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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Det finns effektiv behandling som ökar chanserna för att överleva en hjärtinfarkt. 
Då den medicinska behandlingen inte är tillräcklig kan bypasskirurgi utföras. Syftet med 
ingreppet är att återställa det normala blodflödet i hjärtats kranskärl. Ibland sker operationen 
akut, i andra fall får personen vänta. Den vårdande sjuksköterskan måste ha kunskap om hur 
patienten upplever sin vardag för att förstå vad personen genomgår. Syfte: Att beskriva hur 
personer upplevde sin livsvärld i väntan på en koronar artery bypassoperation. Metod: En 
kvalitativ litteraturstudie som grundas på artiklar med kvalitativ metod. Den manifesta 
innehållsanalysen är utförd efter Graneheim och Lundmans beskrivning. Resultat: Personerna 
upplevde ångest och oro, begränsningar och maktlöshet. Oron och ångesten berodde på 
många olika faktorer, men den mest framträdande berodde på deras hjärtsjukdom och rädsla 
för att inte överleva väntan och operationen. Många av personerna var tvungna att sluta 
arbeta, sluta med sina fritidssysselsättningar och vardagliga aktiviteter så som hushållssysslor. 
Detta påverkade dem socialt och de började känna en ensamhet. Många av personerna kände 
att de inte fick information om när operationen skulle utföras och kände sig begränsade med 
att kunna leva som vanligt. De kände även att de inte var delaktiga i processen och kände en 
maktlöshet. Slutsats: Om sjukvårdspersonalen blir bättre på att hålla en kontinuerlig kontakt 
med patienten och informera denne om situationen och hur problemet ska lösas. Detta skulle 
kunna hjälpa personen med att få svar på sina frågor och att känna sig sedd, detta skulle leda 
till att personen känner sig mindre osäker och mer trygg i sin situation.  
 
 
 
 
Nyckelord: koronar artery bypassoperation, livsvärld, upplevelse. 
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INLEDNING 
 
Då en patient har en sjukdom och väntar på behandling måste en sjuksköterska kunna ge 
patienten det stöd som han eller hon behöver i sin väntan. Sjuksköterskan måste ha kunskap 
om hur patienten upplever sin vardag för att förstå vad personen genomgår. Denna studie görs 
för att öka förståelsen hur personers vardag kan påverkas i väntan på en koronar artery bypass 
operation.  
 

BAKGRUND 
 
Enligt Socialstyrelsens folkhälsorapport (2009) är den vanligaste dödsorsaken i Sverige hjärt- 
och kärlsjukdomar och den största andelen av dödliga hjärtsjukdomar utgörs av hjärtinfarkt 
och hjärtsvikt. Under de senaste 20 åren har dock hjärtsjukdomarna minskat och chanserna att 
överleva en hjärtinfarkt har ökat. Anledningen till den lägre insjukningen är minskad rökning 
samt en sjunkande nivå av blodfetter hos befolkningen. Ytterligare en anledning till att 
chanserna att överleva en hjärtinfarkt har ökat beror på att behandlingsmetoderna har 
genomgått en drastisk utveckling. Detta gäller både operativa ingrepp samt en effektivare 
läkemedelsbehandling (Socialstyrelsen, 2009).   
 
I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård (2008) skrivs det att om den 
medicinska behandlingen är otillräcklig och inte symtomlindrar nog är bypasskirurgi och 
perkutan coronar intervention (PCI) andra metoder för att lindra symtomen då dessa ingrepp 
återställer det normala blodflödet i hjärtat. Bypasskirurgi är ett bättre alternativ då en 
livsförlängande effekt förväntas. Likaså förekommer det färre återfall vid bypasskirurigi än 
vid ballongvidgning (Socialstyrelsen, 2008). Det vanligaste ingreppet inom hjärtkirurgi är 
kranskärlskärlkirurgi och år 2008 genomfördes det över 3500 bypassoperationer i Sverige 
(Svensk thoraxkirurgisk förening, 2008). 
 

Anledningen till att en koronar bypass operation görs 
 
Ericsson & Ericsson (2008) skriver att vid ischemisk hjärtsjukdom är blodflödet i hjärtats 
kranskärl försämrat vilket innebär att syresättningen till hjärtat blir otillräckligt, så kallad 
myokardischemi. Myokardischemi kan visa sig genom kärlkramp, hjärtinfarkt, arytmi, 
hjärtsvikt eller plötslig död. Ett tidigt tecken på myokardischemi är angina pectorisbesvär. 
Vilka visar sig genom akuta bröstsmärtor som förekommer då personen anstränger sig. När 
blodflödet i kranskärlen är mindre än hälften av det normala uppträder även dessa symtom vid 
vila. Då läkemedelsbehandling vid svår angina pectoris inte är tillräcklig kan kärlkirurgi 
utföras. En metod är en koronar artery bypassoperation, denna genomförs då hjärtats 
kranskärl är förträngda och görs framförallt för att symtomlindra patienter med svåra besvär 
vid angina pectoris (Ericsson & Ericsson, 2008). Ofta blir resultatet lyckat och vid svårare 
kranskärlsförträngningar. En koronar artery bypassoperation en bättre metod för patienter som 
har flera förträngningar i samma kärl (Socialstyrelsen, 2008). Underwood, Firmin & Jehu 
(1993) bekräftar att koronar bypasskirurgi har en god effekt på att anginasymtom och en god 
överlevnadseffekt på lång sikt. 



 2 

Hur en bypassoperation går en till 
 
Enligt Järhult & Offenbartl (2006) genomförs en bypassoperation för att leda blodet runt 
förträngningen i hjärtats kranskärl. Förbikopplingen görs med hjälp av patientens egna vena 
saphena magma och arteria mammaria interna. Kärlet sys på från aorta och leder förbi det 
tilltäppta kärlet och in i kranskärlet igen. Under en bypassoperation kan upptill sex stycken 
förbikopplingar göras. För att kunna operera på hjärtat då det står still, måste blodet kylas ner. 
Under operationen kopplas patientens blodcirkulation till en hjärt-lungmaskin vilken tar över 
lungornas gasutbyte och hjärtats pumpfunktion. Hjärt- och lungmaskinen kyler blodet tills 
patientens kroppstemperatur är nere på ungefär 28 grader Celsius. Genom att kyla hjärtat med 
is samt att spola det blodtomma hjärtat med kyld saltlösning förlamas hjärtmuskelaktiviteten. 
Detta gör att hjärtat slutar att slå och det gör det enklare att operera hjärtat då det är stilla. Då 
operationen är klar börjar blodet att rinna tillbaka in i hjärtat. Ofta utvecklas ventrikelflimmer 
som måste defibrilleras till sinusrytm. Stegvis tar hjärtat tillbaka sin uppgift och patienten kan 
kopplas från hjärt- och lungmaskinen. Genom att utföra en operation med hjälp av en hjärt- 
och lungmaskin så finns det möjlighet att kunna operera i upp till fyra timmar (Järhult & 
Offenbartl, 2006). 
 

DEFINITION AV BEGREPP 
 
Väntan 
Stipulativ definition: En person som är i behov av en behandling men som fortfarande väntar 
på att behandlingen ska genomföras.   
 
Upplevelse 
Det är svårt att hitta en definition på begreppet upplevelse. Att uppleva beskrivs av 
Nationalencyklopedin (1996) som något som direkt berör en person. Enligt Laing (1982) är 
upplevelser inte en objektiv fakta och att en upplevelse kan inte överföras till någon, den är 
unik. Det är omöjligt för en människa att veta och förstå om hon inte själv har upplevt det. 
Alla människor befinner sig i en värld som vi bedömer och tolkar vad den står för och vad den 
utvisar (Laing, 1982). Stipulativ definition: Upplevelse är hur personen i fråga uppfattar och 
tolkar situationen som den befinner sig i. Detta genom känslor, fysiska och psykiska faktorer. 
 
Livsvärld 
Enligt Dahlberg, Suserud, Nyström, Segersten & Fagerberg (2003) innefattar livsvärlden det 
som en person kan uppleva i sitt dagliga liv. Människans upplevelser och erfarenheter 
understryks genom livsvärldsperspektivet. Människan lever ständigt i sin livsvärld och det är 
den verkligheten som vi omedvetet tar för givet (Dahlberg et al. 2003).  
 

TEORETISK REFERENSRAM 
 
Travelbee (1971) menar att både sjukdom och lidande är erfarenheter som alla personer någon 
gång i livet upplever och dessa kan vara både mentala och psykiska. Att vara sjuk innebär att 
känna sig ensam och rädd inför det kända eller för det okända. Det är svårt att leva i nuet samt 
den ovissa framtiden. Sjukdomen leder till oro för ekonomin, att klara av sina primära utgifter 
samt att kanske förlora sitt jobb på grund av mycket frånvaro. Ofta finns det en oro för sina 
anhöriga och att den drabbade personen ska vara en börda för dem samt en oro över vad som 
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skulle hända om han eller hon dog som en följd av sjukdomen. Att vara sjuk innebär även att 
känna smärta och att uppleva en desperation av att behöva vänta (Travelbee, 1971).    
 
Lidande är en erfarenhet som uppfattas och genomgås individuellt och som är unik för varje 
människa. En persons reaktion och lidandet är beroende på vad personen har för erfarenheter 
och har upplevt tidigare. Lidandet uppstår då personen utsätts för stressande svårigheter och 
ofta ställs frågan vad har hänt och varför. Då personen upplever minskat självförtroende, 
minskad kroppslig funktion, status och anseende kan detta leda till att personen utvecklar en 
depression (Travelbee, 1971). 
 
En individ kan uppleva en djup känsla av värdelöshet då denne känner sig hjälplös och 
beroende av andra människor. Om ingenting kan göras för att omvända sjukdomen drabbas 
personen av hjälplöshet och inser att han eller hon inte kan påverka sitt öde (Travelbee, 1971). 
 
Travelbee (1971) beskriver omvårdnad som en mellanmänsklig process då en sjuksköterska 
hjälper en individ, familj eller ett samhälle att klara av erfarenheter av sjukdom eller lidande. 
Sjuksköterskan hjälper även människor att finna mening i dessa situationer. Den drabbade ska 
kunna få den hjälp som sjuksköterskan kan ge. Att lära känna den drabbade personen är lika 
nödvändigt och självklart som att ge fysisk omvårdnad (Travelbee, 1971).   
 
I fortsättningen av denna studie kommer jag att benämna patienter eller deltagare i studier 
som personer samt benämna koronary artery bypassoperation som bypassoperation.  
 

 SYFTE 
 
Att beskriva hur personer upplevde sin livsvärld i väntan på en koronar artery 
bypassoperation. 

 

METOD 
 
Studien var en litteraturstudie av artiklar med kvalitativ metod. Detta då Dahlberg (1997) 
skriver att kvalitativa metoder inom forskning gör att den unika individen inte försvinner i ett 
medelvärde. 
 

Urval 
 
Inklusionskriterierna var 

• granskade vetenskapliga artiklar 
• artiklarna som var skrivna på engelska 
• artiklarna fick inte vara publicerade innan år 2000  
• studierna skulle vara gjorda inom västvärlden.   

 
Exklusionskriterier var 

• artiklar med kvantitativ metod.  
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• artiklar som beskrev personens situation både i väntan till operation och efter den 
genomförda operationen.  

 
 
Sökorden var: koronar bypassoperation, väntelista, upplevelse, livsvärld, känslor och 
erfarenhet. MeSh termerna var: coronary artery bypass, waitlist, experience, lifeworld och 
feelings. Texterna granskades utifrån Willman och Stoltz (2002) metod för 
litteraturgranskning, se bilaga 4. Mitt resultat grundar sig på sju stycken artiklar med 
kvalitativ metod.  För artikelöversikt och kvalitetsgranskning se bilaga 1.  
 

Tillvägagångssätt 
 
Arbetet började med att välja ut passande sökord. Dessa översattes sedan till engelska med 
hjälp av SweMesh. Artikelsökningen utfördes i Cinahl, ELIN@Blekinge och Medline. 
Gemensamt för Cinahl och Medline är att dessa databaser innehåller referenser inom 
omvårdnadsområdet (Willman & Stoltz, 2002).  ELIN@Blekinge är en fulltextdatabas som är 
användbar inom många olika ämnesområden bland annat omvårdnad. Under artikelsökningen 
utökades sökorden för att precisera sökningen. I sökningen efter artiklar begränsades 
sökningen med hjälp av att söka endast på granskade artiklar och de som fanns att tillgå i 
fulltext format. Studier som belyste hur personerna upplevde sin vardag både före och efter 
operationen sållades bort, eftersom endast de studier som innefattar väntan på operation var 
intressanta för min studie. En utav artiklarna var gjord med både kvalitativ och kvantitativ 
metod. Endast resultatet av den kvalitativa delen av artikeln analyserades. Se bilaga 2 som 
visar en sammanställning av artikelsökningen. Då jag hämtade en artikel i fulltext fann jag en 
annan studie som var gjord av samma författare. Genom manuellsökning i databasen Google 
Scholar hittade jag den i fulltext.  

Analys 
 
Materialet litteraturgranskades utifrån Willman och Stoltz (2002) metod för litteratur 
granskning. Efter det utfördes analyseringen efter Graneheim & Lundmans (2003) 
beskrivning av manifest innehållsanalys. En manifest analys inriktar sig på det synliga och 
uppenbara i texten (Friberg, 2006).  
 
Texten delades in i meningsenheter som sedan kondenserades, vilket innebär att texten 
förkortades men att innebörden behölls. Efter kondenseringen kodades textenheterna. 
Koderna formades så att de förstods i sammanhanget.  De olika koderna jämfördes sedan med 
varandra utifrån deras likheter respektive olikheter, vilka sedan sorterades sedan in i olika 
kategorier. Graneheim & Lundman (2003) skriver att en kategori är den röda tråden genom 
koderna och dessa svarar på frågan vad.   
 
Då jag låtit arbetet ligga lite så läste jag min kondensering igen och kunde då ändra några 
mindre kategorier så att de passade in i de olika större kategorierna. Till slut fann jag fem 
stycken olika kategorier som jag har grundat mitt resultat på. Se bilaga 3 på exempel på 
analysering.  
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RESULTAT 
Resultatet presenterar fem olika kategorier. Dessa är oro och ångest, begränsningar, 
maktlöshet, stöd och kunskap och möjligheter. 
 

Oro och ångest 
 
Personerna som väntade på operation kände en känsla av oro och ångest vilket visades i flera 
studier (Fitzimons, Parahoo & Stringer, 2000; Fitzsimons, Parahoo, Richardsson & Stringer, 
2004; Karlsson, Johansson & Lindell, 2005; McCormik, Naimark & Tate, 2006; McCormick, 
McClements & Naimark, 2005).   
 
Det fanns blandade uttryck för oro bland personerna under sjukdomsförloppet och många 
drabbade personer kände sig osäkra och sårbara i den okända och riskfyllda situationen 
(Karlsson, Johansson & Lindell, 2005). 
 
Oro var en utav de mest dominerande känslorna hos personer som väntade på operation och 
den största källan till oro var den överhängande operationen som skulle genomföras och 
deltagarnas hjärtproblem (Fitzimons, Parahoo & Stringer, 2000). En källa till den oro och 
ångest som personerna kände var om deras sjukdom skulle förvärras och om personerna inte 
skulle överleva väntetiden eller den planerade operationen (Fitzimons, Parahoo & Stringer, 
2000; McCormick, McClements & Naimark, 2005; McCormik, Naimark & Tate, 2006;  
Fitzsimons, Parahoo, Richardsson & Stringer, 2003; Screeche- Powell & Owen, 2003). 
 
Nästan alla personer i studien avslöjade att källan till oro var anginasymtom (Fitzsimons, 
Parahoo, Richardsson & Stringer, 2003). Då personerna inte kände av symtom hade de inte 
heller någon ångest medan då de kände ångest infann sig även symtom. Detta gjorde att 
symtomen blev en viktig faktor för ångesten under patientens väntetid (McCormik, Naimark 
& Tate, 2006). De drabbade personerna pratade också om sin sjukdoms svårighetsgrad och 
hotet som deras hjärtproblem utgjorde i deras liv gav personerna oro (Fitzimons, Parahoo & 
Stringer, 2000). En annan källa till oro var att många personer uppgav att de oroade sig för att 
deras nästa hjärtinfarkt skulle få dödlig utgång (Fitzsimons, Parahoo, Richardsson & Stringer, 
2003). 
 
Många deltagare uttryckte oro över den effekt som hjärtsjukdomen hade haft på deras livsstil 
vilket hade lett till mindre självständighet. Många deltagare blev oroliga till följd av att de inte 
kunde hantera sin fysiska oförmåga (Fitzsimons, Parahoo, Richardsson & Stringer, 2003).  
 
Personerna tyckte att familjeförhållandena hade ändrats under sjukdomstiden. Personerna 
rapporterade att det förekom spänningar och det fanns en tendens till överbeskyddande 
känslor från familjemedlemmarna. Många personer kände att familjen var överbeskyddande 
och alltid vaksamma på tecken till sjukdomen. De drabbade insåg att detta beteende berodde 
på oro från de anhöriga men trots detta fann många personer det som irriterande (Fitzimons, 
Parahoo & Stringer, 2000). Drabbade personer berättade att familjens ångest påverkade dem 
och gjorde deras egen ångest värre. Personerna valde därför att undanhålla sina erfarenheter 
för familjen detta för att familjens ångest inte skulle bli starkare och i sin tur påverka den 
drabbade personen (McCormick, McClements & Naimark, 2005). De drabbade personerna 
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var även oroliga för att deras anhöriga kände oro för dem (Karlsson, Johansson & Lindell, 
2005) och personerna uppgav att känslan av att vara bortglömd oroade dem (Fitzsimons, 
Parahoo, Richardsson & Stringer, 2003).  

 

Begränsningar 
 
Det var svårt för personerna att erkänna sjukdomen som en verklig del i livet (Karlsson, 
Johansson & Lindell, 2005).   
 
Nästan alla upplevde bröstsmärta och många kände att det var en svårighet. Bröstsmärtan 
gjorde också personerna ständigt påminda om deras situation och deras svårighetsgrad i 
sjukdomen (Fitzimons, Parahoo & Stringer, 2000). Många personer uttryckte en rädsla för 
döden då smärtan gjorde sig påmind (Mooney, Fizsimons, & Richardson, 2007). Symtomen 
under väntan skapade rädsla och påverkade personerna i deras fysiska aktivitet (McCormik, 
Naimark & Tate, 2006). Smärtan begränsad den fysiska aktiviteten och hindrade personerna 
från vad som ansågs vara en normal livsstil (Fitzimons, Parahoo & Stringer, 2000). 
 
De flesta personerna i studien var tvungna att sluta arbeta, detta på grund av deras 
hjärtsjukdom. Vissa personer slutade på eget bevåg medan andra efter inrådan (Fitzimons, 
Parahoo & Stringer, 2000; McCormick, McClements & Naimark, 2005). Några insåg att 
arbetet var för krävande för dem (Fitzimons, Parahoo & Stringer, 2000). Andra personer valde 
att ändra arbetsuppgifter till mindre ansträngande uppgifter. Många personer försökte leva 
som vanligt, men symtomen satte begränsningar (McCormick, McClements & Naimark, 
2005). Många personer uttryckte att det var tråkigt att inte kunna arbeta, detta ledde till att de 
missade sociala aktiviteter (Fitzimons, Parahoo & Stringer, 2000). Några personer uppgav att 
sjukdomen begränsade deras sociala kontakter och deras förmåga att umgås. De fick ge upp 
sina fritidsintressen och hobbys men även också sina vardagliga sysslor som exempelvis 
hushållssysslor. Dessa förändringar begränsade deras sociala nätverk (Fitzimons, Parahoo & 
Stringer, 2000). Många personer började känna sig ensamma och isolerade då deras sociala liv 
påverkades (Fitzimons, Parahoo & Stringer, 2000). Personerna beskrev att de kände 
ensamhet, i olika situationer. Ensamheten påverkade humöret på ett negativt sätt (Karlsson, 
Johansson & Lindell, 2005).  Personerna beskrev att deras fysiska styrka hade förändrats och 
detta ledde till frustration då de inte kunde behålla sin vardagliga livsstil (Mooney, Fizsimons, 
& Richardson, 2007). Majoriteten av personerna hade svåra begränsningar i sin normala 
aktivitet. Många personer uttryckte minskad självkänsla (Fitzimons, Parahoo & Stringer, 
2000). Personerna var väl medvetna om sina begränsningar och tog inte livet för givet 
(Karlsson, Johansson & Lindell, 2005).  

 

Maktlöshet  
 
Många personer kände att de inte fick tillräcklig information, detta gällande den tidpunkt som 
operationen skulle genomföras, dettas visade flera studier (Fitzimons, Parahoo & Stringer, 
2000; McCormik, Naimark & Tate, 2006; Screeche- Powell & Owen, 2003). Detta skapade 
osäkerhet och en person uppgav att han funderade på om operationen skulle bli av 
överhuvudtaget (Screeche- Powell & Owen, 2003). Många uttryckte att de kände ilska och 
frustration, detta för att kön till operation var lång. Personerna kände att de inte hade någon 
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möjlighet att vara delaktiga och påverka tidpunkten då operationen skulle äga rum. Detta 
gjordes att personerna inte kunde leva sina liv som de ville. Genom osäkerhet under 
väntetiden skapades en känsla av maktlöshet, på grund av att deras livsstil var utan kontroll. 
Det var svårt för personerna att acceptera bristen av kontroll som påverkade deras liv. Många 
personer kämpade med sin maktlöshet medan andra lärde sig att leva med den. Många 
personer uttryckte att de var missnöjda med kvaliteten på servicen. De klagade på hur 
kirurgen bemötte dem och framför allt bristen av tid att träffa läkaren för att få svar på sina 
frågor (Fitzimons, Parahoo & Stringer, 2000). Personerna beskrev att mötena med läkaren 
hade en bristande kontinuitet och att personerna tyckte att det ofta var en en-vägs-
kommunikation. Då personerna kände sig illa behandlade och fick bristande information 
resulterade detta i missförstånd (Karlsson, Johansson & Lindell, 2005).  
 
 
Stöd 
 
Personerna tog avstånd från sjukdomen och de människor som fanns runt omkring (Karlsson, 
Johansson & Lindell, 2005). Det var viktigt för personerna att vara med andra människor som 
var i samma situation som de själva. Det gav dem en tröst av att de inte var ensamma om sina 
erfarenheter. Att möta någon som redan genomgått samma sak som väntade dem ingav ett 
lugn och en tröst. Stöd hjälpte personerna att anpassa sig till deras egen situation. Personerna 
uppgav att de saknade någon som peppade dem (Mooney, Fizsimons, & Richardson, 2007). 
Att vänner och släktingar kom på besök och hörde av sig var av stor betydelse för personerna. 
Kollegor som försökte göra det lättare på arbetsplatsen genom att ta över uppgiften en stund 
var också uppskattat (Karlsson, Johansson & Lindell, 2005). Människor som fanns till stöd i 
personernas liv hjälpte dem att minska sin ångest. Familj och vänner var viktiga för personen i 
väntan, både på gott och ont. Personerna talade om hur familjen och vännerna ständigt 
frågade om hur de mådde och om deras situation. Familjemedlemmarnas omtanke är en viktig 
del i den väntandes erfarenhet (McCormick, McClements & Naimark, 2005). 

  

Kunskap och Möjligheter  
 
Att öka kunskapen om sin egen gräns gällande motionering gjorde att personens 
självförtroende ökade. Genom den ökade kunskapen lärde sig personerna att hantera sina 
anginasymtom och det hjälpte dem att hantera sin väntan. Genom att informera personen om 
vad hon eller han kan göra själv för att påverka sin situation innan operationen kan hjälpa 
personerna att minska deras rädsla och ångest (Mooney, Fizsimons, & Richardson, 2007).  
 
Även om ångest och osäkerhet kan vara skrämmande så kan osäkerhet leda till något bra. 
Osäkerheten kan hjälpa personen att inte tappa hoppet utan att fortsätta att hoppas på ett 
positivt resultat (McCormik, Naimark & Tate, 2006). 
 
Personerna hoppades på att öka sin aktivitetstolerans för att kunna återgå till tidigare 
aktiviteter, arbete och sin hälsa, detta visade flera studier (McCormik, Naimark & Tate, 2006; 
Screeche- Powell & Owen, 2003; McCormick, McClements & Naimark, 2005). 
 
Trots att deltagarna kände osäkerhet i väntan på operationen och dess resultat så kunde de se 
möjligheten till deras psykologiska mål, att njuta av livet. Att njuta av livet definierades som 
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att få en inre ro. Stor del av de personer som ingick i studien hade en stor känsla av att 
operationen skulle skapa en stor lättnad (McCormick, McClements & Naimark, 2005).   

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
 
Om en empirisk studie hade gjorts hade det kanske blivit ett annat resultat. Eftersom tiden var 
knapp utfördes det en litteraturstudie med artiklar med kvalitativ metod. En litteraturstudie 
innebär att söka, kritiskt granska och samla litteratur inom det valda området. Syftet är att 
utföra en sammanställning av fakta från tidigare genomförda empiriska studier. Den 
kvalitativa ansatsens mål är att beskriva, förstå, tolka och förklara. Forskaren strävar efter att 
få en helhetsförståelse av en unik situation (Forsberg & Wengström, 2003).  
 
Antalet artiklar med kvalitativ metod var begränsat. Detta gjorde att en artikel som hade både 
kvalitativ och kvantitativ metod analyserads. Då analyserades endast resultat av den 
kvalitativa delen av artikeln. I efterhand kan man säga att inklusionskriterierna för studien var 
lite för snäva jag kunde ha haft lite bredare sökkriterier för att få fram ett större urval av 
artiklar. Under artikelsökningen hittades ett begränsat antal artiklar med kvalitativ metod och 
desto fler artiklar med kvantitativ metod i ämnet. En annan studie som hade varit intressant att 
göra är att göra en studie som grundar sig på artiklar med kvantitativ metod och jämföra 
resultaten. Exklusionskriterier under studien blev artiklar med kvantitativ metod och att 
sortera bort artiklar som inriktade sig på personens situation både före och efter operationen. 
Att ha med sökordet qualitative analysis från början hade sparat mycket tid genom att sortera 
bort ointressanta artiklar.  
 
Studien grundar sig på sju stycken artiklar med kvalitativ metod. Studierna är utförda i Nord 
Irland, Storbritannien, Sverige och Kanada. Många av de analyserade artiklarna speglade 
samma resultat och jag anser att de stämmer överrens med det utsatta syftet för studien. Vad 
gällande konsekvenser av att använda sig av artiklar från olika världsdelar så bedrivs vården i 
Västeuropa genom finansierad av skatte- och försäkringsmedel. Enligt SOU 2002:32 har 
Kanadas sjukvård många likheter med vården i Västeuropa (Socialdepartementet, 2002).  
 
Fördelar med att bearbeta materialet efter Graneheim & Lundmans (2003) beskrivning av 
manifest innehållsanalys är att hela resultatet ifrån artiklarna har noga granskats. Detta gör att 
delar som är viktiga inte har missats och ger resultatet ett heltäckande resultat.  
Nackdelar är att vissa delar av analysen är så snarlika varandra att det känns som att det är en 
upprepning om och om igen. En nackdel för min del är att jag ensam har analyserat och tolkat 
resultatet. Med detta menar jag att jag tolkar en sak på ett sätt medan någon annan kan tolkar 
samma sak på ett helt annorlunda sätt. 

 

Resultatdiskussion 
 
Studien visar att många personer som väntar på en korona artery bypass operation lider av oro 
och ångest. Det fanns flera olika anledningar till oron och ångesten. De mest framträdande 
orsakerna var att personerna kände av besvär som berodde på sjukdomen, det fanns en rädsla 
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av att inte överleva väntan och operationen och att deras sjukdom skulle medföra en förtidig 
död. Andra anledningar till oro och ångest var oro för sina anhöriga, personerna kände sig 
sårbara och rädda i den nya situationen och de uttryckte att sjukdomen hade lett till att de inte 
klarade av samma saker som de tidigare gjort, vilket ledde till att personerna blev mindre 
självständiga. En person som ständigt lever i sin sjukdom bli alltid påmind om sin situation. 
Att ständigt leva med oro och ångest kan göra att personen känner en hopplöshet som 
förvärrar situationen i den redan förändrade vardagen. Personen står ensam i sitt lidande, det 
finns igen som kan hjälpa personen att bära den bördan. En person som ständigt lever med 
ångest kan bli förändrad i sin personlighet. Personer som genomgår en stor förändring i sin 
vardag och som ständig känner av oro och ångest kan lätt gå in i en depression. Detta 
bekräftar Underwood, Firmin & Jehu (1993) som undersökte den psykologiska och sociala 
nedstämdheten hos patienter som väntade på en koronar artery bypassoperation. Denna studie 
visade att både oro och depression förekom bland personerna, det var dock vanligare med 
depression än med oro. Enligt Travelbee (1971) är både sjukdom och lidande erfarenheter 
som alla människor någon gång under livet kommer att utsättas för, det kan vara både mentalt 
och psykiskt. Lidandet är en erfarenhet som är unik och som genomgås individuellt. 
Personens tidigare erfarenheter spelar roll för hur personen hanterar och tolkar sin situation. 
Lidandet uppstår då en person utsätts för en svår stress och detta leder till att personen 
upplever minskat självförtroende, kroppslig funktion, status och anseende. Dessa faktorer kan 
göra att personen utvecklar en depression. Dahlberg et al. (2003) skriver att sårbarhet kan 
innebära att personen upplever att hennes kropp är förändrad och att hon inte längre känner 
igen sin egen kropp. Personen känner att hon eller han tappar sin egen kontroll över sitt liv 
och hon pendlar mellan hopp och förtvivlan.  
 
I studien framkom att många som väntade på operation kände av bröstsmärta. Smärtan gjorde 
personerna rädda och i sin tur satte upp begränsningar för personerna i deras vardag. Många 
personer var tvungna att sluta arbete, detta för att arbetet var för krävande för dem. Många 
fick även ge upp sina fritidssysselsättningar så som hobbys men också vardagliga sysslor så 
som hushållsarbete. Personens livsvärld påverkas på ett negativt sätt av många förändringar, 
så som att personen känner att hon är begränsad i sin livsvärld. Personen blir sjuk och kan inte 
leva sitt liv som vanligt, det vill säga så som personen vill. Då personen är sjuk är det kanske 
just deras arbete och fritidssysselsättning det som personen behöver för att hålla humöret 
uppe. Personen får komma ut, träffa och umgås med sina vänner och få någonting annat att 
tänka på. Underwood, Firmin & Jehu (1993) fann i deras studie att personerna berördes också 
på ett negativt sätt då deras humör påverkades och även deras familjeliv, arbete och 
fritidsintressen blev påverkade. Det kunde tydligt utläsas ett samband mellan tiden på 
väntelistan och hur hårt den drabbade personen påverkades.  
 
Studien visar att många personer uppgav att de kände sig ensamma och att sjukdomen gjorde 
att de förlorade stor del av sitt sociala nätverk. Ensamheten påverkade deras humör på ett 
negativt sätt och många kände sig frustrerade över att inte kunna leva sitt liv som vanligt. 
Dahlberg et al. (2003) beskriver ensamheten som existentiell, vilket innebär att ingen kan dela 
personens sjukdomslidande. Personen kan också påverkas av att människor i hennes närhet 
drar sig undan. Om närstående och vänner till personen drar sig undan kan detta vara mycket 
svårt för den drabbade. Som sjuksköterska måste man finnas där för personen. I många lägen 
kanske man inte behöver prata så mycket, det kan räcka att det finns någon till hands som kan 
lyssna och som ser personen för den som den är. Som sjuksköterska är det viktigt att motivera 
och stötta personen. Tänka på att inte utföra uppgifter åt personen som denna skulle vilja och 
kunna göra själv. Personen måste få känna att han eller hon kan göra nytta och att hon eller 
han behövs. 



 10 

 
Studien visade även att personerna tyckte att väntetiden var lång och att de var missnöjda med 
den service som de blev erbjudna. De uppgav att de inte fick tillräcklig information om när 
operationen skulle äga rum och att de inte fick möjlighet att ställa sina frågor till läkaren och 
att få svar på dem. Personerna tyckte att detta var frustrerande och personerna kände att de 
inte var delaktiga. Genom att informera personen skulle detta kunna hjälpa den att minska sin 
rädsla och ångest. Att väntetiden är lång till operation kan vara svårt att påverka. Det som kan 
påverkas är att personen känner att det finns någon som bryr sig om personen och behandla 
henne med respekt och accepterar personen för den som den är. Genom att se personen som 
en unik varelse och vara till stöd för personen kan räcka långt. Enligt Socialstyrelsen har 
personer som söker sjukvård rätt till tillfredställande information och ska ges möjligheter till 
att vara delaktiga i beslut rörande vård och behandling (Socialstyrelsen, 1996). Dahlberg et al. 
(2003) skriver att för att personen ska bli delaktig i vården så krävs det att personen ses som 
en unik individ och inte bara en person med en sjukdom som ska behandlas. Vårdaren måste 
kunna skapa en relation med personen och genom relationen ger vårdaren personen trygghet 
för att lidandet ska kunna lindras och välbefinnandet öka. Travelbee (1971) skriver att 
personen ska få den hjälp som sjuksköterskan kan ge. Vidare beskriver hon att omvårdnad är 
en mellanmänsklig process då sjuksköterskan hjälper en person, en familj eller ett samhälle 
med att klara av sina erfarenheter av sjukdom och lidande.  
 
Fördelarna med den teoretiska referensramen är att trots att det är nästan 40 år sedan 
Travelbee skrev sin bok så är det fortfarande aktuellt. Varje människa är unik och det finns 
inget som är rätt eller fel. Varje människa tolkar och upplever sin situation på sitt sätt. 
Personens tidigare erfarenheter spelar en stor roll och är en del av livet. Likaså att alla 
människor någon gång under livet upplever lidande. En nackdel med den teoretiska 
referensramen är att Travelbee skriver att sjuksköterskan måste lära känna patienten. Om 
sjuksköterskan träffar patienten regelbundet kan en relation utvecklas och sjuksköterskan kan 
nå patienten. I dagens samhälle är mötena korta med patienterna och patienten möter hela 
tiden olika personer inom sjukvården och frågan är hur lätt människor delger sina innersta 
tankar och erfarenheter med en människa som de bara känner flyktigt. 

 

SLUTSATS 
 
Det redovisade resultatet visar att personer upplever oro och ångest, begränsningar och 
maktlöshet. Till stor del är det ett lidande som sker i onödan. Om sjukvårdspersonalen blir 
bättre på att informera patienten om situationen, hur problemet ska lösas och att hålla en 
kontinuerlig kontakt med patienten skulle detta bidra till att personens osäkerhet minskar och 
personen kan känna sig mer trygg. Ett förslag till att underlätta för patienten är att 
sjuksköterskan skulle kunna informera patienten om nätverk och kontaktpersoner som kan 
hjälpa patienten att genomgå väntan. Resultatet visade att personer som träffar andra 
människor i samma situation känner att det gav en tröst att vara i närheten av andra människor 
som har samma erfarenhet. 
 
Förslag på vidare forskning är att göra en studie på hur personer som genomgått koronary 
artey bypassoperation, hur deras livsvärld är efter operationen. Har den blivit som innan, 
bättre eller sämre?  Och på vilket sätt? 
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BILAGA 1. EXEMPEL PÅ PROTOKOLL FÖR KVALITETSBEDÖMNING AV 
STUDIER MED KVALITATIV METOD.  
 
Tydlig avgränsning/problemformulering?  Ja  Nej 
 
Patientkarakteristika    Antal………………………… 
    Ålder………………………… 
    Man/kvinna………………….. 
 
Är kontexten presenterad?   Ja  Nej 
 
Etiskt resonemang?   Ja  Nej 
 
Urval    

- Relevant?   Ja  Nej 
- Strategiskt?   Ja  Nej 

 
Metod för 

- urvalsförfarande tydligt beskriven? Ja  Nej 
- datainsamling tydligt beskriven?  Ja   Nej 
- analys tydligt beskriven?  Ja  Nej 

 
Giltighet 

- Är resultatet logiskt, begripligt?  Ja  Nej 
- Råder datamättnad?  Ja  Nej 
- Råder analysmättnad?  Ja  Nej 

 
Kommunicerbarhet 

- Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja  Nej 
- Redovisas resultatet i förhållande till  

            en teoretisk referensram?  Ja  Nej 
 
 
Genereras en teori?   Ja  Nej 
 
Huvudfynd 
Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivningen/analys adekvat? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Sammanfattande bedömning 
 

Bra  Medel  Dålig 
 
Kommentar………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Granskare (sign)…………………………….
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         BILAGA 2. ARTIKELÖVERSIKT OCH KVALITETSGRANSKNING 
 
Författare 
& Land 

Titel Tidskrift 
& årtal 

Syfte/forskningsfråga Metod Resultat  Kvalitets
bedömni
ng 

Fitzimons, 
D., Parahoo, 
K., & 
Stringer, M. 
 
Nord Irland 

Waiting for 
coronary 
artery bypass 
surgery: a 
qualitative 
analysis. 

Journal of 
Advanced 
Nursing. 
 2000  

Att beskriva patienters 
tankar och känslor 
under deras första år på 
väntelistan samt att 
utvärderad effekten på 
patienternas hälsa.   

Interjuver med 70 
personer som väntade 
på operation. Första 
intervjun ägde rum 
efter 2-4 veckor efter 
att de blev godkända 
för operation och 
sedan efter 6 månader 
och till sist efter 12 
månader på vätelistan.  

Resultatet visade att 
personerna kände 
osäkerhet, bröstsmärta, 
ångest, maktlöshet, 
missnöje med servicen, 
ilska/frustration, minskad 
psykisk styrka, ändrad 
självkänsla och ändrade 
sociala relationer.  
 
 

Bra   

Fitzsimons, 
D., Parahoo, 
K., 
Richardsson
, S. G., & 
Stringer, M. 
 
Nord Irland 

Patient 
anixiety 
while on a 
waiting list 
for coronary 
artery bypass 
surgery: A 
qualitative 
and 
quantitative 
analysis. 

Heart & 
Lung 
2003 
 

Att beskriva naturen 
och intensiteten av 
ångest hos patienter 
som väntar på koronar 
artery bypass operation.  

En kvalitativ intervju 
med 70 patienter som 
väntar på operation.  

Resultatet visade 5 källor 
till ångest. Dessa var 
bröstsmärta, osäkerhet, 
rädsla för operation, 
fysisk styrka och 
missnöje.   
 
 

Medelbra 
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Karlsson, 
A., 
Johansson, 
M., & 
Lindell, E. 
 
Sverige 

Fragility- the 
price of 
renewed life. 
Patients 
experience of 
open heart 
surgery. 

Europen 
Journal of 
Cardiovas
cular 
Nursing 
2005 

Att beskriva patientens 
erfarenhet av öppen 
hjärtkirurgi i ett 
livsvärldsperspektiv.   

Interjuv med 14 
patienter som har 
behandlats med 
koronar artery bypass 
kirurgi och/eller 
hjärtvalvsoperation.  

Personerna kände 
instabilitet, distans, 
osäkerhet, sårbarhet, 
beroende och 
tacksamhet.  
 
  

Bra   

McCormik, 
K., 
Naimark, 
B., & Tate, 
R 
 
Canada 

Uncertainty, 
symptom 
distress, 
anxiety, and 
functional 
status in 
patients 
awaiting 
coronary 
artery bypass 
surgery. 

Heart & 
Lung 
2006 
 

Att beskriva osäkerhet, 
ångest stressande 
symptom och 
funktionell status hos 
personer på väntelistan 
för koronar artery 
bypass operation. Även 
att undersöka om 
längden på väntan hade 
inverkan på 
psykosomatisk och 
undersöka metoden 
semistrukturerade 
interjuver.  

Telefonintervju med 
42 personer. Frågorna 
var semistrukturerade.  

Längden på väntan 
påverkade personernas 
psykosociala stress och 
fysiska kondition.  
 
 

Bra  

McCormick
, K., 
McClement
s, S. & 
Naimark, B. 
 
Canada 

A qualitative 
analysis of 
the 
experience of 
uncertainty 
while 
awaiting 
coronary 
artery bypass 
surgery. 

Canadian 
Journal of 
Cardiovas
cular 
Nursing 
2005 

Att presentera en 
kvalitativ granskning av 
fenomenet osäkerhet för 
patienter i väntan på en 
koronar artery bypass 
operation.  

Telefonintervju med 
25 personer frågorna 
var semistrukturerade.   

Tre kategorier 
presenterades. Dessa var 
att ta ansvar, få tillbaka 
sitt liv och att få 
operationen gjord.  
 
  

Bra   
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Mooney, 
M., 
Fizsimons, 
D. & 
Richardson, 
G. 
 
Nord Irland 

“No more 
couch-
potato!” 
Patients’ 
experience of 
a pre-operativ 
programme 
of cardiac 
rehabilitation 
for those 
awaiting 
coronary 
artery bypass 
surgery. 

European 
Journal of 
Cardiovas
cular 
Nursing 
2007 

Att beskriva patientens 
erfarenhet av ett pre-
operativt program för 
personer som väntar på 
koronar artery bypass 
operation.  

Interjuver med 8 
patienter som väntade 
på icke brådskande 
koronar artery bypass 
operation. Efter att de 
hade genomgått ett 
pilotprogram på 12 
veckor för personer 
med hjärtrelaterad 
rehabilitering.  

Upplevelse av att få bra 
stöd, bli mer vältränad, 
komma över rädsla, få 
information om det som 
komma skall och 
reflektion över 
situationen.  
 
 

Bra   

Screeche-
Powell, C. 
& Owen, S. 
 
England 

Early 
experiences 
of patients 
waiting to be 
accepted for 
CABG. 

British 
Journal of 
Nursing 
2003 

Att utforska patienters 
reaktioner och 
erfarenheter under tiden 
mellan deras angiografi 
tills att de blev 
placerade på väntelistan 
till koronar artery 
bypass operation.  

Intervju med 6 
patienter. Intervjun 
spelades samtalen in.   

Resultatet visade att 
patienterna kände oro 
och ångest, osäkerhet, 
hopp, acceptans, 
frustration, förnekelse, 
förvirring, chock och 
skuld.  
 
Kvalitetsbedömning: 
Medel bra 

Medel 
bra 
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BILAGA 3. RESULTAT AV ARTIKELSÖKNING 
 

Siffrorna inom ( ) visar de artiklarna som har förekommit i tidigare artikelsökning.  

  
ELIN@BLEKINGE 
Sökord Antal träffar Lästa abstract Använda 

artiklar. 
Coronary artery bypass AND  
Waiting lists  

18 6 2 

Coronary artery bypass AND 
lifeworld 

1 1 1 

Coronary artery bypass AND  
Emotions 

6 1 0 

Coronary artery bypass AND 
Fear  

17 5 2 (1) 

 
 
MEDLINE 
Coronary artery bypass AND  
Waiting lists 

28   

Coronary artery bypass AND  
Waiting lists AND experience 

3 2 1 

Coronary artery bypass AND 
lifeworld 

0 0 0 

Coronary artery bypass AND 
Experience AND emotions  

2 0 0 

Coronary artery bypass AND 
Emotions AND Waiting lists 

0 0 0 

Coronary artery bypass AND  
Waiting lists AND qualitative 
analysis 

1 1 (1) 

 
 
PUBMED 
Coronary artery bypass AND  
Waiting lists 

60   

Coronary artery bypass AND  
Waiting lists AND Emotions 

20 8 5 (4) 

Coronary artery bypass AND  
Waiting lists AND Life world 

0 0 0 

Coronary artery bypass AND  
Life world 

32 1 0 

Coronary artery bypass AND  
Waiting lists AND Qualitative 
analysis 

6 4 3 (3) 
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CINAHL 
Coronary artery bypass AND  
Waiting lists 

4 3 (1) 

Coronary artery bypass AND  
experience 

40   

Coronary artery bypass AND 
Experience AND  Waiting lists  

1 1 (1) 

Coronary artery bypass AND  
Life world 

0 0 0 

Coronary artery bypass AND  
Waiting lists AND Emotions 

1 1 (1) 

Coronary artery bypass AND  
Waiting lists AND Qualitative 
analysis 

1 1 (1) 

 
 
GOOGLE SCHOLAR 
Manuellsökning 1 1 1 
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 BILAGA 4. EXEMPEL PÅ ARTIKELANALYS 
 
Meningsenhet Översättning Kondensering Kod Kategori 

For most, their 
heart problem 
and imminent 
surgery were the 
primary source 
of anxiety.... 

För de flesta sina 
hjärtproblem och 
överhängande 
kirurgi var den 
främsta källan 
till oro… 

Främsta källan till oro 
var deras 
hjärtproblem och den 
överhängande 
kirurgin som väntade 
dem. 

Oro Oro och 
ångest 

One of the most 
predominant 
feelings 
expressed by 
participants was 
anxiety. 

En av de mest 
dominerande 
känslor som 
uttrycks av 
deltagarna var 
ångest. 
 

Dominerande känsla 
var ångest. 

Ångest Oro och 
ångest 

Many felt that 
their lives were 
on hold, and that 
they could not 
make plans for 
the future as a 
result.  

Många upplevde 
att deras liv låg 
på is, och att de 
inte kunde göra 
upp planer för 
framtiden som 
ett resultat. 
 

Kunde inte planera 
inför framtiden.  

Begränsning Begränsningar 

All participants 
but one 
experienced 
chest pain, and 
many expressed 
that this was a 
major difficulty 
in their lives. 

Alla deltagare 
utom en 
upplevde ont i 
bröstet, och 
många uttryckte 
att detta var en 
stor svårighet i 
deras liv. 
 

Många upplevde 
bröstsmärta och att 
det var en stor 
svårighet. 

Smärta, svårighet. Begränsningar 
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