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Abstrakt  

Hjärtsjukdomar utgör en stor andel av de sjukdomar som drabbar människor. Personer 

med hjärtsjukdom upplever och uppskattar sin vardag som sämre jämfört med friska 

människor. En av de vanligaste revaskuleringsmetoderna vid hjärtsjukdom är en 

coronary artery by-pass grafting operation (CABG). Målen med operationen är att 

minska besvär och att minska mortaliteten i hjärt- kärlsjukdom hos dem som drabbats. 

Det ligger i sjuksköterskans profession att på bästa sätt informera och stödja patienterna 

i deras dagliga liv både före och efter genomgången operationen. Syftet med detta 

examensarbete är att beskriva personers upplevelser av sitt dagliga liv efter att ha 

genomgått en CABG operation. I detta examensarbete tillfrågades och intervjuades nio 

personer som genomgått en CABG operation. Kvalitativ innehållsanalys användes för 

att analysera innehållet i intervjuerna. Analysen resulterade i fyra kategorier; Att känna 

välbefinnande efter operationen, Att känna begränsningar, Att leva med restriktioner, 

Att få information och stöd efter operationen. Resultatet visade på att det dagliga livet 

påverkades efter en CABG operation. Rehabilitering och återhämtning av det dagliga 

livet efter ingreppet upplevdes som krävande och kantades av restriktioner samtidigt 

som de flesta beskrev att de så småningom återfick ett bra dagligt liv postoperativt. 

Kontinuerlig information och stöd från vårdpersonal och närstående var viktiga faktorer 

som underlättade det dagliga livet efter en CABG operation. I diskussionen 

framkommer det att fysisk förmåga är en avgörande del till att värdera det dagliga livet 

bland personer som har genomgått en CABG operation. Operationens påverkan på 

upplevd vardag berodde till stor del på personernas förmåga att utföra de handlingar 

som de önskade. Personer som upplever en försämring avseende dagligt liv efter 

ingreppet är i behov av längre och intensivare uppföljning av ansvarig 

hjärtsjuksköterska för att få hjälp med bearbetning av tankar och känslor. Fortsatt 

forskning bör ske på hur personer som genomgått en CABG operation upplever sin 

vardag och dagligt liv efter operationen under en längre tidsperiod. 

 

Nyckelord: CABG operation, dagligt liv, hjärt- kärlsjukdom, kvalitativ manifest 

innehållsanalys, rehabilitering.  
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Bakgrund 

Hjärt- och kärlsjukdom som hjärtinfarkt och kärlkramp drabbar allt fler människor. I takt med 

ökad vällevnad och en allt äldre befolkning ökar både förekomst och resursbehov. I Sverige 

beräknas 12 procent av befolkningen lida av en hjärt- kärlsjukdoms diagnos. Åtgärder som på 

olika sätt påverkar livsstilsfaktorer är viktiga i den förebyggande vården av hjärt- och 

kärlsjukdom. 90 procent av orsakerna till hjärt- och kärlsjukdom är väl kända och kan 

förklaras av levnadsvanor som rökning, matvanor, fysisk inaktivitet och alkoholvanor. Andra 

orsaker är psykosocial påverkan och biologiska riskfaktorer som övervikt, hypertoni, 

blodfettsrubbning och diabetes. Minst två tredjedelar av alla hjärt- kärlsjukdomar bedöms 

kunna förebyggas genom hälsosammare levnadsvanor. Till icke påverkbara riskfaktorer 

räknas ärftlighet, ålder och manligt kön. Koronala hjärtsjukdomar är en av de vanligaste 

orsakerna till plötslig död i västvärlden (Persson, 2003).  

 

Att leva med hjärtsjukdom innebär ett liv som kantas och kännetecknas av kontinuerliga 

förändringar från dag till dag. Den livsstil som personen var van vid före insjuknandet gäller 

inte längre. Omställningen av sitt dagliga liv kan upplevas vara besvärlig och proceduren kan 

vara lång (Unsar, Sut & Durma, 2007). Enligt Kristofferzon, Löfmark och Carlsson (2007) 

upplever och uppskattar patienter med hjärtsjukdom sitt dagliga liv som sämre jämfört med 

närstående och andra friska människor. Rantanen, Kaunonen, Tarkka, Sintonen, Koivisto, 

Astedt-Kurki och Tarkka (2009) visar att hjärt-kärlsjukdom påverkar personen som drabbats 

på flera olika sätt. Personen kan påverkas av hjärtsjukdomen i form av minskad 

rörelseförmåga, försämrad andning, stress, rädsla, dödsångest samt försämrad livskraft och 

förmåga att uträtta sina dagliga aktiviteter. 

 

Persson (2003) menar att om hjärtsjukdomen inte kan stabiliseras med medicinsk intervention 

i form av läkemedel samt, då konservativ behandling inte är aktuell, övervägs istället en 

kirurgisk intervention. En av de vanligaste revaskuleringsmetoderna är en coronary artery 

bypass grafting (CABG) operation. CABG operationen innebär ett ”förbikopplande” av det 

förtätade och ockluderade kärlet. Huvudmålen för en CABG operation är att åstadkomma en 

lindring av de symtom som personer med sjukdomen har och att om möjligt reducera 

mortaliteten i hjärt-kärlsjukdom. Några direkta kontraindikationer för operationen finns 

egentligen inte. CABG operation ger en bättre symtomlindring än medicinsk behandling och 
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medför färre behandlingskrävande återfall än övriga revaskuleringsmetoder. En CABG 

operation bör vara förstahandsalternativet när en livsförlängande effekt förväntas 

(Socialstyrelsen, 2008). 

 

Dagligt liv och CABG operation 

När de första personerna opererades bedömdes hög ålder tala mot operationen på grund av de 

höga riskerna och påverkan på dagligt liv i samband med ingreppet. De första personerna som 

opererades var samtliga yngre än 70 år. Med förbättrad teknik och erfarenhet har 

åldersgränsen successivt flyttats mot högre åldrar (SBU, 1998). 

 

Det finns generellt mätbara förändringar avseende dagligt liv bland personer som genomgått 

en CABG operation. Markou, Van der Windth, Van Swieten och Noeyz (2008) menar att 

samtliga patienter har en fördel av en CABG operation. Patienter som är yngre än 65 år har 

dock mest fördel av operationen sett till förmåga av fysisk aktivitet och dagligt liv. Faktorer 

som upplevs som särskilt förbättrade genom operationen är minskad ångest, smärta och ökad 

förmåga till aktivitet. Enligt Huber, Goeber, Berdat, Carrel och Eckstein (2007) medför en 

CABG operation inte någon negativ aspekt på upplevelsen av det dagliga livet. Majoriteten av 

de personer som genomgått operationen upplever sig inte fysiskt hindrade i vardagen, utan 

operationen medförde istället en förbättrad fysisk status. I studien av Luqman, Ansari, 

Siddiqui och Sami (2009) beskriver deltagarna att en CABG operation bidrar till en ökad 

fysisk förmåga och att det dagliga livet inte påverkas nämnvärt av operationen. Även 

deltagarna i Allen, Fitzgerald, Swank och Becker (1990) studie beskriver en förbättrad fysisk 

förmåga efter en genomgången CABG operation, även ur ett psykiskt perspektiv anses 

operation vara positiv. Elektiv CABG operation anses ge upphov till förbättrad fysiskt och 

psykiskt välbefinnande vilket ökar patienternas dagliga liv (Speziale, Bilotta, Ruvolo, 

Fattouch & Marino, 1996).    

 

Vaccarino, Lin, Kasl, Mattera, Roumanis, Abramson och Krumholz (2003) visar att vilket kön 

personen som opereras har påverkar uppfattningen av det dagliga livet efter en CABG 

operation, där kvinnor upplever en sämre vardag postoperativt jämfört med män. Stewart, 

Blair, Emond, Lahey, Levitsky och Campos (1999) undersökte också aspekten kön samt 

dagligt liv i relation till en CABG operation där kvinnor anses få ett sämre dagligt liv jämfört 

med män efter CABG operationen. Däremot har både män och kvinnor lika goda 
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förutsättningar att återfå ett fullvärdigt dagligt liv efter operationen. Äldre personer har en 

högre mortalitetsrisk, inga fördelar och sämre upplevelse av dagligt liv efter operationen 

(Järvinen, Saarinen, Julkunen, Huhtala & Tarkka, 2003). Graham, Norris, Galbraith, 

Knudtson och Ghali (2006) hävdar att ålder inte är någon betydande faktor när det gäller 

dagligt liv postoperativt efter en CABG operation, revaskuleringsmetoden har enbart positiva 

effekter på patienternas vardag.  

 

Phillips-Bute, Mathew, Blumenthal, Grocott, Laskowitz, Jones, Mark och Newman (2006) 

beskriver att en viss kognitiv dysfunktion kan förekomma och uppträda efter en genomgången 

CABG operation. Den kognitiva dysfunktionen påverkar patienternas dagliga liv och kan vara 

bestående från ett antal dagar till flera år efter ingreppet. 

 

Sjuksköterskans ansvar 

I sjuksköterskans profession ingår att tillgodose patientens basala och specifika 

omvårdnadsbehov såväl fysiska, psykiska som kulturella, andliga och sociala (Sorensen & 

Wang, 2009). Det är sjuksköterskans ansvar att ge patienten hjälp och stöd, dessutom att 

informera och förbereda patienten på vad som väntar och upplevda reaktioner angående det 

dagliga livet som kan förekomma postoperativt efter en CABG operation. Genom kunskap om 

hur personer som genomgått en CABG operation kan vården utformas så att den är i bättre 

överensstämmelse med de behov som personer efter en CABG operation har. 

Syfte 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva personers upplevelser av dagligt liv efter en 

CABG operation. 

Metod  

Kvalitativ metod har valts och använts för att få en förståelse om patienters dagliga liv efter 

en CABG operation. Examensarbetet genomfördes på två olika medicinmottagningar, en i 

mellersta och en i södra Sverige. 
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Deltagare  

I studien deltog nio personer, sex män och tre kvinnor, som genomgått en CABG operation. 

Inklusionskriterier för deltagandet var att personen skulle ha genomgått en CABG operation, 

och att de skulle kunna och vilja berätta om upplevelsen av detta ingrepp och påverkan på det 

dagliga livet samt att de skulle behärska det svenska språket. Deltagarna hade besvärats av 

hjärt- kärlsjukdom i allt från en kort tid till besvär under en längre period före operationen.  

Tid som hade gått från operation till intervju varierande mellan deltagarna från tre månader 

till åtta år (median 12 månader). Deltagarna var i åldrarna 53-70 år (median 61 år). Vårdtiden 

som deltagarna var inneliggande efter operationen varierade mellan 7 dygn till 14 dygn 

(median 11 dygn).  Tre deltagare arbetade i varierande procent, en var sjukskriven och de 

övriga var pensionerade.  

Procedur  

Deltagarna i studien kontaktades genom hjärtsjuksköterskan som tjänstgjorde på respektive 

medicinmottagning. Hjärtsjuksköterskorna distribuerade informationsbrev samt svarstalong 

till patienterna han/hon träffade som uppfyllde kriterierna för deltagande i studien. Totalt 

tillfrågades nio personer om deltagande i examensarbetet, deltagarna som var intresserade av 

att delta i studien skickade den underskrivna svarstalongen i bifogat svarskuvertet till 

författaren. Hjärtsjuksköterskorna erhöll samma information och brev som deltagarna.  

Datainsamling  

Insamling av data genomfördes med semistrukturerade intervjuer med deltagarna.  

Intervjuerna genomfördes enskilt på deltagarnas hemortssjukhus, i en avskild och lugn lokal. 

En digital diktafon användes för att spela in intervjuerna vilket förenklar överförandet av 

intervjuerna från tal till skrift. En pilotintervju genomfördes innan själva datainsamlingen för 

att testa frågornas relevans, vilket gav ett positivt resultat då de erhållna svaren motsvarade 

studiens syfte. Pilotstudien inkluderades sedan i analysen. Fem frågor formulerades och 

ställdes vid intervjuerna. Författaren var intresserad av att få besvarat deltagarnas upplevelser 

gällande dagligt liv efter operationen, hur de upplevde den första tiden precis efter 

operationen, om det fanns något som deltagarna kunde göra före operationen som de inte 

kunde efter operationen, om det fanns något som de inte kunde göra före operationen som de 

kunde göra efter operationen samt om det fanns några övriga upplevelser som deltagarna ville 

delge i samband med operationen. Intervjuerna varade mellan 30-60 minuter. 
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Dataanalys  

Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Downe-Wamboldt (1992).  

Efter genomförandet av intervjuerna transkriberades dessa dvs. de skrevs ut ordagrant för att 

därefter läsas ett flertal gånger för att få en känsla för helhet. Utifrån examensarbetets syfte 

extraherades sedan meningsbärande enheter med omgivande text för att inte förlora 

sammanhanget. De meningsbärande enheterna kondenserades dvs. kortades ner. För att finna 

lika beskrivningar i de meningsbärande enheterna kodades varje enhet och sorterades in i 

kategorier utifrån innehåll och sammanhang i flera steg, tills kategorierna var uteslutande. 

Kategorierna utgjorde det manifesta innehållet (Downe-Wamboldt, 1992). Analysen 

resulterade i fyra kategorier.  

Etiska överväganden  

Examensarbetets genomförande har godkänts av den etiska gruppen vid institutionen för 

hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet. Tillstånd från verksamhetschef vid respektive 

medicinmottagning vid de båda sjukhusen har muntligen inhämtats. Deltagarna i 

examensarbetet har erhållit muntlig och skriftlig information (bilaga 1) angående 

examensarbetets tillvägagångssätt och dess syfte. Deltagarna hade rätt till självbestämmande 

och kunde när som helst under arbetets gång avbryta sitt deltagande. Datan behandlas 

konfidentiellt, med konfidentiellt avsågs att deltagarnas identitet inte skulle kunna identifieras 

av utomstående och att inga personuppgifter fanns på inspelad och utskriven data.  

 

Deltagarna i examensarbetet kan ha upplevt det påfrestande att prata om det som eventuellt 

känts svårt efter operationen. Om någon av deltagarna uttryckt ett behov av att få fortsatt prata 

av sina upplevelser skulle de hänvisas till kurator. Ingen av deltagarna uttryckte ett behov att 

få prata med en kurator efter genomförd intervju. Polit och Beck (2008) beskriver att 

upplevelsen av att någon lyssnar och att få berätta om sin upplevelse, känslor och tankar kan 

kännas befriande.  

Resultat  

Analysen resulterade i fyra kategorier som presenteras i Tabell 1. Resultatet presenteras nedan 

och i löpande text som illustreras med citat från intervjuerna. 
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Tabell 1. Översikt av kategorier (n=4) som bildades under dataanalysen. 

Kategorier  

Att känna välbefinnande efter operationen   

Att känna begränsningar  

Att leva med restriktioner  

Att få information och stöd efter operationen  

 

 

Att känna välbefinnande efter operationen  

Deltagarnas beskrev att det dagliga livet efter operationen påverkades i hög grad genom 

upplevelsen av välmående postoperativt. Välmående efter operationen bland deltagarna gav 

upphov till ett förbättrat dagligt liv jämfört med de deltagarna som inte upplevde välmående 

efter operationen där det dagliga livet sedan inte blev det förväntade.  

 

Ja, jag upplevde som /…/ den tiden som när jag var på sjukhuset här så tyckte jag 

det var väldigt positivt och jag mådde förvånansvärt bra tyckte jag, och allting 

fungerade bra och så.   

 

Ja, det är hundra gånger bättre om jag säger det så, jag mår jättebra efter 

operationen. 

 

Tillgången till lugn och ro efter operationen var viktig beskrev en deltagare. Att behöva dela 

sal med andra patienter postoperativt på sjukhuset beskrevs ha en negativ inverkan på 

rehabiliteringen och påverkade återhämtningen efter operationen vilket resulterade i en 

fördröjning att återfå det dagliga livet.  

 

/…/ sedan när man kom på sal så var det 4 sal, där var en som hade KOL och en 

som var rätt yr, det var inte lugnt 

 

Betydelsen av att känna sig piggare och att ha bättre ork efter operationen upplevde 

deltagarna som ett steg i rätt riktning och en upplevelse av att det dagliga livet var på väg 

tillbaka till hur det var innan insjuknandet. Deltagarna beskrev en härlig känsla av att inte 

längre behöva pausa vid aktiviteter samt att inte längre känna trötthet på samma sätt som 
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tidigare vilket påverkade det dagliga livet positivt. Att uppleva att den tidigare fysiska orken 

och förmågan var på väg tillbaka hade en stor betydelse och inverkan på deltagarnas dagliga 

liv. Deltagarna beskrev ett ökat dagligt liv i samband med fysisk förbättring då aktiviteter och 

allt blev roligare att utföra än vad det var tidigare. Att uppleva sig starkare dag för dag och det 

gav ett kvitto av avsevärd förbättring efter operationen. En acceptans om en successiv 

förbättring gällande den fysiska förmågan var nödvändig för att bibehålla en god upplevelse 

av det dagliga livet postoperativt ansåg två deltagare.  

.  

Jag kunde inte anstränga mig utan att behöva pausa förr men idag kan jag utföra 

saker och ting utan att behöva pausa. 

 

En kilometer /…/ det var jobbigt de. Men idag är det ju, ja idag går jag ju hur lätt 

som helst 

 

Att känna begränsningar 

Komplikationer postoperativt var förenat med sämre rehabilitering och dagligt liv efter CABG 

operationen. Faktorer som framkom hos en deltagare och påverkade upplevelsen av det 

dagliga livet negativt efter ingreppet var att inte kunna kissa efter operationen, då katetern i 

urinblåsan suttit för länge och resulterade i kontinuerliga besök hos en urolog. Samma man 

upplevde även en kraftig viktnedgång tiden precis efter operationen då mat inte smakade gott 

längre. En annan deltagare beskrev nytillkomna problem med höjder och yrsel som påverkade 

det dagliga livet postoperativt.  

 

En deltagare beskrev i synnerhet sina upplevelser av dagligt liv efter operationen då allting 

ansågs ha försvunnit i samband med CABG operationen då ingenting fysiskt och psykiskt 

fungerade som normalt efter ingreppet. Personen beskrev en känsla och upplevelse av att vara 

död.   

 

Inte ett skit fungerade /…/. Det är det djävligaste jag har varit med om i mitt liv.  

 

Flertalet deltagare upplevde mardrömmar i den postoperativa fasen. Mardrömmarna beskrevs 

av deltagarna ge en overklighetskänsla samt påverka deras psykiska välbefinnande och 

dagliga liv. Aspekten god sömn ansågs av deltagarna blev mest lidande till följd av 
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mardrömmarna. Flertalet av deltagarna beskrev att innehållet i mardrömmarna var direkt 

kopplat till CABG operationen att denna misslyckades samt att inte vakna efter narkosen. En 

deltagare berättade om behovet att behöva gå till en psykolog postoperativt för att bearbeta 

mardrömmarna och de övriga komplikationerna som erhölls i samband med operationen var 

nödvändig för att återfå upplevelsen och känslan av ett acceptabelt dagligt liv efter ingreppet.   

 

/…/ man behöver nu psykisk hjälp och just det där med mardrömmar och sånt, 

vaknar om nätterna helt genomsvettig, det är man inte van vid än det skall väl gå 

bort det också. 

 

Smärtor efter CABG operationen var vanligt förekommande och hade en central del i 

deltagarnas upplevelse av dagligt liv postoperativt. Smärtan beskrevs som väldigt individuell, 

för några deltagare avtog smärtan medan för några upplevdes smärtan svår och dessutom 

konstant. Deltagarna beskrev att förekomsten av smärta hindrade rehabiliteringen efter 

ingreppet och att även det dagliga livet påverkades då smärtor gjorde det omöjligt att utföra de 

dagliga aktiviteterna som deltagarna var vana vid att utföra. Att inte kunna leva det tidigare 

dagliga livet gav upplevelser av att vara handikappad ansåg två av deltagarna. Samtliga 

deltagare besvärades inte av smärtor efter operationen. Frånvaro av smärta efter operationen 

upplevdes som positivt bland dessa deltagare och påverkade inte deras dagliga liv eller 

rehabilitering  

 

Efter operationen har jag haft mycket smärta 

 

Smärtan var det som tog längst tid innan det gick bort, så fort man hostade så 

gjorde det så fruktansvärt ont.  

 

För några av deltagarna återkom inte den önskade förbättrade fysiska förmågan postoperativt 

utan förmågan främst orken var precis den samma som innan operationen vilket inbringade i 

ett sämre dagligt liv. Att fortfarande besväras av bristande energi och trötthet trots 

operationen var faktorer som påverkade deltagarnas dagliga liv. Den bristande fysiska 

förmågan gav upphov till att inte kunna prestera lika mycket som tidigare och hjälplöshet. 

 

Den vart ju inte lyckad fult ut operation så att jag kunde ju inte gå mer än en femti-

hundra meter sen var jag tvungen att stanna, jag hade en kamrat också som 
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opererades samtidigt då, han ringde mig och sa att han hade varit ute o gått åtta 

kilometer och jag hade gått femti meter så där förstod jag de här stämmer inte 

riktigt /…/ 

 

Att leva med restriktioner 

Deltagarna beskrev att det dagliga livet efter CABG operationen påverkades också av de 

angivna restriktionerna som gavs postoperativt. Restriktionerna uppgavs ge minskad 

möjlighet till aktiviteter och dagligt liv genom att deltagarna kände sig bundna och att det var 

en omöjlighet att utföra de saker och ting som de önskade. Restriktionerna beskrevs av 

deltagarna som att inte få göra någonting fastän viljan fanns där, att inte kunna och få uträtta 

något som överhuvudtaget kunde vara ansträngande för kroppen. Familjelivet blev lidande till 

följd av restriktionerna, då resterande familjemedlemmar fick uträtta mer ansåg en deltagare. 

En deltagare hävdade att de rekommenderade restriktionerna påverkade den upplevda fysiska 

förbättringen genom att de gjorde individen mer osäker och försiktigare på sin fysiska 

förmåga vilket skapade en tvekan om den egna förmågan till dagligt liv då ingen kunskap 

fanns om sin kapacitet. Flertalet deltagare beskrev ett behov att börja träna med 

sjukgymnastik för att återfå dagliga funktioner.  

 

Jobbigt för familjen, de har ju varit vana med att jag har kunnat gjort så mycket 

tidigare 

 

/…/betydelsen var väldigt klar att man inte skulle göra nånting. Problemet var att 

lusten fanns men fick inget göra /…/ 

 

Ja, fysiskt kan jag inte göra någonting nu, man har ju restriktioner i 3 månader, 

kan inte gräva kan inte räfsa kan inte göra någonting. Går på sjukgymnastik så de 

är då man bygger upp 

 

Deltagarna beskrev att de i efter operationen hade ändrat och lagt om sina levnadsvanor och 

följt livsstilsrestriktionerna att leva ett nyttigt och hälsosamt liv. De levnadsvanor som hade 

ändrats enligt deltagarna var att matvanorna har ändrats för att minska fettintaget och att de 

dagligen motionerade enligt förmåga. Att genomföra hälsosamma livsstilsförändringar i 

samband med CABG operationen inbringade en förbättring av det dagliga livet då de ansåg 
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sig fått en motivation av att genomföra förändringar i sin livsstil. Medicineringen var en 

betydande faktor i det dagliga livet då denna ansågs av deltagarna ofta vara svårinställd, 

illasmakande och att den dessutom försämrade tandstatusen.  

 

Vi äter fil på morgonen för jag tar ju så mycket mediciner/…/det e tolv-tretton 

tabletter per dag. Det tycker jag inte om. /…/ ILLA SMAKAR DET! *skratt* Usch, 

de är hemska! 

 

Kosten har jag lagt om lite, ser jag stora fettskivor så skär jag bort det. Rökning 

har jag slutat med. 

 

Att få information och stöd efter operationen 

Flertalet av deltagarna beskrev att ett behov av stöd och information uppkom postoperativt. 

Att få kunskap om att operationen var över och beskedet över att den hade gått bra beskrevs 

av deltagarna som en lättnad. Ett bra bemötande från vårdpersonal under sjukhusvistelsen 

påverkade deltagarna positivt gällande deras dagliga liv. Kontinuerlig information och 

övervakning ansågs vara en förutsättning från deltagarna för att kunna komma tillbaka till det 

dagliga livet som personen var van vid sedan tidigare då grundlig kunskap erhölls av 

vårdpersonalen angående reaktioner postoperativt som kunde förekomma samt processen att 

återfå ett bra dagligt liv. Några av deltagarna beskrev att de kände sig oförberedda på 

operationens och efterförloppets krav samt konsekvenser. En brist enligt dessa deltagare ansågs 

vara att inte ha fått tillräckligt med information angående hur det dagliga livet kom att påverkas av 

operationen, omställningen efter operationen upplevdes som oförutsägbar samt negativ då deltagarna 

inte var förberedda på en livsstilsförändring. 

 

Vårdpersonalen har varit mycket trevlig och verkligen bemött en väldigt 

professionellt. 

 

/…/ jag var inte förberedd på att, /…/ det skulle vara SÅ jobbigt och det är väl det 

som kanske mest har tagit på mig. 

 

Närstående spelade en viktig roll och var betydande vid hemkomsten för deltagarnas 

upplevelse av dagligt liv. Närstående inbringade trygghet och känsla av lugn och ro enligt 

deltagarna. Att ha någon nära sig och som kunde bistå med saker och ting i vardagen hjälpte 
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deltagarna att upprätthålla det dagliga livet till en början med innan självständighet var ett 

faktum. En deltagare beskrev försämrat dagligt liv vid hemkomsten då deltagaren fick klara 

sig själv på egna ben då ingen fanns tillhanda för stöd i vardagen.       

 

Även när jag kom hem, första tiden hemma tyckte jag också att, det fungerade 

väldigt bra. Det var, min man hade ordnat så mycket hemma för att det skulle vara 

lugnt och skönt och sådär 

 

Att efter utskrivningen från sjukhuset följas upp genom olika kontakter, kontroller samt 

återbesök upplevdes av deltagarna som positivt då deltagarna lättare såg sin förbättring 

gällande det dagliga livet från gång till gång och samtidigt upplevde stöd och fick rådgivning 

från behandlande vårdpersonal vilket inspirerade till ett mer ökat och aktivt dagligt liv. Att 

kontakten och uppföljningen från vårdgivaren fungerade optimalt visade på omtanke och att 

vårdgivaren brydde sig ansåg deltagarna. Vikten av att få rådgivning och svar på sina frågor 

angående den fortsatta tiden efter operationen betydde mycket för deltagarna och deras 

dagliga liv. Läkaren på vårdavdelningen kunde oftast inte besvara frågor som uppkom vid 

utskrivningen utan de blev hänvisade till att ta kontakt med hjärtsjuksköterskan för att få svar 

på de frågorna de hade. Deltagarna beskrev att ha fått tilldelat sig en bra hjärtsjuksköterska 

resulterade i ett bättre dagligt liv.  

 

Utskrivningen tyckte jag dock inte var särskilt bra, de frågor man hade kunde 

läkaren inte svara på utan hänvisade man skulle ta kontakt med sin tilldelade 

hjärtsjuksköterska. 

 

Det blir bättre o bättre. Och det känner jag /…/ Nu var jag  på undersökning här 

igår och på ultraljud och då sa de att allting var perfekt /…/ det är ju roligt, att 

man lyckas. 

Diskussion  

Syftet med detta examensarbete var att beskriva personers upplevelser av dagligt liv efter att 

ha opererats för en CABG operation. Resultatet beskriver individuella skillnader gällande 

upplevelsen av dagligt liv postoperativt, upplevelsen påverkades och speglades i stor grad 

förekomsten av komplikationer efter operationen ansåg deltagarna. Välmående efter ingreppet 

ökade upplevelsen av dagligt liv medan inget välmående var negativt för det dagliga livet.   
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Rawal (2005) poängterar att patienter upplever en stor belastning för kroppen i den 

postoperativa fasen, genom dels en långvarig läkningsprocess från såren som kan komma att 

påverka det dagliga livet. Skaggs och Yates (1999) menar att de vanligaste komplikationerna 

som påverkar patienternas dagliga liv postoperativt är smärta, svullna anklar, arytmier, 

magsår, kognitiva störningar och respiratoriska problem.  

 

Förbättrad fysisk förmåga efter ingreppet gav ökad upplevelse av dagligt liv efter operationen. 

Ökad fysisk förmåga gav en känsla av att operationen hade blivit positiv och att det dagliga 

livet var på väg tillbaka ansåg deltagarna. En ökad fysisk förmåga bidrog till att socialt 

umgänge och vardagliga aktiviteter åter igen kunde återupptas vilket bidrog till den ökade 

känslan av ett bra dagligt liv. Markou, Van der Windth, Van Swieten och Noeyz (2008) 

menar att fysisk förmåga är en avgörande del till att värdera det dagliga livet. Studien av 

Lindsay, Smith, Hanlon och Wheatley (2000) fann att operationens påverkan på upplevd 

vardag berodde på personernas förmåga att utföra de handlingar de önskade. Studier (Ballan 

& Lee, 2007, Hlatky, Rogers, Johnstone, Boothroyd, Brooks, Pitt, Reeder, Ryan, Smith, 

Whitlow, Wiens & Mark, 1997) visar på att patienter upplever bättre hälsa och dagligt liv 

efter en CABG operation. Organiserad individanpassad fysisk träning under tre–sex månader 

hos sjukgymnast bör erbjudas alla patienter som genomgått hjärtinfarkt, PCI eller bypasski-

rurgi konkluderar författarna. Fysisk träning har betydande positiva effekter genom att öka 

fysisk och psykisk funktion. Forskningen av SBU (1998) visar på att uppföljningen av 

patienter som har genomgått en CABG operation avseende rehabilitering en tillfredsställelse 

av det dagliga livet sex månader efter ingreppet.  

 

Resultatet visar på att faktorer som påverkade det dagliga livet efter CABG operationen var 

mardrömmar och smärtor. Mardrömmar ansågs förvränga deltagarnas verklighetsbild vilket 

gav upphov till ett försämrat dagligt liv postoperativt medan smärtor upplevdes hindra 

utövandet av dagliga aktiviteter i vardagen vilket uppfattades som handikappande av några 

deltagare. Förekomsten av mardrömmar och delirium är vanligt efter hjärtkirurgi och har 

konsekvenser för patienters dagliga liv samt komplikationer efter ingreppet (Gottesman, 

Grega, Bailey, Pham, Zeger, Baumgartner, Selnes & McKhann, 2010). Patienter som har 

vårdats under en längre tid på en intensivvårdsavdelning (IVA) drabbas ofta av mardrömmar 

vilket påverkar deras upplevelse av dagligt liv efter vårdtiden. Löf, Berggren och Ahlström 

(2006) har studerat att patienter som har vårdats på IVA upplever overkliga saker i form av 
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mardrömmar och minnesstörningar till följd av vårdtiden. Aslan, Badir, Arli och Cakmakci 

(2009) beskriver att smärta efter större operationer är behandlingskrävande upp till 3-4 dagar 

postoperativt. Kvinnor och män verkar uppleva smärta olika vilket kan förklaras av olikheter i 

de biologiska smärtmekanismerna Smärtbehandling bör tas på största allvar och en bra 

smärtlindring ger upphov till ett ökat dagligt liv och minskar risken för komplikationer. I en 

studie (Parry, Watt-Watson, Hodnett, Tranmer, Dennis & Brooks, 2010) är smärtor ett vanligt 

symtom efter en CABG operation och kan förekomma flertalet veckor efter framförallt vid 

mobilisering, hosta och andning. Smärta efter ingreppet anses häva patienternas rehabilitering, 

dagliga liv och tillfrisknande. Kvinnor upplever och rapporterar värre smärtor postoperativt 

jämfört med män.     

 

 I resultatet beskriver några deltagare att de inte upplevde någon förbättring gällande 

upplevelsen av dagligt liv efter CABG operationen då den fysiska förmågan och tröttheten 

inte försvann genom ingreppet. Detta är motsägelsefullt. Tolmie, Lindsay och Belcher (2006) 

bekräftar att operationen är omfattande men inte utan risk. Operationen kan innebära en stor 

besvikelse och faktiskt resultera i en sämre vardag jämfört med innan operationen. Resultatet 

visar på att begränsningarna i samband med rehabiliteringsfasen efter operationen genom 

rekommenderade postoperativa restriktioner upplevdes bland deltagarna som besvärliga och 

uppfattades vara hindrande i deltagarnas dagliga liv. Restriktionerna inbringade att deltagarna 

kände sig osäkra på sin egen förmåga och resulterade i en långsam process av utdragen 

rehabilitering och återhämtning av det dagliga livet. Fiske, Coyne och Smith (1991) beskriver 

och menar på att stöd från familj och närstående gör det lättare för patienten att leva med 

fysiska restriktioner och att genomföra livsstilsförändringar och därmed inte påverka 

upplevelsen av vardagen och det dagliga livet efter operationen. Förändring av en enskild 

levnadsvana påverkar till skillnad från enskilda läkemedel ur hjärtkärlsynpunkt viktiga 

biologiska riskfaktorer i gynnsam riktning menar författarna. Enligt SBU (1998) ändrar endast 

fyra av tio patienter sitt levnadssätt efter operationen.  

 

Några deltagare upplevde sig vara oförberedda på vad som väntade och en viss brist på 

information om tiden efter CABG operationen gällande det dagliga livet. Att få information 

ansåg deltagarna var en viktig faktor för upprätthållandet av det dagliga livet. Informativt stöd 

är av stor vikt och bör omfatta information om ingreppet, den postoperativa fasen samt 

rehabilitering. Informationen bör ges skriftligt och muntligt till både patient och närstående 
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(Smith & Liles, 2007). Kattainen, Meriläinen & Jokela (2004) visar på att information till 

patienter efter operationen är viktigt för att skapa en trygghet hos patienterna.  

 

Ett multiprofessionellt omhändertagande i samband med efter operationen ökade deltagarnas 

upplevelser av dagligt liv. Att bli sedd av personalen och att de visade att de brydde sig 

skapade en tillit och trygghet ansåg deltagarna. Att bli bemött inom hälso- och sjukvården på 

ett bra och professionellt sätt är av stor betydelse. Davis (2005) beskriver att god omvårdnad 

består av närvaro och tillgänglighet från sjuksköterskan. Patienters upplevelser av omvårdnad 

har en stor betydelse då den påverkar upplevelsen av den totala sjukhusvistelsen och 

individens vardag. Att kunna uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse är 

andra viktiga egenskaper och då så långt som möjligt lindra detta genom adekvata 

omvårdnadsåtgärder.  

 

I sjuksköterskans yrkesutövning ingår även undervisning och information till patienten 

och/eller anhöriga samt uppföljning för att förvissa sig om att de har förstått given 

information. Det är över huvudtaget viktigt att patienten har en namngiven och lättillgänglig 

person att vända sig till för att få fortsatt information och fråga om det som är oklart eller som 

väcker oro. Väl utformad information underlättar patientens delaktighet i behandlingsbeslut 

och kan stärka patientens känsla av självbestämmande. Information som inte efterfrågas bör 

inte påtvingas patienten. Det krävs dock att sjuksköterskan är lyhörd för outtalade frågor som 

patienten behöver hjälp med att föra fram (Davis, 2005). SBU (1998) beskriver att majoriteten 

av patienterna som genomgått en CABG operation är nöjda med den informationen de fick 

postoperativt angående dagligt liv. I resultatet beskrivs även att närstående spelade en viktig 

roll för deltagarna vid hemkomsten efter operationen i form av stöd samt hjälp. Att ha tillgång 

till närstående och deras stöd påverkade deltagarnas dagliga liv positivt jämfört med de 

deltagarna som inte hade några närstående. Dickerson (1998) visar att närstående har en 

betydande roll för patienters upplevelse av välbefinnande.  

Metoddiskussion  

Examensarbetets syfte styrde valet av metod. Detta medförde att en intervjubaserad studie 

tedde sig vara korrekt val av metod. Studiens design blev följaktligen kvalitativ, med tematisk 

innehållsanalys. En kvalitativ metod används för att få en inblick för en människas levda 

erfarenhet, uppfattningar och upplevelser (Polit & Beck, 2008). Urvalet av deltagare var ett 
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ändamålsenligt urval där personer som genomgått CABG operationer och som ville berätta 

om sina erfarenheter valdes ut (Polit & Beck, 2008). Det praktiska urvalet gjordes av en 

sjuksköterska med insikt om syftet med studien. Eftersom det var hjärtsjuksköterskorna som 

gjorde urvalet till studien fanns det en risk att han/hon valde ut de senaste personerna som 

hade haft uppföljning. Enligt Polit och Beck (2008) är det en styrka att informanter väljs ut av 

en oberoende part då det stärker studiens trovärdighet. En styrka i föreliggande examensarbete 

är bredden på urvalet då några av deltagarna har upplevelserna i färskt minne med tanke på 

den korta tiden som hade gått mellan operation och intervju samt några av deltagarna har 

verkligen fått känna efter hur det dagliga livet påverkas av operationen då det har passerat år 

mellan ingreppet och intervju. Deltagarna i studien beskrev sina upplevelser på olika sätt. En 

pilotintervju genomfördes för att testa frågornas relevans. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) 

är det viktigt att genomföra en pilotintervju innan intervjuprocessen börjar. Det ökar förmågan 

att skapa ett tryggt och stimulerande samspel mellan informanter och intervjuare. Författaren 

till examensarbetet hade begränsade erfarenheter när det gäller att intervjua. Detta kan ses 

som en svaghet då Kvale och Brinkmann (2009) menar att det är en konst att intervjua och att 

intervjuerna blir bättre fler man genomför. En digital diktafon användes för att registrera 

intervjuerna och för att möjliggöra transkribering från talspråk till skriftspråk. Nackdelen med 

att använda en diktafon vid intervjuer är att den kan utgöra ett hinder genom att påverka 

deltagarens svar eftersom ett visst obehag kan kännas över att intervjuerna spelas in. Kvale 

och Brinkmann (2009) nämner att nackdelar med användandet av en diktafon är att det gås 

miste om ansiktsuttryck och kroppsuttryck hos deltagarna. Antalet intervjupersoner ansågs 

vara tillräckligt då resultatet svarade mot examensarbetets syfte. Kvale och Brinkmann (2009) 

beskriver att ett rimligt antal deltagare i kvalitativa studier är 15 ± 10. Semistrukturerade 

intervjuer användes vid datainsamlingen och enligt Polit och Beck (2008) säkerställer det att 

intervjuaren ställer frågor som är relevanta för syftet samtidigt som intervjupersonen ges 

möjlighet att berätta fritt. Risken med semistrukturerade intervjuer är att det kan framkomma 

mindre detaljerade beskrivningar.  

 

Analysen följde Downe-Wamboldts (1992) modell för innehållsanalys. Polit och Beck (2008) 

beskriver att kategoriseringen är a och o för att på ett effektivt sätt få fram tydliga kategorier, 

varför också extra tid lades ner i kategoriseringen av författaren. Vidare menar Polit & Beck 

(2008) att forskaren kontinuerligt ska försöka hålla så god kvalitet på materialet som möjligt 

genom att konstant verifiera exakthet, för att inte riskera att tappa eller förlora essentiellt 
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innehåll. För att uppnå trovärdighet inom den kvalitativa forskningen ska studien ha redovisat 

och diskuterat sitt framkomna resultat med informanterna s.k. member check samt datan ska 

vara av god kvalitet och detta kan uppnås genom citat (Polit & Beck, 2008). Trovärdigheten i 

studien bestyrks genom hela analysprocessen då författaren har varit textnära och den 

insamlade datan svarar på det avsedda syftet. Citat styrker det erhållna resultatet i 

examensarbetet. En brist är att författaren inte har använt sig av member check och diskuterat 

resultatet med deltagarna eller annan granskare då detta inte upplevdes kunna genomföras 

beroende på tidsbrist. Författaren har tidigare arbetat på en hjärtavdelning och dagligen träffat 

patienter med hjärtsjukdom som väntat samt behandlats genom CABG operation. Därmed 

fanns en viss förförståelse om hur patienter som har genomgått operationen kan uppleva 

dagligt liv efter operationen. Polit och Beck (2008) menar att resultatets objektivitet kan 

påverkas både positivt och negativt av den förförståelse eller de fördomar som forskaren 

beträder arenan med.  Den positiva aspekten kan bestå av att förförståelsen och kunskapen 

som föreligger hos författarna kan resultera i förbättrade intervjuer och djupare kunskaper om 

deltagarnas upplevelser i samband med operationen. Den negativa aspekten består av att 

författarnas förförståelse kan påverka analysarbetet genom att omedvetet i sin tolkning 

komma med egna erfarenheter och kunskaper och därmed förvränger det deltagarna 

egentligen menar (Polit & Beck, 2008).  

Konklusion  

Examensarbetet ger en ökad förståelse för och kunskap om hur upplevelsen av dagligt liv 

påverkas efter en CABG operation. För de flesta blir personer blir livet och vardagen bra efter 

CABG operationen trots en lång rehabiliteringsprocess. Att genomgå en CABG operation är 

förenat med risker men ger också på sikt ökad upplevelse av hälsa och dagligt liv. Den fysiska 

förmågan ter sig också vara ett centralt kriterium för upprätthållandet av ett bra dagligt liv för 

personen som opererats och en indikation om operationens utgång. Rehabiliteringen efter 

operationen är relativt lång och personen som opererats med CABG begränsas ofta i flera 

veckor, ibland månader från att göra ansträngande vardagssysslor vilket är den största faktorn 

till påverkat dagligt liv. Resultatet i föreliggande examensarbete kan förbättra omvårdnaden 

för de personer som har genomgått en CABG operation genom att de personer som upplever 

sig ha försämrats efter ingreppet gällande dagligt liv följs upp längre och intensivare av 

ansvarig hjärtsjuksköterska och får hjälp med att bearbeta sina tankar/känslor samt återgången 
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till en normal vardag. Fortsatt forskning bör ske på hur patienter som genomgår CABG 

upplever sitt dagliga liv under en längre tidsperiod efter operationen. Förslagsvis behövs 

forskning även genomföras på hur och vilken information personer som ska genomgå en 

CABG operation erhåller och hur följsamma personer som har genomgått CABG operation 

följer de restriktioner som ges postoperativt då dessa två aspekter är viktiga i omvårdnaden 

och har en betydande del i upplevelsen av dagligt liv i samband med operationen.  
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      Bilaga 1

  

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad Trelleborg/Uppsala 2010-01-31 

 

Förfrågan om deltagande i examensarbete  

 

Information till dig som har genomgått en ”by-pass” operation. 

 

Hjärt-kärl sjukdomar är relativt vanliga i dagens samhälle, mest förekommande är hjärtinfarkt. 

Ett rutiningrepp i behandlingen av hjärtinfarkt där man finner blockeringar i hjärtats kärl är en 

”by-pass” operation. Tidigare forskning visar att personer som genomgått en sådan operation 

kan förändra sin syn på sin livskvalitet och dagliga liv. Syftet med detta examensarbete är att 

beskriva personers upplevelse av dagligt liv efter genomgången operation. Vi vänder oss till 

dig som har genomgått denna operation för att få veta dina upplevelser av operationen och hur 

den har påverkat dig.  

 

Examensarbetet kommer att genomföras genom en intervju med ett antal frågor inriktade mot 

syftet. Beräknad tid för genomförandet av intervjun är ca 30-60 minuter. Vid intervjun 

kommer en digital diktafon/mp3 spelare att användas för att intervjun sedan kunna skrivas ut 

ordagrant. Intervju frågorna kommer att beröra vad livskvalitet/välmående är för personer 

som genomgått en ”by-pass” operation, om tankar/känslor före och efter operationen samt hur 

personerna har påverkats av detta ingrepp. All information kommer att behandlas 

konfidentiellt i studien och sedan presenteras resultatet på ett sådant sätt att deltagarna i 

studien inte kan identifieras. Insamlat material kommer att analyseras och sammanställas i ett 

examensarbete, när det är godkänt kommer det att publiceras på universitetets hemsida 

http://epubl.ltu.se 

Om du är intresserad av att delta i studien, skicka in svarstalongen som medföljer i detta brev 

i det bifogade svarskuvertet. Vi kommer därefter att kontakta dig för överenskommelse om tid 

och plats för intervjun. Om du vill ställa frågor om studien kontakta oss genom nedanstående 

kontaktuppgifter för ytterligare information. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst 

avbrytas. Endast författarna och deras handledare kommer att ha tillgång till materialet. 

Materialet kommer att raderas när examensarbetet är godkänt och publicerat.  

Student Handledare 

Larsson Ricard Engström Åsa 

Sjuksköterska Intensivvårdssjuksköterska 

XXXX-XXXXXX 0920-49 1000 

riclar-9@student.ltu.se asa.engstrom@ltu.se 

http://epubl.ltu.se/
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Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad Trelleborg/Uppsala 2010-01-31 

 

Svarstalong 

 

Till dig som har genomgått en CABG operation. 

 

Jag har muntligen informerats om studien och tagit del av bifogad skriftlig information. Jag är 

medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst och utan närmare 

förklaring kan avbryta mitt deltagande. 

 

 
Jag önskar bli kontaktad för ytterligare information:     

 

 Jag lämnar härmed mitt samtycke till att delta i ovanstående examensarbete:  

 

 

Datum: ……………………………………………………………………………..  

 

Namn: ………………………………………………………………………. 

 

Underskrift: ………………………………………………………… 

   

E-post alt. Tel nr: ………………………………………………………… 

 


