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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Kranskärlsoperationer som Coronary Artery Bypass Grafting är en effektiv 
behandlingsmetod som både förlänger överlevnaden och ökar livskvaliten hos patienter med 
kärlförträngningar. Den postoperativa återhämtningen hos patienten är individuell och 
faktorer som pre-och postoperativ information och stöd från närstående kan vara betydande 
för hur patienten återhämtar sig. 
Syfte: Syftet var att belysa patientens upplevelse av den postoperativa återhämtningen efter 
genomgången kranskärlsoperation. 
Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats genomfördes baserad på sju vetenskapliga 
artiklar som analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av 
innehållsanalys.  
Resultat: Följande tre huvudkategorier framkom: Smärtans betydelse, Att återgå till sitt 
normala liv och Att inte känna sig tillräckligt förberedd. Upplevelsen av den postoperativa 
återhämtningen efter genomgången kranskärlsoperation var en mycket individuell process. 
Patienterna beskrev att de upplevde smärta i bröstbenet, sömnsvårigheter och att de kände sig 
nedstämda och oroliga. Majoriteten av patienterna uppgav att de kände sig begränsade i sitt 
dagliga liv och upplevde att återgången till det normala livet inte var som förväntat. Några 
patienter ansåg att de fick för lite pre- och postoperativt information angående 
återhämtningen. De patienter som hade allvarliga symtom innan operation återhämtade sig 
snabbare och kunde tidigare återgå till det vardagliga livet. För patienter som hade mindre 
märkbara symtom innan operationen tog återhämtningen längre tid. 
Slutsats: Patienterna var ofta inte tillräckligt förberedda inför den postoperativa återhämtning 
och de upplevde både fysiologiska och psykiska svårigheter i att återgå till de dagliga 
aktiviteterna. Upplevelsen hos kvinnor och män skiljer sig åt och kan vara av vikt att mer 
tydligt undersöka.  
Nyckelord: Coronary Artery Bypass Grafting, kranskärlsoperation, kvalitativ metod, 
postoperativ smärta, postoperativ återhämtning, upplevelse.  
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Inledning 
Hjärt- och kärlsjukdomar är ett av de stora folkhälsoproblemen i västvärlden som orsakar 

sjukdom och dödsfall (Wenger, 2006). Enligt Socialstyrelsens rapport (2012) var hjärt- och 

kärlsjukdomar den vanligaste dödsorsaken i Sverige 2011. Med dagens avancerade 

medicinska teknologi, läkemedel och kirurgi reduceras antalet hjärt-och kärlrelaterade 

dödsfall och gör att patienterna kan få en bättre livskvalitet och överlevnad (Hedeshian, 

Namour, Dziadik, Stewart & Campos, 2002). Kranskärlsoperationer som Coronary Artery 

Bypass Grafting (CABG) är idag ett vanligt ingrepp vid kranskärlsförträngning och trots att 

operationen är omfattande är den postoperativa sjukdomsvistelsen oftast inte längre än en 

vecka (Souza, 2011). Det kan innebära att en stor del av ansvaret i den postoperativa 

återhämtningen flyttas över till patienten själv i hemmet och patienten hinner inte förbereda 

sig tillräckligt inför hemgången. Oro och osäkerhet kan bli några av konsekvenserna för 

patienten vilket ställer högre krav på sjukvårdspersonalen att ge tillräcklig pre-och 

postoperativ information till patienten under sjukhusvistelsen. Det är därför viktigt att öka 

förståelsen för vad patienterna genomgår och upplever i samband med sin sjukdom och efter 

sin operation, samt vad som är stödjande och viktiga faktorer för en god återhämtning. 

Patienters upplevelser av den postoperativa återhämtningen efter en kranskärlsoperation är 

inte tillräckligt uppmärksammat, därför är denna studie av vikt att genomföra. 

Bakgrund 

Coronary Artery Bypass Grafting 
Enligt National Heart Lung and Blood Institute (2012a) är angina pectoris eller kärlkramp en 

av de vanligaste hjärt-och kärlsjukdomarna och uppstår på grund av åderförkalkning då det 

bildas plack i ett eller flera kranskärl. Placket kan leda till förträngningar i kärlet som i värsta 

fall kan spricka och då helt täppa igen blodtillförseln i kärlet. Om blodtillförseln med syrerikt 

blod till hjärtats muskulatur reduceras uppstår kärlkramp och det medför en försämrad 

pumpförmåga hos hjärtat (ibid.). Bypass kirurgi används för att återställa hjärtats normala 

blodtillförsel vid kranskärlförträngningar då medicinsk behandling är otillräcklig 

(Socialstyrelsen, 2008). Enligt Souza (2011) genomförs CABG på patienter som har en eller 

flera stora kärlförträngningar i hjärtat. Patienten kopplas oftast upp till en hjärt-lungmaskin 
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som på konstgjord väg pumpar runt och syresätter blodet under operationen (National Heart 

Lung and Blood Institute, 2012b). Bröstbenet öppnas upp och hjärtat blottas och kirurgerna 

använder patientens egna vener från benen eller underarmarna för att skapa en konstgjord 

kärlförbindelse från aortan förbi de förträngda kranskärlen, så att blodtillförseln till hjärtats 

alla kranskärl kan upprätthållas maximalt (ibid.). Enligt Souza (2011) förlänger operationen 

patientens liv och minskar risken för att drabbas av hjärtinfarkt. Operationen är förenad med 

små risker och mortaliteten understiger en halv procent (ibid).  

Postoperativ återhämtning 
I en studie av Allvin, Ehnfors, Rawal och Idvall (2008) beskrivs patientens upplevelse av 

återhämtning som en process med fyra dimensioner; fysiologiska, psykologiska, sociala och 

vanemässiga. Enligt Eriksson (1987) är upplevelser ett psykologiskt begrepp och unikt hos 

varje individ. Allvin et al. (2008) beskriver att patienten försöker att återgå och fortsätta med 

det dagliga livet genom erfarenheter i återhämtningen och erfarenheter som påverkar 

återhämtningen. Erfarenheterna i återhämtningen kan vara obehagliga fysiska symtom, 

känslomässiga förändringar i välbefinnandet, återvinnande av kroppsliga funktioner och 

återupptagning av dagliga aktiviteter (ibid.) Faktorer som kan påverka återhämtningen kan 

vara tidsfaktorn, stöd från närstående, information från sjukvårdspersonal och uppmuntran 

vid motgångar (ibid). Sarpy, Galbraith och Jones (2000) menar att patientens egen insikt om 

sin sjukdom har betydelse för hur de återhämtar sig. Keresztes, Merritt, Holm, Penckofer och 

Patel (2003) beskriver den postoperativa återhämtningen efter CABG-operationen som en 

individuell process som kan pågå mellan några veckor till flera månader. I den här studien är 

tidsaspekten av den postoperativa återhämtningen upp till 12 månader efter genomgången 

CABG-operation. 

Teoretisk referensram 
Jean Watsons teori om mänsklig omsorg beskrivs som en interaktionsteori (Watson, 

1988/1993). Enligt Watson (1985) definieras mänskligt liv som en andlig, själslig och fysisk 

tillvaro som är kontinuerlig i tid och rum. Det centrala begreppet för Watsons teori är 

mänsklig omsorg som är kärnan i all omvårdnad. Enligt Watson (1985) är den mänskliga 

omvårdnadsprocessen mellan sjuksköterskan och patienten något som påverkas av varandras 

handlande. Sjuksköterskan ska engagera sig och verka för hälsa, inre harmoni och 

välbefinnande och det är sjuksköterskans roll att skapa förutsättningar för patienten att få 

kontroll på sin hälsa genom information och kommunikation (Watson, 1985). Sjuksköterskan 
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ska hjälpa patienten att finna mening i tillvaron och främja självkontroll, valmöjlighet och 

självbestämmande i besluten som rör sin egen kropp (Watson, 1988/1993).  

 

Watson (1985) menar att vårdmiljön ska tillåta och främja både positiva och negativa 

känsloyttringar från patienten och lära patienten att acceptera sina känslor. När människor 

drabbas av sjukdom eller genomgår stora förändringar uppkommer många existentiella frågor 

om tillvaron och meningen med livet (ibid.). Det leder till en process som innehåller 

vändpunkter och ett behov av att söka meningen med livet genom att fråga sig själv: Hur 

lever jag, vad prioriterar jag, hur klarar jag att sköta mig själv i vissa situationer (Watson 

1988/1993). Enligt Watson (1985) ska målet för omvårdnaden vara att patienten ska finna 

mening i den egna existensen och erfarenheterna och upptäcka inre kraft och kontroll. Det ger 

möjlighet till självhelande hos patienten och är ett sätt att se bortom själva sjukdomen. 

Syfte 
Syftet med studien var att belysa patientens upplevelse av den postoperativa återhämtningen 

efter genomgången kranskärlsoperation. 

Metod 
Metoden som har använts är en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Enligt Olsson och 

Sörensen (2011) innebär en kvalitativ ansats att få förståelse och se ett helhetsperspektiv 

genom att ha ett förutsättningslöst förhållningssätt till den valda situationen. Forsberg och 

Wengström (2008) fortsätter att beskriva den kvalitativa ansatsen och fokuserar på förståelse 

och tolkning av människans subjektiva upplevelser. Enligt Forsberg och Wengström (2008) 

innebär en litteraturstudie att göra en litteratursökning, kritiskt granska, analysera och 

sammanställa artiklar inom ett speciellt ämne från tidigare empiriska studier. Vidare menar 

Forsberg och Wengström (2008) att antalet artiklar som väljs ut baseras på författarnas 

sökträffar och vad som ska tillhöra inklusionskriterierna. En fördel med att göra en 

litteraturstudie är att på kort tid kunna sammanställa patienters upplevelser och erfarenheter 

(ibid.). 
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Datainsamling och urval 
Artikelsökningarna har utförts med hjälp av databaserna Cinahl och PubMed. För att få 

korrekta sökord har orden hämtats med hjälp av thesaurus som enligt Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011) är ett uppslagsverk i en databas. Cinahls thesaurus är ”subject heading list” 

och i PubMed används MeSh-termer. Ett flertal sökord användes, men utifrån studiens syfte 

blev följande sökord relevanta: attitudes, behavior, cardiac surgery, coronary artery bypass, 

discharge, experience, heart surgery, postoperative pain, recovering samt recovery (se bilaga 

1). Sökorden kombinerades med den Booleska sökoperatoren AND för att fokuseras till ett 

mer avgränsat område. Sökoperatorn OR användes inte för att undvika att sökningen skulle 

bli för bred (Willman et al. 2011). Artiklarna som inte gick att hämta i fulltext beställdes via 

Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek. 

Inklusion- och exklusionskriterier 
Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara skrivna mellan år 2000 till 2012. Artiklarna 

skulle vara genomförda i västerländska länder och skrivna på engelska samt innehålla en 

sammanfattning. De skulle fokusera på patientens upplevelse av den postoperativa 

återhämtningen efter genomgången kranskärlsoperation och den postoperativa tiden skulle 

inte vara längre än 12 månader. Exklusionskriteriet var barn under 18 år.  

Artikelgranskning 
Artikelgranskningen har utförts med hjälp av Willman et al. (2011) granskningsprotokoll för 

kvalitetsbedömning av artiklar med kvalitativ metod (se bilaga 2). Artiklarna lästes igenom 

ett flertal gånger och granskades kritiskt för att öka tillförlitligheten på resultatet. 

Granskningsprotokollet tar bland annat upp metod, giltighet och kommunicerbarhet gällande 

resultatets tydlighet. Artiklarnas vetenskapliga kvalitet bedömdes enligt Willmans et al. 

(2011) poängsystem som sedan räknades om till procent. Varje delfråga kunde besvaras med 

”Ja” som gav ett poäng medan ”Nej/Vet ej” gav noll poäng. Artiklarna kunde som högst få 15 

poäng efter alla delfrågor. En tregradig skala kan användas där grad I anses vara av hög 

kvalitet mellan 80-100%, grad II anses vara god kvalitet mellan 70-79 % samt grad III som 

bedömdes vara dålig kvalitet mellan 60-69 %. Genom att procentberäkna artiklarnas 

vetenskapliga kvalitet ökar möjligheten att jämföra de olika artiklarnas kvalitet (ibid.). Vidare 

menar Willman et al. (2011) att granskningen blir mer tillförlitlig om den utförs av minst två 

personer som för samman sina enskilda tolkningar. Totalt har 75 abstrakt lästs igenom och 

redovisas i bilaga 1. Sammanlagt var det 68 artiklar som valdes bort på grund av att de var 
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skrivna med en kvantitativ ansats eller att artiklarna inte svarade på studiens syfte. Några 

artiklar valdes bort då deltagarna endast bestod av kvinnor. Det gjordes för att studiens 

resultat inte enbart skulle bygga på kvinnliga upplevelser. En artikel med endast kvinnliga 

deltagare valdes att användas men anses inte ha påverkat resultatet. Artiklarna som har haft 

en otydlig beskrivning av sin metod och artiklar med mix-metod har valts bort. De resterande 

sju artiklarna valdes att användas till studiens resultat och har uppnått minst 80 procent och 

ansågs uppfylla kriterierna för god kvalitet (se bilaga 3). 

Analysmetod 
Som analysmetod användes Graneheim och Lundmans (2004)  tolkning av kvalitativ 

innehållsanalys. Innehållsanalysen inleddes med att alla artiklarna noggrant lästes igenom var 

för sig. Därefter togs meningsenheter ut som enligt Graneheim och Lundman (2004) är ord, 

meningar eller stycken ur en text som hör ihop genom sitt innehåll och sammanhang. 

Storleken på meningsenheterna har betydelse för att innehållet inte ska gå förlorat eller 

medföra att resultatet blir osammanhängande (ibid.). Meningsenheterna översattes till 

svenska och arbetades sedan ner till kondenseringar. Kondenseringen görs för att texten ska 

bli kortare och mer lätthanterlig (Graneheim & Lundman, 2004). Texten bearbetades ner 

ytterligare och försågs med koder. Graneheim och Lundman (2004) menar att en kod är ett 

nyckelbegrepp som kortfattat beskriver en meningsenhet och det väsentliga i textinnehållet 

lyfts fram. Till sist identifierades underkategorier som därefter delades upp i huvudkategorier 

och underkategorier. En kategori utgår från flera koder med likande innehåll i texten. I den 

kvalitativa innehållsanalysen har beskrivningar av variationer hittats genom att likheter och 

skillnader identifierats i textinnehållet som kan ses i bilaga 4 (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Studien har genomförts utifrån en manifest analysmetod med latenta inslag där innehållet har 

uttryckts direkt från texten och baserats på kvalitativa artiklar. En induktiv ansats har används 

som varit baserad på patientens beskrivning av sin upplevelse av den postoperativa 

återhämtningen (Lundman & Graneheim, 2008). Ett objektivt förhållningssätt och ett etiskt 

resonemang användes när studiens resultat utformades för att förförståelse skulle undvikas 

eller personlig erfarenhet och kunskap inom ämnet inte skulle påverka resultatet. För att 

erhålla en korrekt översättning och undvika egna tolkningar från engelska till svenska har 

ordlistor används som hjälp. 
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Resultat 
Resultatet baserades på sju artiklar med kvalitativ ansats. Tre huvudkategorier identifierades 

med sju underkategorier. Den första huvudkategorin blev Smärtans betydelse med tillhörande 

underkategorier Varierande smärtupplevelse och Smärtupplevelsen som orsak till 

sömnsvårigheter. Den andra huvudkategorin benämndes Att återgå till sitt normala liv med 

underkategorierna Upplevelsen av att känna begränsningar i det dagliga livet, Upplevelsen 

av att känns sig orolig och nedstämd samt Upplevelsen att få en andra chans i livet. Den 

tredje och sista huvudkategorin uttrycktes Att inte känna sig tillräckligt förberedd med 

underkategorierna Upplevelsen av att det inte blir som förväntat samt Upplevelsen av att ta 

till sig information. Översikt av huvud- och underkategorier kan ses i figur 1.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 1. Huvud- och underkategorier  
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Smärtans betydelse 
Här presenteras patienters beskrivningar av smärtupplevelser och hur den påverkade deras 

nattsömn. Patienterna beskrev även vad som dämpade smärtupplevelsen och faktorer som 

bidrog till att smärtan ökade. Smärtupplevelsen kunde beskrivas som varierande beroende på 

vilken tid på dygnet det var.  

Varierande smärtupplevelse 
Samtliga patienter beskrev att de upplevde smärta efter operationen. Många av patienterna 

berättade att de var förberedda på att ha en viss bröstsmärta efter operationen, men beskrev 

att de inte förväntade sig att uppleva så mycket smärta som de faktiskt gjorde (Theobald & 

McMurray, 2004; Leegaard, Nåden & Fagermoen, 2008). 

”The body is beaten up during surgery so I had expected some pain, but I 

was not prepared to experience so much pain.” (Leegaard et al. 2008, 

s.481) 

Bröstsmärtan beskrevs varierande av patienterna allt ifrån ömmande, brännande, huggande 

till åtstramande (Theobald & McMurray, 2004; Leegard et al. 2008). Första dagarna efter 

operationen beskrev en majoritet av patienterna att de upplevde illamående och hade nedsatt 

aptit. Även andra gastroinitiala problem som kräkningar och obstipation var vanligt 

förekommande och som även medförde att smärtupplevelsen ökade hos patienterna 

(Hartford, 2005). Patienterna beskrev också att smärtan kunde stråla ut i axlarna, nacken och 

ryggen (Dunckley, Ellard, Quinn & Barlow, 2006). Patienterna beskrev att de upplevde att 

smärtan var ett hinder för aktivitet i början av den postoperativa fasen (Leegaard et al. 2008). 

” It hurts when I cross my arms, for example when I wash my armpits and 

some movements with your arms feel no good, for example cutting 

bread.” (Leegaard et al. 2008, s.480) 

Hosta och nysningar var moment som många av patienterna upplevde starkt relaterat till 

smärta i bröstkorgen (Hartford, 2005; Leegaard et al. 2008). En del av patienterna beskrev att 

de upplevde smärta från operationssåren på bröstkorgen och underbenen, något de inte var 

förberedda på (Theobald & McMurray, 2004). Kvinnorna beskrev att de upplevde mindre 

smärta från operationssåret på bröstet än männen och de upplevde att smärtan kom inifrån 

bröstkorgen och mer liknade smärtan som vid matsmältningsbesvär (ibid.). En del av männen 
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beskrev att de upplevde smärta i bröstbenet fem månader efter operationen. Därefter avtog 

smärtan successivt men återkom igen efter tio månader (Koivunen, Isola och Lukkarinen, 

2005). Kvinnorna rekommenderades att bära en bh tills bröstbenet var läkt, men en del 

beskrev det som smärtsam och obekvämt. Andra kvinnor beskrev att de upplevde det 

bekvämt att avlasta bröstbenet, speciellt hos kvinnor med stora bröst (Leegaard et al. 2008; 

Gardner, Elliott, Gill, Griffin & Crawford, 2005). 

 

Majoriteten av patienterna beskrev att de upplevde att smärtstillande läkemedel som 

Paracetamol och Kodein hade bra effekt på smärtan och de beskrev att det kändes som en 

trygghet att veta att det fanns tillgängligt om smärtan blev outhärdlig. Annat smärtstillande 

som analgetikum användes framför allt inför natten. En del patienter ville inte ta emot 

analgetika på bestämda tider utan föredrog att själva fråga efter det när smärtan väl hade 

yttrat sig (Leegaard et al. 2008).  

”Actually, I don’t think it’s OK to take too much [pain medication]. It is 

better that your body tells you when you have done too much. Better take 

it easy and slow down.” (Leegaard et al. 2008, s.482) 

Någon vecka efter operationen var det många av patienterna som uppgav att de använde 

mindre dos smärtstillande läkemedel än vad som förskrivits eller tog den angivna dosen med 

längre mellanrum mellan gångerna än vad som rekommenderats (Hartford, 2005). Många 

patienter beskrev att de hittade egna strategier för att minska smärtan som exempelvis 

andningsövningar och genom att lyssna på musik (Theobald & McMurray, 2004). Patienterna 

beskrev att de upplevde sjukvårdspersonalen råd i hur smärtan kunde dämpas med hjälp av 

värmedynor och kuddar som en stor hjälp och använde det även efter utskrivning (Leegaard 

et al. 2008). 

Smärtupplevelsen som orsak till sömnsvårigheter 

Många av patienterna beskrev att de upplevde att smärtan var som värst under natten de 

första dagarna efter operationen (Leegaard et al. 2008; Hartford, 2005).  

”It’s the inside [of the chest] that is most painful and the pain keeps me 

awake most of the night.” (Leegaard et al. 2008, s.479) 

Patienterna beskrev att de upplevde problem med att inte kunna ligga på sidan på grund av 

operationssåret på bröstet och tvingades ligga på rygg hela natten. Det upplevdes som 
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utmattande och bidrog till ökad smärta och större behov av att vila under dagen (Leegaard et 

al. 2008; Dunckley et al. 2006). En del av patienterna beskrev att de upplevde att 

bröstsmärtan varierande beroende på vilken tid på dygnet det var och majoriteten av 

patienterna beskrev bröstsmärtan som värst på natten och tidig morgon (Leegaard et al. 

2008). 

Att återgå till sitt normala liv 
Här presenteras patienters syn på sin återhämtning och hur de upplevde att återgå till de 

vardagliga aktiviteterna och vilka begränsningar som uppstod i samband med 

återhämtningen. En del av patienterna upplevde oro och nedstämdhet medan andra upplevde 

att de hade fått en andra chans i livet och prioriterade familj och vänner mer än vad de 

tidigare hade gjort. 

Upplevelse av att känna begränsningar i det dagliga livet 

Patienternas syn på sin egen återhämtning förändrades redan efter första veckan då 

majoriteten beskrev att de upplevde en förbättring. Då började många av patienterna tänka på 

framtiden och långsiktiga problem som dagliga aktiviteter de hade förmåga att genomföra 

eller inte. Några av patienterna beskrev att de upplevde markanta skillnader från den ena 

dagen till den andra i sin återhämtning och kände sig mindre begränsade ju längre tiden gick 

(Lindsay, Smith, Hanlon & Wheatley, 2000; Hartford, 2005; Dunkley et al. 2006). 

 

Några veckor efter operationen beskrev många patienter att de upplevde en trötthet, men hade 

viljan att återgå till normala dagliga aktiviteter, som exempelvis att gå till frisören. Efter den 

sjunde veckan beskrev de flesta av patienterna att de hade återgått till normala dagliga 

aktiviteter som bilkörning och i vissa fall även börjat arbeta igen (Hartford, 2005). 

Patienterna fick restriktioner att inte dammsuga, bära mer än fem kg och undvika att köra bil 

fyra till åtta veckor efter ingreppet (Leegaard et al. 2008). En del patienter beskrev att träffa 

vänner och gå ut och handla var något som fick komma successivt. Det kunde ta mellan nio 

och tolv månader innan patienterna beskrev att de dagliga aktiviteterna upplevdes som 

tillfredställande, men kort därefter kunde patienterna åter känna sig osäkra och rädda för att 

utföra aktiviteterna (Koivunen et al. 2005; Dunckley et al. 2006). Många patienter beskrev att 

de upplevde en känsla av hjälplöshet och att det var begränsande att inte kunna utföra 

hushållsuppgifter, träffa vänner och familj på grund av ständig trötthet. En del kände sig 

beroende av andra för att hushållsuppgifterna skulle bli utförda (Lindsay et al. 2000; 
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Dunckley et al. 2006; Koivunen et al. 2005). Patienterna blev också mer medvetna om de 

egna fysiska förändringarna som skedde i kroppen under återhämtningen (Theobald & 

McMurray, 2004). Andra patienter beskrev att de fortfarande efter sex månader upplevde 

problem med skakningar i händerna och svaghet i fingrarna (Gardner et al. 2005).  

 

Innan operationen var en del patienter begränsade i sitt dagliga liv på grund av trötthet och 

bröstsmärtor, men efter operationen kunde de numera utföra liknande uppgifter utan problem. 

De patienter som hade allvarliga symtom innan operation, kunde också snabbare återhämta 

sig och återgå tidigare till det vardagliga livet. För de patienter som hade mindre märkbara 

symtom innan operationen tog återhämtningen längre tid. En del patienter jämförde sig med 

andra patienter som hade genomgått samma operation och såg deras framsteg i 

återhämtningen som en drivkraft för sin egen återhämtning (Dunckley et al. 2006).  

”Did a double bypass. And since then it's been downhill! No, since then 

it's obviously, the recovery's been a bit frustrating at first. Because I 

wasn't that ill before, I felt a lot worse afterwards. After the operation I 

felt a lot worse because of the surgery.” (Dunckley et al. 2006, s.202) 

Tiden under återhämtningen kunde också för några patienter medföra sociala begräsningar. 

Patienterna drog sig tillbaka i sitt hem och ville inte vistas i stora folksamlingar på grund av 

rädsla för fördomar kring deras sjukdom och operation. Därför valde en del av patienterna att 

inte träffa vänner och bekanta (Gardner et al. 2005).  

Upplevelse av att känna sig orolig och nedstämd 

Många av patienterna beskrev att nedstämdhet påverkade deras psykiska välmående i den 

postoperativa återhämtningen. Några av patienterna fick anti-depressiva läkemedel utskrivna 

men några valde att inte ta dem. För en del av patienterna minskade nedstämdheten ju längre 

tiden gick, men för andra beskrevs nedstämdheten som ihållande. En del av patienterna 

uppgav sig vara deprimerade och nedstämda under den första perioden som sedan övergick 

till att vara lycklig över att ha överlevt operationen. Övriga humörsvängningar varierade 

beroende på hur vädret var för dagen. En mulen och regnig dag upplevdes som sämre för 

patienterna än vad en solig dag (Koivunen et al. 2005; Gardner et al. 2005). 

”I should be happy. I sort of get a bit depressed sometime.” (Gardner et 

al. 2005, s.247) 
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En stor del av patienterna upplevde oro för sårläkningen. Sårläckage och byte av förband var 

moment som väckte otrygghet. Såret på bröstet upplevdes oroande för många av patienterna, 

rädslan att såret skulle gå upp förstärktes av att ståltråden som höll ihop bröstbenet kändes 

vid vissa rörelser (Hartford, 2005; Dunckley et al. 2006). En patient beskrev känslan på 

följande sätt: ”The one thing I hate is this grinding every time I move.” (Hartford, 2005, 

s.464) Patienterna beskrev att de upplevde att sjuksköterskan var till stor hjälp att kunna 

lugna och dämpa deras ångest i vad som var vanliga händelser i samband med sårläkningen. 

Patienterna kunde få bekräftelse på att allt var normalt och oron för de fysiologiska 

problemen dämpades (Hartford, 2005; Dunckley et al. 2006).  

Upplevelse av att få en andra chans i livet  

En del patienter fick en ny syn på livet och kände en större respekt för livet än vad de gjort 

tidigare. De uppgav att tiden efter operationen var som att föddas på nytt och få en ny chans 

att kunna återgå till ett normalt liv. Ett fåtal patienter beskrev operationen som ett uppskov 

från döden (Lindsay et al. 2000; Gardner et al. 2005; Koivunen et al. 2005). En del av 

patienterna uppgav att de funderade på vad som kunde ha hänt om de inte genomgått 

operationen och uppgav att de upplevde en lättnad och trygghet med att ha genomgått 

operationen och kände att deras framtida hälsa var säkrad. De beskrev möjligheten att få 

återgå till det normala livet igen som en stor lycka. Rädslan för en ny hjärtinfarkt fanns inte 

längre (Lindsay et al. 2000). 

“There is less risk of a heart attack now. The fear of another heart attack 

goes. If you don't have the operation, you are likely to have a heart 

attack''. (Lindsay et al. 2000, s.1416) 

Tiden med familjen och närstående var något som många av patienterna prioriterade och inte 

längre tog för givet. Familjens och de anhörigas stöd upplevdes som en betydande del i 

patienternas återhämtning. De patienter som hade stöd från sin familj och vänner beskrev att 

de hade en mer positiv syn på sin återhämtning (Gardner et al. 2005; Koivunen et al. 2005; 

Theobald & McMurray, 2004).  

”Things are a lot more relaxed…. it has affected us in a good way. It has 

made us all stronger.” (Gardner et al. 2005, s.248) 
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Att inte känna sig tillräckligt förberedd  
Här presenteras patienternas upplevelse av att inte känna sig tillräckligt informerade och 

besvikelser över operationens resultat. De ansåg att de inte var tillräckligt förberedda och att 

återhämtningen inte blev som de hade förväntat sig. 

Upplevelse av att det inte blir som förväntat 
Den postoperativa fasen efter operationen var för majoriteten av patienterna inte som de hade 

förväntat sig och de beskrev att det upplevdes mer traumatiskt än vad de var föreberedda på. 

Patienterna beskrev att de upplevde mer smärta och trötthet än vad som var väntat (Lindsay et 

al. 2000). 

“It knocked hell out of me. I did not find it as easy as I had expected.” 

(Lindsay et al. 2000, s.1417) 

Patienterna beskrev att de inte visste vad operationen skulle ha för påverkan på deras framtida 

hälsa och välbefinnande. Patienterna jämförde sin fysiska förmåga efter operationen mot hur 

den hade varit före ingreppet. Ett fåtal patienter beskrev att de hade förväntat sig en stor 

förbättring av sin fysiska hälsa efter operationen. De uttryckte besvikelse över att operationen 

inte levde upp till deras förväntningar (Lindsay et al. 2000; Hartford, 2005; Theobald & 

McMurray, 2004). 

”Yes, I have felt really frustrated, because I’m a really, really active 

person and I like to have things just so. There are little things that I can’t 

do, like unscrewing something, and, you know, they’ve only unblocked the 

artery and they haven’t cured the disease, and then you’ve got this 

ongoing problem to manage.” (Theobald & McMurray, 2004, s.488) 

En patient beskrev sin postoperativa fas som en påfrestning för sitt psykiska välmående. Efter 

operationen hade symtom återkommit som också fanns före operationen och patienten 

beskrev att om behovet av en ny operation skulle bli aktuellt, ville han inte genomgå det igen 

(Dunckley et al. 2006).  

”I wouldn't volunteer to go through it again. It's been, out of the 

operations I've had, it's been the hardest one to recover from.” (Dunckley 

et al. 2006, s.203) 
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En del av patienterna uppgav att de själva var tvungna att ändra sin livsstil för att få ett bättre 

liv efter operationen (Lindsay et al. 2000). Andra patienter beskrev istället att de hade 

förväntat sig bli botade från sina hjärtproblem och inte förstod att de fortfarande behövde se 

över sin livsstil och vara insatt på läkemedel (Hartford, 2005). 

”Well, you know, I do have questions about [medications] because 

somehow, somewhere, I have imagined the surgery would have taken care 

of the problem. So do I need the meds?” (Hartford, 2005, s.465) 

Upplevelse av att ta till sig information  

Majoriteten av patienterna beskrev att de upplevde sin hjärtoperation som en väldigt stor och 

allvarlig operation. En del av patienterna ville inte veta för mycket om hur själva operationen 

gick till. Vetskapen om varifrån på kroppen venen togs ifrån upplevdes för en del som både 

förvånande och skrämmande (Theobald & McMurray, 2004). En del av patienterna uppgav 

att de inte ville ha för stor insikt i sin egen sjukdomsbild och valde därför att inte ta till sig för 

mycket information om sin situation. De patienter som uppgav att de fick ett bra intryck av 

kirurgerna som skulle utföra operationen beskrev att de kände en större trygghet inför den 

postoperativa fasen (Dunckley et al. 2006).  

”I think the best thing with the surgery is just to put your trust in whose 

hand, who´s doing the surgery.” (Dunckley et al. 2006, s.203) 

De patienterna som ville ha information om operationen ansåg att de fick bra och tillräcklig 

information om ingreppet, men otillräcklig om den postoperativa fasen. Några patienter 

uppgav att de ville haft mer information så de kunde vara bättre förberedda inför den 

postoperativa fasen och veta om deras symtom efter operationen var normala (Dunckley et al. 

2006). 

” The doctors can explain all the steps of the operation and take you 

through everything that happens, but does that really tell you how you're 

going to feel after the operation? No. So you don't know if what you're 

experiencing is normal recovery.” (Dunckley et al. 2006, s.204) 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
När studien skulle påbörjas diskuterades valet av en empirisk studie eller litteraturstudie. Det 

togs beslut om att en litteraturstudie skulle genomföras på grund av den begränsade tiden. 

Om en empirisk studie hade genomförts hade möjlighet getts att möta patienter som 

genomgått kranskärlsoperation och författarnas egna utformade intervjufrågor hade kunnat 

användas. Enligt Forsberg och Wengström (2008) handlar en empirisk förankring om 

förhållandet mellan verklighet och tolkning. Det hade varit intressant att utföra en empirisk 

studie i Sverige om det valda ämnet och få en överblick om hur patienter bosatta i Sverige 

upplever den postoperativa återhämtningen. För att få genomföra en empirisk studie hade det 

krävts mer arbete, tid och ett godkännande från etikprövningsnämnden (Olsson & Sörensen, 

2011). Det var några av anledningarna varför en empirisk studie valdes bort eftersom 

tidsaspekten var begränsande. 

 

Metoden som valdes var med en kvalitativ ansats för att det svarar lämpligast på studiens 

syfte. Den genomförda studiens syfte var att belysa patientens upplevelse av den 

postoperativa återhämtningen efter genomgången kranskärlsoperation. Willman et al. (2011) 

menar att en kvalitativ ansats bör användas för att förklara, beskriva och få en djupare 

förståelse för mänskliga upplevelser och uppfattningar om en situation. Vidare beskriver 

Willman et al. (2011) att lämplig datainsamlingsmetod är till exempel intervjuer, brev eller 

dagboksanteckningar. Den huvudsakliga metoden i de artiklar som valts är semistrukturerade 

intervjuer. Att det är huvudsakligen samma metod som används i de artiklar som ingår kan 

ses som en styrka för den genomförda studiens resultat. En litteraturstudie med kvalitativ 

ansats kan enligt Olsson och Sörensen (2011) resultera i ett litet antal deltagare men ett 

bredare resultat. 

 

Sökningarna har gjorts i databasen Cinhal och i sökmotorn PubMed. Enligt Willman et al. 

(2011) bestäms valet av databas utifrån forskarnas frågeställning. Olsson och Sörensen 

(2011) menar att genom sökning i olika databaser kan aktuell och relevant litteratur återfinnas 

på ett snabbt och effektivt sätt. För att arbetet ska kunna fortlöpa krävs en väl genomförd 

litteratursökning (ibid.). I början av litteratursökningen användes endast ett fåtal sökord som 

inte gav tillräckligt med träffar. Med tiden upptäcktes att ytterligare sökord kunde användas 
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och kombineras för att utvidga sökningarna. Den booleska sökoperatorn AND användes för 

att kombinera de olika thesaurus och för att få fram artiklar som svarade på studiens syfte. 

Willman et al. (2011) beskriver att AND ska användas när två eller flera söktermer ska 

avgränsas till ett speciellt ämne. Den booleska sökoperatorn NOT valdes att inte användas då 

det upptäcktes att sökningarna blev begränsade och inte svarade på syftet. Enligt Willman et 

al. (2011) används NOT när forskarna vill utesluta vissa söktermer i sökningen. Den booleska 

sökoperatorn OR användes i början av sökningarna för att få en uppfattning om tillgängligt 

material, men resulterade i för stort antal artiklar som inte kunde hanteras. Willman et al. 

(2011) påstår att sökoperatorn OR breddar sökningen eftersom det resulterar i fler referenser 

och faller utanför det valda ämnet. Efter ett stort antal genomförda sökningar upptäcktes att 

det berörda området omfattade stor del litteratur med kvantitativ ansats. Hade istället en 

kvantitativ ansats används hade studiens syfte varit tvunget att ändrats. En manuell sökning 

valdes att inte göras men i efterhand har det diskuterats att en manuell sökning hade kunnat 

resultera i fler antal artiklar. Willman et al. (2011) menar att en manuell sökning i 

referenslistor kan ge värdefull information om aktuella artiklar. Sökningarna genomfördes 

först med tillgång till fulltext för att lättare och fortare kunna få tillgång till artiklarna.  

 

Artikelsökningen begränsades till artiklar skrivna mellan år 2000 till 2012 för att få den 

senaste forskningen i ämnet. När studien skulle påbörjas var tanken att artiklarna skulle ha 

utförts i Sverige, men det upptäcktes att det inte fanns tillräckligt med genomförda studier i 

Sverige som svarade på studiens syfte, därför valdes artiklar från västerländska länder. 

Artiklarna som studiens resultat är grundat på är utförda i Australien, Canada, Finland, Norge 

och Storbritannien. Enligt Palier (2006) har länderna där studierna utförts alla ett offentligt 

hälso-och sjukvårdsystem som ger sina medborgare nästan kostnadsfri tillgång till sjukvård 

och skillnaderna mellan länderna är därför små. Hade artiklar från länder med 

privatfinansierad hälso-och sjukvård ingått i studiens resultat hade det kunnat innebära att en 

del av patienternas upplevelser av den postoperativa återhämtningen hade påverkats. En del 

patienter hade då kanske valt att skriva hem sig själv tidigare eftersom dygnskostnaden för att 

vara inskriven på sjukhus är högre och då hade risken funnits att de gått miste om bland annat 

delar av den pre- och postoperativa informationen. Det är dock viktigt att beakta att olika 

länders kultur kan påverka upplevelser och känslor kring situationer som en CABG-operation 

och postoperativ återhämning.  
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Willman et al. (2011) granskningsprotokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ 

metod har används för att kvalitetsbedöma alla sju artiklarna. Enligt Willman et al. (2011) ska 

det valda granskningsprotokollet anpassas efter den valda studien. De valda artiklarna har 

haft ett etiskt övervägande som Willman et al. (2011) har med som en viktig delfråga i sitt 

granskningsprotokoll. Ett etiskt och kritiskt förhållningssätt har används av författarna när 

artiklarna kvalitetsbedömdes för att styrka trovärdigheten genom att författarna inte haft 

någon förförståelse, läst var för sig och diskuterat tillsammans. Olsson och Sörensen (2011) 

menar att feltolkning av resultatet, översättningsfel och citat-och referenshanteringen ska 

beaktas.  

 

Som analysmetod valdes Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av innehållsanalys. Den 

valdes för att den är lätthanterlig och ger en övergripande förståelse för analyshantering 

(Lundman & Graneheim, 2008). 

Resultatdiskussion  
 I resultatet framkom det att alla patienterna upplevde någon form av smärta från bröstkorgen 

eller från områdena runt operationssåren. Patienterna beskrev smärtan på varierande sätt och 

samtliga uppgav att de upplevde mer smärta än de hade förväntat sig. Trots det beskrev 

majoriteten av patienterna att de upplevde de smärtstillande läkemedlen som effektiva mot 

smärtan.  Några av patientera uppgav att de valde att inte ta analgetika på regelbundna tider 

som de blev rekommenderade på grund av rädsla för att bli beroende och att de ansåg att 

kroppen själv skulle säga ifrån när smärtan blev outhärdlig.  

 

Enligt Watson (1988/1993) är ohälsa en form av disharmoni i kroppen, själen eller anden. 

Smärta kan ses som en kroppslig ohälsa som påverkar hela den mänskliga tillvaron. Watson 

(1988/1993) menar att det är patientens perspektiv på smärtan som har betydelse eftersom det 

är patienten som känner smärtan inifrån och vet vad den egna koppen upplever, men 

forskning visar på att obehandlad smärta kan leda till psykologiska konsekvenser och därmed 

förlänga återhämtningen (Milgrom et al. 2004). Vidare menar Milgrom et al. (2004) att 

psykologiska reaktioner på smärta kan visas som oro och rädsla hos patienten, vilket var 

exempel på symtom som några av patienterna uppvisade i resultatet. Kehlet, Jensen och Wolf 

(2006) nämner dessutom att obehandlad postoperativ smärta kan leda till förlängd kronisk 

smärta. Därför behöver patienterna information om smärtbehandlingens betydelse och varför 

det är viktigt att ta analgetika kontinuerligt.   



 

20 

 

I resultatet framkom det att en del av patienterna upplevde att smärtan ökade på grund av 

gastrointestinala komplikationer så som illamående, kräkningar och obstipation. Rudin, 

Brantber, Eldh och Sjölund (2010) betonar att en fullgod smärtlindring i den postoperativa 

fasen leder till mindre smärtrelaterade komplikationer och i sin tur till ökad livskvalitet för 

patienten. Det är viktigt för sjuksköterskan att beakta de olika analgetikas biverkningar som 

kan ge illamående och obstipation och behandla biverkningarna. Det är inte ovanligt att 

patienterna väljer att avstå från analgetika när biverkningar förekommer.  

 

I resultatet beskrev patienterna sömnsvårigheter som ett hinder i deras återhämtning. 

Redeker, Rugiero och Hedges (2004) betonar att störd nattsömn är vanligt postoperativt för 

de patienter som har genomgått hjärtkirurgi. Resultatet visade att några av patienterna 

upplevde trötthet under dagen och det bidrog till social inaktivitet. Redeker et al. (2004) 

menar att ordentligt med sömn är viktigt för den mänskliga återhämtningen och även för den 

fysiska funktionen och det psykiska välmående. Patienterna i studien beskrev att de upplevde 

sig vara deprimerade och nedstämda. God sömn under de första sex månaderna efter en 

CABG- operation är relaterat till färre fysiologiska och psykiska sjukdomar, mer positiv 

medverkan, ökad kraft, bättre livskvalitet samt minskad trötthet (Doering, McGuire & 

Rourke, 2002; Redeker et al. 2004). 

 

Vidare betonar Doering et al. (2002) att störd nattsömn under sjukhusvistelsen kan förlänga 

den postoperativa återhämtningen i hemmet. En tidig postoperativ mobilisering kan också 

bidra till bättre sömn. Om kroppen hålls aktiv under dagen sker en automatisk återhämtning 

under natten i form av en god nattsömn (ibid.). I Redekers et al. (2004) studie beskrivs 

skillnaderna mellan patienternas sömn veckovis. Redeker et al. (2004) visade att efter fyra 

veckor var patienterna mindre fysiskt aktiva och upplevde sämre sömn, men efter åtta veckor 

var de mer kapabla till att utföra fysiska aktiviteter och det resulterade i en bättre nattsömn. I 

Redekers et al. (2004) studie hade kvinnorna fler och längre vilotimmar per dag än männen 

och upplevde ingen smärta relaterat till nattsömnen (ibid.). Det är ett intressant fynd eftersom 

den genomförda studiens resultat om sambandet mellan smärta och störd nattsömn 

huvudsakligen har baserats på kvinnors upplevelse. Det har inte hittats någon skillnad eller 

samband mellan kvinnorna i studien så som ålder eller kulturella faktorer. Eftersom 

nattsömnen inte blev tillräcklig resulterade det i att en del av patienterna var tvungna att sova 

på dagtid. Det kan leda till att patienterna blir mindre socialt aktiva och får mindre socialt 
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stöd från omgivningen. Många av patienterna uppgav i resultatet att de kände sig nedstämda. 

Connerney, Shapiro, McLaughlin, Bagiella och Sloan (2001) menar att depression är en 

vanlig konsekvens efter genomgången kranskärlsoperation. De patienter som har depressiva 

symtom har dubbelt så stor risk att inom tolv månader avlida eller insjukna i nya hjärt-och 

kärlsjukdomar. Brist på socialt stöd från omgivningen kan vara en av faktorerna till att 

utveckla en depression. Vidare betonar Connerney et al. (2001) att en depression oftast 

utvecklas under sjukhusvistelsen och sedan fortlöper i hemmet. Därför är det viktigt att 

sjuksköterskan uppmärksammar och känner igen tidiga symtom för att nödvändig behandling 

ska sättas in i tid. Lika viktigt är det med uppföljning och återbesök så att depression hos 

patienterna upptäcks. Watson (1988/1993) betonar att en fortsatt kontakt mellan 

sjuksköterskan och patienten är betydande för att upptäcka psykisk ohälsa. Vidare menar 

Watson (1988/1993) att en omsorgsrelation mellan sjuksköterskan och patienten skapas redan 

vid första kontakten och en fortsatt god relation är viktig för patientens upplevda inre 

harmoni och självkontroll. Om sjuksköterskan och patienten delar med sig av sina 

erfarenheter kan deras relation utvecklas och ge stöd till en bättre återhämtning för patienten 

(ibid.). 

 

I resultatet framgår det att många patienter upplever en psykologisk nedstämdhet under den 

postoperativa återhämtningen efter en CABG-operation. En del av patienterna uttryckte också 

sin besvikelse över att de trodde att operationen skulle bota dem från deras sjukdom. 

Järvinen, Saarinen, Julkunen, Huhtala och Tarkka (2003) beskriver att patienter med sämre 

fysiologisk och psykologisk hälsa upplever en sämre återhämtning. Vidare påstår Järvinen et 

al. (2003) att trots att patienten fått en bättre hjärtfunktion efter operationen innebär det inte 

att de upplever en bättre livkvalitet. Järvinen et al. (2003) nämner att kärlkramp ofta 

återkommer trots genomförd CABG-operation.  

 

I resultatet beskriver patienterna att återgången till normala aktiviteter som att träffa vänner 

och gå ut och handla var något som fick komma succesivt. Återhämtningen kan därför 

beskrivas som en process som fick ta tid. När patienterna återgår till hemmet blir de dagliga 

aktiviteterna en påminnelse om operationens inverkan och de upptäcker sina begränsningar i 

vardagslivet. Resultatet visar att de patienter som hade mindre symtom innan operationen 

återhämtade sig sämre, men skillnaden mellan kvinnor och män har inte kunnat urskiljas. 

White Robinson (2002) och Connerney et al. (2001) beskriver skillnaden mellan kvinnor och 

mäns upplevelser där kvinnors återhämtning tar längre tid på grund av ålder och sjukdom. 
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Enligt Connerney et al. (2001) har kvinnor även större risk för att återinsjukna i hjärt- och 

kärlsjukdomar. Enligt White Robinson (2002) upplever kvinnor det svårare att återgå till 

hushållsarbetet än männen. Det kan förklaras med att kvinnor oftast har en större roll i 

hushållsarbetet. I resultatet har skillnader mellan kvinnor och mäns upplevelse av att återgå 

till hushållsarbetet inte konstaterats.  

 

Studiens resultat beskriver att patienterna ansågs sig vara lyckligt lottade över att ha fått 

möjlighet till en operation. Patienterna upplevde också att de fick en ny chans att återgå till 

ett normalt liv. Watson (1988/1993) menar att när människor drabbas av sjukdom eller 

genomgår stora förändringar uppkommer många existentiella frågor om tillvaron och 

meningen med livet. Enligt Watsons (1988/1993) omvårdnadsteori kan patienternas nya syn 

på livet förklaras när deras existens har blivit hotad och operationen har blivit en vändpunkt 

till förändring i livet. White Robinson (2002) betonar att upprymdhet och glädje över att få en 

andra chans är vanligt och menar att en individs religion och andliga relationer kan spegla 

upplevelsen. I studiens resultat har religiösa och andliga aspekter inte fastställts. Ett intressant 

fynd i resultatet visade att en man inte skulle genomgå samma operation igen om det skulle 

bli aktuellt eftersom han ansåg att återhämtningen var för svår. Vilket är i linje med fynd i 

White Robinson (2002) studie. 

 

I resultatet beskrev en del av patienterna att den preoperativa informationen inte var 

tillräcklig. De ansåg att operationen inte var som de förväntade sig och den postoperativa 

återhämtningen var mer påfrestande än förväntat. Studiens resultat visar att de patienter som 

inte tog till sig den preoperativa informationen återhämtade sig sämre. Det fanns också 

patienter som ville ha mer information om återhämtningen och vad som ansågs vara normala 

reaktioner efter operationen, för att bättre kunna förberedda sig. Shuldham (2000) och 

Doering et al. (2002) menar att patienter som får och tar till sig preoperativ information 

erhåller en mer positiv och bättre återhämtning än patienter som får en sämre preoperativ 

information eller som väljer att inte ta till sig informationen. Shelley och Pakenhamn (2007) 

menar att en ordentligt genomförd preoperativ information resulterar i mindre oro inför 

operationen, kortare sjukhusvistelse, mindre användning av analgetika, mindre risk för 

komplikationer och därmed upplever patienten en bättre återhämtning. Watson (1988/1993) 

betonar att en orolig själ kan leda till ohälsa som sedan kan utveckla en ny sjukdom.  Även 

det okända som till exempel otillräcklig information och känslan av att inte har kontroll över 

sin situation kan leda till stress och ohälsa hos patienten.  
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Den postoperativa sjukhusvistelsen efter en CABG-operation är oftast inte längre än en vecka 

(Doering et al. 2002). En del patienter kan uppleva att deras behov av att stanna kvar på 

sjukhuset ytterligare några dagar innan de skrivs hem inte tas på allvar, patienterna kan då 

uppleva att de inte får tillräckligt med tid på sig att förberedas inför hemgång. Vidare nämner 

Doering et al. (2002) betydelsen av individanpassad information till varje enskild patient för 

att öka patientens tillförlitlighet till sjukvårdspersonalen. Watson (1988/1993) beskriver varje 

patient som en unik individ med skilda erfarenheter och olika förmågor. Därför kan det vara 

viktigt att anpassa information och omvårdnaden efter varje patients situation. 

 

Ett flertal studier har konstaterat brister i den preoperativa informationen gällande 

postoperativ återhämtning efter CABG-operation (Shuldham, 2000; Doering et al. 2002; 

Shelley & Pakenhamn, 2007). Därför har den genomförda studien gett ytterligare inblick och 

djupare förståelse för hur viktig den preoperativ informationen är för att patienten ska känna 

sig tillräckligt förberedd inför operationen och för återhämtningen. Enligt Watson 

(1988/1993) ska sjuksköterskan hjälpa patienten att främja självkontroll. Det kan ske genom 

att sjuksköterskan ser till att patienten får tillräckligt med information så att patienten kan 

uppmuntras till valmöjligheter och självbestämmande i beslut som rör den egna hälsan. Då 

kan förutsättningar skapas hos patienten för att på bästa möjliga sätt uppnå en god 

återhämtning.  

Slutsats 
Studiens resultat har gett en inblick i den postoperativa återhämtningen efter CABG. 

Patienterna var inte tillräckligt förberedda inför den postoperativa återhämtning och de 

upplevde både fysiologiska och psykiska svårigheter i att återgå till det normala livet. Genom 

ökad förståelse för patienternas upplevelser och erfarenheter i samband med sin operation och 

den postoperativa återhämtningen kan faktorer förbättras, såsom smärtlindring, pre-och 

postoperativ information och uppföljning av den psykiska hälsan. Den genomförda studien 

har inte haft som syfte att särskilja kvinnor och mäns upplevelser, men efter slutförd studie 

har det upptäckts att kvinnor och mäns upplevelser skiljer sig åt. En studie som har till syfte 

att undersöka likheter och olikheter mellan kvinnor och mäns upplevelser av den 

postoperativa återhämtningen kan vara av intresse att genomföra. Då kan flera faktorer 

undersökas om varför kvinnor och män upplever sin återhämtning på olika sätt. En annan 

intressant aspekt kan vara att jämföra patienternas läkemedelsbehandling i samband med 
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operationen och undersöka om de har betydelse för patienternas fysiologiska och 

psykologiska hälsa under återhämtningen.  
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Bilaga 1 Databassökningar  
Sökningar i Cinhal 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
Heart Surgery  19475 121106 0 0 

Heart Surgery AND 
postoperative pain 

65 efter 
begränsningar: 
English, All 
adults, Peer 
reviewed, 2000-
2012 

121106 22 1  

Coronary Artery Bypass 
Sugery  

885 121111 0 0 

Experience 83490 121111 0 0 

Postoperative pain 5898 121111 0 0 

Coronary Artery Bypass 
Surgery AND 
experience AND 
postoperative pain 

4  121111 4 0 

Coronary Artery Bypass  6139 121111 0 0 

Behavior AND attitudes 11803 121111 0 0 

Coronary Artery Bypass 
AND Behavior AND 
Attitudes AND 
Postoperative pain AND 
Experience 

25 121111 19 2  
 

Recovering 1624 121117 0 0 

Cardiac surgery 3389 121117 0 0 

Recovering AND 
Cardiac surgery 

7 efter 
begräsningar: 
English, Danish, 
Swedish, 
Norwegian, 
2000-2012, Peer 
reviewed, All 
adults 

121117 5 1 
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Sökningar i PubMed 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
Postoperative pain 60853 121117 0 0 

Experience 398364 121117 0 0 

Heart surgery  346656 121117 0 0 

Heart surgery AND 
postoperative pain 
AND experience 

23 efter 
begräsningar: 
abstract 
available, 
published in the 
last 10 years, 
humans 

121117 17 0 

Heart surgery AND 
postoperative pain 
AND experience 
AND qualitative 
research 

6 efter 
begräsningar: 
abstract 
available 

121117 4 0 

Coronary artery 
bypass  

54265 121125 0 0 

Experience  398882 121125 0 0 

Recovery  296952 121125 0 0 

Discharge 37733 121125 0 0 

Coronary artery 
bypass AND 
experience AND 
recovery AND 
discharge 

7 efter 
begränsningar: 
abstract 
available, 
published in the 
last 10 years, 
humans 

121125 4 3 

 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.miman.bib.bth.se/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=3
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Bilaga 2 Willmans et al. (2011) granskningsprotokoll för kvalitetsbedömning 
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Bilaga 3 Artikelöversikt  
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Dunckley, M., Ellard, D., 
Quinn, T., & Barlow, J. 
Storbritannien 2006 

Recovery after 
coronary artery bypass 
grafting: Patients´and 
health 
professionals´views of 
the hospital experience. 

Semi-strukturerade 
intervjuer 

8 varav 5 män och 3 kvinnor 
Ålder 70-72 år 

Grad I – God kvalitet 

Leegaard,M., Nåden, D., & 
Fagermoen, M.S.  
Norge 2008 

Postoperative pain and 
self-management: 
women’s experiences 
after 
cardiac surgery 

Semi-strukturerade 
intervjuer 

10 kvinnor 
Ålder 3 st > 70 år, 7 st <60 år 

Grad I – God kvalitet 

Hartford, K. 
Canada 2005 

Telenursing and 
patient’s recovery from 
bypass surgery 

Öppna frågor via 
telefonintervjuer 

10 varav 7 män och 3 kvinnor 
Ålder 39-67 år 

Grad I – God kvalitet 

Theobald, K., & McMurray, A.  
Australien 2004 

Coronary artery bypass 
graft surgery: discharge 
planning for successful 
recovery 

Semi-strukturerade 
intervjuer samt 
telefonintervjuer  

30 varav 22 män och 8 kvinnor  
Ålder >65 år 

Grad I – God kvalitet 

Gardner, G.,Elliott, D.,Gill, J., 
Griffin, M., & Crawford, M. 
Australien 2005 

Patient experiences 
following 
cardiothoracic surgery: 
An interview study 

Semi-strukturerade 
intervjuer 

8 varav 4 män och 4 kvinnor  
Ålder 29-85 år 

Grad I – God kvalitet 
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Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Lindsay, G-M., Smith, L-
N., Hanlon, P., & 
Wheatley, D.J. 
Storbritannien 2000 

Coronary artery disease 
patients' perception of 
their health and 
expectations of benefit 
following coronary artery 
bypass grafting 

Semi-strukturerade 
intervjuer 

183 män och kvinnor 

Ålder 39-80 år 

Grad I – God kvalitet 

Koivunen, K., Isola, A., & 
Lukkarinen, H. 
Finland 2005 

Rehabilitation and 
guidance as reported by 
women and men who had 
undergone coronary 
bypass surgery 

Semi-strukturerade 
intervjuer samt öppna 
frågor 

13 varav 8 män och 5 
kvinnor 
Ålder 55-75 år 

Grad I – God kvalitet 
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Bilaga 4 Exempel på artikelanalys 
Meningsbärande enheter Kondensering Kod Underkategori Huvudkategori 

The recovery's been a bit 
frustrating at first. Because 
I wasn't that ill before, I 
felt a lot worse afterwards. 
After the operation I felt a 
lot worse because of the 
surgery 

Återhämtningen har varit 
frustrerande eftersom 
upplevelsen av välmående 
var bättre före operationen 
än efter 

Frustrerande 
återhämtning  

Upplevelse av att känna 
begränsningar i det dagliga 
livet 

Att återgå till sitt normala 
liv 

Many patients found that it 
was a much more 
traumatizing experience 
than they had been 
prepared for 

Operationen var en 
traumatisk upplevelse som 
de inte var förbredda på 

Traumatisk upplevelse  
 
 

Upplevelse av att det inte blir 
som förväntat 

Att inte känna sig 
tillräckligt förberedd 

Patients spoke of changes 
in their physical 
comparing these before 
and after surgery. 
Accounts ranged from 
physical improvements as 
a result of surgery to 
disappointment with 
surgical outcomes 

Patienterna jämförde sin 
fysiska förmåga före och 
efter operationen. En del 
upplevde förbättring medan 
andra var besvikna 

Ändrad fysisk förmåga Upplevelse av att det inte blir 
som förväntat 

Att inte känna sig 
tillräckligt förberedd 
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Meningsbärande enheter Kondensering Kod Underkategori Huvudkategori 

Chest pain was most 
frequently recorded at 
night and in the morning 

Bröstsmärta på natten och 
på morgonen 

Bröstsmärta om natten Smärtupplevelse som orsak 
till sömnsvårigheter 

Smärtans betydelse 

The body is beaten up 
during surgery so I had 
expected some pain but I 
was not prepared to 
experience so much pain 

Oförbredd på så mycket 
smärta 

Smärtupplevelse Varierande smärtupplevelse Smärtans betydelse 

Although patients 
interviewed felt they had 
sufficient information, it 
appears this was 
predominantly about the 
surgery, little about 
recovery 

Tillräcklig information om 
operationen, men 
otillräcklig om 
återhämtningen  

Otillräckligt med 
information 

Upplevelse av att ta till sig 
information 

Att inte känna sig 
tillräckligt förberedd 

There is less risk of a heart 
attack now. The fear of 
another heart attack goes. 
If you don't have the 
operation, you, are likely 
to have a heart attack 

Risken och rädslan för en 
ny hjärtattack är mindre. 
Om operationen inte hade 
genomförts hade kanske en 
ny hjärtattack hade inträffat 

Minskad risk för 
hjärtattack 

Upplevelse av att få en andra 
chans i livet 

Att återgå till sitt normala 
liv 

I should be happy. I sort of 
get a bit depressed 
sometime 

Borde uppleva glädje men 
depressionen tar över 

Depression  Upplevelse av att känna sig 
orolig och nedstämd 

Att återgå till sitt normala 
liv 
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