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Abstrakt 
Att genomgå en hjärtoperation påverkar människors dagliga liv starkt. En 
hjärtoperation är ett stort ingrepp som för personer har kroppsliga så väl 
som emotionella effekter. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva 
människors upplevelser i samband med en hjärtoperation från och med att 
det blev tal om operation till två år efter operationen. Med kvalitativ 
innehållsanalys analyserades tolv vetenskapliga studier och resulterade i 
sex kategorier: Att känna sig hindrad av sin kropp, Att vänta präglades av 
oro och maktlöshet, Att ha förväntningar om ett nytt liv och känna rädsla 
för det okända, Att känna och sakna stöd från andra, Att få och sakna 
information, Att känna sig överrumplad av resultatets olika sidor. Denna 
litteraturstudie visade att många personer kände sig oroliga under 
väntetiden och att det fanns brister av stöd från vårdpersonalens sida. 
Tiden efter operation var fylld med blandade känslor som besvikelser över 
misslyckat resultat respektive glädje över att vara vid liv. 

 
Nyckelord: upplevelser, hjärtoperation, pre- och postoperativ, information, 
stöd, oro, glädje, kvalitativ innehållsanalys. 
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Att leva med en medfödd hjärtsjukdom kan medföra känslan att känna sig annorlunda och att 

kunna hantera denna känsla är en central upplevelse (Claessens et al., 2004). Vidare beskriver 

personerna i Claessens et al. (2004) studie att de kände att samhället såg dem som annorlunda 

och synliga avvikelser som cyanos, ärr eller hjärtdefekt efter operation förstärkte denna 

känsla. Kroppsliga hinder påverkar det sociala livet som vuxen negativt och resulterade till 

social isolering, vilket har likheter med det resultat som Öhman, Söderberg och Lundman 

(2003) visar då personer med allvarlig kronisk sjukdom ofta upplever en känsla av 

utanförskap på grund av sjukdomen. Att få prata och komma i kontakt med någon som förstår, 

uppskattas ofta av personer med sjukdom.  

Toombs (1993, s. 83) samt Öhman et al. (2003) anser att en allvarlig sjukdom kan upplevas 

som mycket skrämmande när man känner att de kroppsliga funktionerna sviker en. Det är inte 

ovanligt med känslor av hjälplöshet, osäkerhet och rädsla inför framtiden. Mac Dermott 

(2002) visar att människor med hjärtsjukdom tvingas att anpassa sitt dagliga liv på grund av 

de begränsningar sjukdomen medför. Dessa begränsningar innebär framför allt att sakta ner 

vilket innebär färre aktiviteter och att aktiviteterna kräver längre tid eller att de inte kan 

utföras alls. Hjärtsjukdomen medför begränsningar i livet vilket kan ge känslor av frustration. 

I vissa fall kan det till och med leda till att i förtid sluta att arbeta vilket leder till ilska och 

besvikelse. Öhman et al. (2003) menar att när människan är frisk tas kroppen för given medan 

kroppen vid sjukdom blir ett hinder. Personer med sjukdom påverkas av vårdpersonalens 

förhållningssätt och bemötandet har avgörande betydelse för att stärka känslan av hälsa trots 

sjukdom. Toombs (1993, s. 43, 117) lyfter också fram betydelsen av att personens upplevelser 

tas på allvar.  

Vanliga orsaker till hjärt- och kärlsjukdomar kan vara medfödda hjärtsjukdomar, 

kranskärlssjukdomar eller klaffel. Miljö- och livsstilsbetingade riskfaktorer är viktiga för 

dessa sjukdomars uppkomst och utveckling. Förebyggande insatser är framgångsrika och 

kostnadseffektiva men dessa används inte fullt ut. Åtgärder mot hjärtsjukdom kan inriktas 

dels på förebyggande av sjukdomen, så kallad primär prevention, dels på att förebygga 

återfall, så kallad sekundär prevention. Ibland är behandlingen för dessa tillstånd operation 

(Asplund och Kärving, 2004). I Sverige utförs ungefär 9000 hjärtoperationer varje år. 

Hjärtkirurgi är en effektiv, komplex behandlingsform som kan vara direkt livräddande för 

många personer, till exempel för de med tät aortastenos, akut aortadissektion eller svår 

kranskärlssjukdom. Ingreppet är omfattande och innebär därför en viss risk för allvarliga 

komplikationer i form av död, infektion, njursvikt eller stroke. Idag görs färre öppna 
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hjärtingrepp medan kateterburna metoder (ballongsprängning, PCI) att behandla ischemisk 

hjärtsjukdom ökar. Operationsmetoderna förbättras successivt och ger bättre resultat trots att 

man idag även opererar allt äldre och sjukare personer (Ivert, 2004). En operation kan vara 

planerad och ofta har personen varit med att fatta beslutet om operation. Trots detta är det 

många som oroar sig när dagen för operation närmar sig. Tanken på anestesi kan vara 

skrämmande och vissa är oroliga för att anestesin inte kommer att verka som planerat och att 

de kommer att känna smärta. En del är också rädda för att aldrig vakna upp ur narkosen. 

Många personer oroar sig också för konsekvenserna av en operation och detta kan redan innan 

operationen ge ångestkänslor (Swindale, 1999). 

Lithner och Zilling (1998) visar att personer som känner stark oro inför att genomgå operation 

förväntar sig information. Ökad information om operationens tillvägagångssätt och vad som 

händer efteråt kan påverka personen till tillfrisknande. Informationen kan ges både skriftligt 

och muntligt. Enligt Courtney (2001) händer det att personer som ska genomgå operation inte 

får tillräckligt med information på grund av begränsade resurser och brist på tid. Detta kan lätt 

leda till missförstånd, diskussioner och missnöje. Informationen bör ändå få hög prioritering 

och vårdpersonalen får anpassa informationen efter den tid som finns tillgänglig och efter det 

individuella behovet. Sedan tidigare är det känt att endast en del av informationen brukar 

kommas ihåg, därför är det viktigt med upprepad information om den stundande operationen. 

Koivula, Paunonen-Ilmonen, Tarkka, Tarkka och Laippala (2002) bekräftar ovanstående då de 

anser att känslor som oro och stark rädsla inför en operation kan reduceras med information 

och att personen får berätta om tankar och upplevelser inför operationen. Ivarsson, Sjöberg 

och Larsson (2004) menar att många närstående upplever brist på stöd och information av 

hälso- och sjukvården, bland annat i frågor som gäller den förväntade operationstiden, 

sjukdomen, operationen samt kommande rehabilitering. Närstående känner frustration över att 

inte veta vad som kommer att göras för deras närstående och vem de kan vända sig till om 

något akut skulle hända under väntetiden. Det är viktigt att de här familjemedlemmarna också 

får stöd och hjälp av vårdpersonalen. 

Socialt stöd upplevs som positivt och minskar känslor av oro och rädsla. Ett socialt nätverk 

inkluderar familjemedlemmar, vänner, grannar, kollegor och framförallt professionella 

vårdare. Även anhöriga påverkas då en familjemedlem ska genomföra en hjärtoperation. En 

make/maka till en person som väntar på en hjärtoperation upplever mer oro, depression, 

irritation och sömnsvårigheter än den som ska opereras. Många närstående tycker att 

väntetiden på operationen är lång och fylld med vånda samtidigt som de ser sina anhöriga bli 
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allt sämre. De är oroliga för att personerna ska hinna dö innan operationen är gjord. De 

närstående försöker ändå tänka på de fördelarna med en hjärtoperation och att de flesta gånger 

ger ett lyckat resultat. De närstående har en mycket viktig roll och de påverkar i hög grad 

välmåendet hos personen som ska genomgå operationen (Ivarsson, Sjöberg och Larsson, 

2004).  

Som tidigare nämnts är hjärtoperationer relativt vanliga i Sverige. Trots att operationerna 

utförs på de större sjukhusen görs förberedelser och eftervård på mindre sjukhus, vilket 

innebär att sjuksköterskor även där möter personer som ska genomgå en hjärtoperation. En 

hjärtoperation är ett stort ingrepp och forskning visar att personer som ska genomgå operation 

förväntar sig och har behov av stöd som syftar till att minska oro. Personer förväntar sig god 

omvårdnad i form av att möta individuella behov och förväntningar i det dagliga livet. Därför 

är kunskap om personers upplevelser i samband med en hjärtoperation en nödvändighet för att 

kunna utforma omvårdnaden efter deras behov. Syftet med litteraturstudien är därför att 

beskriva människors upplevelser i samband med hjärtoperation, från det att det blir tal om en 

operation till två år efter operationen. 

Metod 

Litteratursökning 

Material till denna litteraturstudie bygger på nationell och internationell vetenskaplig 

litteratur. Fokus lades på att söka kvalitativa vetenskapliga studier men även vetenskapliga 

studier genomförda med kvalitativ metod i kombination med kvantitativ har ingått, då 

användes endast den kvalitativa delen. Ingen begränsning av sökningen vad gäller årtal är 

gjord. Litteratursökning av vetenskapliga studier har genomförts i de bibliografiska 

referensdatabaserna, Academic Search, Chinal och Medline. Till litteratursökningarna 

använde vi oss av databasernas färdiga MeSH/Thesaurus- termer samt fritextsökning. Föl-

jande sökord användes i fritextsökningen: Heart, coronary, artery, surgery, operation, by-

pass, sternotomy, experience, information, support, pre- & postoperative, heart disease, per-

ception och after. Sökorden användes i olika kombinationer med varandra. Enligt Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 58-59) är det lämpligt att sträva efter att samla in så många 

relevanta studier som möjligt och samtidigt undvika studier som inte besvarar 

forskningsfrågan. För att utvidga sökningen inom ett specifikt område används �OR�, 

exempel: Heart OR Coronary OR vascular. För att avgränsa sökningen använder man istället 
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�AND�, exempel: Heart AND surgery AND experience. Se tabell 1. Manuell sökning har 

också skett genom att utnyttja vetenskapliga studiers referenser. Artiklarnas abstrakt lästes 

igenom för att se om de var relevanta för studien. Sökningarna resulterade totalt i 32 artiklar. 

Dessa artiklar läste vi igenom för att se om de svarade mot denna litteraturstudies syfte. Av 32 

artiklar var det 12 som motsvarade syftet. Dessa är publicerade mellan åren 1997- 2006. För 

kvalitetsgranskning av de valda vetenskapliga studierna har vi utgått från en förenklad version 

av Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2006, s. 156-157) protokoll för kvalitetsbedömning av 

studier med kvalitativ metod. Protokollet omfattade kvalitetsbedömning av följande delar, 

syfte och problemformulering, deltagare, metod, etiskt resonemang och tillförlitligt resultat. 

Enligt dessa kriterier rangordnades artiklarna i låg, medel eller hög kvalitet. Av dessa var 10 

av hög och 2 av medel kvalité. Att två artiklar fick betyget medel beror på att det var svårt att 

följa studiernas tillvägagångssätt (se tabell 2).  

 

Tabell 1. Dokumentation över artikelsökning 

Sökord Academic Search 
 
Antal träffar 
 

CINAHL 
 
Antal träffar  

Medline 
(PubMed) 
Antal träffar 

Surgery  72640 90976 183057 
 

Bypass+ surgery  3079 6163 6000 
 

Coronary artery + surgery  2059 5009 4968 
 

Heart surgery + 
experiences 
 

19 323 68 

Coronary + bypass + 
experiences 

17 457 16 

 
Support + after + 
heartsurgery 
 

 
45 

 
- 

 
480 

Preoperative + coronary 
artery bypass 
 

248 746 154 

Postoperative + coronary 
artery bypass 
 

248 1749 - 
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Tabell 2. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n= 10) 

Författare Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling/ 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Allen & 
Wellard, 2001 

Kvalitativ 4 äldre kvinnor som 
genomgått hjärtopera-
tion.  

Ostrukturerad 
intervju. 
 
Innehålls analys 
med hermeneutisk 
ansats. 

Att det finns ett behov 
av bättre pre-operativ 
vård och förståelse av 
kroppen när det gäller 
kvinnors upplevelser 
av en hjärtoperation. 
 

Hög 

Bäckström et 
al., 2006 

Kvalitativ 10 personer som skulle 
genomgå planerad 
hjärtoperation 

Semistrukturerad 
intervju. 
 
Fenomenologisk 
analysmetod 

Kvalitén av kontakten 
av vårdpersonalen och 
hur de tillgodosåg 
personernas behov 
före och efter 
operation.  

Hög 

Fitzsimon et 
al., 2003 

Kvantitativ 
& kvalitativ 

70 personer som 
väntade på planerade 
hjärtoperation 

Kvantitativ: 
Mätningar med 
MicroSoftExel & 
SPSX. Analys: 
ANOVA  
Kvalitativ: 
Intervjuer 
Analys: 
Innehållsanalys enl. 
 

Den mest 
framträdande känslan i 
samband med 
hjärtoperation var oro, 
främst relaterat till 
smärta, osäkerhet, 
fysisk inkapacitet, den 
förestående 
operationen och 
missnöje med 
behandlingarna 

Medel 

 
Fitzsimon et 
al., 2000 

 
Kvalitativ  

 
70 slumpmässigt 
utvalda personer som 
väntade på Bypass 
operation 

 
Kvalitativ 
intervjumetodik 
med 
semistrukturerade 
intervjuer och 
innehållsanalys 

 
Upplevelsen av 
osäkerhet, 
bröstsmärtor, oro, 
svaghet, missnöje med 
behandlingen, ilska, 
frustration, fysisk 
oförmåga, minskad 
självkänsla och 
förändrade familj och 
sociala relationer i 
väntan på Bypass 
operation  

 
Hög 

Goodman., 
1997 

Kvalitativ 
 
 

10 st, mestadels män 
 

Strukturerad in-
tervju samt 
dagboksantecknin-
gar  
Innehållanalys 
 

Personer som 
genomgått 
hjärtoperation saknade 
tydlig och detaljerad 
information om vad de 
får göra och inte göra 
tiden efter operation, 
exempel vilket mat de 
får äta, när de får börja 
köra bil etc. 
 

Hög 
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Tabell 2 (fortsättning). Översikt av artiklar som ingår i analysen (n= 10) 
Författare Typ av 

studie 
Deltagare Metod 

Datainsamling/ 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Ivarsson et al., 
2004 

Kvalitativ 26 personer som 
väntade på hjärtope-
ration 

Semistrukturerad 
intervju 
 
Innehållsanalys 

Två huvudfynd; 
Personerna upplevde 
svårigheter i hur deras 
liv och livsstil 
förändrades under 
väntetiden. Hur personerna kände 
att de kunde påverka 
och kände för 
behandlingarna, samt 
hur de själva kunde 
delta i sin vård. Det 
beskrivs även ingen 
kontinuitet i 
sjukvården samt brist 
på stöd av sociala nät-
verket.  

Hög 

Ivarsson, et al. 
(2004b)  

Kvalitativ 74 personer som fått sin 
hjärtoperation 
uppskjuten eller 
inställd. 

Enkäter. 
 
Innehållsanalys 

Att personer känner 
stor besvikelse och 
oro när 
operationstiden blivit 
uppskjuten el inställd. 
Ett 
interventionsprogram 
skulle hjälpa, 
alternativt stöd via 
telefon eller Mail. 

Hög 

 
Jonsdottir & 
Baldursdottir, 
1998 

 
Kvalitativ 
(och 
kvantitativ) 

 
72 personer som 
väntande på en planerad 
Bypass operation 

 
Ostrukturerade 
intervjuer med 3 
huvudfrågor. 

 
Fysiska, psykiska & 
sociala svårigheter 
under väntetiden 
Behovet av 
information under 
väntetiden  

 
Hög  

Karlsson et 
al., 2005 

Kvalitativ 14 deltagare, mestadels 
män, som genomgått 
bypass. 
 

Fenomenologiska 
intervjuer 
Innehållsanalys av 
Giorgi. 
 

Det visade sig att den 
mest påfallande 
upplevelsen av öppen 
hjärtoperation var 
känslan av 
bräcklighet. 
 

Hög 

Lindsay et al., 
2000 

Kvalitativ 183 personer som 
intervjuades före och 1 
år efter by-pass ope-
ration 

Öppna 
intervjufrågor som 
analyserades med 
tematisk 
innehållsanalys 

Synen på hälsan före 
operationen och efter 
operationen. 
Förväntningar och 
upplevelsen av by-
pass operationen 
operationen  

Hög 
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Tabell 2 (fortsättning) Översikt av artiklar som ingår i analysen (n= 10) 
Författare Typ av 

studie 
Deltagare Metod 

Datainsamling/ 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Mooney et al., 
2006 

Kvalitativ 8 personer som 
genomgick ett 
rehabiliteringsprogram 
före operation 

Datainsamling: 
Ostrukturerade 
intervjufrågor med 
öppna frågor.  
Analyserades mha. 
Colaizzi analysme-
tod 

Behovet av stöd, 
träning, besegra 
rädslan, veta vad man 
kan förvänta sig av 
operationen och 
kommer jag att bli 
botad av operationen 
el inte.  

Hög 

Wynne & Ar-
thur, 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvalitativ 
och kvanti-
tativ 

40 deltagare som 
väntade på planerad 
hjärtoperation 

Kvalitativ: 
semistrukturerad 
intervju. Kvantita-
tiv:  
Kvalitativ: 
Hermeneutisk 
fenomenologisk 
analysmetod 
Kvantitaiv: SPSS. 

Väntetiden påverkar 
graden av oro samt 
hälsorelaterad 
livskvalité  
 
.  

Medel 

 

Analys 

Kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats inspirerad av Downe-Wamboldt (1992) och 

Burnard (1991) användes för att analysera data. Downe-Wamboldt (1992) menar att 

kvalitativinnehållsanalys är en metod där forskaren strävar efter att beskriva ett visst fenomen 

i det här fallet en upplevelse. Upplevelsen beskrivs på ett systematiskt och objektivt sätt för 

att kunna dra säkra slutsatser av datan. Innehållsanalysens mål är att förstärka resultatet 

genom att man relaterar kategorierna till innehållet som leder till innehållet och ger det funna 

resultatet. Med manifest ansats menar Downe-Wamboldt (1992) att det tydliga och det 

uppenbara lyfts fram i materialet. Inga tolkningar görs utan data läses precis som den är. Med 

fokus på mänsklig kommunikation är denna kvalitativa innehållsanalys speciellt lämplig för 

forskning inom omvårdnad. Enligt Burnard (1991) syftar kvalitativ innehållsanalys till att få 

fram detaljerad och systematisk fakta ur data. I analysprocessen bearbetas och organiseras 

data stegvis. Målet med kvalitativ innehållsanalys är att få ny kunskap och förståelse för ett 

fenomen under studiens gång. 

Eftersom Burnards (1991) analysmetod främst riktar sig till analys av intervjuer valde vi ut 

vissa delar som passar vårt material, det vill säga, en litteraturstudie. Först läste vi igenom alla 

artiklar för att för att få en bredare inblick i materialet. Därefter lästes materialet ytterligare en 

gång och alla textenheter som motsvarade syftes markerades och kodades med nummer, detta 

för att lätt hitta tillbaka till källan. Sedan översattes textenheterna från grundspråket engelska 
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till svenska. Samtidigt gjordes kondenseringen, vilket innebär att man tar ut kärnan ur 

textenheten. När detta var klart påbörjades kategoriseringen. Antalet kategorier reducerades 

genom att liknande kategorier sammanfördes till bredare kategorier. Under arbetets gång gick 

vi tillbaka till originaltexten för att inte missa själva kärnan i texten och för att säkra 

validiteten. När kategorierna inte gick att föras ihop mer resulterade detta i sex slutkategorier. 

Utifrån de sex slutgiltiga kategorierna skrevs resultatet (jfr. Burnard, 1991; Downe-

Wamboldt, 1992).  

 

Resultat 

Analysen resulterade i sex kategorier som redovisas i löpande text och styrks med citat från 

analysmaterialet, se tabell 3.  

Tabell 3. Översikt av slutkategorierna (n= 6) 

Kategorier 

Att känna sig hindrad av sin kropp.  

Att vänta präglades av oro och maktlöshet. 

Att ha förväntningar om ett nytt liv och känna rädsla för det okända. 

Att känna och sakna stöd från andra 

Att få och sakna information  

Att känna sig överrumplad av resultatets olika sidor 

 

Att känna sig hindrad av sin kropp 

Enligt Mooney, Fitzsimon och Richardson (2006) samt Fitzsimon, Parahoo, Richardson och 

Stringer (2003) beskrev deltagarna i studierna att sjukdomen hade en negativ effekt på 

upplevelsen av hälsa innan operation. Med minskad kroppslig kapacitet kunde inte personerna 

hålla sin normala nivå av aktiviteter eller livsstil. I studierna av Jonsdottir och Baldursdottir 

(1998), Fitzsimon, Parahoo och Stringer (2000), Fitzsimon et al. (2003) samt Whynne och 

Arthur (2004) framkom det att många personer uttryckte en sorg över att på grund av 

kroppsliga begränsningar inte kunna arbeta, vilket medförde ekonomiska bekymmer och 

förlust av social aktivitet. En stor del av personerna kände sig mer missnöjda med sitt liv, 

hälsa och relationer ju sjukare de blev och desto mer kroppslig påverkan de kände. Personerna 
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kände att de på grund av den egna kroppen inte kunde göra något, inte ens de enklaste sakerna 

som att shoppa, fixa runt huset eller ens byta en glödlampa, detta hade negativ påverkan på 

humöret och självkänslan (Fitzsimon et al., 2003). 

I had to give up the gardening because it was too much for me. You get a bit frus-
trated and depressed when you cannot do the things you were able to do (Mooney, 
et al., 2006, p. 3).  

I studien av Fitzsimon et al. (2003) påpekade många deltagare att bröstsmärtorna var det stora 

hindret och svårigheten. Det var bröstsmärtorna som begränsade mest, hade det inte varit för 

dem hade det inte varit så farligt. Bröstsmärtorna påminde dem om deras hjärtfel och att de 

väntade på en hjärtoperation. 

It�s not something you can get away from. I have a bad heart, I need an operation- 
that�s all I think about when the pain comes (Fitzsimon et al., 2000, p.1247). 

Lindsay, Smith, Hanloon och Wheatley (2000); Fitzsimon et al. (2000) samt Jonsdottir och 

Baldursdottir (1998) beskrev deltagarnas upplevelser på hur sjukdomen och den förestående 

operationen kontrollerade deras liv och detta var svårt att acceptera. De kände att livet inte var 

deras eget och trots att de ville göra saker så kunde de inte, dels på grund av de kroppsliga 

begränsningarna, dels också av rädsla för att något hemskt skulle hända. Att göra planer för 

framtiden var en omöjlighet, vilket tydliggörs av följande resultat; 

Well you cannot plan a wee holiday or nothing like that - you have to forget all 
about those things - you can only look forward to one day at time until you get 
this operation (Fitzsimon et al, 2000, p.1246). 

Att vänta präglades av oro och maktlöshet 

Fyra studier (Fitzsimon et al., 2000; Fitzsimon et al., 2003; Ivarsson, Larsson och Sjöberg, 

2004b; Lindsay et al., 2000) visade att många av personerna upplevde missnöje med 

väntetiden till operationen. De ansåg att väntetiden var alldeles för lång och känslan av att 

vara bortglömd när de fick vänta länge. Väntetiden beskrevs som ett av de värsta problemen. 

Fitzsimon et al. (2000) visar på hur personerna i väntan på operation kände ilska och 

frustration över att behöva vänta länge på en operation när de hade så svår smärta och när de 

ansåg operationen som livräddande. 

I think it�s terrible. You�re so ill and you go through so much pain, and yet you 
have to wait so long for the operation � it�s all wrong (Fitzsimon et al., 2000, p. 
1248). 
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Jonsdottir och Baldursdottir (1998), Lindsay et al. (2000) och Bäckström et al. (2006) beskrev 

hur deltagarna var medvetna att nödvändigheten av operationen samt den svåra livssituationen 

gör det svårare för patienterna under väntetiden. Personerna upplevde även att psykiska 

symtom som ökad stress, otålighet, irritabilitet, hopplöshet och depression och att detta hade 

en negativ effekt på deras allmänna hälsa och välbefinnande under väntetiden.  

I have found that having to wait is both psychological and physical humiliation. I 
feel very badly. I am both anxious and stressed (Jonsdottir & Baldursdottir, 1998, 
p.71). 

Personernas oro skapades av osäkerheten för hur länge de skulle behöva vänta på operationen. 

De uttryckte väntan som väldigt svår med sämre koncentrationsförmåga och sömnsvårigheter 

som bottnade i oro. Det som också var svårt för dess personer var när de väntade på 

operationen och denna stod framför dem så sköt sjukhuset upp operationsdatumet (Allen & 

Wellard, 2001; Jonsdottir & Baldursdottir, 1998; Fitzsimon et al., 2003; Ivarsson et al., 

2004b). 
To have to wait for many months is very difficult�this is particular because I fre-
quently feel bad. I can only work very little, my mood becomes strained, e.g. vul-
nerability and anger, to name a few. The worst thing is though, that when the 
waiting should be over and the surgery is in front of me, it is postponed. What is 
even worse than that is that no one can tell how much longer I will have to wait. 
This has very bad influence both emotionally and physically (Jonsdottir & Bal-
dursdottir, 1998, p.70).  

I Lindsay et al. (2000) och Jonsdottir och Baldursdottirs (1998) studier framkom det att 

personerna kände att en av källorna till oro är rädslan för att deras hälsa ska försämras till den 

omfattningen att de ska få en hjärtinfarkt och dö före operationen. 

I thought I might die, my condition was getting worse (Lindsay et al., 2000, 
p.1416). 

Personerna kände att osäker väntetid och känslan av att inte kunna påverka när operationen 

ska ske skapade maktlöshet och en känsla av att inte ha kontroll över sin livssituation. Väntan 

kändes som en �inspärrande kraft� Fitzsimon et al. (2000) och Ivarsson et al. (2004b). 

Your life�s just on hold � there�s a restraining force that you can do nothing 
about. You�ve got to accept it � and I think for a man, that�s the hardest part 
(Fitzsimon et al., 2000, p. 1247). 

Personerna som väntade på en hjärtoperation kände att den långa väntetiden var en prövotid 

fylld med oro där kroppens svaghet gjorde sig påmind och att det var svårt att vänta på 

operationen. Den långa väntetiden hade också negativ effekt på relationen till familj, vänner, 
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arbete, fritid och sociala aktiviteter (Karlsson, Johansson och Lidell, 2005; Fitzsimon et al., 

2000; Jonsdottir & Baldursdottir 1998). 

Att ha förväntningar om ett nytt liv och känna rädsla för det okända 

I studien av Lindsay et al. (2000) framkom det att personerna såg hjärtoperationen som ett 

allvarligt ingrepp, att de var osäkra på vilken effekt operationen skulle ha på deras hälsa samt 

att personer som skulle genomgå en hjärtoperation hade höga förväntningar om livet efter 

operationen. De förväntade sig frihet från att drabbas av hjärtinfarkt eller hjärtstopp igen.  

Operation will prevent me having a cardiac arrest again, if you don�t have the op-
eration, you are likely to have a heart attack (Lindsay et al., 2000, p. 1416). 

Det framkom också i studierna av Lindsay et al. (2000) samt Mooney et al. (2006) att 

personerna också hade förväntningar om att få en bättre livskvalitet, kunna återvända till en 

förbättrad livsstandard samt att det skulle bli som nya efter operationen. De hade även 

förväntningar om att operationen skulle förlänga livet samt gör att de kände sig tio till femton 

år yngre. Operationen sågs också som att ha fått en andra chans i livet. 

I expect to live till between 70 and 80, hope to get a new capacity for life; �return 
to an expected standard of life (Lindsay et al., 2000, p. 1417). 

Fyra studier (Fitzsimon et al., 2003; Wynne och Arthur, 2004; Fitzsimon et al., 2000; Lindsay 

et al., 2000) visar på att många personer oroade sig över den kommande operationen. De 

närmade sig operationen med känslan av osäkerhet för framtiden och rädslan för att dö under 

operationen samtidigt som de visste att de inte skulle klara sig utan den. 

I�m more anxious now. Or worry about the operation and the pain and to be hon-
est I wonder if I�ll make it through it all right (Fitzsimon et al., 2000, p 1247). 

Mooney et al. (2006) och Ivarsson et al. (2004) beskrev att många deltagare utryckte rädsla i 

samband med behovet av en operation och en övermäktig känsla för döden när de kände 

smärta. Personerna som skulle operera hjärtat plågades också av tankar om de skulle vakna 

upp från narkosen och hur saker skulle förändras efter operationen. 

Att känna och sakna stöd från andra 

Många personer som genomgått en hjärtoperation tyckte att det var viktigt att få dela sina 

upplevelser med någon som var i samma situation som dem själva och att detta var lättare än 

att göra det med vårdpersonal eller någon annan. Detta beskrevs av personerna som 
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välgörande, att det skapade uppmuntran och gjorde att deras tankar kunde komma till ro. De 

blev också inspirerade av de upplevelser och det stöd de fick av andra som var eller varit i 

samma situation och detta gjorde att de kände sig mindre ensamma med denna upplevelse och 

detta var mycket viktigt för denna grupp människor (Mooney et al., 2006; Bäckström et al., 

2006; Ivarsson et al., 2004). 

We were under the same pressure with the same thoughts, the same type of fear 
and everything else. It was interesting how we had the same pains and things. 
Well it just meant that you weren�t alone and that was very important (Mooney et 
al., 2006, p. 3). 

Personerna som skulle genomgå en hjärtoperation tyckte att det var intressant hur 

medpatienter kunde bli en sådan stark källa till stöd och råd och inte vårdpersonalen. De 

trodde kanske att detta var för att stöd från personal var väntat medan stöd från medpatienter 

inte var väntat. Detta stöd fortsatte även efter sjukhusvistelsen med en vänskap till följd. 

Under sjukhusvistelsen tog de också hand om varandra när de delade rum (Lindsay et al. 

2000; Bäckström et al., 2006). 

Socialt stöd före operationen hjälpte dem att anpassa sig till den nya okända livssituationen. 

Att ha gruppsamtal med andra i samma situation hjälpte dem att slappna av och var en 

värdefull källa till minskad rädsla, uppmuntran och hjälpte dem att känna sig mer lugna och 

belåtna (Allen & Wellard, 2001; Mooney et al., 2006). 

I was more worried before I went to the classes. As it went on, the talks and the 
people who came along helped, although nobody wants to see the operation. The 
talks were very good, they reassured you a bit, and the relaxation was good to� 
(Mooney et al., 2006, p. 4). 

I studierna av Karlsson et al. (2005), Bäckström et al. (2006) och Ivarsson et al. (2004) 

beskrev deltagarna att släktingar och vänner var det viktigaste stödet och de som personerna 

litade mest på. De ansåg också att dessa var omtänksamma och goda lyssnare. Extra viktigt 

var det att anhöriga och vänner var nära till hands just före och efter operationen. Ivarsson et 

al. (2004) och Lindsay et al. (2000) menade dock att denna grupp av stöd var reducerad 

eftersom de också var oroliga för deras anhöriges hälsa och välbefinnande och helst inte 

pratade om operationen. 

For you, is (the heart surgery) is always in your mind, but I�ve come to under-
stand that they (friends) prefer not to talk about it (Ivarsson et al. 2004, p.188) 
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Karlsson et al. (2005) och Fitzsimon et al. (2000) beskrev i deras studier att personerna i 

samband med en hjärtoperation kände att de inte fick tillräckligt med stöd av vårdpersonalen. 

De kände sig bara som en i mängden med brist på personlig uppmärksamhet. De hade få 

tillfällen till att uttrycka deras känslor vilket ledde till ilska och frustration som ett resultat. 

Det fanns också deltagare i studierna som upplevde att de hade fått ett bra stöd från 

vårdpersonalen. I fyra studier (Bäckström et al., 2006; Ivarsson et al., 2004; Mooney et al., 

2006; Karlsson et al., 2005) framkommer det dock också att många personer upplevde 

kirurgen som väldigt kompetent och de flesta upplevde att de fick bra stöd. Personerna var 

tacksamma över den uppmuntran och den positiva behandlingen de fick av 

sjukhuspersonalen. Denna kategori av personer uttryckte att god och omsorgsfull vård stärkte 

deras välbefinnande. Det framkom också att det var nyttigt att ha kontakt med hjärt-

/rehabsjuksköterskor. Samtidigt som det kunde vara bra att ibland få prata med en kurator.  

I tre studier visade det sig att många deltagare kände saknad av stöd, isolering, oro och 

ensamhet efter att ha blivit utskrivna från sjukhuset. Detta medförde att humöret försämrades. 

Det framkom att uppföljning direkt eller via telefon från någon personal på sjukhuset var 

mycket viktigt och att de saknade ett direktnummer så att de kunde ringa direkt till 

avdelningen efter utskrivning om bara som ett moraliskt stöd, detta gav nöjda patienter 

(Goodman, 1997; Karlsson et al. 2005; Bäckström et al. 2006). 

You are sent back 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 et al., 2005, p. 293). 

Att få och sakna information 

I sju studier av tio framkom det att personer som skulle genomgå/hade genomgått en 

hjärtoperation kände sig missnöjda med informationen, eller att de fick för lite information 

(Bäckström, Wynn & Sörlie, 2006; Fitzsimon et al., 2000; Goodman, 1997; Ivarsson, Larsson 

& Sjöberg, 2004; Jonsdottir & Baldursdottir, 1998; Karlsson, Johansson & Lidell, 2005; 

Mooney et al., 2006). Två studier (Fitzsimon et al., 2000; Jonsdottir & Baldursdottir, 1998) 

visade att personer som skulle genomgå hjärtoperation saknade information om när 

operationen skulle ske eller hur lång väntetiden skulle bli. Det hände också att de fick 

information om operationsdatum som sen visade sig vara felaktig. Detta var en stor svårighet 

som skapade ilska och frustration, samt en känsla av att bli sviken. 
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I feel let down, I think that�s the biggest problem. Now when I was told, within 6 
month- within it, not around it or about it- I thought well OK! I can battle on to 
such times at in comes, but then as it passed and another month came and went� 
Like I understand that there are another people waiting, but at the same time, I 
was promised that date, and they still haven�t had the decency to apologize - 
you�re just another number (Fitzsimon et al., 2000, p. 1248). 

En del personer kände att inte fick någon information alls eller för sent i processen, samt att 

den information de fått var bristande och felaktig. Det gjorde dem osäkra, rädda och dåligt 

förberedda inför operationen. En del visste inte vilken grad av aktivitet de kunde utföra innan 

operationen och andra hade inte fått information om hur de skulle hantera stressen de kände 

(Ivarsson et al., 2004; Jonsdottir & Baldursdottir, 1998; Mooney et al., 2006). 

There hasn�t been any information whatsoever. Not more than a note (waiting list 
confirmation) from Y-town (hospital). And that can�t be quite right. I did know 
there was a valve that wasn�t working properly, so that was clear to me. But it�s 
like no-one has really taken a grip on this, no-one has given any information 
(Ivarsson et al., 2004, p. 187). 

I studierna av så väl Bäckström et al. (2006) och Ivarsson et al. (2004) påpekade personerna 

att de saknade information till sina anhöriga. Deras åsikt var att anhöriga skulle vara mindre 

oroliga om de också fick del av informationen. De kände också att de anhöriga hindrade deras 

fysiska aktiviteter eftersom de inte visste hur mycket de fick göra. 

Efter operationen, på sjukhuset uttryckte en del personer att de saknade möjlighet att ställa 

frågor till kirurgen och få detaljerad information om operationen. De kände att när de saknade 

denna information blev de svårt att pusha sig själv i rehabiliteringsprocessen. De personer 

som haft möjlighet att prata med kirurgen tyckte tiden var för kort och att de egentligen inte 

fick svar på sina frågor (Fitzsimon et al., 2000; Bäckström et al., 2006). 

Deltagarna i studierna påpekade de positiva sidorna av informationen i samband med 

hjärtoperation. I allmänhet var personerna nöjda med kvalitén av den information de fick. 

Personerna ville ha så mycket information som möjligt för att stilla tankarna och bättre kunna 

förbereda sig inför operationen (Mooney et al., 2006; Bäckström et al., 2006). 

I was always sitting around for 20 minutes asking questions. That was important 
because all of this was playing on your mind, a big operation, going into hospital. 
But no, having somebody to talk to and ask questions of were just great (Mooney 
et al., 2006, p. 4). 

Enligt Bäckström et al. (2006), Goodman (1997) och Ivarsson et al. (2004) fick personerna 

information på olika sätt; så väl skriftligt som muntligt av vårdpersonal, vänner och bekanta 
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men även från böcker och videos. Personerna tyckte att videon och boken som sjukhuset gav 

som information var positiv och hjälpte dem att förbereda sig. 

I received it in writing. This is very good information, you know. It describes the 
process from the very beginning and after the operation (Ivarsson et al., 2004, p. 
187). 

I en studie ansåg personerna att informationen från medpatienter var viktigare än det de fick 

från personal. Ändå var information direkt från den opererande kirurgen speciellt viktig. Vissa 

var nöjda med den specifika information kirurgen kunde ge om deras information (Bäckström 

et al., 2006). Något som också noterades var att en del personer ville helst inte ha någon 

information om operationen eftersom de tyckte att det ökade rädslan. Personerna ville inte 

veta så mycket om operationen utan var glad att få lämna sig i experternas händer och få den 

gjord (Allen & Wellard, 2001; Mooney et al., 2006). 

Att känna sig överrumplad av resultatets olika sidor 

I studien av Lindsay et al. (2000) framkom det att personer som genomgått en hjärtoperation, 

upplevde den som en större utmaning och mer traumatisk än vad de varit förberedda på och 

väntat sig. De flesta upplevde att det tog avsevärt lång tid att hämta sig från operationen. 

.. it took me over 9 months to feel my self again (Lindsay et al., 2000, p.1418). 

I Karlsson et al. (2005) samt Goodman (1997) studier beskrev personerna hur de i 

tillfriskningsfasen efter hjärtoperationen kände kroppsliga symtom som stelhet, svaghet och 

andningsbekymmer. Några personer beskrev en minskad sexuell lust och misslyckade försök 

att arbeta. I Goodmans (1997) studie förtydligade personerna även de problem och bekymmer 

som operationssåret orsakade. Då operationssåret inte läkte som det skulle väckte det en stor 

del oro och obehag hos personerna. Trötthet relaterat till sömnsvårigheter orsakat av smärta 

från såret var vanligt förekommande. Smärtan från operationssåret hindrade dem även i de 

dagliga aktiviteterna och göromålen; svårigheter att klä på sig, tvätta sig, borsta håret och raka 

sig.  

first of all I found it a job to raise your arms to comb your hair�you just can�t do 
anything, even just to cut a slice of bread it used to hurt (Goodman, 1997, p.1247). 

Kvinnorna i Allen och Wellards (2001) studie kände att de behövde tid att acceptera 

operationssåret. I den tidiga post-operativa fasen använde de kläder för att dölja 

operationssåret. Kvinnorna som alla var över sjuttio år menade att deras ålder och 
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livserfarenhet gjorde att de kunde hantera och acceptera ärret som blev kvar. De trodde att 

yngre kvinnor skulle ha svårare att acceptera och att det �fula� operationssåret mellan brösten 

då skulle påverka självkänslan och kroppsuppfattningen, speciellt om kvinnan ville finna en 

partner.  

I studien av Goodman (1997) påpekade en person skillnaden mellan fysisk och psykisk 

återhämtning. Trots att denne kunde återgå till arbetet så var inte den mentala delen av 

personen redo att börja arbeta. Goodman (1997) och Karlsson et al. (2005) beskrev att 

personerna som genomgått en hjärtoperation fick förändrat humör och temperament efter 

operationen. En del fick hetare temperament och andra kände sig apatiska, nedstämda, 

känsliga och deprimerade. Hos en del infann sig också en känsla av likgiltighet. Orsaken var 

frustrering över begränsningar, leda och inaktivitet. I Ivarssons et al. (2004) samt Goodmans 

(1997) studie beskrev personerna att de blev rädda för att lämna hemmet ifall något skulle 

hända. Det fanns även ovilja att träffa andra men också att de inte hade tillräckligt med energi 

att upprätthålla det sociala liv de hade förut.  

Of course it would have been nice to have friends here sometimes, but it has just 
been a bit too much, and it is tiring actually (Ivarsson et al., 2004, p. 187).  

Förväntningar på operationen som inte gick i uppfyllelse ledde till besvikelser, oro och ilska. 

En del upplevde operationen som ett fiasko då resultatet blev mindre positivt än vad de 

förväntat sig (Lindsay et al., 2000; Karlsson et al., 2005).  

I heard so much about other people being great� I feel more absent minded� I 
�m more exhausted and breathless (Lindsay et al., 2000, p. 1415). 

I tre studier beskrivs även den andra sidan av operationen, då återhämtningen och 

operationens utgång varit positiv. Många personer kände sig nöjda med resultatet och då de 

återhämtade sig från operationen fortare än förväntat. Operationen tog bort symtomen av 

sjukdomen och utvärderades som en preventiv metod för deras framtida hälsa. Att vara fri 

från sjukdoms (angina) symtomen medförde en ökad frihet att utföra de aktiviteter de ville. 

Många personer beskrev en allmän känsla av välbefinnande och att kroppen fungerade mer 

effektivt än före operationen (Goodman, 1997; Karlsson et al., 2005; Lindsay et al., 2000).  

I can go out in the cold and wet weather now� I can go without stopping every 20 
yards (Lindsay et al., 2000, p. 1416). 

Efter hjärtoperationen upplevde personerna att de fått en andra chans att leva. De menade att 

de inte hade varit vid liv om de inte haft möjligheten till hjärtoperationen. Hjärtoperationen 
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medförde att personerna reflekterade över sina val i livet och strävade efter en djupare 

upplevelse av närhet till andra människor, Gud och livet i sig själv. En person uttryckte att 

denne känt sig nära döden och att den återvänt till livet (Goodman, 1997; Karlsson et al., 

2005; Lindsay et al., 2000).  

I thought a lot. The heart operation gave me a second chance to live. It is urgent 
to take care of each other. Job and money are of less importance (Karlsson et al., 
2005, p. 294). 

I Bäckström et al. (2006) studie framkommer det att de personer som vistas på 

rehabiliteringscentrum kände sig mycket nöjda med denna typ av vård och de verkade klara 

sig bättre än andra patienter. De vågade tillexempel vara med aktiva än vad de skulle ha varit 

ensamma. Karlsson et al. (2005) påpekar också att personerna förknippade en lyckad 

rehabilitering som att lyckas väl med livet. 

It was in (name of the facility), it was the best! Everyone who has been through 
heart surgery should go there, it should be compulsory! (Bäckström et al., 2006, p. 
145). 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva människors upplevelser i samband med en 

hjärtoperation med avgränsningen till före och efter operationen. Litteraturstudien resulterade 

i följande kategorier; Att känna sig hindrad av sin kropp, Att vänta präglades av oro och 

maktlöshet, Att ha förväntningar om ett nytt liv och känna rädsla för det okända, Att känna 

och sakna stöd från andra, Att få och sakna information, Att bli överrumplad av resultatets 

olika sidor. 

I kategorin Att känna sig hindrad av sin kropp framkommer det hur personerna kände sig 

hindrad av sin sjukdom i vardagslivet, innan operationen. På grund av minskad fysisk 

kapacitet blev de begränsade och hindrade i sitt vardagsliv, vilket ledde till negativa känslor 

så som missnöje, depression och nedstämdhet. I en studie av Mårtensson, Karlsson och 

Fridlund (1997) beskrivs det hur patienter med hjärt- kärlsjukdomar kände minskad ork och 

bristande energi. Även för dem medförde det att livssituationen påverkades, de orkade inte 

göra saker som de tidigare gjort. Gibson och Kenrick (1998) beskriver personer med kronisk 

ischemisk sjukdom i de perifiera kärlen. Även där medför sjukdomen smärta vilket har en stor 

inverkan på livskvalitén. På grund av sjukdomen förändras kroppen och begränsar fysiska och 

psykiska förutsättningar, kroppen blir ett hinder. Söderberg och Lundman (2001) menar i 
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deras studie om kvinnors upplevelser att leva med fibromyalgi. Att övergå från att vara frisk 

till att vara sjuk medför en förändring av vardagen och inte sällan känslor av osäkerhet. 

Förändringarna omfattar hälsostatus, relationer, förväntningar och förmågor. Sjukdomen 

medför även en förändring i det dagliga livet, familje-, arbets- och det sociala livet. Efter 

sjukdomens inträde blir sjukdomen det centrala och det som styr livet. Det går inte längre att 

planera saker i förväg utan man får ta dagen som den kommer. Detta kunde man tydligt se i 

vår litteraturstudie.  

Madjar (1997) menar att en kropp utan sjukdom ignoreras eller tas för given. Vid sjukdom 

blir människan medveten om kroppen på ett särskilt sätt. Den vanliga känslan av �det här är 

min kropp� är borta och behöver återfås. Den invanda kroppen är den kropp vi lever med, 

känner till och som alltid borde fungera felfritt. När kroppen drabbas av sjukdom blir man 

medveten om vilken ansträngning som krävs för att utföra saker som tidigare utförs utan 

problem. Sjukdomen får personen att inte känna sig bekväm med sig kropp och försöker att 

hitta tillbaka till sig själva igen. Mårtensson et al. (1997) menar att som en person med hjärt- 

och kärlsjukdomar kan man hamna i en ond cirkel med täta sjukhusbesök som kan brytas med 

en god sjuksköterska - patientroll. Det kan vara viktigt att lära sig att förstå och tolka sin 

kropp, anpassa livsstilen och tänja på sjukdomens gränser. Livssituationen omfattar även 

livsvillkor, omvårdnadsvillkor samt familj, jobb och umgänge. Endast personen själv kan 

bedöma sin upplevelse av hälsa. Detta betyder att alla andra endast kan bedöma patienters 

hälsa med objektiva mått, de som syns utanpå. Detta kan resultera i att helheten och det 

individuella förloras. Personens egna resurser och behov av hjälp riskerar då att negligeras. 

Därför är det viktigt att sjuksköterskan att se på personen från ett holistiskt perspektiv med 

fokus på kropp, själ och ande. 

I litteraturstudien, under kategorin Att vänta präglades av oro och maktlöshet, framkom det 

att många upplevde väntetiden som alldeles för lång. De kände även ilska över att behöva 

vänta på en operation de ansåg som livräddande. Vi fann också att dessa personer upplever 

bl.a. oro, rädsla och depression under väntetiden vilket hade en negativ effekt på deras hälsa 

och allmänna välbefinnande. Tre studier (Wiens, 1998; Marantes & Kain, 1999; Panda, Bajaj, 

Pershad, Yaddanapudi & Chari, 1996) har definierat oro som en vag olustkänsla eller 

spänning. Denna känsla kan bero på sjukdom, sjukhusvistelse, anestesi och operation eller 

känslan av att vara i en okänd situation. Oro kan också beskrivas som ett övergående 

känslomässigt tillstånd med känslor av spänning, farhågor, nervositet, bekymmersamhet och 



 

 

20

en förhöjd aktivitet av det autonoma nervsystemet. Boker, Brownell och Donen (2002) och 

Martin (1996) menar att ökad preoperativ oro kan leda till patofysiologiska svar som 

takykardi, hypertension, arytmier och ökade nivåer av smärta. En normal nivå av oro och en 

individs copingstrategier är nödvändigt för hälsan. En del uttryckte också en rädsla för att 

hinna dö före eller under operationen. Enligt Gibson och Kenrick (1998) är rädsla en vanlig 

känsla hos personer som väntar på behandling för ischemisk sjukdom i de perifera kärlen. 

Jonsén, Athlin och Suhr (2000) beskriver i sin studie om människors upplevelser av att vänta 

på en levertransplantation. Dessa personer funderade också på om de skulle hinna dö före de 

fick en ny lever eller att de skulle dö under operationen, vilket överensstämmer med personers 

upplevelser av att vänta på hjärtoperation. 

Denna litteraturstudie visar att när operationen blir uppskjuten av olika anledningar var detta 

svårt för personerna att hantera. Väntetiden kändes som en inspärrande kraft och när de inte 

kunde påverka operationsdatumet uppstod en känsla av maktlöshet. Rydahl-Hansen (2005) 

menar att känslan av maktlöshet uppstår när människan känner att den inte längre har kontroll 

eller kan påverka sin livssituation. Maktlöshet kan uppstå då de fysiska och psykiska krafterna 

har sinat och det kan kännas som att man själv måste släppa kontrollen över sitt eget liv. Ofta 

uppstår ett känslomässigt kaos. Detta kan jämföras med Jonsén et al. (2000) studie där det 

visar sig att personer som väntar på levertransplantation upplever en känsla av maktlöshet och 

att den minskar när beslutet har tagits om att de ska transplanteras och de vet att de ska 

genomgå en levertransplantation. Detta fyllde dem med en känsla av glädje, tacksamhet, 

lättnad och lycka. Personerna känner att tiden går för fort och de undrar om transplantationen 

kommer att lyckas innan sjukdomen framskridit för långt. För att undvika osäkerhet och 

maktlöshet är det viktigt att vi sjuksköterskor förklarar för patienterna vad som kommer att 

hända och varför. På så sätt skapas en dialog med patienten så att denne också känner att 

han/hon kan vara med att påverka sin egen situation.  

Under kategorin Att drömma om ett nytt liv och vara rädd för det okända visade det sig att 

många personer hade höga förväntningar på operationen, ibland till och med orealistiska 

förväntningar. I Spaldings (2003) studie visade det sig att när personalen informerade 

patienterna om vad de kunde förvänta sig efter operationen från dagen efter utskrivning vad 

gäller den smärta de kommer att känna samt vilka postoperativa föreskrifter de skulle behöva 

följa. Detta resulterade i att personerna som skulle opereras gjorde preoperativa föreberedelser 

hemma, t.ex. att träna på att lägga förband. Allt detta handlar om att förbereda patienter på 

vad de kan förvänta sig, vad som kommer att hända och när det kommer att hända. Devine 
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(1992) och Devine & Cook (1986) bekräftar detta med att påstå att information, 

metodbeskrivning och psykosocialt stöd medför positiva postoperativa resultat för patienter 

som opereras. Studierna visade också att smärtan minskade, psykiska välbefinnandet och 

tillfredställelsen av personalens vård ökade efter operationen. Att ge ordentlig information till 

personer som väntar på hjärtoperation är inte lätt eftersom patient och sjuksköterskor har olika 

syn på vad som är bra information. Men det är viktigt att personalen är lyhörda på om 

patienten verkligen har förstått informationen, som måste vara individuellt anpassad för 

patienten och upprepad om det är nödvändigt. Den slutsats vi kan dra av detta är att 

informationen bör vara god och saklig samt beskriva operationens för- och nackdelar för att 

patienterna ska kunna känna sig väl förberedda men också för att minimera känslan av 

besvikelse efter orealistiska förväntningar. 

Under kategorin Att känna och sakna stöd från andra framkommer det att personerna i 

studierna kände sig nöjda och missnöjda med det stöd de fick av vårdpersonalen. Gott stöd 

från vårdpersonal förknippades med ökat välbefinnande och brist på stöd ledde till ilska och 

frustration. I en studie av Moene, Bergbom och Skott (2006) som beskriver människors 

situation före en colorektal operation framkommer det att första mötet med vårdpersonal har 

stor betydelse. Personerna i studien visar hur viktigt det är att bli bemött som en unik individ 

och att personalen visar sig omtänksamma och sympatiska. Det kände sig mer säkra när de 

kände att personalen lyssnade på dem, svarade på deras frågor och bekräftade deras tankar 

och känslor. Vidare framkommer det att anhöriga ändå är det viktigaste stödet för dessa 

personer. Detta kan jämföras med vårat resultat där anhöriga också upplevdes som det 

viktigaste stödet, både före och efter hjärtoperation. Lindholm, Rehnsfeldt, Armans och 

Hamrin (2002) menar att de anhöriga också känner svårigheter när de tvingas att vara ett stöd 

för deras sjuke närstående. Samtidigt som den anhöriga själv lider ska denne orka vara ett bra 

stöd för dennes nära. För även denna studie visar att stöd från anhöriga var mer värdefullt än 

stöd från någon annan. Därför är viktigt att sjuksköterskan inte glömmer bort de anhöriga och 

det stöd de behöver, för att stötta dem att bära rollen som vårdare av sina anhöriga. 

Litteraturstudien visar också på att medpatienter och de som var eller varit i samma situation 

var en stor källa till stöd. Detta jämför vi med Gaudine, Sturge-Jacobs och Kennedy (2003) 

studie om kvinnors upplevelse av bröstcancer. Dessa kvinnor har också ett behov av att få 

träffa andra kvinnor i samma situation.  

I vår litteraturstudie framkommer att personerna som väntade på hjärtoperation många gånger 

kände sig osäkra och oroliga inför operationen och vad som skulle hända efteråt. Det 
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framkom också att många personer saknade information (om operationen), eller ansåg att 

informationen kom för sent i processen, vilket gjorde dem rädda, osäkra och dåligt förberedda 

inför operationen. Neville (2003) beskriver två typer av osäkerhet förknippat med sjukdom, 

den kliniska osäkerheten och den funktionella osäkerheten. Den kliniska osäkerheten innebär 

osäkerhet för diagnos och prognos och den funktionella osäkerheten kan vara hur kroppen 

kommer att fungera efter operation eller annan medicinsk behandling. Osäkerheten kan vara 

negativ såväl som positiv. Det positiva med osäkerhet är att det medför en förmåga att 

upprätthålla hoppet hos människan t.ex. att inte veta om operationen kommer att misslyckas 

kan vara bättre än att veta. Neville (2003) menar att osäkerhet är en bidragande faktor till att 

människan känner stress. Enligt Spalding (2003) har det visat sig att preoperativ utbildning 

minskar personers oro därför att de är förberedda på vad som kommer att hända och kan följa 

med i händelseförloppet. Utbildningen innehöll föreläsningar, möten med personer i samma 

situation, informationsvideo och böcker samt att de gjorde ett studiebesök på avdelningen de 

skulle vårdas på. Allt detta resulterade i mindre osäkerhet, rädsla och smärta postoperativt 

samt att de kände sig väl förberedda på operationen. Även Krafft och Krafft (1998) ger 

förslag på hur man kan minska osäkerhet. De menar att sjuksköterskan har en viktig roll att ge 

god och saklig information, vara ärlig och ta personens problem på allvar. Ibland kan det 

hjälpa att låta personen prata med andra i samma situation och få dela sina erfarenheter 

tillsammans med dem. Sjuksköterskan bör uppträda professionellt och stötta när det behovet 

finns, men samtidigt begränsa sig för att personen själv ska kunna använda sin egen kraft. 

En annan viktig sida av resultatet är att vissa personer kände att för mycket information gjorde 

dem rädda. Mitchell (2000) beskriver tre sätt att förmedla information. Information om vad 

som kommer att hända patienten, vad patienten ska göra och vilka känslor som kan uppstå. 

För det flesta personer kan god information reducera känslan av oro men den kan också ha 

motsatt effekt för dem som endast vill ha lite information. Mängden information måste 

förhålla sig till vad personen vill ha. De vanligaste preoperativa rädslorna är narkos, smärta 

och obehag samt själva operationen eller att vara medvetslös. Mycket tyder på att människor 

vill höra att de kan känna sig säkra med situationen. I denna litteraturstudie fanns det personer 

som var glada över att få lämna operationen i andras händer. Detta överensstämmer med 

studien av Moene et al. (2006) där personer som skulle genomgå kolorektal operation 

lämnade sina kroppar i goda händer, de litade på den kompetenta personalen. Det 

framkommer i samma studie en annan sida. En del personer valde att lita på sin egen kropp, 

de kände sig trygga med att kroppen skulle klara av operationen. Samtidigt som andra 
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använde sig av försvarsmekanismen bortträngning, de valde att inte tänka på den förestående 

operationen. I denna litteraturstudie påpekas det ett flertal gånger om hur viktig information är 

för att kunna förbereda sig för en operation och för att känna sig trygg. Trots att detta är en 

ganska allmän uppfattning är det viktigt komma ihåg det motsatta, att alla inte vill veta. 

Därför är det viktigt att även kunna tolka dessa signaler hos patienterna. 

Vår litteraturstudie visar också att personer som genomgått en hjärtoperation saknade 

information för sina anhöriga. De ansåg att om deras anhöriga fick information så skulle de 

vara mindre oroliga och inte hindra dem att utföra fysiska aktiviteter. Detta kan jämföras med 

Notter och Burnards (2005) studie där de betonar betydelsen av att den aktuella personen och 

dennes anhöriga ska få information om vad de kan vänta sig efter en ileostomioperation. Det 

är viktigt för sjuksköterskan att komma ihåg anhörigas behov av information. Sjuksköterskan 

kan bjuda in de anhöriga när informationen ges, så alla parter får höra samma information, ett 

alternativ till detta är att ge specifik information för anhöriga. I denna litteraturstudie kom det 

också fram att informationen brast och att den ibland även var felaktig vilket ledde till ilska, 

frustration och en känsla av att bli sviken. Notter och Burnard (2005) lägger tyngdpunkt vid 

att informationen som ges till personerna ska vara korrekt. Detta efter att några kvinnor i 

deras studie hade fått se en bild på en colostomi fast de skulle få en loop ileostomi. Detta 

försök att skona patienten visade sig vara förödande och personen kände sig lurad och sviken. 

I sista kategorin Att bli överrumplad av resultatets olika sidor framkommer det att smärta från 

operationssåret försämrade personernas sömn och påverkade dem allmänt i vardagslivet. De 

kunde inte utföra de vanligaste sysslorna som att duscha, raka sig och klä på sig. Bergh, 

Jakobsson, Sjöström och Steen (2005) beskriver äldres upplevelse av smärta efter en 

ortopedisk operation. Där framkommer det att människor upplever smärta operationen och att 

smärtan hindrade dem att ta sig fram och klara av det dagliga livet. De känner sig trötta och 

utmattade på grund av smärtan efter operationen vilket man kan jämföra med personerna i vår 

litteraturstudie. I en studie av Kedziera (2001) om att minska äldres smärta framkom att 

vårdpersonalen ska vara lyhörd för personens smärta och se till så att den behandlas. Bra 

smärtlindring är en självklar del av god omvårdnad. Spalding (2003) menar att oro kan 

resultera i en ökad upplevelse av smärta vilket i sin tur resulterar i ökad konsumtion av 

analgetika. Därför menar han att användningen av analgetika kan ses som ett mått på oro. Det 

är viktigt att redan från början, i den preoperativa fasen motverka oro genom stöd och in-

formation. 
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Vidare framkommer det i vår litteraturstudie att operationssåret väckte blandade känslor av 

oro och obehag när det inte läkte som det skulle. Det visade sig att för kvinnor hade 

operationssårets placering en extra stor betydelse eftersom det var beläget mellan brösten. De 

hade svårt att acceptera och tidigt i den postoperativa fasen gjorde de allt för att dölja såret. 

Kvinnorna i studien trodde att yngre kvinnor skulle ha svårare att acceptera och att det skulle 

påverka deras självkänsla och kroppsuppfattning negativt. Detta kan jämföras med kvinnors 

uppfattning efter att de opererat bort ett bröst i samband med bröstcancer. Bredin (1999) och 

Chamberlain Wilmoth (2001) framkommer det att det kan vara svårt att acceptera och se på 

ärren efter en bröstoperation. Det är vanligt att vilja dölja den förändrade kroppen på grund av 

skam. Operationsärret gör sjukdomen verklig och påminner att man inte ser ut som förut. 

Nissen, Swensson, Ritz, Farrell, Sladec och Lally (2001) menar att kroppsuppfattningen 

påverkas av många faktorer. Ett ärr påverkar den estetiska uppfattningen och motsvarar inte 

de kroppsideal vi har i samhället. Detta kan ge känslor av att känna sig otillräcklig med sin 

kropp. Med tidens gång förändras utseendet men ett operationsärr förändrar kroppens 

utseende radikalt vilket kan göra att man hinner anpassa sig psykiskt. 

Eftersom syftet med denna litteraturstudie var att beskriva människans upplevelse av en 

hjärtoperation, användes en kvalitativ metod för att analysera data. Kvalitativ metod innebär 

att man sätter människan i centrum och har ett holistiskt perspektiv. Vi använde oss av en 

manifest innehållsanalys (Downe-Wamboldt, 1992) baserad på Burnard (1991). Burnard 

arbetar efter att behålla närheten till ursprungstexterna och bevarar därför kontexten. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) och Holloway och Wheeler (2002, s. 250-255) ska 

tillförlitligheten i kvalitativa studier granskas utifrån begreppen trovärdighet, pålitlighet och 

överförbarhet. Vidare menar författarna (Graneheim och Lundman, 2004; Holloway och 

Wheeler 2002, s. 250-255) att man på olika sätt kan styrka en studies trovärdighet. Genom att 

på ett detaljerat sätt beskriva analysen kan läsaren följa processen i arbetet. Trovärdigheten 

kan styrkas med citat från den ursprungliga texten men även genom att redovisa metod och 

artiklar ingående. Att använda sig av en tydlig referens teknik kan läsaren lätt hitta tillbaka till 

ursprungskällan. I vår litteraturstudie har resultatets trovärdighet styrkts med citat från 

ursprungstexten samtidigt som en tydlig referensteknik har använts för att lätt hitta tillbaka till 

grundkällan. Studien har dessutom granskats av handledare samt andra studenter vid 

seminarier. 
Pålitlighet handlar om att ge en klar och tydlig beskrivning av forskningen som är gjord. 

Läsaren ska kunna följa analysarbetet och kunna utvärdera lämpligheten av resultatet. 

Tillförlitligheten av studien stärks om den kan visa på överförbarhet. Överförbarhet innebär 
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hur resultatet av studien kan överföras till liknande situationer eller miljöer. För att 

överförbarheten ska underlättas och styrkas är det viktigt att ge en tydlig beskrivning av urval, 

datainsamling, analysprocess och en bra presentation av resultat tillsammans med lämpliga 

citat (Graneheim & Lundman, 2004). Vi har gjort en tydlig beskrivning av analysarbetet och i 

diskussionen framkommer flera exempel på att resultatet av litteraturstudien kan jämföras 

med andra kvalitativa studier, det vill säga, resultatet visar på en överförbarhet inom andra 

områden. 

Fördelen med kvalitativ forskningsmetod är att resultatet ger en ökad kunskap och förståelse 

för människans egna upplevelser. Nackdelen är att endast ett fåtal personer kommer till tals 

samt att sakinnehåll kan förändras om man inte under analysarbetets gång går tillbaka till 

ursprungstexten (Holloway & Wheeler, 2002, s. 250-255). Studiens begränsningar är att 

relativt få studier har ingått i analysen (n=12) samt att de flesta studier handlat om 

upplevelser före hjärtoperationen, men å andra sidan styrks tillförlitligheten av studiernas rika 

innehåll. En annan begränsning skulle kunna vara är det breda syftet. På grund av detta har 

det varit svårt att hitta en bra analysstrategi och tydliga kategorier. Med det sistnämnda menar 

vi att kategorierna kan tyckas ganska allmänna och att de inte beskriver den specifika 

upplevelsen. Trots att det breda materialet kan tyckas vara en nackdel ser vi ändå fördelen 

med detta, vi har fått bred kunskap om upplevelsen i samband med en hjärtoperation. Av detta 

har vi lärt oss att ha ett mer specifikt syfte, exempelvis �Människors upplevelse av 

information i samband med en hjärtoperation�. En ytterligare begränsning är att alla studier 

var skrivna på engelska och att detta kan ha medfört att texten inte blivit korrekt översatt. 

Detta i sin tur riskerar nyanser i texten kan ha gått förlorad. De analyserade artiklarna är 

bedömda utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2006, s. 156-157). Eftersom vi har 

begränsad kunskap inom området är detta till nackdel för studiens tillförlitlighet. Det kan ha 

skett felbedömningar av artiklarnas kvalité. 
Slutsats 

Denna studie har gett oss ökad kunskap och insikt om personers upplevelser före och efter en 

hjärtoperation. Vår litteraturstudie visar att det finns stora brister i information och stöd för 

personer som ska genomgå och har genomgått en hjärtoperation. Bristande information och 

stöd försämrade möjligheterna att kunna förbereda sig inför operationen samt att hantera tiden 

efter operationen. För att som sjuksköterska förstå, identifiera, planera och utforma 

omvårdnadsinterventionen utifrån personers individuella behov föreslår vi ett speciellt 

utformat program avsett för personer som ska genomgå en operation. Eftersom resultatet i 
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Spaldings (2003) studie visade på att ett preoperativt program var positivt ger vi som förslag 

att använda sig utav denna modell. Den preoperativa utbildningen bestod av föreläsningar på 

avdelningen, dels av personal och personer med erfarenhet av operationer. Programmet 

innehåller regelbundna träffar med sjuksköterskan, enskilt eller i grupp, kontakt via e-mail, 

brev eller telefon. Programmets syfte är att stötta personen under väntetiden som i 

litteraturstudien visats sig vara en svår period för personerna. Det skulle även förbereda dem 

på den kommande operationen, vilka för väntningar de kan ha samt göra dem medvetna på 

vilka komplikationer som kan uppstå. Programmet ska även fortsätta en tid efter operationen, 

beroende på behovet av professionell hjälp och stöd. Eftersom detta är en kvalitativ studie bör 

man kunna använda kunskapen från detta resultat i andra liknande vårdsammanhang. Vi anser 

att denna studie är betydelsefull för att förbättra och optimera omvårdnaden kring denna 

patientgrupp och visa hur viktigt det är med rätt stöd och information. Denna kunskap kan 

användas på arbetsplatser, framtida studenter och även för de personer som ska genomgå eller 

har genomgått en hjärtoperation.  
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