


EFTER 

HJÄRTOPERATIONEN 

EN LITTERATURSTUDIE KRING PATIENTENS 
UPPLEVELSER AV DEN FÖRSTA 
POSTOPERATIVA TIDEN I HEMMET. 

 

KRISTINA ENGELS   
MARIE GREENE 
 

Engels, K & Greene, M 

Efter hjärtoperationen. En litteraturstudie kring patientens upplevelser av den 

första postoperativa tiden i hemmet. Examensarbete i vårdvetenskap 15 

högskolepoäng. 

Blekinge Tekniska högskola, Sektionen för hälsa, 2008 

Nya operationsmetoder inom hjärtkirurgin effektiviserar sjukhusvården och kan 

medföra kortare vårdtider för patienten. Kunskap och förståelse kring patientens 

upplevelser efter operationen, bidrar till att vård och behandling på sjukhus 

optimeras. Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av 

den första tiden i hemmet efter en hjärtoperation. Metoden utgörs av en 

litteraturstudie. Med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys har tio artiklar 

analyserats. Resultatet utmynnade i sex kategorier: den förändrade kroppen 

påverkar återhämtningen, mentala och kognitiva förändringar, när förväntningarna 

inte infrias, när livet återvänder till det normala, behov av hjälp och stöd och 

förtröstan inför framtiden. Patienterna uppfattade att de varit med om ett trauma 

som skapade en oförutsägbar och främmande kropp. Smärtan var svårtolkad och 

stark och humöret pendlade mellan ytterligheter. Livet kunde ta slut vilken sekund 

som helst. Det saknades information och beroendet till familjen och vännerna var 

stort. Upplevelsen av att ligga andra till last var betydande för många. Trots detta 

ville patienterna tag i sina liv och återvinna sin hälsa genom egen initiativkraft. 

Sårbarheten följde patienterna genom den första tiden och skapade ett medvetande 

om att de hade varit med om något utöver det vanliga. Hopp och förtröstan fanns 

hela tiden som ett sätt att gå vidare och tro på framtiden. 

Studiens resultat öppnar möjligheter för framtida forskning kring frågor om vad 

som händer med patienterna om sjukhusen kortar ner vårdtider. Hur patienternas 

livsvärld påverkas och vad innebär det för dem som är närstående. 

Nyckelord: förväntningar, hjärtoperation, kvalitativa studier, litteraturstudie 

livsvärldsperspektiv, postoperativt, återhämtning. 
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INTRODUKTION 

En hjärtoperation är för många människor en livsavgörande händelse och kan 

upplevas som en traumatisk kris. Det är också ett högspecialiserat ingrepp med 

mycket teknisk apparatur till höga kostnader. Risken kan vara stor att teknik och 

kirurgiska landvinningar bidrar till att helheten glöms bort och därmed också 

patientperspektivet. Information och emotionellt stöd är en av de viktigaste 

utmaningarna för sjuksköterskan när det gäller att möta upp mot patientens behov 

(Eide & Eide, 1997).  

I Sverige precis som på många andra håll i världen görs försök att korta ner 

vårdtiderna på sjukhusen. Forskning och utveckling pågår hela tiden och ny teknik 

påskyndar det kroppsliga tillfrisknandet och minskar behovet av den specifika 

sjukhusvården. Förkortad vårdtid på sjukhuset ställer nya krav på såväl patienter 

som dem som vårdar. På universitetssjukhuset i Lund har det startats upp 

forskning kring en ny operationsteknik med syfte att påskynda det postoperativa 

förloppet. Tanken är att vårdtiden från nuvarande fem till sex dagar skulle kunna 

minskas till kanske tre – fyra dagars vårdtid. Rent tekniskt är det möjligt men 

frågan är hur patienten upplever det och vad som händer när patienten kommer 

hem. Om vårdtiden förkortas minskar också tillfällena för sjuksköterskan att ge 

patienten den kunskap och de förutsättningar som behövs för att kunna tillfriskna, 

känna god livskvalitet och kunna starta upp ett arbete kring livsstilsförändringar. 

En comeback efter operation innebär ju ett slags återinträde till det vanliga livet 

men kanske kommer det att ta sig nya uttryck i nya handlingsmönster och 

positioner (Richt & Tegern, 2005).  

BAKGRUND 

Hjärtoperationen 
I Sverige görs i genomsnitt ca 8000 hjärtoperationer per år. Av dessa är drygt 

hälften kranskärlsoperationer, vilket är den vanligaste operationen (Svenska 

hjärtkirurgiregistret, 2005). En kranskärlsoperation (CABG, coronary artery 

bypass grafting), utförs då kranskärlen är så trånga av inlagringar (arterioskleros) 

att inte tillräckligt med blod kan försörja hjärtmuskeln med syre. Patienten får 

innan behandling som regel smärtor i bröstet vid ansträngning och ibland också 

vid vila. Blir det helt stopp utvecklas en hjärtinfarkt. Det finns ett flertal olika sätt 

att behandla dessa förträngningar. Operation väljs oftast då antal förträngningar är 

multipla och är placerade så att annan teknik inte är lika effektiv som operation. 

Då en kranskärlssjukdom är en kronisk sjukdom syftar operationen till att lindra 

ett symtom och/eller att förebygga risken för tidig död (Persson, 2002). 

I samband med operationen klyvs bröstbenet på längden för att kunna öppna 

bröstkorgen och på så sätt komma åt hjärtat. Läkningen av bröstbenet kan ge 

upphov till en del smärta under lång tid efter operationen. Under själva ingreppet 

försörjer en hjärt-lung maskin kroppen med syre den tid då hjärtat står stilla. Detta 

kan förorsaka påverkan på minne och koncentration vilket kommer att ha 

betydelse då patienten skrivs hem, exempelvis rekommenderas ingen bilkörning 

förrän efter fyra till sex veckor. För att få till stånd en ny blodbana förbi de gamla 

förträngningarna (by pass), används vener från benen och/eller en artär från 

insidan på bröstkorgsväggen. Detta innebär att nya kärl kommer att bildas i benen 

efter en tid för att återställa blodflödet efter borttagandet av ett eller flera kärl. 
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Innan detta sker kan patienterna få problem med svullna ben, smärta och ömhet 

där venen har plockats ut (Fåhraeus m fl, 1999). 

I samband med att kranskärlen opereras kan det för vissa patienter också vara 

nödvändigt att byta en av hjärtklaffarna då dessa också kan drabbas av 

förkalkningar som då innebär att de får svårt att fungera på rätt sätt. Patienterna 

kan då få symptom som andfåddhet och trötthet. Ett klaffbyte innebär för 

patienten samma typ av vård på sjukhuset som en kranskärlsoperation och 

rehabilitering och uppföljning sker på samma sätt. Det finns också ett antal andra 

mindre vanliga hjärtoperationer som alla har en liknande vård och rehabilitering 

som efter en kranskärlsoperation (Persson, 2002). 

Den första tiden hemma efter operation 
Enligt Ingemansson

1
 finns det en vedertagen definition kring begreppet ”första tiden” 

som anses vara de tre första månaderna efter operation. Här har överlevnad och direkt 

operationsrelaterade frågor stor betydelse och osäkerhet och rädsla att något ska 

hända är mer framträdande än under tiden därefter.  

Deaton m fl (2001) har gjort en jämförande studie mellan kranskärlsopererade 

patienter och patienter som genomgått en ballongvidgning (PCI). Patienterna 

intervjuades via frågeformulär ett halvår efter operationen. Hos de patienter som 

genomgått kranskärlsoperationen utryckte mer än hälften av de intervjuade 

bekymmer kring oro, depression, trötthet och koncentrationssvårigheter. I en annan 

studie beskrivs hur 76 patienter följdes upp efter CABG operation. Med fokus på 

patientens kognitiva funktion och kopplingen med den emotionella stress patienten 

utsätts för i samband med operation, kunde här ses att patientens upplevelser av en 

nedsatt kognitiv förmåga ledde till en ökad stress i det postoperativa skedet (Gallo 

m fl, 2005). I ytterligare en artikel beskrivs hur oron hos de opererade patienterna är 

stark under första veckan efter operation men hur den sedan minskar i intensitet 

efter sex veckor (Davies, 2000). Gallagher m fl (2004) har i en artikel följt olika 

parametrar hos 52 CABG opererade kvinnor en, tre och sex veckor postoperativt. 

De undersökte även patienten psykiska tillstånd 12 veckor efter operationen med 

hjälp av ett instrument för att mäta depressionstillstånd (HADS). Resultatet visade 

att under de tre första veckorna var sömnlöshet, illamående, dålig aptit och 

sårsmärta de mest framträdande problemen för patienterna. Efter sex veckor hade 

fortfarande en fjärdedel av patienterna kvar sina symtom. När mätningen sedan 

gjordes vid 12 veckor var det framförallt de patienter som fortfarande hade fysiska 

besvär sex veckor postoperativt som utvecklade depressiva besvär efter 12 veckor. 

Livsvärldsperspektivet 
I kvalitativ forskning är målet att komma så nära forskningsobjektet som möjligt 

(Råholm, 1997). Frågor som människans existens, hälsa och lidande samt hur 

hon/han förhåller sig till dessa blir då centrala (a a). Edmund Husserl, den moderna 

fenomenologins grundare, var den person som introducerade livsvärldsbegreppet. 

Livsvärlden är den värld där vi lever och verkar och som är en förutsättning för allt 

vi gör. Den finns där som något som vi tar för givet. Många av de filosofer som i 

den fenomenologiska rörelsen har bidragit till att utveckla livsvärlsbegreppet har 

liksom Husserl använt olika beteckningar för själva begreppet. Martin Heidegger 

                                                           
1
¹ Docent Richard Ingemansson thoraxkirurg universitetssjukhuset i Lund, dec 2007 
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beskriver det som ett ”vara i världen” medan det för Merleau-Ponty ses som ett 

”vara till i världen” (Bengtsson, 2005).  

Febe Friberg (2005) skriver om begreppet livsvärld kontra vardagsvärld. Hon 

beskriver vardagsvärlden som något som kan överskridas medan livsvärlden är 

oöverskridbar. Vardagsvärlden är därmed överblickbar för det sunda förnuftet. Om 

dessa tankar överförs till ett vårdande perspektiv skulle patientens vardagsvärld 

kunna bestå av familj, vänner och den personal och de rutiner som kan tänkas ske 

på till exempel ett sjukhus. Den består av det överblickbara som finns i patientens 

närhet. Vardagsvärlden är mer greppbar än livsvärlden men räcker inte till om vi 

verkligen vill förstå patienten. Vi måste gå ett steg till och försöka nå något djupare 

då livsvärlden är mycket mer komplex eftersom den inbegriper människans vara. 

Det kan finnas risk att livsvärlden försvinner eller slukas upp av den mera 

greppbara vardagsvärlden. Detta kan innebära att patientens levda erfarenhet som 

grund för olika vårdåtgärder försvinner i alla vardagliga göromål hos 

vårdpersonalen. Patientens möjlighet att tala om hur det verkligen känns blir med 

andra ord starkt begränsad (a a). 

I en studie kring patienters upplevelser efter en hjärtinfarkt (Johansson m fl, 2003) 

beskriver författarna hur de har valt en metod utifrån ett livsvärldsperspektiv. 

Metoden bygger på tanken ”det subjektiva jaget”. Kroppen är inte något vi äger 

konkret och biologiskt utan vi är vår kropp. Kroppen är en levd helhet och kan inte 

förstås som skilda delar. Den levda helheten är alltid med oss och ständigt relaterad 

till omvärlden. Då vi blir sjuka påverkas inte bara en enskild kroppsdel utan en 

sjukdom påverkar hela ”det subjektiva jaget”. De patienter som beskrivs i studien 

upplevde att de i samband med hjärtinfarkten tappade kontakten med den levande 

kroppen. De kunde plötsligt inte lita på dess existens. Livsvärlden blev påverkad 

och hotad och många visste inte hur de skulle leva sina liv längre. 

Dahlberg m fl (2001) beskriver att vi människor lever genom våra kroppar. Allt vi 

upplever blir förkroppsligat. Kroppen är vårt ankare i världen och genom kroppen 

och den kroppsliga upplevelsen blir omvärlden meningsfull för oss. När vi är friska 

möter vi världen orädda, men som sjuka inser vi att kroppen kan bli ett hinder för 

ett omedelbart deltagande i världen. Hälsa, upplevelsen av att ha hälsa, blir inte 

tydligt förrän vi blir sjuka och inser att relationen med världen är störd. Sjukdomen 

är så mycket mer än symtom och diagnoser, det är en förlust av möjligheten till ett 

bekymmerslöst leverne. Därför kan sjukdom förstås som en kroppslig dissonans, en 

konflikt där jag vill men inte har förmågan.  

Dahlberg (1994) tar också upp hur helheten betonar människan som en unik 

individ. Vårdaren kan hjälpa en patient ”att vara” genom att ge patienten utrymme, 

stödja patientens självständighet och frihet. ”Att vara med” i betydelsen av att den 

som vårdar delar ”varat” med patienten, ger möjligheten för patientens egen 

upplevelse av att våga vara. Det ger också vårdaren den unika möjligheten att få 

dela patientens livsvärld.  

En kristeori 
Under vår livstid ställs vi inför händelser och situationer som kan göra att vi 

hamnar i ett kristillstånd. Ett visst mått av besvikelser och motgångar lär oss 

utveckla strategier för att reda ut problem och svårigheter. De psykiska reaktioner 

som krisen skapar är i grunden friska och det finns en sanning i uttrycket att ”man 

kommer stärkt ur en kris” – med förutsättning att den lösts på ett bra sätt 

(Sandberg, 2001). 
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Ordet kris kommer från grekiskan och betyder avgörande vändning, plötslig 

förändring, ödesdiger rubbning. Cullberg (2006) beskriver två kriser, 

utvecklingskriser (livskriser) och traumatiska kriser (situationskriser). 

Utvecklingskrisen är en period då människan går igenom stora förändringar i 

livet, en tid då hon är mer sårbar både fysiskt och psykiskt. Den traumatiska 

krisen utlöses av en yttre händelse såsom en olycka, att mista en närstående eller 

en allvarlig sjukdomsdiagnos. Ett psykiskt kristillstånd är en livssituation där ens 

tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att man skall 

förstå och psykiskt bemästra den aktuella situationen. 

Krisen beskrivs i fyra faser: chock, reaktion, bearbetning och nyorientering. 

Chockfasen är tiden direkt efter det att traumat inträffat och kan vara från ett 

ögonblick till flera dygn. Personen har svårt att ta till sig verkligheten och kan inte 

förstå vad som hänt. I denna fas har personen svårt att ta emot information, något 

som är viktigt att komma ihåg. Reaktionsfasen kommer efter chockfasen och är 

den tid då personen börjar förstå vad som hänt och kan börja ta till sig 

verkligheten. Det är vanligt med ”varför frågor” för att hitta en mening i det som 

hänt. Chockfas och reaktionsfas är tillsammans den akuta fasen i en kris. 

Bearbetningsfasen kommer när den akuta krisen lagt sig och är den tid då 

personen börjar se framåt igen och kan acceptera det den gått igenom. 

Nyorienteringsfasen är den sista fasen och den tid då personen går vidare i livet 

med nya erfarenheter och krisen bakom sig (Cullberg, 2006). 

 

Den akuta krisen består av chockfas och reaktionsfas och kan vara från ett 

ögonblick till ett par dygn eller ibland flera veckor (Cullberg, 2006). Med 

utgångspunkt från detta sker hemgången från sjukhuset idag under den tid som 

patienten har svårast att ta till sig information, reagerar på det som hänt och ställer 

flest frågor. Genom att söka kunskap och skaffa en förståelse för patienternas 

upplevelser, kan detta bidra till att optimera den vård och behandling som ges på 

sjukhuset inför hemgång. Det kan också bidra till att öka förståelsen för vad en 

kortare vårdtid kan innebära för patienterna då de lämnar sjukhuset. 

SYFTE 

Att med utgångspunkt från litteraturen beskriva hur patienterna upplever den 

första postoperativa tiden hemma efter en hjärtoperation. 

METOD 

Datainsamling 
Studien var en litteraturstudie med målet att systematiskt söka, granska och 

sammanställa litteratur inom det valda problemområdet (Forsberg & Wengström, 

2003). Systematiska litteratursökningar gjordes i databaserna PubMed och 

CINAHL. Vi sökte också fritt i databasen SweMed som innehåller vetenskapliga 

artiklar på nordiska språk. För att hitta fler artiklar lästes referenslistor och 

sökningar gjordes på utvalda författare inom området. Inklusionskriterier var att 

artiklarna skulle vara på svenska eller engelska, ej äldre än 10 år då detta kändes 

som en relevant tidsperiod med tanke på den utveckling som sker inom området. 

Artiklarna skulle också använda en kvalitativ metod då upplevelserna skulle 

belysas utifrån ett livsvärldsperspektiv. I samband med artikelsökningen noterades 

att artiklarna belyste både patienters upplevelser efter kranskärlsoperation och 
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efter hjärtoperation trots att endast coronary artey bypass använts som sökord. Då 

kranskärlsoperation oftast ingår som en del i en hjärtoperation ansågs båda dessa 

definitioner svara upp mot syftet och därför fick båda ingå som 

inklusionskriterier. Exlusionskriterier var artiklar med kvantitativ metod samt 

artiklar skrivna innan 1997. Artiklar utan abstrakt sållades bort direkt vid 

sökningen då det inte gick att se om de svarade mot syftet eller inte. Studier kring 

barn under 18 år ingick ej heller i studien. Sökord som använts: attitude to health, 

convalescence, coronary artery by pass surgery, experience, interview, nursing,  

patient, patient discharge, patient satisfaction,  perception,  perspective, 

phenomenological research, postoperative period, Quality of Life, qualitative 

studies, recovery, rehabilitation, well-being. 

Alla dessa sökord har kombinerats brett med sökoperatorn OR för att sedan smala 

av sökningen med sökoperator AND (se bilaga 1). Av använda sökord är följande 

MeSH termer: attitude to health coronary artery by pass, convalescence, 

interviews, nursing, patient, patient attitudes, patient discharge, patient 

satisfaction,  perception, postoperative period, phenomenological research, Quality 

of Life, qualitative studies, recovery, rehabilitation. Flera av artiklarna återkom ett 

antal gånger i samband med de olika sökkombinationerna. Abstrakt till tänkbara 

artiklar lästes direkt vid sökningen och sållades därefter bort om de ej stämde med 

syfte eller inklusionskriterier. Sammanlagt hittades i PuBMed och CINAHL 20 

artiklar med kvalitativ metod som kändes relevanta mot syftet. Fritext sökning i 

SweMed gav en artikel som var skriven på svenska och som uppfyllde 

inklusionskriterierna. Efter att dubbletter plockats bort återstod 17 artiklar. Av 

dessa var 16 artiklar skrivna på engelska. Artikelsökning i referenslistor gav inga 

ytterligare artiklar. Efter en grundligare genomgång av artiklarna sållades sju 

artiklar bort då de dels innehöll både kvalitativ och kvantitativ metod och vid 

närmare genomläsning inte helt svarade upp mot syftet. Kvar fanns 10 artiklar för 

analys. Dessa kvalitetsgranskades sedan utifrån Willman m fl (2006) protokoll för 

kvalitetsbedömning av artiklar med kvalitativ metod. Artiklarna bedömdes utifrån 

kriterierna bra, medel eller dålig kvalitet (se bilaga 2). 

Analys 
I en studie av Dahlberg (2002) beskrivs hur livsvärldsstudier har som mål att 

erhålla kvalitativa aspekter det vill säga, specifika upplevelser och erfarenheter ur 

den intervjuades värld. För att få kunskap om hur människor upplever något måste 

vi fråga dem. Analysen av funna artiklar gjordes med utgångspunkt i detta 

perspektiv. Resultatet har sedan kopplats till Cullbergs (2006) kristeori utifrån 

tanken att vid en kris går patienten igenom vissa faser där normala livsmönster 

inte alltid räcker till för att hantera situationen. Förmågan att hantera dessa faser 

handlar mycket om vilket stöd patienterna får av sin familj och vänner samt hur 

sjukvårdens professionella stöd kan möta upp mot patientens behov. 

Analysarbetet bygger på en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats, där 

den använda metoden är beskriven av Graneheim och Lundman (2004) samt 

Burnard (1996). Alla artiklarna lästes noggrant igenom ett flertal gånger av 

författarna för att lära känna texten som en helhet. Författarna valde enskilt ut de 

meningsenheter som kändes relevanta mot syftet. Dessa dubbelkollades för 

överensstämmelse mellan författarna. De meningsenheter som valts ut är endast 

de som visade sig genom de patientcitat som fanns representerade i artiklarna. 

Alla citat från anhöriga eller personal har blivit exkluderade. Härefter gjordes en 

kondensering vilket innebar att citaten kortades ner men själva essensen ur 



6 
 

textinnehållet hölls intakt. I samband med detta översattes också orden från 

engelska till svenska. För att sedan ytterligare belysa det centrala i varje 

kondenserad meningsenhet gjordes en kodning av varje enhet. Meningsenheter 

med kondensering och koder spaltades sedan upp i en tabell och skrevs ut i 

pappersformat. Alla kodade uttryck klipptes sedan ut och numrerades med 

artikelns nummer för att kunna härleda kodorden till rätt artikel. Författarna gick 

tillsammans igenom varje kodat uttryck och kopplade det mot artikeln för att ha 

innebörden av koden klart för sig. Koderna sorterades sedan och grupperades 

utifrån likheter och skillnader. Grupperna lades sedan samman i större grupper för 

att slutligen utgöra underlag för de sex kategorier som utgör studiens resultat (se 

bilaga 3 för exempel). 

RESULTAT 

Analysen resulterade i sex kategorier (se tabell 1) som här redovisas tillsammans 

med ett utdrag från de citat som utgör grunden i analysmaterialet. 

Tabell 1 

Kategorier 

Den förändrade kroppen påverkar återhämtningen 

Mentala och kognitiva förändringar 

När förväntningarna inte infrias 

När livet återvänder till det normala 

Behov av hjälp och stöd 

Förtröstan inför framtiden  

 

Den förändrade kroppen påverkar återhämtningen 

Återhämtningen efter operationen beskrivs av Dunckley m fl (2007) som en 

återgång till normala aktiviteter t.ex. hushållssysslor, bilkörning och socialt 

umgänge. För de flesta patienterna var de första fem till sex veckorna efter 

operationen svårast och först därefter skedde en gradvis förbättring. Kroppen var 

förändrad, vardagslivet begränsades av en extrem trötthet och det var svårt att 

utföra vanliga hushållssysslor, träffa vänner och familj. Goodman (1997) 

beskriver hur överkroppen upplevdes orörlig och begränsande, det var svårt och 

jobbigt att bara kamma håret. 

” First 6 weeks I must say was bad really...It’s not being able to do 

anything. You just can’t do much at all when you’ve had it. You’re feeling 

rotten, but you can’t do normal things like housework or ironing or 

anything” (Dunckley m fl, 2007) 

Olika grad av smärta både från bröstkorgen och från operationssåret var 

återkommande symtom efter operationen (Theobald & McMurray, 2004). För en 

del var smärtan oväntat svår och slog nästan ut dem totalt, för andra var smärtan 

mera oroande då den upplevdes annorlunda mot vad de hade varit med om 

tidigare. 
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“It was pretty horrific to start with, but I think the worst thing about the 

pain, it´s sort of different pain to anything you´ve ever had before. And  I 

think not probably understanding the pain, and not sort of knowing what it 

means, you think to yourself, well what is this, why does it feel this 

way?”(Theobald & McMurray, 2004)  

Även om smärta var ett framträdande och återkommande symtom efter 

operationen var det något patienterna räknat med, i jämförelse med andra 

kroppsliga symtom. Dunckley m fl (2007) beskriver i sin studie hur patienterna 

upplevt att de fått tillräcklig information om själva operationen men däremot inte 

om återhämtningen efteråt. Nästan hälften av patienterna beskrev oväntade fysiska 

komplikationer förutom smärtan och de var förvånande över hur kroppen 

förändrats och försvagats på så kort tid (Theobald & McMurray, 2004).  

“ I was surprised in such a short time that I have lost nearly all muscle 

tone in my legs and I don’t really like it, I don’t look or feel the 

same”(Theobald & McMurray, 2004) 

En patient beskriver hur smaken förändrades, tyckte inte om varken mat eller 

dryck och hur det upplevdes som orsak till fördröjd återhämtning (Dunckley m fl, 

2007). Hartford (2005) beskriver trög mage, svullna fötter, sårläckage, besvär med 

gaser och rapande, stickningar i den opererade armen, matspjälkningsproblem och 

besvär från bröstbenet som var instabilt.  

Gardner m fl (2005) rapporterar skakighet i händer, kroppslig svaghet och 

andfåddhet vilket var en oroande faktor då patienterna inte var förberedda på 

detta. Även om allt var bra så var många trötta och svaga och behövde vila. 

”I still get a little bit short of breath – that worries me. I was surprised 

because I didn’t know that could happen” (Gardner m fl, 2005) 

Mentala och kognitiva förändringar 
Många patienter påverkades känslomässigt efter hjärtoperationen, det var en 

betydligt mer traumatisk upplevelse än de var förberedda på. Det tog längre tid än 

förväntat att återhämta sig känslomässigt, upp till 9 månader efter operationen 

innan de var tillbaka i en för dem upplevd känslomässig stabilitet (Lindsay m fl, 

2000). Humöret gick upp och ner utan någon riktig orsak och sinnesstämningen 

växlade under dagen. Ena stunden övervägde lyckan över att vara vid liv men i 

nästa stund kunde allt kännas deprimerande. En patient grät i flera dagar efter 

hemkomsten från sjukhuset (a a), en annan patient beskrev emotionell instabilitet 

och hur han grät som ett barn vissa dagar (Theobald m fl, 2005).   

“It comes all cyclic. You get up in the morning talking and happy and 

great. The next thing you know, I’m just sitting there staring at the walls” 

(Hartford, 2005) 

Dålig koncentrationsförmåga och försämrat eller kort minne var andra vanliga 

problem för ett stort antal patienter. En patient berättade hur han upprepade 

gånger gått till garaget för att leta efter något som han inte kom ihåg och hur 

chockerande det var att minnet var så dåligt (Gardner m fl, 2005). En kvinna 

berättade om hur svårt det hade blivit att läsa eller lösa korsord vilket tidigare inte 

varit något problem. 
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”But coming hone and getting over this recuperation and, I even get very 

tired on the computer. I’ve found that I’ve got about two hours 

concentration and that’s that. I’ve done this a long time and this type of 

work I do, I can concentrate four and five and six hours at time with no 

problem but now I’ m down to under two hours” (Theobald m fl, 2005) 

Sömnsvårigheter på grund av smärta eller mardrömmar var en annan 

beteendeförändring som beskrevs av Hartford (2005).  

”I haven’t been sleeping well. I’ve been very warm, sweaty, dreams 

have been confusing and frustrating delusional, like I’m sort of half 

delusional” (Hartford, 2005) 

När förväntningarna inte infrias 
Tiden efter operationen blev inte alltid som det var tänkt och det ledde till 

funderingar kring om operationen varit fördelaktig eller inte. För en del var det 

smärtan för andra var det känslan av välbefinnande som inte stämde med det 

förväntade resultatet (Hartford, 2005). 

” Between the pool and the bike ride I might feel a little bit better. Just the 

fact that I thought that I would feel a lot better than what I am. I expected 

more. I thought I would be 20 years old again.”(Hartford, 2005) 

En patient hade upplevt hur han hade fått tillbaka en del av symtomen som han 

känt innan operationen och var mycket tveksam till att gå igenom ytterligare en 

operation (Dunckley m fl, 2007). 

”I do have reservations at the thought, if they turn round and say ”we 

need to go again”, because of all the angina problems, that wouldn’t go 

down well. 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 

m fl, 2007) 

Hjärtsjukdomen upplevdes som ett livshotande tillstånd och hjärtoperationen 

ledde till eftertanke. Sjukdomen upplevdes som ett hot och att det var en tidsfråga 

hur länge det skulle dröja innan det var dags för nästa operation. Andra känslor 

var funderingar kring den egna arbetsförmågan, ifall orken skulle räcka till det 

eftertraktade arbetet i framtiden (Karlsson m fl, 2005). Lindsay m fl (2000) 

beskriver känslor av sårbarhet och tankar på döden, men också upplevelser av hur 

andra betraktade dem med en slags överbeskyddande attityd.  

“Now with the operation behind me I feel another threat. How many years 

do I have left before the illness is back? Oh dear, will it be in about three 

months or ten years?” (Karlsson m fl, 2005) 

För andra var det de egna kraven som var för höga och ledde till frustration och 

besvikelse över att de inte kunde själva (Theobald & McMurray, 2004). 

”I knew all this stuff was coming on the weekend....and I wanted to do 

things like I’d normally do it, and I can’t do it myself, and I asked the kids 

to do a couple of little choores for me and they did the usual teenager stuff, 

they rolled their eyes and that, I just lost it” (Theobald & McMurray, 

2004) 
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När livet återvänder till det normala 
Efter den initiala återhämtningsfasen beskriver Dunckley m fl (2007) hur livet 

sakta återvänder till det normala. Från att i det första skedet ha varit i ett tillstånd 

av att ta en dag i taget utan kontroll över sitt liv, börjar nu en ny fas då det finns 

ett behov av att ta ansvar för sitt liv och sin hälsa.  

”I made my mind up today is the day I am going to get better” (Goodman, 

1997)  

Processen från att bara överleva till att ta tag i ett nytt aktivt liv är något som av 

patienterna upplevdes väldigt olika. Hartford (2005) beskriver hur vissa patienter 

under andra veckan hemma efter operationen trots trötthet hade en stark önskan 

att återgå till normala aktiviteter. För andra var det mer en kamp att orka sätta 

igång. 

“Oh well, I didn’t do any activity today, I just couldn’t because of the way 

I´was feeling” (Hartford, 2005) 

De patienter som varit aktiva före operationen hade lättare att återgå till ett aktivt 

liv även efter operationen. Andra tyckte inte att de behövde göra så mycket då de 

upplevde att ingen hade berättat vad de skulle göra. En del patienter uppgav att de 

inte fått någon som helst information om livsstilsförändringar i samband med 

utskrivning. Vissa livsstilförändringar uppfattades också av patienterna som 

onödiga. 

”smoking is a comfort and the damage is already done/…/there would be 

nothing left to eat if dietary recommendations were followed” (Tolmie m 

fl, 2006) 

Många tyckte dock att livsstilsförändringar var något som kändes angeläget. 

Hartford (2005) beskriver hur de flesta patienter efter ca 2 månader hade börjat ta 

tag i olika åtgärder för att förändra sin livsstil.  

“You know, I have it figured pretty good. I don’t eat, eh, fast  foods at all, 

and eh, I was wondering, can I make my own salad dressings, like with a 

little bit of vinegar and a couple drops of olive oil?/…/ I am not even using 

the regular spaghetti sauce. I have my own, you know”(Hartford, 2005) 

Vissa upplevde att även om man inte kunde delta i alla rehabiliteringsprogram så 

fanns de en moralhöjande effekt av att bara ha varit där och medverkat så gott det 

gick (Gardner m fl, 2005). 

Patienterna jämförde sig själva efter operationen med tiden innan de blev 

opererade. De som hade mycket besvär före operationen upplevde en snabbare 

och lindrigare rehabiliteringsperiod än de som hade haft lindriga besvär eller inga 

besvär alls. Vetskapen om att de var på rätt sida operationen och att besvären nu 

var övergående gjorde det lättare att klara de postoperativa besvären (Dunckley m 

fl, 2007). Patienterna upplevde en koppling mellan välmående och fysisk aktivitet. 

Trots en viss stelhet i kroppen och svaghet i benen fanns en vilja att ta tag i den 

fysiska rehabiliteringen (Goodman, 1997). Upplevelsen av att kunna anstränga sig 

utan att få kärlkramp gav också många patienter en känsla av lycka. 

 ”can walk without stopping every yard” (Lindsay m fl, 2000)  
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Då den initiala fasen var över blev rehabilitering och livsstilsförändringar en 

viktig del av vardagen. Även de patienter som inte hade varit aktiva tidigare kände 

hur deras livskvalitet ökade. 

Behov av hjälp och stöd 
Hjälp och stöd efter operationen var något som upplevdes som nödvändigt och 

avgörande. Theobald m fl (2005) beskriver hur patienterna utryckte att de inte 

hade klarat sig om inte familj och vänner funnits tillhands. Många hade familjer 

som hade organiserat om sina liv så att alla kunde finnas till hands som hjälp och 

stöd. 

“Well, Belinda has been terrific. She's been my nurse, my cook; she's been 

looking after me. I would have needed somebody. I couldn't have coped on 

my own” (Theobald m fl, 2005) 

Det var viktigt att få hjälp med alla praktiska saker men det emotionella stödet var 

minst lika betydelsefullt då humörsvängningar och oro ställde stora krav på 

omgivningen (Goodman, 1997). Små saker som hjälp från en god vän eller bara 

det att huset var städat och pyntat då de kom hem från sjukhuset utgjorde en viktig 

del i patienternas upplevelse av livskvalitet. 

“I came home to a well cleaned house. It was so lovely, decorated with 

flowers and meals prepared for the following week. It made me feel 

good”(Karlsson, m fl 2005)  

Från att bli omhändertagen på sjukhuset och sedan från en dag till en annan vara 

tvungen att klara sig själv upplevdes av vissa som en stor omställning. Steget från 

sjukhusets trygga värld till hemmets ensamhet blev en markant skillnad och 

skapade en otrygghet (Goodman, 1997). Karlsson m fl (2005) beskrev hur vissa 

ensamstående upplevde en stor tomhet då de kom hem. De kände sig som en 

annan person och det var svårt att få anhöriga att förstå förändringen i 

personligheten. På sjukhuset hade de befunnit sig ibland likasinnade och saknaden 

efter att ha någon att dela sin upplevelse med blev märkbar. 

” You are sent back home very quickly/…/The first days were really bad 

when you don’t have anyone. It wasn’t easy to move yourself and there 

was no one to talk with” (Karlsson m fl, 2005) 

Vissa patienter upplevde sig själva som en börda för sina närmaste anhöriga även 

om de var i desperat behov av hjälp (Goodman, 1997, Theobald m fl, 2005).  

Alla hade inte ett nätverk som kunde ställa upp efter operationen. Vissa patienter 

såg sig tvungna till att betala för att få någon typ av hemtjänst (Theobald m fl, 

2005). Alla kunde dock inte köpa sig hjälp utan fick helt enkel klara sig själva 

Theobald m fl (2005) beskriver hur några kvinnor fick klara sig själva. I några av 

studierna framkom att patienterna upplevde stöd från sina medpatienter. Linsay m 

fl (2000) och Goodman (1997) beskriver hur patienterna lärde känna varandra och 

blev vänner under sjukhustiden. Efter att ha kommit hem tog man kontakt med 

varandra och i vissa fall utvecklades kontakten till en långvarig vänskap. 

” I made friends in hospital and that helped so much/ ..../.we still keep in 

touch; used to phone each other so see how thing were doing”(Lindsay m 

fl, 2000) 
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En del patienter beskrev att de inte riktigt kände igen sig själva efter operationen. 

Det skapade ett speciellt behov stöd och kontakt. Patienternas behov av att prata 

med någon som förstod vad det handlade om skapade i vissa fall en speciell typ av 

närhet både till medpatienter som till andra människor som stod patienten nära. 

Att måna om dem som betyder något blev en viktig faktor (Karlsson m fl, 2005). 

Patienterna efterlyste stöd även från professionen. Vissa var missnöjda och tyckte 

det saknades stöd av utbildad personal under första veckan hemma. Andra tyckte 

att de hade fått bra hjälp (Doering m fl, 2002, Goodman, 1997). En uppföljande 

kontakt med sjuksköterska rätt så snart efter hemskrivning upplevdes som 

betydelsefull. Inte bara som praktisk hjälp med omläggningar eller medicinering 

utan även som moraliskt stöd och en social kontakt. 

“I went home and it was good to have a nurse come to the house-very 

helpful” (Doering m fl, 2002) 

Förtröstan inför framtiden 
En del patienter påmindes om hur sårbara de var efter operationen, trots detta 

kände många en förtröstan inför framtiden då det fanns en upplevelse av att 

operationen gett dem ett nytt liv och att de hade säkrat sin framtid (Lindsay m fl, 

2000). 

“I thought a lot. The heart operation gave me a second chance to live” 

(Lindsay m fl, 2000) 

Avsaknaden av kärlkrampssmärtor gjorde att vissa patienter upplevde att de hade 

eliminerat faran av en nära annalkande katastrof vilket utgjorde en viktig faktor 

för att känna förtröstan. Vardagliga saker som före operationen hade planerats 

minutiöst på grund av kärlkrampen blev nu möjliga att utöva utan så mycket 

framförhållning. Det gav en ny frihet (Lindsay m fl, 2000). 

”It is so nice to be able to do everyday things without thinking about it” 

(Lindsay m fl, 2000) 

Patienternas önskan inför framtiden handlade mycket om nära och konkreta frågor 

som att kunna resa, umgås och vara i trädgården. Det fanns hopp om att förbli vid 

god hälsa men det fanns en insikt hos många att inga garantier var givna (Karlsson 

m fl, 2005). 

“I sat there looking at my garden thinking that next year I might handle it 

myself. That´s what I live on-hope” (Karlsson m fl, 2005) 

Operationen gav också vissa patienter ett nytt sätt att se på livet, som att tex kunna 

njuta av småsaker. Den egna och familjens hälsa blev centrala frågor och det var 

inte längre värt att äventyra hälsan på grund av för mycket arbete (Theobald m fl, 

2005). För en del patienter var operationen en livsavgörande händelse och satte 

igång många existentiella frågor och tankar (Goodman, 1997). 

DISKUSSION 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienternas upplevelser av den 

första postoperativa tiden hemma efter en hjärtoperation. Litteraturstudien 
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resulterade i sex olika kategorier som kommer att diskuteras var för sig med en 

gemensam slutsats på slutet. 

Den förändrade kroppen påverkar återhämtningen 
Här beskriver patienterna hur svårt det var för dem att komma igen efter 

operationen. Intensiteten i smärtan var stark och för många var det oväntat att 

smärtan i bröstkorgen var så begränsande. Även många andra fysiska symptom 

påverkade vardagen och detta gjorde att återhämtningen blev tyngre och tog tid. 

Kroppen upplevdes som främmande och oförutsägbar. En patient berättade att de 

första sex veckorna var riktigt dåliga (Dunckley m fl, 2007) en annan upplevde sig 

inte ens kunna skära en bit bröd (Goodman, 1997) och en tredje berättade hur 

frustrerande det var att känna sig så trött och orkeslös (Hartford, 2005). Många 

patienter beskrev också hur smärtan var mycket värre än de förväntat sig, för en 

del på gränsen till vad de kunde klara av och det oroade dem, detta var de inte 

förberedda på. 

Den bild av återhämtningen som resultatet visar stämmer väl överens med den 

symtombild som Fåhraeus m fl (1999) beskriver. Läkningen av bröstbenet kan ge 

smärta under en längre tid. Vener för att skapa nya passager som tas från insidan 

av bröstkorgen eller benen kan ge upphov till smärta och bensvullnad i väntan på 

att kroppen bildar nya kärl för att återställa blodflödet (Persson, 2002). Theobald 

och Mc Murray (2004) beskrev en man som klagade på att han inte förstod 

smärtans karaktär och hur svårt det var att tolka varifrån smärtan kom.  Ivarsson 

m fl (2004) beskriver i sin studie hur vissa patienter saknar preoperativ 

information kring smärta och andra fysiska problem och önskade att de varit mer 

förberedda på vad som väntade dem efter operationen. 

Klart är att återhämtningen tar tid och den första tiden efter operationen är för 

många en svår upplevelse. Anknyter vi till de diskussioner som pågår kring 

sjukhusens önskan att effektivisera och förkorta vårdtider kan det ju tänkas att de 

fysiska upplevelser patienterna beskriver kommer accentueras ytterligare då den 

professionella hjälpen inte alltid finns till hands. 

Mentala och kognitiva förändringar 
Kategorin belyser tre framträdande förändringar. Det är känslomässiga 

förändringar, sömnbesvär och koncentrationssvårigheter. Hjärtoperationen visade 

sig även vara en mycket större upplevelse känslomässigt än vad patienterna hade 

förväntat sig. Hälften av de analyserade artiklarna beskrev emotionell instabilitet, 

humörsvängningar och tecken på depression. Många patienter upplevde att de 

kastades mellan sorg och lycka (Gardner m fl, 2005, Goodman, 1997, Hartford, 

2005, Lindsay m fl, 2000, Theobald m fl, 2005). Upplevelsen av att inte ha 

kontroll över känslorna upplevdes som oroande framför allt när det pågick under 

längre tid än vad de själva ansåg vara normalt. Även i artikeln av Lindsay m fl 

(2000) finns beskrivet hur denna tidsperiod sträcker sig betydligt längre än under 

de första tre månaderna. Ur resultatet framgår också att många patienter hade 

problem med störd sömn på grund av smärta eller mardrömmar och behovet av 

vila var stort (Gardner m fl, 2005, Hartford, 2005).  Koncentrationssvårigheter 

och försämrat minne är centrala upplevelser i denna kategori. Upplevelsen av att 

göra samma saker flera gånger utan att komma ihåg vad som skulle uträttas var 

chockerande och för en del patienter tog det sex månader att få tillbaka 

koncentrationsförmågan, en tidsrymd mycket längre än den som i föreliggande 

studie definierats ”den första tiden” (Gardner m fl, 2005). Det som visas i 
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resultatet stämmer också väl överens med andra studier som det refererats till 

tidigare där det också framkommit att oro, depression och sömnsvårigheter följer 

patienterna ända upp till ett halvår efter operationen (Gallo m fl, 2005, Gallagher 

m fl, 2004).  

När förväntningarna inte infrias 
Här handlar det om allt ifrån de egna förväntningarna på operationsresultatet till 

tankar om framtiden, biverkningar och begränsningar i val av framtida yrken som 

resulterar i tvivel och besvikelse. En frustrerad kvinna klarar inte av att sitta och 

se på hur maken gör saker i hemmet på ett annat sätt än vad hon brukar göra 

(Hartford, 2005). En del patienter beskrev det som att förlora sin tidigare livsstil, 

andra upplevde ilska och frustration över att de inte kunde återgå till sina 

vardagliga aktiviteter (Theobald & McMurray, 2004). Känslan av att vara 

beroende och en överbeskyddande attityd av omgivningen som tärde på deras 

egen integritet är andra upplevelser som patienterna tog upp. Känslorna är 

kopplade till den övriga kroppen och när den inte mår bra är det svårt att finna en 

mening i det som hänt. I resultatet framkom också hur patienterna upplevde sig 

sårbara med tankar kring dödens närhet. Det var en chock att erfara hur sårbara 

människor faktiskt var (Lindsay m fl, 2000). Detta kan tolkas som en traumatisk 

händelse, ens eget liv står plötsligt i farozonen. Både Karlsson m fl (2005) och 

Theobald och McMurray (2004) beskrev i sina studier hur hjärtoperationen 

upplevdes som ett allvarligt hot mot livet och som en oväntad och stor chock av 

patienterna.  

För att knyta an till kristeorin menar Cullberg (2006), att människor som befinner 

sig i en reaktionsfas går igenom en tid då livet kan kännas meningslöst men där 

många ändå börjar bearbeta det som hänt. Sandberg (2001) beskriver olika 

omständigheter som skapar en kris. En av dem är kroppen som sviker på grund av 

skada eller sjukdom. Alla människor har drömmar och planer för framtiden och 

för att förverkliga dessa är människan oftast beroende av en frisk kropp och ett 

samarbete med andra människor. När detta inte fungerar kan vår identitet skadas 

och vi måste skapa en ny bild av världen och oss själva. Det är normalt att pendla 

mellan stunder av hopp och förtvivlan de första veckorna efter en traumatisk 

händelse. Det är en normal reaktion på en onormal händelse (a a). 

När livet återvänder till det normala 
Under denna kategori kan vi se hur patienterna ger uttryck för en önskan att börja 

ta ansvar för sina liv och ta aktiva beslut kring hur framtiden ska se ut. Många 

patienter upplevde det som en balansgång mellan önskan att allt skulle bli som 

vanligt till att både fysiska och psykiska begränsningar ställde till problem. En 

upplevelse som belyses av Dunckley m fl (2007) och Lindsay m fl (2000) var den 

känsla av glädje som patienterna upplevde över att kunna röra sig utan 

kärlkrampsmärtor. En belöning efter en stor operation och en ny frihet som kunde 

överbrygga de postoperativa problem som för många ändå uppfattades som 

övergående. Denna känsla blev naturligtvis speciellt märkbar för de patienter som 

hade haft svåra kärlkrampssmärtor före operationen. För de patienter som inte lidit 

av kärlkramp före operationen kunde det postoperativa förloppet istället bli till en 

stor besvikelse där frihet från kärlkramp som framgångsfaktor saknades 

(Dunckley m fl, 2007). 

Enligt Koivonen m fl (2007) som i en studie belyser rehabiliteringsfasen efter en 

hjärtoperation, ses tydliga skillnader mellan olika faser under de tre första 
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månaderna. Under andra månaden efter operationen börjar patienterna lämna ”jag 

har överlevt stadiet” och gå in i en ny fas som präglas av ökad fysisk aktivitet och 

fokus på livsstilsförändringar. Utifrån Cullbergs (2006) kristeori skulle detta 

kunna vara övergång i det han kallar för bearbetningsfasen. Här börjar patienterna 

se framåt och acceptera det de gått igenom. Det fanns dock patienter som 

upplevde att livsstilsförändringar var onödiga och valde att fortsätta sitt liv som 

tidigare. I Tolmies artikel (2006) motiverade patienterna sitt beslut med att ingen 

har informerat dem om vad som skulle göras och därmed fanns det ingen 

anledning till att ändra på någonting. Mc Murray m fl (2007) som beskriver 

patienters upplevelser efter bukkirurgi visar att även dessa patienter upplever sig 

dåligt informerade och det finns ett samband med patientens följsamhet och den 

information som ges i samband med utskrivning från sjukhuset. Kvinnor efter 

genomgången hjärtinfarkt upplever att den information om livsstilsförändringar 

som ges samband med hemgång från sjukhuset är standardiserad och inte ger 

utrymme för individualitet. Snarare upplevs den mer som en börda än som en 

hjälp inför hemgång. Osäkerheten kring vad som gäller och vad som ska göras 

skapar maktlöshet och sårbarhet (Johansson m fl, 2003). Det kan vara rimligt att 

uppmana den som vårdar på sjukhusen att se patienterna som en helhet utifrån var 

och ens förutsättningar och anpassa och följa upp patienternas unika behov av 

information inför hemgång. 

Behov av hjälp och stöd 
Här visar resultatet att tillgång till ett socialt nätverk vid hemkomst från sjukhuset 

tycks vara en mycket viktig faktor för patienterna. Det uttrycks av vissa patienter 

som att de aldrig skulle ha klarat av operationen utan stöd från familjen. Resultatet 

visar på ett antal viktiga frågor som patienterna lyfte fram. En av dessa är hur 

relationerna i den närmaste familjen påverkas. Kontrasten från sjukhuset med 

ständig övervakning till hemmets totala avsaknad av professionell hjälp skapade 

sårbarhet och känsla av ensamhet hos patienten. Från att kanske har varit den 

starkare i hemmet måste de plötsligt vara den som ligger andra till last (Goodman, 

1997). Johansson m fl (2003) belyser hur kvinnor som fått hjärtinfarkt och som 

före händelsen varit självständiga och levt ett gott liv plötsligt upplever sig som 

om de inte existerar längre. Kroppen har övergivit dem och satt upp gränser för 

det vardagliga livet. En annan fråga som Karlsson m fl (2005) belyste var hur en 

del patienter upplevde att det var svårt att få anhöriga att förstå att de nu upplevde 

sig som en ”annan” person än före hjärtoperationen. Anledningen till att en del 

patienter kände så menar Karlsson m fl (2005) berodde på en avsaknad av styrka, 

att de såg friskare ut än de kände sig men också en osäkerhet då kroppen hade 

svikit dem. En kropp som sviker påverkar hela människans existens och lämnar 

människan i någon typ av ensamhet då upplevd sjukdom och lidande aldrig kan 

delas fullt ut med någon annan (a a). Patienternas livsvärld hänger oftast tätt ihop 

med övriga familjen. Patienterna beskriver att de kände sig annorlunda mot vad de 

gjorde före operationen. Detta ställer nya krav på familjerna. Om resultaten 

kopplas till diskussionen om en förkortad vårdtid på sjukhusen så kommer det att 

innebära att patientens närmaste nätverk kommer att behövas i ett tidigare skede 

hos patienten än vad som nu sker. Vilka krav detta kommer att ställa kan inte 

denna studie ge svar på men utifrån förståelsen av analysen kan det tänkas utgöra 

en viktig faktor för patientens möjlighet att lämna sjukhuset i ett tidigt skede efter 

operationen. 

En aspekt som också visas i resultatet är patienternas behov av och saknad av sina 

medpatienter från sjukhuset. Det fanns en önskan hos patienterna att dela sin 
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upplevelse med någon som förstod. Friberg (2005) tar upp frågan ur ett 

livsvärldsperspektiv. Hon menar att vi genom kroppen får tillträde till världen. 

Kroppen blir en boning för patienternas upplevelser. Då patienterna träffar 

varandra i samband med operationen hjälper de varandra att gestalta verkligheten. 

Deras livsvärldar griper in i varandra och de hjälper varandra att integrera den 

förändrade kroppsuppfattningen som de upplever efter operationen. Ivarsson m fl 

(2004) visar också i sin studie hur de patienter som väntar på operation uttrycker 

ett behov av att träffa andra patienter som nyligen blivit opererade. Dels för att 

skapa en kontakt med andra i samma situation men också för att få information 

om vad som händer och vad som kan förväntas av tiden efter operationen. Detta 

visar på vilken resurs patienterna utgör för varandra och bör till större del tas i 

beaktande inom sjukvården. 

I flera artiklar går det att utläsa att det finns behov för professionell hjälp den 

första tiden hemma efter operation, (Goodman, 1997, Doering m fl, 2002). Ett bra 

stöd gav nöjda patienter med ett gott välbefinnande medan vissa patienter var 

frustrerade över att inte få den hjälp de behövde. Det fanns ett behov av både 

fysisk och psykisk kontakt. Theobald m fl (2005) beskrev hur det fanns patienter 

som var helt själva när de kommer hem, utan något nätverk som kunde stötta den 

första tiden. De upplevde sig beroende av den professionella kontakt de fick 

genom sjukvården både som ett moraliskt stöd till att svara på frågor, som att ta 

hand om kroppsliga besvär. Kopplas detta till en kortare vårdtid på sjukhuset blir 

många patienter utan stöd i ett mycket tidigt skede av sin rehabiliteringsperiod. I 

Cullbergs (2006) kristeori beskrivs chockfasen som att patienterna inte tar till sig 

vad som hänt. Detta kan vara från ett ögonblick till några dygn. Reaktionsfasen 

beskrivs som den tid då patienterna börjar förstå vad som har hänt. Ofta kommer i 

detta skede många frågor. En del patienter kommer antagligen att vara hemma 

innan chockfasen helt hinner släppa och alla frågor börjar komma. Detta gör 

patienterna sårbara och ställer krav på den som vårdar att följa upp även i 

hemmet.  

Förtröstan inför framtiden  
Inom kategorin fanns en positiv framtoning där patienterna reflekterade över sin 

situation. Förtröstan är synonymt med hopp och hoppfullhet och hänger samman 

med ord som tröst, trygghet och tillit. Det finns en tro att allt kommer att ordna sig 

till det bästa (Norberg m fl, 2001). Patienterna fann tröst i det faktum att de hade 

räddats från att dö genom att hinna bli opererade innan de fick en hjärtinfarkt. 

Detta skapade hopp för framtiden. Dock fanns det en medvetenhet hos många 

patienter att livet var skört och att saker och ting kunde ändras snabbt. Eriksson 

(1994) beskriver hälsa som en del av livet och att hälsan inte har någon betydelse 

om livet saknar mening. Hälsa innebär en helhet. Eftersom lidande är en del av 

livet så måste lidande vara förenligt med hälsa. En människa som är inne i ett 

lidande som hon upplever som uthärdligt kan samtidigt uppleva hälsa. Med detta 

menas att om patienterna kan känna förtröstan trots att de upplever ett lidande kan 

detta ändå ge dem en känsla av god hälsa. 

Sårbarhet efter operationen är något som beskrivs i flera studier. Karlsson m fl 

(2005) tar upp frågan ur ett livsvärldsperspektiv. De menar att sårbarheten hänger 

samman med den förändrade uppfattningen av kroppen. Operationen är en 

händelse som går långt utöver det vanliga. Att någon annan varit och rört inne i 

kroppen skapar en ny kropp som inte känns igen. För att kunna gå vidare krävs en 

försoning med den egna kroppen, ett accepterande av copingstrategier som hjälper 
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till att ha kontroll över sin kropp. Kanske dessa strategier kan kopplas till 

Cullbergs (2006) bearbetningsfas då patienterna hittar sätt att se framåt och 

acceptera det de gått igenom. 

Metoddiskussion 
För att undersöka människors upplevelser valdes en kvalitativ metod. Burnard 

(1996) beskriver hur kvalitativ forskning letar efter mönster, likheter och olikheter 

i en text innehållande beskrivna data. Det som också anses vara karakteristiskt för 

en kvalitativ metod är att försöka komma så nära forskningsobjektet som möjligt 

(Råholm, 1997). Endast ett mindre antal kvalitativa artiklar beskrev patienternas 

upplevelser efter hjärtoperation. Detta i kontrast till kvantitativ forskning som var 

betydligt mer frekvent. Antalet artiklar som är granskade var tio stycken och 

därmed för få artiklar för att kunna dra några långtgående slutsatser. Dock 

förstärktes validiteten av att artiklarna hade hög kvalitet. Artiklarna belyste olika 

tidsramar efter operationen, vilket innebar att det i vissa fall var svårt att urskilja 

specifika upplevelser för just de tre första månaderna. Detta har inneburit att vissa 

delar av patientcitaten har speglat upplevelser efter den första tre 

månadersperioden. I de fall det var tydligt och klart i vilken tidsperiod efter 

operationen patienten befunnit sig i valde vi bort de citat som härrörde från 

tidsperioden utanför de första tre månaderna. Då intervjuerna utfördes vid olika 

tidpunkter efter operationen blev patienternas upplevelser av den första tiden 

påverkade av den tidsperiod som hade gått sedan händelsen och vissa händelser 

kunde glömmas bort vartefter tiden fortskred. Det fanns troligtvis en annan syn på 

den första tiden efter operation då det har gått sju år istället för några månader. 

Det fanns också olika definitioner i artiklarna på ordet hjärtoperation. Vissa 

beskrev tiden efter CABG operation och andra valde ordet hjärtoperation. Då 

patienter som är hjärtopererade genomgår ett liknande vårdförlopp oavsett vilken 

del i hjärtat som är opererat accepterades upplevelser från alla typer av 

hjärtoperationer i analysen.  

Burnard (1996) belyser hur innehållet i en ursprungstext, till exempel en intervju, 

går igenom flera stadier där tolkningar av det patienterna berättat alltid påverkar 

resultatet. I föreliggande studie gjordes ett antal omtolkningar från originalet då 

citat användes som artikelförfattarna redan valt ut. Det gjordes dessutom en 

översättning till svenska som ytterligare omformade innehållet 

Som analysmetod valdes en manifest innehållsanalys. De sex kategorier som 

presenterades växte fram genom analysarbetet. Kategoriseringen av 

patientupplevelserna har emellanåt varit svårt. Funderingar fanns om till exempel 

smärta skulle kategoriseras som förväntningar som inte infrias eller som en del av 

den förändrade kroppen som påverkar återhämtningen. Med andra ord kan de 

kategorier som framkommer ur analysen inte ses som isolerade företeelser utan 

som delar av en helhet som påverkas av varandra. Dock för att förtydliga för oss 

själva har det skett en kontinuerlig tillbakagång till ursprungstexten för att öka 

förståelsen för kategoriseringen och de upplevelser som patienterna beskrev. 

Författarnas förförståelse kan ha påverkat val av kategorier. Då endast en av oss är 

förtrogen med patientgruppen och analysen gjorts gemensamt har vi på så sätt 

försökt att hålla oss så objektiva som möjligt. 

Ambitionen har varit att koppla resultatet så nära patientens upplevelser som 

möjligt. Möjligheten till en ännu mer precis analys hade varit bättre om vi hade 

haft en större vana att studera vetenskap ur detta perspektiv. 
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Sammanfattning 
Resultatet i denna studie sätter fokus på patienternas specifika upplevelser efter en 

hjärtoperation. Patienterna beskrev en positiv känsla som var relaterad till lyckan 

över att ha klarat operationen och vara fri från kärlkrampssmärtor. Det utrycktes 

också en känsla av hopp då det fanns en upplevelse av att operation har skyddat 

dem från att dö i förtid. Det som upplevdes som svårt var den balansgång i 

tillvaron där fysiska och psykiska begränsningar ställde till problem som 

påverkade det dagliga livet. Det fanns behov av information kring 

livsstilsförändringar, men också en önskan hos patienterna att veta vad som kunde 

förväntas hända efter operationen och hur de på bästa sätt kunde hitta tillbaka till 

ett för dem normalt liv igen. Även stödet från närstående, medpatienter och 

sjukvårdspersonal uppfattades som viktigt och kan vara en avgörande faktor för 

en framgångsrik rehabilitering. Utifrån detta blir det angeläget att personalen på 

sjukhusen skaffar sig kunskap och förståelse för hur patienterna upplever den 

första tiden i hemmet efter operationen så att rätt information och rätt stöd kan ges 

vid rätt tidpunkt. Resultatet av denna litteraturstudie ger inspiration och idéer till 

tänkbara förbättringsmöjligheter. Ett Internet baserat informationsprogram skulle 

kunna vara en hjälp då detta kan individualiseras utefter patienternas behov och 

alltid vara tillgängligt när det behövs. Ivarsson m fl (2004) beskriver hur ett sådant 

program skulle kunna vara ett stöd inte bara för patienterna utan också för 

närstående och vänner. I studien föreslås också en preoperativ 

sjuksköterskemottagning där patienterna kan få individualiserad information om 

vad som sker i det postoperativa förloppet.  I en annan studie beskrivs hur det 

gjorts försök att utveckla ett Internet baserat informations system kallat 

”HeartCare” (Flately Brennan m fl, 2001). Genom att gå igenom litteratur om 

CABG patienters återhämtning och behov av information har det gjorts försök att 

skapa ett tidsbaserat informations system tillgängligt över nätet. De första två 

veckorna efter operationen fokuserar på att förstå och hantera den fysiska 

återhämtningen. Nästa period, tre till sex veckor, fortsätter på samma tema och det 

är inte förrän i vecka sju som fokus riktas mot återgång till sociala aktiviteter och 

arbete (a a). En annan tänkbar hjälp skulle kunna vara en sjuksköterska som 

patienten och deras närstående får kontakt med redan innan operationen och som 

sedan finns till hands exempelvis per telefon även under ett antal månader 

postoperativt. Kontakten med medpatienter har också visats sig betydelsefull och 

här spelar olika patientorganisationer en viktig roll i skapandet av nätverk 

patienterna emellan. Sjukhusen borde arbeta mer med sin planering kring den 

miljö som patienterna befinner sig i för att befrämja en naturlig kontakt patienter 

emellan.  

Slutsats 
En hjärtoperation påverkar människors livsvärld och ställer krav på deras fysiska, 

psykiska och sociala resurser. Med kunskap kan vi skapa en medvetenhet som 

måste ligga till grund för hur vi vårdar och följer upp dessa patienter. Framtida 

forskning behövs för att ytterligare belysa vad som händer om sjukhusen kortar 

ner vårdtider. Hur patienternas livsvärld påverkas och vad det innebär för dem 

som är närstående. 
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 Använda sökord och kombinationer 
som resulterade i användbara träffar. 

Antal träffar Artiklar som 
motsvarar syfte 

PubMed 1. perspectives OR experience OR 
perception OR attitude to health 

308 322  

 2. recovery OR rehabilitation OR 
discharge OR postoperative period 
OR convalescence 

179 255  

 3. QoL OR well-being OR patient 
satisfaction 

66 544  

 4. Qualitative OR phenomenology OR 
interview 

82 715  

 5. Patient 604 591  
 6. Nursing 120 827  
 7.Coronary artery bypass 17 668  
 1 AND 4 AND 5 AND 7 36 7 
 2 AND 4 AND 5 AND 7 35 3 

CINAHL 1. perspectives OR experience OR 
perception OR attitude to health 

53 160  

 2. recovery OR rehabilitation OR 
patient discharge OR postoperative 
period  

37 912  

 3. QoL OR well-being OR patient 
satisfaction 

15 465  

 4. qualitative studies OR 
phenomenological research OR 
interview 

49 349  

 5. Patient 109 632  
 6. Nursing 87 553  
 7. Coronary artery bypass 2 062  
 3 AND 5 AND 6 AND 7 16 1 
 1 AND 2 AND 3 AND 7 68 7 
 7 AND Qualitative studies 23 2 

 

 

Bilaga 1. Sammanfattning av litteratursökning 



 

Tidskrift  
Årtal 
 

Författare 
Land 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

American Journal of 
Critical care, 2002 

Doering L m fl 

USA  

 

Recovering from 
cardiac surgery: What 
patients want you to 
know. 

Att undersöka 
patienternas upplevelser 
av den vård som gavs I 
samband med 
sjukhusvistelsen samt vid 
hemgång. 

Kvalitativ 

Telefonintervjuer vid 
två tillfällen 
postoperativt.         

n = 89 patienter 

Fyra centrala teman 
beskrivs: att vara nöjd, ej bli 
omhändertagen, fysiska 
behov ej bemötta och ingen 
eller dålig information. 

Patienterna vill ha 
genomtänkt individualiserad 
övergång från sjukhus till 
hemmet. Behovet av sömn 
och smärtstillande måste tas 
på allvar.  

Bra 

European Journal of 
Cardiovascular 
Nursing, 2007 

Dunckley M m fl 

Storbritannien 

Recovery after 
coronary artery 
bypass grafting: 
Patients‟ and health 
professionals‟ view of 
the hospital 
experience 

Att beskriva patientens 
upplevelse av 
tillfrisknandet efter en 
kranskärls operation och 
upplevda med och 
motgångar utifrån både 
patient och personal 
perspektiv. 

Kvalitativ  

Halvstrukturerade 
intervjuer med 
patienter och personal 
6-12 mån 
postoperativt. 

n= 11 patienter och 10 
personal. 

Tematisk analys  

(innehållsanalys) 

Fyra centrala teman 
framkommer: Definitioner 
och tidsperiod av 
tillfrisknande, Förberedelse, 
Kliniska faktorer, 
Patientupplevelsen. 

Stor skillnad på 
tillfrisknandet beroende på 
hur allvarliga symtom 
patienten har av 
hjärtsjukdomen innan 
operationen, patient med 
lindrigare symtom tar längre 
tid att återhämta sig. 

Bra 

European Journal of 
Cardiovascular 
Nursing, 2005. 

Gardner G m fl 

Australien 

Patient experiences 
Following 
cardiothoracic 
surgery: An interview 
study 

Att belysa minnen och 
upplevelser av sjukhus 
tiden samt tiden efter 
utskrivning efter en 
hjärtkirurgisk operation. 

Kvalitativ 

Intervjustudie n =8 
patienter 

 

Sju teman visade sig i 
resultatet: upplevelser från 
intensivvård      må 
bra/känna sig dålig vara 
sjuk/må bättre att vara 
tillsammans/isolering 
hopp/hopplöshet 
accepterande/begriplighet 
förändringar i livet 

Bra 

Journal of Advanced 
Nursing, 1997 

Goodman H 

Storbritannien 

Patients` perceptions 
of their education 
needs in the first six 
weeks following 
discharge after 

Att belysa behovet av 
information och stöd som 
patienterna upplever att 
de behöver under de 
första sex veckorna efter 

Kvalitativ 

Analys av dagböcker 
ostrukturerade 

Följande teman visar sig: 
tidig hemgång smärta, 
sömnproblem, psykologiska 
behov praktiska behov och 
stöd från kommunen. 

Bra 

Bilaga 2: Sammanfattning av artiklar 



 

cardiac surgery. hjärtoperation.  intervjuer. 

n = 10 patienter 

Patienternas behov är 
mångfacetterade och 
individuell uppföljning 
efterfrågas. 

Journal of Advanced 
Nursing, 2005. 

 

Hartford, K 

Canada 

Telenursing and 
patients´recovery 
from bypass surgery. 

Att belysa patientens 
upplevelser av den 
postoperativa tiden  samt 
att studera rollen av en 
specialistsjuksköterska 
som kontaktar 
patienterna då de 
kommer hem. 

Kvalitativ 

Intervjustudie n = 10 
patienter 

Fysiska, psykiska och 
livsstilsorienterade problem. 
Oro över tidig hemskrivning. 
Efter sju veckor en mer 
framtidsorienterad inställning 
och viss återgång till det 
normala livet. 

Bra 

European Journal of 
Cardiovascular 
Nursing, 2005 

Karlsson AK m fl 

Sverige 

 

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

Att beskriva patienternas 
upplevelser  efter 
hjärtkirurgi  i ett 
livsvärldsperspektiv. 

Kvalitativ 

Djupintervjuer n = 14 
patienter 

Fenomenet visar sig utifrån 
begreppet sårbarhet. 
Patienterna vill bli betraktade 
som unika individer och ha 
en öppen dialog med 
personalen. Då sårbarheten 
följer dem livet ut önskas ett 
öppet och holistiskt synsätt 
från personalen kring den 
fortsatta vården. 

Bra 

Journal of Advanced 
Nursing, 2000 

Lindsay GM m fl 

Storbritannien 

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

Att undersöka patients 
tolkning av hur 
hjärtsjukdomen påverkar 
hälsan före och efter 
kranskärlsoperation samt 
att undersöka 
förväntningar på 
operationen och 
upplevelsen av 
densamma. 

LIvsvärldsperspektiv 

Kvalitativ  

Ostrukturerade 
intervjuer före och 1 år 
efter 
kranskärlsoperation 

n = 214 patienter 

Tematisk analys 

Påverkan på hälsan preop 
beskrivs som beroende av 
andra, medicinering och 
livshotande dom. Fördelar 
med operationen beskrivs 
som borttagande av 
dödsdom och valfrihet. 

Förväntningar på 
operationen beskrivs som 
frihet och oberoende, hopp 
och osäkerhet och att lägga 
år till livet med kvalitet”. 
Upplevelsen av operationen 
beskrivs som ”en enorm 
upplevelse och beroende av 
support”, 

Bra 



 

Australian Critical 
Care, 2005 

Theobald K m fl 

Australien 

Psychosocial issues 
facilitating post-CABG 
surgery 

Att undersöka vilka 
psykosociala problem 
patienten upplever efter 
hjärtoperationen och vad 
de har för strategier för 
att ta itu med dessa 
problem. 

Kvalitativ 

Halvstrukturerade 
intervjuer vid två 
tillfällen (1 mån och 1 
år) postoperativt. 

n = 30 patienter 

 

Huvudteman som 
framkommer: Personliga 
förändringar pga 
operationen, Förändra sina 
förväntningar, Hitta vägar till 
tillfrisknande. Patienterna 
upplever att det är svårt att 
återhämta sig efter 
operationen och att det är  
både kroppsliga och 
emotionella förändringar 
som kräver anpassning och 
livsstilsförändringar.  

Bra 

Journal of Advanced 
Nursing, 2004 

Theobald K & 
McMurray A 

Australien 

Coronary artery 
bypass graft surgery: 
discharge planning for 
successful recovery 

Att undersöka 
omfattningen av  frågor, 
problem och behov 
patienter och deras 
anhöriga har i samband 
med hemgång efter 
genomgången 
kranskärlsoperation och 
att utforska uppfattningen 
om icke bemötta behov 1 
år senare. 

Kvalitativ 

Halvstrukturerad 
intervjuer vid två 
tillfällen postoperativt 
(1 mån och 1 år) med 
patienter och deras 
anhöriga. 

n = 30 patienter och 
anhöriga. 

Tematisk innehålls 
analys. 

Fem centrala teman 
framkommer: 
Hjärtoperationen blev en 
väckarklocka, Fatta beslut 
för operation, Personliga 
förändringar pga 
operationen, Förändra sina 
förväntningar, Hitta vägar till 
tillfrisknande.  

Hälften av patienterna 
upplevde operationen som 
en stor personlig chock. 

Alla intervjuade 
rekommenderade förbättrad 
information inför hemgång 
om vad som kan förväntas 
under tillfrisknandet. 

Bra 

European Journal of 
Cardiovascular 
Nursing, 2006 

Tolmie EP m fl 

Storbritannien 

Coronary artery 
bypass operation: 
Patients‟ experience 
of health and well-
being over time 

Att undersöka 
patientperspektivet på 
hälsoeffekterna av en 
kranskärlsoperation över 
en längre tid 

Kvalitativ  

Bandade 
djupintervjuer i 
patientens hem 7 år 
efter operationen. 

n = 62 patienter 

Innehållsanalys. 

Fyra centrala teman 
framkommer: Tillfrisknande 
och Rehabilitering, Efter sju 
år, Behålla en positiv attityd, 
Förändring av 
Hälsobeteende.  

Bra 

 



 

Bilaga 3.  Exempel på processen från meningsenhet till kategori 

Meningsenhet Kondensering Kod 

Den förändrade kroppen påverkar återhämtningen 

I was surprised in such a short time that I have lost nearly all muscle tone in 
my legs and I don‟t really like it, I don‟t look or feel the same. 

Förvånad att jag förlorat så mycket 
muskelstyrka på så kort tid. Känner inte 
igen mig själv. 

Främmande kropp 

…it was pretty horrific to start with, but I think the worst thing about the pain, 
it‟s sort of different pain to anything you‟ve ever had before. 

Svår smärta, liknar ingen annan smärta. Svår smärta 

Mentala och kognitiva förändringar 

“It comes all cyclic. You get up in the morning talking and happy and great. 
The next thing you know, I‟m just sitting there staring at the walls” 

Humöret går mycket upp och ner Humörsvängningar 

My memory isn‟t good, I don‟t think as it should be  Minnet sämre än förväntat Försämrat minne 

När förväntningarna inte infrias 

Yes, I have felt really frustrated, because I‟m a really, really a 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. 

Frustrerad pga inaktivitet 

Begränsad i rörelser 

Kan inte göra vissa saker  

Besvikelse 

``I felt very vulnerable, hadn't thought about dying'' Kände mig sårbar, hade inte tänkt på döden Sårbarhet 

När livet återvänder till det normala 

It was just gradually I just started doing the normal things that I had been 
doing. Shopping and going out and just general, going out with friends and 
that. 

Återvände sakta till normala sociala 
aktiviteter 

Långsam förbättring 

 

„I know my problem is that I‟m very, very, very fond of fat foods, and, uh, it‟s 
just to get both [spouse] and I educated, well, I‟m, I pretty well know” 

Att gilla fet mat men ändå äta rätt Livsstilsförändring 

 



 

Behov av hjälp och stöd 

You are sent back home very quickly. The first days were really bad when 
you don‟t have anyone. It wasn‟t easy to move yourself and there was no one 
to talk with 

Första dagarna ensamma och svåra Beroende av stöd 

I would like to have spoken to you a couple of times say three days after 
discharge and then maybe a week after that. 

Att få prata med personal dagarna efter 
utskrivning 

Behov av 
professionell kontakt 

Förtröstan inför framtiden 

I thought a lot. The heart operation gave me a second chance to live Operationen gav ett nytt liv att ta vara på Omvärdering av livet 

``it is so nice to be able to do everyday things without thinking about it''  Kan göra vardagliga saker utan oroa sig Frihet 

 




