaga (se bilaga 2). Vidare togs meningsbärande enheter ut utifrån det 

totala artikelinnehållet i vardera artikeln. Därefter gjordes en övervägning av vilka av dessa 

enheter som motsvarade syftet. De utvalda meningsbärande enheterna fördes in i en tabell (se 

tabell 1) varpå de översattes till svenska. Då föregående analysteg slutförts utfördes 

kondensering av i tabell uppställda enheter (se tabell 1). Kondenseringen innefattade att 

essensen i varje meningsbärande enhet urskiljdes, sammanfattades och slutligen infogades i 

tabell (se tabell 1).  När samtliga meningsbärande enheter kondenserats och infogats i tabell 

skrevs dessa ut för att arbetsmaterialet lättare skulle kunna överskådas. Därefter granskades 

sammanställt material och indelades i subkategorier. För att möjliggöra denna kategorisering 

söktes en röd tråd i materialet, varpå även denna sammanställning infördes i tabell (se 
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tabell1). Subkategorier låg till grund för utformning av slutliga kategorier för det granskade 

materialet. Dessa kategorier låg sedan för grund för författarnas resultatframställning. För att 

möjliggöra en adekvat resultatframställning användes färgkodning där varje kategori fick sin 

individuella färg.  

 

Tabell 1 

4.3 Dataanalys 

Meningsbärande 

enhet 

Översättning Kondensering Subkategori Kategori 

”Scared to be left 

on my own during 

recovery” 

Jag är rädd att bli 

lämnad ensam 

under 

konvalescensen. 

Rädsla för 

ensamhet under 

konvalescensen  

Rädsla för 

ensamhet 

Känner 

smärta, 

rädsla, 

osäkerhet och 

nedstämdhet 

…Others feared 

the unknown and 

it´s uncertainties. 

…Andra kände 

rädsla inför det 

okända och dess 

osäkerhet. 

Osäkerhet och 

rädsla inför den 

okända 

Känner rädsla 

och osäkerhet 

Känner 

smärta, 

rädsla, 

osäkerhet och 

nedstämdhet 

…Some patients 

considered their 

immediate home 

and family 

environment 

critical to their 

recovery. 

En del av 

patienterna ansåg 

deras hem och 

familjeförhållande 

avgörande för 

deras 

konvalescens. 

Familjen är en 

avgörande del 

av patienternas 

konvalescens 

Familjen är en 

viktig del av 

konvalescensen 

Känner 

uppskattning 

gentemot 

familj och 

vänner 

…those with 

support from 

family and friends 

seemed to have a 

more positive view 

about their 

recovery than those 

who needed to find 

and pay for help. 

… de med stöd 

från familj och 

vänner verkade ha 

en mer positiv syn 

på konvalescensen 

än de som 

behövde finna och 

betala för hjälp. 

Mer positiv syn 

på 

konvalescensen 

hos de som fick 

stöd av familj.  

Familjen en 

viktig del av 

konvalescensen  

Känner 

uppskattning 

gentemot 

familj och 

vänner 

“I made my mind 

up today is the day 

I’m going to get 

better.” 

”Jag har bestämt 

mig idag är den 

dagen jag skall bli 

bättre” 

Har bestämt mig 

– ska bli bättre 

Det är ett eget 

beslut att bli 

bättre 

Upplever ett 

eget ansvar 

för 

tillfrisknande 
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“I started to think 

that I should be 

doing this and I 

should be doing 

that and I’m not so 

I started doing 

things.” 

”Jag började tänka 

att jag borde göra 

det ena och det 

andra, men det 

gjorde jag inte så 

jag började utföra 

saker.” 

Tänkte på vad 

jag borde göra 

och inte gjorde – 

började utföra 

saker. 

Det är ett eget 

beslut att bli 

bättre 

Upplever ett 

eget ansvar 

för 

tillfrisknande 

“It felt like a 

removal of a death 

sentence.” 

”Det kändes som 

att dödsstraffet 

avlägsnades” 

Blev av med 

mitt dödstraff 

Ny chans att 

leva 

Känner glädje 

och 

tacksamhet  

“I never expected 

to be perfect, glad 

to get it over with.” 

“Jag förväntade 

mig aldrig att bli 

perfekt, jag är 

bara glad att det är 

över.” 

Förväntade mig 

inte perfektion – 

glad att det är 

över 

Låga 

förväntningar - 

glad att det är 

över 

Känner glädje 

och 

tacksamhet 

 

 

“People are 

constantly 

overprotecting 

about what I can 

do.”  

“Människor är 

konstant 

överbeskyddande 

angående vad jag 

kan göra.” 

Överbeskydd 

från 

omgivningen 

Andra tar över Upplever 

misstro från 

min 

omgivning 

 

 

5. RESULTAT  

Under analysarbetet framträdde följande kategorier: ”Känner glädje och tacksamhet”, 

”Känner uppskattning gentemot familj och vänner”, ”Upplever misstro från omgivningen”, 

”Känner smärta, rädsla, osäkerhet och nedstämdhet” och ”Upplever eget ansvar för 

tillfrisknande”. Ovanstående kategoriseringar fick sedan stå som rubriker i 

resultatframställningen. 

 

5.1 Känner glädje och tacksamhet 

Enligt Goodman (1997) uttryckte individerna en genuin tacksamhet inför att vara vid liv. 

Deltagarna berättar om en känsla av eufori över att vara hemma igen och att ha överlevt. 

Vissa uttryckte en stark känsla av glädje inför att återvända till vardagen och dess normala 

aktiviteter, det är ett mirakel kände andra. Små saker som att bara tillbringa tid i sin trädgård 

skänkte glädje och att kunna ta en promenad och känna att benen bar gav en känsla av 

normalitet. Att ha överlevt operationen kändes som ett avlägsnande av ett dödsstraff för 

många individer rapporterar Lindsay, Smith, Hanlon & Wheatley (2000). En deltagare 

berättar att han aldrig förväntat sig att bli perfekt, han kände bara tacksamhet över att det 

värsta var över. Det förekom många olika sätt att uttrycka tacksamhet; vissa kände att de 

givits en ny chans till livet, andra berättade att de kände sig pånyttfödda. Att inte längre 

behöva planera så långt i förväg utan att kunna göra saker på infall skänkte stor glädje och 

tacksamhet. Att kunna åtaga sig saker och fullfölja sina åtaganden rapporterades som en 

mycket viktig del av deras nya liv  

 

” I know that if I say I am going somewhere,  

I can go”  

(Lindsay, Smith, Hanlon & Wheatley, 2000, ss. 1416) 
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5.2 Känner uppskattning gentemot familj och vänner 
Familjen och de närmsta vännerna är avgörande för tillfrisknandet efter operationen enligt 

Theobald och McMurray (2003). En deltagare berättar att hon i normala fall klarar sig själv 

men kände stor trygghet då anhöriga beslutat sig för att stanna hos henne under de första 

veckorna. Resultat från studien visade att de individer med stöd från anhöriga uppvisade en 

mer positiv syn på sin konvalescens än de som själva fick skaffa och betala för hjälp. Enligt 

deltagarna skänkte närvaron av familj och vänner det extra självförtroende de behövde för att 

finna styrka till rehabilitering. I studien av Goodman (1997) berättar en deltagare hur han fann 

kraft i vardagen efter ett besök från en granne, likaså berättar ytterligare en individ; 

 

”a friend came up to me today and invited me over for a cup of tea,  

It made me feel better”  

(Goodman, 1997, ss. 1249). 

 

Deltagare studien av Jaarsma, Kasterman, Dassen & Philipsen (1995) vittnade om vikten av 

att känna stöd från vänner och anhöriga. Vissa hade erfarenheter av att förlora sociala 

kontakter vilket upplevdes som en stor sorg. 

 

5.3 Upplever misstro från omgivningen 

Enligt Lindsey, Smith, Hanlon & Wheatley (2000) upplevde många individer sig 

överbeskyddade av sin omgivning efter operationen;  

 

”people take over, they think you can’t deal”  

(Lindsey, Smith, Hanlon & Wheatley, 2000, ss. 1417). 

 

En deltagare berättar att det kändes som ett stigma att ha genomgått bypassoperation, att 

ständigt bli misstrodd och överöst med erbjudande om hjälp. Många anhöriga ansträngde sig 

för att hjälpa till men dessa ansträngningar var inte alltid välkomna. Det berättas att 

omgivningens envisa erbjudande av hjälp kunde uppfattas som nedvärderade och många 

önskade en chans att få försöka själva (Jaarsma, Kasterman, Dassen & Philipsen, 1995). 

Viljan att utföra saker själv och som man alltid utfört dem var framträdande hos individerna 

(Theobald och McMurray, 2003). Frustration blev resultatet när begränsningarna gjorde sig 

påminda. En kvinna berättar att hon insett sina begränsningar och tvingats be sina barn om 

hjälp; 

 

”they did the usual teenage thing, rolled their eyes at my request, 

 I totally lost it”  

(Theobald och McMurray, 2003, ss.487). 

 

5.4 Känner smärta, rädsla, osäkerhet och nedstämdhet 

Lindsey, Smith, Hanlon & Wheatley (2000) beskriver att individerna känt sig utmattade efter 

operationen. Flera berättade också att det gråtit i flera dagar efter hemkomsten. Operationen 

upplevdes som en större påfrestning än de flesta väntat sig och smärtan upplevdes som långt 

värre. Många upplevde att de kände sig svaga under lång tid och att konvalescensen 
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upplevdes som lång och svår. Enligt Theobald och McMurray (2003) kände många även 

rädsla inför att bli lämnade ensamma under konvalescensen. Även rädsla inför framtiden och 

dess osäkerhet dominerade bland deltagarna. Många känslor framkom under konvalescensen 

men enligt Goodman (1997) dominerade känslor av; apati, nedstämdhet, gråtmildhet samt 

depression. Även Jaarsma, Kastermans, Dassen & Philipsen (1995) rapporterade att över 

majoriteten av deltagarna upplevt problem med emotionella reaktioner under konvalescensen. 

De upplevelser som framkom var de av; oro, rädsla, gråtmildhet, nedstämdhet samt 

depressivitet. Denna artikel undersökte även vilka problem individerna kunde ställas inför 

under konvalescensen, de tydligast dominerande här var; osäkerhet över vad man fick utföra, 

besvikelse över sina egna förmågor samt dåligt självförtroende. Det förekom även en ovilja 

gentemot att möta andra människor samt starka upplevelser av humörsvängningar. En individ 

berättar att även om han inte ansåg sig vara kliniskt deprimerad så kändes livet en aning svart. 

En annan individ berättar att han blev nedstämd och flera utsagor vittnar om att 

konvalescensen präglades av långtråkighet vilken resulterade i depressiva känslor (a.a).  

 

5.5 Upplever eget ansvar för tillfrisknande 

I Goodman (1997) berättas det om vikten av att själv finna viljan till att bli bättre. Individer 

som genomgått bypassoperation verkar behöva nå en gräns varifrån de sedan kan hämta kraft 

till rehabilitering, detta måste ske i varje individs egen takt. En deltagare i Lindsay, Smith, 

Hanlon & Wheatley (2000) berättar att det tog honom över nio månader att känna sig som sig 

själv igen. En deltagare ur Goodman (1997) studie berättar om vikten att inte överanstränga 

sig; 

”take your time, it's a slow getting well”  

(Goodman, 1997, ss. 1448). 

 

Andra berättar om att de en dag bestämde sig;  

”I made up my mind today, today is the day I’m going to get better”  

(Goodman, 1997, ss. 1448). 

 

Goodman (1997) rapporterar att det verkar finnas ett tydligt samband mellan tillfrisknande 

och inställning. En deltagare beskriver hur han en dag kom på att han inte gjorde någon av de 

saker han borde, varpå han tog ett beslut att börja agera. 

 

6. DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att belysa hur individer upplever sitt liv efter koronar bypassoperation. 

Författarna valde att använda sig av kvalitativ analysmetod för att beskriva individernas egna 

upplevelser av sitt liv efter operationen. Den kvalitativa metoden gynnade syftet att belysa 

området ur ett patientperspektiv. För att finna svar på forskningsfrågan användes 

analysmetoden beskriven av Graneheim och Lundman (2004). Författarna anser att denna 

metod var nödvändig för att utvinna adekvat information utifrån granskningsmaterialet och 

för att komma så nära kärnan i materialet som möjligt. Innan analysarbetet påbörjades fanns 

vissa antaganden åt vart resultatet skulle peka. Det fanns en förförståelse inför det valda 

ämnesområdet. Att därför använda sig av en redan utarbetad analysmetod är en fördel för att 

minska påverkan av egna antaganden och att eliminera risken för eventuella tolkningsfel. 

Genom att använda kondensering i analysarbetet kunde essensen ur respektive enhet 

framlyftas och göras tillgänglig för bearbetning. Att sedan använda sig av färgkodning av 
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materialet gjorde det överskådligt och mer lättarbetat. Flertalet artiklar sorterades bort under 

kvalitetsgranskning och bearbetning. Många av de funna artiklarna visade sig vara 

kvantitativa eller skrivna ur sjuksköterskans och/eller anhörigs perspektiv och sorterades 

därför bort. Detta resulterade i ett mindre arbetsmaterial än förväntat. Urvalsprocessen var 

mer tidskrävande och omfattande än väntat då det visade sig svårt att finna kvalitativa 

vårdvetenskapliga artiklar för granskning. Under eftertanke inser författarna att genom att 

utöka sökningen till flertalet databaser i början av arbetsprocessen kunde möjligtvis ytterligare 

material ha funnits som breddat arbetet. Möjligt är att slutresultatet blivit annorlunda med ett 

större arbetsmaterial.  

 

6.2 Resultat diskussion 

Att kunna återgå till normala aktiviteter var en stor glädje för många. Att inte längre ständigt 

fysiskt begränsas i vardagen upplevdes som betydelsefullt. Att kunna ta en promenad och 

känna att benen bar var en stor frihetskänsla. Enligt Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & 

Fagerberg (2003) har människan tillgång till livet genom sin kropp. Detta medför att när 

sjukdom inträffar är människan oförmögen att vända denna ryggen utan måste leva genom sin 

kropp i världen. En bypassoperation är en traumatisk upplevelse för kroppen varpå denna 

genomgår stora förändringar. Kroppen upplevs då som en begränsning i vardagen som 

individen måste anpassa sig till. Minsta förändring i kroppen kan enligt Dahlberg et. al, 

(2003) vända upp och ned på livet som levs genom den. Individen som genomgått en 

bypassoperation möter en stor förändring av sin kropp och står därmed inför en stor 

förändring av sitt liv. Då vi har tillgång till livet genom vår kropp måste individen anpassa sig 

till denna förändring för att åter leva obehindrat genom kroppen i vardagen (a.a).  

 

En del av individerna kände stor tacksamhet efter operationen, de återfick härefter möjligheter 

de inte haft innan operationen. Deras fysiska hälsa förbättrades och de kunde utföra saker mer 

obehindrat än tidigare. Enligt Karlsson, Berglin & Larsson (2000) är livskvalitet ett 

multidimensionellt begrepp som inkluderar flera aspekter i en individs liv. Varje individ är 

unik och har en unik uppfattning angående vad som kategoriserar ”god” jämförelsevis ”dålig” 

livskvalitet. Naess i Karlsson et. al, (2002) definierar livskvalitet utifrån nivån av 

tillfredställelse inom de psykologiska, fysiska, sociala, aktiva, materiella och strukturella 

områdena i våra liv.  

 

De individer som upplevde en fysisk förbättring som resultat av operationen kände stor 

tacksamhet och glädje, vilket enligt en av dimensionerna för livskvalitet är mycket viktigt. 

Sociala kontakter ledde till ökad trygghet och självförtroende vilket styrker sociala kontakters 

betydelse för livskvaliteten. De individer som hade stöd av anhöriga genom 

konvalescensprocessen upplevde denna som mer positiv än de som tvingades betala för hjälp. 

Att kunna utföra aktiviteter som innan operationen varit omöjliga och att kunna fullfölja 

åtaganden utan förhinder ledde till glädje och tillfredställelse. Detta betonar härmed 

aktivitetens betydelse för livskvaliteten beskriven av Naess i Karlsson et. al, (2002).  

 

Många individer upplevde konvalescensen som en mörk tid präglad av nedstämdhet, rädsla, 

smärta och osäkerhet. Detta är alla psykologiska aspekter vilka präglar individens eget mått 

på sin upplevda livskvalitet. De som upplevde dessa känslor beskrev konvalescensen som en 

tung tid. Enligt Edberg (Red.) och Blomqvist (2004) är engagemang en central meningsaspekt 

i begreppet livskvalitet. Att känna delaktighet och att vara till nytta inför en uppgift är en 

viktig del. En del individer upplevde att omgivningen försökte ta över, de kände sig inte 

delaktiga i sitt eget tillfrisknande. Att inte få försöka själv utan att ständigt bli misstrodd ledde 

till besvikelser.  
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Kontinuitet är också ett begrepp som betonas av Edberg (Red.) och Blomqvist (2004). Detta 

innebär att man som individ får tid att anpassa sig till nya situationer. Utveckling i en individs 

liv måste ske i samma takt som denna kan anpassa sig. Detta är något som betonades i 

resultatet. Individerna som genomgått bypassoperation berättade att det var först när det själva 

aktivt tagit ett beslut att tillfriskna som detta kunde ske. Detta var en process de var tvungna 

att ta i sin egen takt. Varje individ behövde olika lång tid för att anpassa sig.   

 

Många individer beskrev operationen som en chans till ett nytt liv. Otrygghet hade präglat 

deras liv innan operationen och detta var deras chans att återfå kontrollen. Otrygghet är ett 

fenomen som uppkommer när individens vardagstillvaro hotas och kontroll saknas (Dahlberg, 

Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Detta kan till exempel härledas till en 

sjukdom. För att återfå kontrollen är behovet av trygghet ett faktum. För att återfå tryggheten 

måste individen återfå kontroll över situationen. Vissa beskrev erfarenheten som ett 

avlägsnande av ett dödsstraff varpå tryggheten åter kunde infinna sig. En rädsla inför att bli 

lämnad ensam betonades hos individerna. Ökad trygghet beskrevs hos dem som hade 

anhöriga hos sig under konvalescensen.  

 

6.3 SLUTSATS 

Glädje och tacksamhet upplevdes efter att ha överlevt operationen som gett chansen till ett 

nytt liv. Familj och vänner tilldelades stor tacksamhet och betydelse för tillfrisknandet. 

Anhöriga höjde tryggheten och självförtroendet hos individerna under konvalescensen. 

Anhöriga var dock inte alltid ett positivt bidrag under konvalescensen. Många upplevde 

överbeskydd ifrån sin omgivning. Att inte själv få försöka utföra göromål utan att ständigt bli 

”påpassad” upplevdes som nedvärderande. Att informera anhöriga pre- samt postoperativt 

angående patienternas fysiska begränsningar samt betydelsen av fysisk aktivitet kan 

möjligtvis bidra till att missförstånd likt dessa kan undvikas. Denna form av överbeskydd 

ledde till en inaktivitet och osäkerhet hos patienterna vilken vidare förlängde och försvårade 

rehabiliteringen. Att informera anhöriga och patienter om adekvat fysisk aktivitet efter 

operationen samt betydelsen av denna kan möjligtvis underlätta samt förkorta 

konvalescensperioden. Att vara aktiv är en viktig del av livskvaliteten och beskrivs som 

mycket betydande av individerna. Psykologiska symtom såsom rädsla, känslosamhet, 

osäkerhet och nedstämdhet var vanligt förekommande och ledde till en förlängd och försvårad 

konvalescens. Att informera patienterna om möjligheten till att känslor likt dessa kan uppträda 

under konvalescensen kan möjligt ge vederbörande trygghet och förberedelse inför vad som 

möjligtvis komma skall.  Detta kan vidare möjligtvis ge patienterna en känsla av kontroll över 

situationen och vidare underlätta patientens tillfrisknande.  Att vara delaktig i sitt eget 

tillfrisknande leder till engagemang vilket betonas som en viktig del av individens livskvalitet. 

Att själv ta ett beslut att bli bättre, att inte längre betrakta sig själv som ”sjuk” var viktig del i 

konvalescensen. En bypassoperation är en stor påfrestning för kroppen vilken kräver 

anpassning och rehabilitering för att finna en väg tillbaka till vardagen. Att återfå balansen 

efter ett sådant trauma är en process som tar olika lång tid för varje unik patient. 

Konvalescensen beskrevs som en tid varpå varje individ måste få tillfriskna i sin egen takt och 

finna motivation och vilja till att ta ett steg i taget mot sitt nya liv. 
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BILAGA 1 

 

Sökschema 

 

Datum Databas Sökord Antal 

träffar 

Valda artiklar 

070830 Academic search elite By-pass 

+ Quality of life 

32  

070830 Academic search elite Heart surgery 

+ Quality of life 

17  

070830 Academic search elite CABG 

+ Depression 

13  

070830 Academic search elite Heart surgery 

+ Distress 

13  

070830 Academic search elite Open heart surgery 

+ Coping 

2  

070830 Academic search elite Heart disease 

+ Post operative 

+ Care 

4  

070830 Academic search elite Preoperative 

information 

+ Journal of 

advanced nursing 

5  

070830 Academic search elite Journal of advanced 

nursing 

+ Heart surgery 

10 2 

070830 Academic search elite Hearts 

+ Mental health 

17  

070830 Academic search elite Journal of advanced 

nursing 

+ CABG 

8 1 

070830 

 

Academic search elite Heart 

+ Surgery 

+ Depression 

20  

070830 Academic search elite Journal of advanced 

nursing 

+ CABS 

2 1 
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BILAGA 2 

Artikelöversikt 

Titel: Coronary artery bypass graft surgery: discharge planning for successful recovery 

Författare: Theobald, K. & McMurray, A. 

Land: Australien 

Tidskrift: Journal of Advanced Nursing (2004)  

Syfte:  Att undersöka problem och behov som kan uppstå för individer och anhöriga till 

de som genomgått bypassoperation efter utskrivningen från sjukhus. Vidare 

syftar studien att undersöka invidens egen uppfattning om sina behov ett år efter 

ingreppet. 

Urval:  30 patienter och deras vårdare 4-5 veckor efter bypassoperation 

Metod:  En naturalistisk utfrågning utfördes I två steg. Intervjuer utfördes med 30 

patienter och deras vårdare 5-6 veckor efter ingreppet och vidare en ytterligare 

intervju 1 år efter första intervjutillfället. 

Resultat: Nästan hälften av individerna upplevde ingreppet som en stor personlig chock. 

Att anpassa sig till livet efteråt upplevdes som svårt.  

 

Titel: Patients perception of their education needs in the first six weeks following 

discharge after cardiac surgery 

Författare: Goodman, H.  

Land: England 

Tidskrift: Journal of Advanced Nursing (1997)  

Syfte:  Att belysa vilken information och stöd patienter känner att de behöver i sin sex 

veckors rehabiliterings period efter utskrivning från sjukhus efterföljande en 

bypassoperation  

Urval: De första 10 patienterna som skrevs ut efter operation valdes efter kriterierna; 

engelsktalande, lokala medborgare samt ha genomgått bypassoperation för 

första gången 

Metod:  varje patient gavs en dagbok att ta med sig hem. I denna ombads de skriva ner 

sina tankar, känslor och frågor angående hans eller hennes rehabilitering. På 

dagen för individernas sjätte rehabiliteringsvecka återvände de för en intervju 

som fokuserades på frågor kring hur patienterna upplevt sin hemkomst och 

rehabilitering. Materialet sammanställdes, analyserades och kategoriserades. 

Resultat:  Flera teman kunde efter analys urskiljas; smärta, sömn, begränsningar, aktivitet, 

brist på information, träning, nutrition, medicinering, positiv respektive negativ 

psykologisk status, egna initiativ. 

 

Titel: Coronary artery disease patients’ perception of their healt and expectations of 

benefit following coronary artery bypass grafting. 

Författare: Lindsay, G-M., Smith, L-N., Hanlon, P. & Wheatley, D.J. 

Land: Skottland 

Tidskrift: Journal of Advanced Nursing (2000) 

Syfte: Studien analyserade 214 patient intervjuer innan och ett år efter 

bypassoperation. Intervjuerna tog upp problem kring patienternas sjukdom, 

hälsa, förväntningar och fördelar ur ett patient perspektiv. 

Urval: 214 patienter plockades ut från en sex månaders väntelista för patienter som 

väntade på CABG från ett hjärtkirurgiskt center. Inklusionskriterier var: 

patienter som genomgått enstaka CABG operation. Ingen tidigare genomgående 



2007          LIVET EFTER BYPASSOPERATION 

 

Johanna Henriksson & Linda Åström |  17 

 

CABG. Patienter som var bosatta inom 5 mil från sjukhuset. Väntat operation 

datum inom 4 månader. 

Metod: Studien var framåtblickande och beskrivande och använde sig av en rad olika 

sätt att mäta hälsa hos individer som genomgått bypassoperation. Resultaten 

utvanns ur strukturerade intervjuer som utfördes 4 veckor postoperativt i 

sjukhusets mottagningsavdelning. Ytterligare en intervju utfördes sedan i 

hemmet 16-4 månader postoperativt 

Resultat:  Att genomgå bypassoperation beskrevs av patienterna som en ”enorm” 

upplevelse. Här framkom även den stora betydelsen anhöriga har för 

tillfrisknandet. 

 

Titel: Problems of cardiac patients in early recovery 

Författare: Jaarsma, T., Kastermans, M., Dassen, T & Philipsen, H. 

Land: Nederländerna 

Tidskrift: Journal of Advanced Nursing (1995)  

Syfte: Att undersöka vilka problem och vilken information individer som genomgått 

by-pass ansåg sig ha under de första 6 månader efter operationen. 

Urval: 82 patienter som genomgått by-pass operation intervjuades 6 månader efter 

utskrivning.  

Metod: intervjuerna utformades deskriptivt och frågorna ställdes under en strukturerad 

intervju angående problem som uppkommit och vilken information individerna 

ansågs sig behöva.  

Resultat:  De problem som var mest framstående efter analys av materialet var emotionella 

reaktioner. 

 

 

 

 

 

 




