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 SAMMANFATTNING 

 

Kranskärlssjukdom är den vanligaste dödsorsaken över hela världen. I Europa dör cirka fyra 

miljoner människor varje år till följd av kranskärlssjukdom. I Sverige är kranskärlssjukdom en 

lika vanlig dödsorsak hos både män och kvinnor som alla cancersjukdomar tillsammans och 

de förorsakar ungefär en fjärdedel av alla dödsfall hos båda könen. Nittio procent av 

orsakerna till kranskärlssjukdom är väl kända och kan förklaras av olika levnadsvanor, 

psykosocial inverkan och biologiska riskfaktorer. Minst två tredjedelar av alla hjärtinfarkter 

bedöms kunna förebyggas genom hälsosammare levnadsvanor. En kranskärlsoperation är en 

vanlig behandling för patienter med kranskärlssjukdom. Målet med operationen är att lindra 

symtomen, förbättra livskvaliteten och förlänga livet. 

 

Syftet var att belysa patientens hälsorelaterade livskvalitet efter en kranskärlsoperation. 

 

Metoden var en forskningsöversikt. Artiklarna söktes i databaserna PubMed och Cinahl samt 

genom manuell sökning med hjälp av olika sökord. I resultatet har totalt 16 artiklar 

sammanställts. 

 

Resultatet visade att det i flertalet av studierna påvisades att majoriteten av de 

kranskärlsopererade patienterna skattade en förbättring av sin fysiska funktion, en minskad 

rollbegränsning som ett resultat av fysiska problem, minskad smärta och en bättre generell 

hälsouppfattning, inom området fysiskt välbefinnande. Även inom området psykiskt 

välbefinnande skattade flertalet patienter en förbättring. Här var det vitaliteten och den 

generella mentala hälsan som förbättrades och rollbegränsningen, som ett resultat av 

känslomässiga problem, minskade. I en studie rapporterade dock 37 procent av patienterna en 

försämrad generell mental hälsa. De flesta studier konstaterade ett förbättrat socialt 

välbefinnande medan patienterna i en av studierna rapporterade en försämring inom detta 

område. Den totala livskvaliteten förbättrades för majoriteten av patienterna. Uppföljningarna 

i studierna är gjorda vid olika tidpunkter efter operationen 

 

Slutsatsen visade att det var ett varierande resultat på hur kranskärlsoperationen påverkar 

patientens hälsorelaterade livskvalitet. Alla studier i detta arbete tyder dock på att den 

hälsorelaterade livskvaliteten totalt sett förbättrats, i olika grad, för majoriteten av patienterna. 

I flertalet studier skattar kvinnorna dock sin livskvalitet lägre än männen inom de flesta 

områden, både före och efter operationen.  
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INLEDNING 

 
I Sverige är omkring 12 procent av befolkningen drabbade av hjärt- och kärlsjukdom 

(kärlkramp, hjärtinfarkt, blodpropp och stroke). Dödligheten i dessa sjukdomar har minskat de 

senaste 15 åren men trots detta förorsakar de ändå hälften av alla dödsfall. Diagnostik och 

behandling av akut och kronisk kranskärlssjukdom (kärlkramp och hjärtinfarkt) har klart 

bevisade effekter såsom, bättre överlevnad, minskad risk för återinsjuknande och förbättrad 

livskvalitet. Rekommendationer för behandling finns i Socialstyrelsens nationella riktlinjer 

sen flera år tillbaka (Swedeheart, 2010). 

 

Syftet med all medicinsk behandling är att förbättra patientens hälsa. Ett exempel på 

behandling är en kranskärlsoperation där målet för patienter med kärlkramp är att ta bort 

smärtan. Uppmärksamheten på behandlingens resultat för patienten sträcker sig från sjukdom 

och död till en bredare syn på fördelarna för patienten. Ett sådant område är livskvalitet 

(Karlsson, Berglin & Larsson, 2000). 

 

För att främja god omvårdnad genom att ge patienter och anhöriga stöd, råd och information 

om kranskärlsoperationens efterförlopp, är det betydelsefullt att sjuksköterskor som kommer i 

kontakt med denna grupp av patienter, känner till operationens påverkan på den 

hälsorelaterade livskvaliteten.   

 

BAKGRUND 

 
Hjärtat 

Hjärtat är den hårdast arbetande muskeln i kroppen. Det drar ihop sig cirka 100 000 gånger 

per dygn, det blir ungefär 2,5 miljarder gånger under en livstid. På denna tid pumpar det runt 

omkring 180 000 ton blod. Hjärtmuskeln är beroende av syre och näringstillförsel genom ett 

kärlsystem vars större grenar ligger som en krans ovanpå muskeln, där av namnet kranskärl. 

Kranskärlen ser ut som två träd där varje trädstam är fäst i kroppspulsådern och grenarna brer 

ut sig över hjärtmuskeln. Det högra kranskärlet löper runt höger hjärthalva och försörjer 

framförallt höger kammare med blod. Några centimeter från kroppspulsådern delar det 

vänstra kranskärlet upp sig i två delar. Den ena grenen breder ut sig över hjärtats framsida 

(främre nedstigande delen) och den andra omsluter hjärtats vänstra sida (cirkumflexa). Första 

delen av det vänstra kärlträdet (innan delningen) kallas för huvudstammen och störd 

blodgenomströmning i detta kärl kan slå ut hela vänster kammare (Perski, 2002). 

 
Kranskärlsjukdom  

Kranskärlsjukdom (kärlkramp och hjärtinfarkt) är den vanligaste dödsorsaken över hela 

världen. Enligt World Health Organization [WHO] (2005) kommer denna trend att fortsätta 

till år 2020 (Lukkarinen & Hentinen, 2006). I Europa dör cirka fyra miljoner människor till 

följd av kranskärlssjukdom varje år. Av dessa dör 800 000 innan de blivit 65 år (Kattainen, 

Meriläinen & Sintonen, 2006). I Sverige är kranskärlssjukdom en lika vanlig dödsorsak hos 

både män och kvinnor som alla cancersjukdomar tillsammans och de förorsakar ungefär en 

fjärdedel av alla dödsfall hos båda könen. Den enskilt vanligaste dödsorsaken hos både män 

och kvinnor är akut hjärtinfarkt (Swedeheart, 2010).  
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Etiologi 

Alla människor drabbas av arterioskleros (åderförkalkning). Processen startar redan i 

fosterstadiet men sedan avgör livsstilen hur fort sjukdomen utvecklas under livet 

(Vårdguiden, 2010). Utvecklingen av arteriosklerosen sker under lång tid, i de flesta fall 

troligen decennier (Persson, 1998). Med ökande ålder och förekomst av riskfaktorer utvecklas 

förträngningar i hjärtats kranskärl genom en inflammatorisk process i kärlväggen med 

ansamling av fett, kalk och bindväv. Nittio procent av orsakerna till hjärtinfarkt är väl kända 

och kan förklaras av olika levnadsvanor (rökning, fysisk inaktivitet, matvanor och 

alkoholvanor), av psykosocial inverkan (ekonomi, socialt umgänge, arbete och boende) och 

av biologiska riskfaktorer såsom övervikt, diabetes, hypertoni och blodfettsrubbningar. De 

biologiska riskfaktorerna är i sin tur i högsta grad också förknippade med olika levnadsvanor 

(Socialstyrelsen, 2008). Diabetes är en välkänd riskfaktor för kranskärlssjukdom och 

kranskärlssjukdom är den största orsaken till död hos vuxna diabetiker. Det är tre gånger fler 

dödsfall på grund av kranskärlssjukdom hos diabetiker än hos icke-diabetiker (Järvinen, 

Julkunen, Saarinen, Laurikka & Tarrka, 2005). 

  

Kärlkramp  

Kärlkramp beror på förträngning i ett eller flera kranskärl. Förträngningen orsakas av 

åderförkalkning och den innebär att tillgången till blod med syre och näring kommer att bli 

mindre än vad hjärtmuskulaturen behöver vid ansträngning. Förutom fysisk ansträngning är 

emotionell stress, kylig väderlek och liggande ställning vanliga utlösande faktorer. Smärtan 

uppkommer när hjärtmuskelns syrebehov överstiger vad kranskärlen kan tillgodose (Persson, 

1998). 

 

Symtom på kärlkramp 

Smärtan vid kärlkramp är typisk och upplevs vanligen som smärta eller tryck över bröstet. 

Smärtorna kan stråla ut i ena eller båda armarna, mot ryggen och/eller känns i halsen eller 

underkäken. Ett annat vanligt symtom är känslan av en svårighet att få luft. Kvinnors symtom 

är ofta mer svårtolkade och diagnostiken är svårare (Persson, 1998). Kvinnor upplever ofta att 

de är andfådda och trötta istället för att de har smärtor (Schenck-Gustafsson, 2003). 

 

Det finns två typer av kärlkramp: stabil och instabil. Den stabila kärlkrampen delas in i två 

olika huvudtyper, effortangina och spasmangina. Effortangina orsakas av ett ökat syrebehov i 

hjärtmuskeln. Spasmangina uppkommer vid ett bibehållet oförändrat syrebehov i 

hjärtmuskeln men ett nedsatt blodflöde genom kranskärlen. Vid effortangina kommer 

symtomen vid ansträngning men dessa går oftast över efter några minuter vila. Kärlkrampen 

kan hålla sig i ett stabilt skick under en lång tid men övergår i många fall förr eller senare till 

att bli instabil. Instabil kärlkramp uppkommer vid lätt ansträngning eller så uppkommer 

symtomen redan i vila. Den instabila situationen kan stabiliseras men också utvecklas till en 

hjärtinfarkt (Persson, 1998). 

 

Hjärtinfarkt 

I de redan åderförkalkade områdena i kranskärlen kan det plötsligt uppkomma sprickor. Där 

bildas då blodlevrar och blodplättar för att täcka sårbildningen. Detta kan leda till en snabb 

utveckling av en blodpropp som helt eller delvis täpper till kranskärlet så att blodet inte 

kommer fram till hjärtmuskeln. Delar av hjärtmuskeln drabbas då av syrebrist. Om syrebristen 

kvarstår mer än 20-30 minuter börjar muskelcellerna förstöras och en hjärtinfarkt utvecklas. 

Om syrebristen leder till bestående hjärtmuskelskada kallas detta för akut hjärtinfarkt 

(Socialstyrelsen, 2008).  
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Symtom på hjärtinfarkt 

Det har i forskning framkommit skillnader mellan mäns och kvinnors beskrivning av symtom 

vid hjärtinfarkt (MacInnes, 2006). Det vanligast förekommande symtomet för både män och 

kvinnor är bröstsmärtor med strålning ut i vänster arm. Bröstsmärtorna är av samma karaktär 

som vid kärlkramp men med längre duration (Persson, 1998). Kvinnor beskriver även symtom 

som smärtor i käken, nacken och strupen, även tandvärk och smärtor i magen rapporterades 

(MacInness, 2006). Kvarstår symtomen i mer än 15 minuter och kombineras med illamående, 

kallsvett, andnöd, yrsel eller svimning är sannolikheten stor för att det är en hjärtinfarkt. 

Vanligt är att den drabbade har ångest och är mycket rädd (Persson, 1998). De typiska 

symtomen såsom bröstsmärtor behöver inte alltid infinna sig, istället kan symtomen vara mer 

diffusa och därmed svårare att tyda. Patienter som inte har de typiska bröstsmärtorna eller de 

vanliga identifierbara riskfaktorerna kan vara svåra att diagnostisera (DeVon, Ryan, & 

Zerwic, 2004). Enligt Lockyer och Bury (2002) skiljer det sig i ålder mellan kvinnor och 

mäns insjuknande i hjärtinfarkt. Kvinnorna är betydligt äldre vid insjuknandet och 

dödligheten är större för kvinnor än för män. 

 

Behandling vid kranskärlssjukdom 

Minst två tredjedelar av alla hjärtinfarkter bedöms kunna förebyggas genom hälsosammare 

levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2008). Enligt Patel och Adams (2008) är livsstilsförändringar 

och korrekt läkemedelsbehandling det enda sättet att fördröja utvecklingen av sjukdomen och 

minska riskfaktorerna. Detta innebär livsstilsförändringar som att sluta röka, motionera 

regelbundet, äta nyttigt och stressa mindre. Medicinsk behandling sker med läkemedel för 

högt blodtryck och höga blodfetter. Om den medicinska behandlingen ger otillräcklig 

symtomlindring eller när kranskärlssjukdomen är av sådan svårighetsgrad att framtida hälsa 

eller liv äventyras kan ballongvidgning, som också benämns perkutan coronar intervention 

(PCI) eller kranskärlsoperation, som också benämns coronary artery bypass grafting (CABG) 

användas för revaskularisering, det vill säga återställa normalt blodflöde. Vid akut hjärtinfarkt 

är det viktigt att fortast möjligt åter öppna ett tilltäppt kranskärl genom blodproppsupplösande 

behandling och/eller primär PCI (Socialstyrelsen, 2008). 

 

PCI   

Under de senaste 15 åren har det skett en kraftig expansion och decentralisering av den 

kateterburna kranskärlssjukvården det vill säga kranskärlsröntgen och PCI. Samtidigt som 

PCI verksamheten vuxit har kranskärlsoperationerna minskat och nu sker fyra av fem 

kranskärlsingrepp med PCI (Swedeheart, 2010). När ingen skillnad i livsförlängande effekt 

mellan behandling med PCI eller kranskärlsoperation förväntas, ska PCI vara 

förstahandsalternativet. Detta gäller till exempel vid en- eller tvåkärlssjukdom, eller när det 

finns kontraindikationer mot kranskärlsoperation (Socialstyrelsen, 2008). Vid begränsad 

kranskärlssjukdom (ett eller två kärl) blir det en bra symtomlindrande effekt vid PCI 

(Schenck-Gustafsson, 2003). PCI kan användas vid både kronisk förträngning av kranskärl 

eller vid en akut förträngning (hjärtinfarkt). För att kartlägga kranskärlens utseende och 

förträngningens utbredning görs en kranskärlsröntgen innan PCI. Om en förträngning är 

lämplig för PCI görs detta oftast vid samma tillfälle som kranskärlsröntgen (Finkelmeier, 

2000). PCI orsakar alltid en mer eller mindre uttalad kärlväggsskada vilken kan leda till en 

plötslig hjärtinfarkt med behov av akut kranskärlsoperation. Risken för komplikationer har 

dock minskat sedan introduktionen av stentinläggning (Schenck-Gustafsson, 2003).) En stent 

består av små cylindriska metallnät. Stenten läggs in efter ballongvidgningen för att minska 

risken för plötsligt stopp i kärlet efter ingreppet och för att förhindra återförträngning av kärlet 

senare (Swedeheart, 2010).  



 4  
  

PCI med implantation av stent utförs numer rutinmässigt (de Graf & Schuijf, 2010). För att 

motverka den trombosaktivering som kärlskadan ger sker alltid en antitrombotisk behandling i 

samband med PCI (Schenk-Gustafsson, 2003).  

 

Kranskärlsoperation  

År 2009 utfördes 3260 kranskärlsoperationer i Sverige. Av de 3260 kranskärlsoperationer 

som gjorde i hela landet var, 657 kvinnor (20,2 procent) och 2603 män (79,8 procent). Av de 

opererade var 42 procent äldre än 70 år och 7 procent var över 80 år (Swedeheart, 2010).  

En kranskärlsoperation är en vanlig behandling för patienter med kranskärlssjukdom. Målet 

med operationen är att lindra symtomen, förbättra livskvaliteten och förlänga livet (Martin & 

Turkelson, 2006; Parry et al., 2010). Kranskärlsoperation är att föredra vid förträngning i 

vänster huvudstam eller vid trekärlssjuka (de Graaf & Schijf, 2010). Enligt Schenk-

Gustafsson (2003) har det påvisats en ökad överlevnad vid kirurgi för patienter med 

huvudstamsstenos, trekärlssjukdom oavsett vänsterkammarfunktion och vid tvåkärlssjukdom 

med nedsatt vänsterkammarfunktion. Operationens syfte är att leda blodet förbi 

förträngningarna i hjärtats kranskärl. Genom detta förbättras blodcirkulationen och tillgången 

till syre i hjärtmuskeln. Blodkärl från olika delar av kroppen används, vanligtvis blodkärl från 

insidan av bröstkorgen (arteria mammaria) och/eller vener från benen. Ena änden av dessa 

blodkärl sys fast på hjärtats kranskärl och venernas andra ände kopplas till aorta. Ofta behövs 

3-5 nya kärlkopplingar (Finkelmeier, 2000). Med hjälp av en hjärt- och lungmaskin övertas 

hjärtats arbete under den tid som kärlförbindelserna sys fast. I vissa fall utförs operationen på 

ett slående hjärta, utan hjärt-och lungmaskin så kallad ”off pump” (Fei-ju, Kai-pyng, Chien-

Sung & Kwua-Yun, 2009). Tekniken att utföra kranskärlsoperationer utan hjärt-och 

lungmaskin kan användas på fall med okomplicerad patologi då förträngningarna är 

begränsade till lätt åtkomliga kranskärl på hjärtats framsida. ”Off pump” teknik kan även 

användas till mycket svårt kärlsjuka patienter då hjärt- och lungmaskinen inte kan anslutas 

säkert på grund av förkalkningar i aorta (Swedeheart, 2010). På de mycket svårt kärlsjuka 

patienterna har det visat sig att kranskärlsoperationer utan hjärt-och lungmaskin leder till en 

minskad risk för stroke, mindre reoperationer på grund av blödning och en tendens till ökad 

överlevnad (Dotger et al., 2002).  

 

Postoperativ vård 

Återhämtningen efter operationen kan bli en mycket svår och komplex process (Gardner, 

Elliot, Gill, Griffin & Crawford, 2005). Intensivvård krävs efter operationen. Under 

intensivvårdstiden utför sjuksköterskan kontinuerligt övervakning av cirkulationen, 

respirationen, njurfunktionen, neurologin, mag-tarmstatus och smärtan. Patientens hudkostym 

kontrolleras så att inga tryck eller andra skador förekommer. Alla eventuella avvikelser 

åtgärdas omedelbart. När patienten uppnått normal kroppstemperatur och är cirkulatoriskt- 

och respiratoriskt stabil väcks patienten, endotrachealtuben avlägsnas och patienten 

spontanandas med tillägg av syrgas via mask eller näskateter. Andningsgymnastik är viktigt 

för att transportera bort sekret och vätska från lungorna och för att expandera lungorna som 

varit ihopsjunkna under operationen. Patienter som återhämtar sig enligt förväntningarna 

flyttas till en thoraxavdelning dagen efter operationen. Då har de flesta kärlkatetrar och 

dränage avlägsnats och patienten kan röra sig fritt. Efter operationen upplever patienten en 

mycket stor trötthet. Trots tröttheten kan de flesta patienter gå till toaletten på den andra 

postoperativa dagen och röra sig i korridoren följande dag (Finkelmeier, 2000). 

Vid tiden för utskrivningen som vanligen sker efter fyra till fem dagar, rör sig de flesta 

patienter helt fritt och kan ta uppemot tio promenader i korridoren varje dag. Vissa grupper av 

patienter kan inte förväntas återhämta sig lika fort. Det kan vara patienter som fått en 

hjärtinfarkt under operationen, patienter som haft låg fysisk aktivitet under lång tid innan 
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operationen samt patienter som haft en uttalad hjärtsvikt sekundärt till syrebrist i 

hjärtmuskeln. Äldre patienter återhämtar sig också långsammare och kan behöva mer hjälp 

med dagliga aktiviteter. Många sjukhus har ett hjärtrehabiliteringsprogram efter hjärtkirurgi. 

Sådana program innehåller ofta en övervakad fysisk träning såväl som utbildning och 

information om strategier för att minska riskfaktorerna. De fördelaktiga effekterna av 

hjärtrehabilitering är väl dokumenterade och deltagande i dessa program har visat på, 

förbättrad fysisk aktivitet, minskade blodfettsnivåer, minskad rökning, förbättrat psykosocialt 

välbefinnande, stressreducering och möjliggör dessutom ofta en snabbare återgång till arbetet 

(Finkelmeier, 2000). Alla patienter som genomgått en kranskärlsoperation bör erbjudas 

organiserad, individanpassad träning under tre till sex månader hos sjukgymnast 

(Socialstyrelsen, 2008).    

 

Sjuksköterkans ansvarsområde 

Omvårdnad enligt Jean Watsons. 

Jean Watson betonar att omvårdnad kombinerar humanistiska värderingar med vetenskaplig 

kunskap och metoder. Omvårdnad handlar om att förstå och påverka sambanden mellan 

mänskligt beteende, sjukdom och hälsa. Omvårdnadens överordnade mål enligt Watson är att 

hjälpa personer att uppnå en högre grad av hälsa och inre harmoni, genom att främja 

självförståelse och självinsikt. Att bemästra en livssituation är enligt henne ett kännetecken på 

hälsa. Att kartlägga personens resurser i detta avseende och att sedan förstärka dessa är andra 

aspekter i Watsons omvårdnadstänkande.  Sjuksköterskans roll är att assistera patienten i 

situationer av förlust, förändring eller utvecklingskonflikt. Watson beskriver omvårdnad som 

en humanistisk, mellanmänsklig process. Att visa ett varmt och äkta intresse för patienten som 

person är ett viktigt första steg i etablerandet av mellanmänsklig relation präglad av förståelse. 

Med en sådan utgångspunkt kan sjuksköterskan sedan hjälpa patienten att klargöra 

situationen. Genom vägledning kan sjuksköterskan hjälpa patienten att fatta självständiga 

beslut. En viktig uppgift för sjuksköterskan är att främja upplevelsen av hopp och tro hos sina 

patienter. Hoppet om och tron på en utveckling till det bättre har ofta en avgörande betydelse.  

Watson framhåller betydelsen av att sjuksköterskan använder ett systematiskt vetenskapligt 

sätt när hon angriper patientens problem. Trots betydelsen av vetenskaplighet i omvårdnaden 

talar hon också varmt om intuitiva processer och ett holistiskt synsätt, för det omedelbara och 

spontana det vill säga, för den konstnärliga dimensionen i omvårdnaden. Sjuksköterskan 

måste se sin patient som en unik individ och för att kunna behandla personen som en unik 

individ måste sjuksköterskan kunna se världen ur patientens perspektiv. Först då blir det 

möjligt att hjälpa dem att finna ny kraft, nytt mod och ny mening i svåra situationer (Watson, 

1993). 

 

Kommunikationen med patienten är hälso- och sjukvårdens ansvar 

Ett grundläggande krav i all hälso-och sjukvård är en god kommunikation med patienten 

vilken leder till att patienten blir delaktig i och kan påverka sin vård och behandling. God 

kommunikation och patientens delaktighet och medinflytande är också förutsättningar för 

hälso-och sjukvården ska kunna ge en god vård. Enligt strategin för God vård som staten och 

Sveriges kommuner och landsting kommit överens om ska vården vara kunskapsbaserad och 

ändamålsenlig, säker, effektiv, jämlik, patientfokuserad och ges i rimlig tid. En 

patientfokuserad hälso-och sjukvård innebär att vården ges med respekt och lyhördhet för 

individens specifika behov, förväntningar och värderingar och dessa ska vägas in i de kliniska 

besluten. Vården ska bygga på respekt för patientens integritet och självbestämmande samt 

främja goda kontakter mellan hälso-och sjukvårdspersonalen och patienten. Kunskap, insikt 

och förståelse är en förutsättning för att patienten ska kunna vara delaktig och ha inflytande 

över sin egen vård och behandling. Varje patient ska få individuellt anpassad information. 
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Detta innebär att personalen måste ta hänsyn till varje patients förutsättningar och behov vid 

utformandet av informationen och hur den ges. Information bör ges i dialog med patienten 

och med hänsyn till patientens behov i den aktuella vårdsituationen. Det här ställer stora krav 

på hälso-och sjukvårdspersonalen som måste ha förmåga att vara lyhörd och sätta sig in i 

patientens situation och perspektiv (Socialstyrelsen, 2008). 

 

Hälsorelaterad livskvalitet  

Forskningen är överens om att det saknas en gemensam definition på begreppet livskvalitet. 

En förklaring till detta kan vara att livskvalitet är flerdimensionellt i sin natur och inkluderar 

ett flertal aspekter i individens liv. En annan orsak kan vara att varje individ är unik och har 

en unik uppfattning om vad som är bra eller dålig livskvalitet. Det finns alltså många olika 

definitioner på livskvalitet. Dessa olika definitioner betonar aspekter såsom allmän 

tillfredsställelse, ekonomiska omständigheter och fysisk, psykisk och social hälsa (Karlsson et 

al., 2000). Ferrans (1990) definierar livskvalitet som ”en persons känsla av välbefinnande 

vilken uppstår genom tillfredsställelse eller otillfredsställelse inom de områden som viktiga 

för henne eller honom”. Termen hälsorelaterad livskvalitet (Health-Related Quality of Life 

[HRQoL] ) används ofta för att beskriva människors upplevelse av livskvalitet relaterat till 

sjukdom eller behandling (Bonomi, Patrick, Bushnell & Martin, 2000). Hälsorelaterad 

livskvalitet består av de tre komponenterna fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, baserat 

på WHO´s definition på hälsa (Johansson, Agnebrink, Dahlström & Broström, 2004).WHO´s 

definition av hälsa, upprättad 1948 ” Ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt 

välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom” (WHO, 1998). 

 

Traditionellt har utvärdering av kranskärlsoperationens resultat fokuserats på sjukdom, 

dödlighet och klinisk funktion. Numer har fokus inom hjärt-kärlforskningen ändrat sig till att 

även inkludera mer subjektiva värderingar där speciellt livskvalitetsmätningar har fått ökad 

uppmärksamhet som en resultatvariabel. Hälsorelaterad livskvalitet före och efter 

kranskärlsoperation har studerats utförligt med en mängd olika HRQoL instrument 

(Azzopardi & Lee, 2009). Ett sådant instrument är Short Form 36 (SF-36). Detta är ett 

validerat och generellt instrument. SF-36 är idag det mest använda instrumentet för mätning 

av hälsorelaterad livskvalitet. SF-36´s hälsobegrepp grundar sig på WHO´s definition av 

hälsa. Detta instrument beskriver fullgott hälsostatus som frånvaro av begränsningar (Orvelius 

et al., 2007). SF-36 är ett frågeformulär som är översatt till mer än 50 olika språk (SF-36 org., 

2011). Detta frågeformulär omfattar 36 stycken frågor, uppdelade i åtta olika område vilka 

beskriver ett övergripande hälsostatus. Studier har visat att undersökningar med SF-36 på 

patienters generella hälsostatus kan användas för att dokumentera förändringar i 

hälsorelaterade livskvalitetsvariabler efter kranskärlsoperationer (Kiebzak, Pierson, Campell 

& Cook, 2002). Ett annat instrument att mäta HRQoL med är Nottingham Health Profile 

(NHP). Detta är ett generellt, standardiserat instrument för mätning av subjektiv 

hälsorelaterad livskvalitet med hjälp av ett antal frågor (Lukkarinen & Hentinen, 2006). Även 

instrumentet 15 D består av frågor som baseras på WHO´s definition av fysisk, psykisk och 

social hälsa (Rantanen et al., 2007). Duke Activity Status Index (DASI) är ännu ett exempel 

på frågeformulär som mäter sjukdomsspecifik hälsorelaterad livskvalitet (Koch et al., 2004). 

Hälsorelaterad livskvalitet representerar effekten av en sjukdom och dess behandling 

beskrivet av patienten och den värderingen är en viktig mätning för att utvärdera sjukdomens 

påverkan på patienten och effekterna av behandling. Det är väl känt att en kranskärlsoperation 

kan påverka alla aspekter av hälsorelaterad livskvalitet såsom fysisk, psykisk, social och 

intellektuell funktion (Azzopardi & Lee, 2009).  

 

 



 7  
  

Problemformulering 
På en Thoraxklinik träffar sjuksköterskor dagligen patienter som har genomgått en 

kranskärlsoperation. Dessa patienter är i olika åldrar och av båda könen. De har olika 

hälsostatus före operationen och olika peri- och postoperativa förlopp. För att på bästa sätt 

kunna förbereda dessa patienter och dess anhöriga på livet efter operationen är det viktigt att 

ha kunskap om patientens hälsorelaterade livskvalitet (fysisk, psykisk och social) efter 

genomgången kranskärlsoperation (Azzopardi & Lee, 2009). Även sjuksköterskor inom ett 

flertal andra vårdenheter kommer att möta kranskärlsopererade patienter i sitt arbete. Detta 

innebär att kunskapen om denna grupp av patienters hälsorelaterade livskvalitet kan vara 

betydelsefull för alla sjuksköterskor. 

 

SYFTE 
Syftet var att belysa patientens hälsorelaterade livskvalitet efter en kranskärloperation. 

                                                                                                                                                                                               

METOD 
Som metod valde författaren att göra en forskningsöversikt. I en forskningsöversikt är 

undersökningsfältet tidigare dokumenterad kunskap, där frågorna ställs till litteraturen istället 

för till personer. När problemområdet avgränsats har sökord formuleras, dessa utgör grunden 

för litteratursökningen. En forskningsöversikt innebär att systematiskt söka, kritiskt granska 

och sammanställa litteraturen inom det valda problemområdet (Forsberg & Wengström, 

2008). Då syftet var att sammanställa befintlig forskning om patientens hälsorelaterade 

livskvalitet efter en kranskärlsoperation valdes forskningsöversikt som metod. 

 

Urval 

De urval som gjordes inför sökningen av artiklar var att inga artiklar skulle vara äldre än 10 

år. I databasen PubMed gjordes även begränsningen att artiklarna skulle bestå av informanter 

som var 19 år och äldre och i databasen Cinahl valdes: alla vuxna.  

 

Datainsamling 

Artiklarna till aktuell forskningsöversikt söktes i databaserna; PubMed och Cinahl. Förutom 

sökning i dessa databaser har manuell sökning gjorts. Ett vanligt sätt att välja sökbegrepp är 

att utgå ifrån ord i frågeställningen och sedan söka på enstaka ord eller olika kombinationer av 

ord med hjälp av logiska sökoperatorer. Sökorden kombineras då i en fritextsökning med 

hjälp av de så kallade booleska operatorerna AND, OR och NOT (Forsberg & Wengström, 

2008). De sökord som användes var: quality of life; health-related quality of life; after 

coronary artery bypass grafting; coronary artery bypass grafting; nursing. Sökorden 

placerades i olika kombinationer, med och utan AND.  Under litteratursökningen valdes titlar 

som verkade stämma överens med arbetets syfte. De utvalda titlarnas abstracts lästes sedan 

igenom. De artiklar, som utifrån abstracten verkade relevanta för forskningsöversiktens syfte, 

valdes ut för en grundligare genomgång. Resultatet av databassökningarna redovisas i 

Tabell I. 
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Tabell I. Redovisning av artikelsökning                                                                

Databas Sökord/begränsningar Antal 

träffar 

Granskade 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Valda 

artiklar 

  Cinahl Quality of life after 

coronary artery 

bypass grafting 

2000-2010, All adult 

 

 

 

    39 

 

 

     8 

 

 

3 

 

 

0 

 PubMed    Quality of life after 

coronary artery 

bypass grafting 

All adult 19 + year 

Senaste 10 år 

 

 

  349 

  

 

 

     47 

 

 

        7 

 

 

3 

 PubMed    Health-related quality 

of life after coronary 

artery bypass grafting 

All adult 19+year 

Senaste 10 år 

 

 

  119 

 

 

    32 

 

 

20 

 

 

        7 

PubMed 

 

Quality of life AND 

coronary artery 

bypass grafting AND 

nursing 

All adult 19+year 

Senaste 10 år 

 

 

    50 

 

 

     31 

 

 

10 

 

 

4 

PubMed 

 

Manuell sökning       10        7 2 

 

Manuell sökning 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) kan manuell sökning ske på flera olika sätt. Ett sätt 

kan vara att studera referenslistan när en intressant artikel som rör problemområdet har hittats. 

På detta sätt genomfördes den manuella sökningen till detta arbete. Av de sju genomlästa 

artiklarna valde författaren att ta med två stycken i resultatet.    

 

Databearbetning 

De utvalda artiklarna har författaren noggrant läst igenom två till tre gånger. Under läsningen 

användes markeringspennor med olika färger för att dela in artiklarnas resultat i de olika 

områdena: fysiskt, psykiskt, socialt välbefinnande vilket är de tre komponenter som 

hälsorelaterad livskvalitet består av (Johansson et al., 2004). Området ”Den totala 

livskvaliteten” kom till för de resultat som inte passade in under de tre föregående områdena. 

Det markerade materialet bearbetades sedan till ett resultat för detta arbete. 

 

Klassificering av artiklarna 

En vetenskaplig bedömning av artiklarna har gjorts enligt ett bedömningsunderlag (bilaga I), 

modifierat utifrån SBU och SSF (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevanic (2006). 

Artiklarna har redovisats i en matris utarbetad av Willman et al. (2006). I matrisen (bilaga II), 

har artiklarna sorterats, granskats och kvalitetsbedömts. 
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FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Vetenskapsrådet har gett ut riktlinjer för en god medicinsk forskning. De betonar att 

ohederlighet och fusk inte får förekomma inom forskning (Forsberg & Wengström, 2008). 

Ett krav som ställs på all forskning är att forskaren vid analys, tolkning och presentation av 

sina egna resultat eller vid citering av andras aldrig ska förvränga eller försköna resultaten i 

syfte att få stöd för sin egen tes. Forskaren bör heller inte nöja sig med att bara referera till 

forskning eller sådana data som stöder den hypotes forskaren vill driva. Också sådant som 

talar emot (om det är känt) bör redovisas (Gustafsson, Hermeren & Petersson, 2005). 

Ovanstående etiska överväganden har författaren tagit hänsyn till under hela arbetet. 

  

RESULTAT 

Resultatet har presenterats under tre huvudrubriker, fysiskt-, psykiskt- och socialt 

välbefinnande, vilka motsvara komponenterna som baseras på WHO´s definition på hälsa. 

Rubriken ”Den totala livskvaliteten” har lagts till för att kunna redovisa de resultat som inte 

passade in under övriga rubriker. Under huvudrubrikerna fysiskt- och psykiskt välbefinnande 

finns underrubriker vilka motsvara de åtta områden som SF-36 består av.  

 

Fysiskt välbefinnande 

Fysisk funktion 

I en studie av Lindsay, Hanlon, Smith och Wheatley (2000) visade det sig att 74 procent av de 

183 patienterna som var med i studien, upplevde en ökad fysisk funktion ett år efter 

operationen, medan 24 procent rapporterade en minskning. I samma studie konstaterades att 

diabetes associerades med en sämre fysisk funktion efter operationen (Lindsay et al., 2000). I 

Colak, Uzun, Mazar, Ivancan och Majeric-Kogler (2008) och Järvinen, Saarinen, Julkunen, 

Huhtala och Tarkka (2003) studier rapporterade de kranskärlsopererade patienterna en 

förbättrad fysisk funktion ett år efter operationen. Sjöland et al. (1999) konstaterade att både 

män och kvinnor fick förbättrad fysisk funktion tre månader efter operationen, med en 

minimal förbättring därefter. I samma studie skattade dock männen sin fysiska funktion bättre 

än kvinnorna före operationen och denna skillnad fortsatte under uppföljningstiden på två år 

(Sjöland et al., 1999). Den fysiska funktionen förbättrades för båda könen sex månader efter 

operationen men männen skattade sin fysiska kapacitet högre än kvinnorna enligt Nogueira et 

al. (2008), Peric et al. (2010) samt Sawatzky och Naimark (2009).  

 

Att rörligheten i kroppen ökade under de första sex månaderna efter operationen för att mellan 

sex och arton månader minska, men fortfarande vara bättre än innan operationen konstaterade 

Loponen et al. (2007). Redan tio dagar efter operationen upplevde patienterna en förbättring 

av den fysiska funktionen och den var en ytterligare förbättrad vid ett års uppföljning 

(Krannich, Lueger, Weyers & Elert, 2007). I Gjeilo, Wahba, Klepstad, Lydersen och Stenseth 

(2006) studie undersöktes kranskärlsopererade patienters hälsorelaterade livskvalitet tre år 

efter operationen. Resultatet för denna undersökning jämfördes sedan med den norska 

allmänheten. Det visade sig då att de kranskärlsopererade patienterna under 70 år skattade sin 

fysiska funktion bättre än vad den norska allmänheten gjorde. Kvinnorna i samma studie 

skattade dock lägre poäng på sin fysiska funktion än vad männen gjorde. Även Bute et al. 

(2003) konstaterade att den fysiska funktionen hade förbättrats för båda könen vid ett års 

uppföljning men att kvinnorna skattade sin fysiska funktion sämre både före och efter 

operationen.  
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Rollbegränsning som ett resultat av fysiska problem  

I Lindsay et al. (2000) studie på 183 patienter kände sig 41 procent mindre begränsade i sin 

roll till följd av fysiska problem medan nästan åtta procent upplevde en ökad begränsning ett 

år efter operationen. Femtiotvå procent av dessa patienter märkte ingen skillnad i sin 

rollbegränsning. I samma studie konstaterades att diabetes associerades med större fysisk 

rollbegränsning efter operationen. Vid jämförelse av rökare och icke rökare, var fysisk 

rollbegränsning en av variablerna som visade sämre värde för rökare (Lindsay et al., 2000). 

Enligt Colak et al. (2008), Gjeilo et al. (2006), Järvinen et al. (2003) och Nogueira et al. 

(2008) skattade patienterna en minskad rollbegränsning efter operationen. Kvinnorna uppgav 

dock en lägre minskning av sin rollbegränsning än vad männen gjorde (Gjeilo et al., 2006). 

Ingen nämnvärd förändring av rollbegränsningen upplevdes av patienterna tio dagar efter 

operationen, men vid ett års uppföljning rapporterade samma patienter en minskad 

rollbegränsning (Krannich et al., 2007). 

 

Kroppslig smärta 

Enligt Lindsay et al. (2000) skattade drygt hälften av patienterna en minskad smärta ett år 

efter operationen medan nästan en tredjedel tyckte att smärtan hade ökat jämfört med före 

operationen. Sjöland et al. (1999) konstaterade att kvinnorna skattade sin smärta högre än 

männen före operationen, men under uppföljningsperioden på två år, var det kvinnornas 

smärta som minskade mest. Även i Peric et al. (2010) studie skattade kvinnorna sin smärta 

högre än männen före operationen men sex månader efter operationen var det kvinnorna som 

upplevde att deras smärta minskat mest. Gjeilo et al. (2006) fann vid sin uppföljning tre år 

efter operationen att de kranskärlsopererade patienterna över 75 år skattade sin kroppsliga 

smärta som lindrigare än vad den norska allmänheten över 75 år gjorde. För patienterna under 

75 år var det ingen skillnad i jämförelse med den allmänna befolkningen. 

 

I Järvinen et al. (2003) studie konstaterades en minskad smärta ett år efter operationen. I 

Krannich et al. (2007) studie upplevde patienterna sin kroppsliga smärta minskad ett år efter 

operationen i jämförelse med två dagar före operationen, dock hade patienterna nästan inte 

skattat någon smärta alls före operationen. Tio dagar efter operationen upplevde däremot 

patienterna en ökad smärta. Resultatet av smärtskattningen visade att smärtan minskat efter ett 

år, men den hade inte nått ner till samma låga poäng som patienterna hade skattat sin smärta 

två dagar innan operationen. Nogueira et al. (2008) konstaterade vid ett års uppföljning av sin 

studie att smärtan hade minskat lika mycket för båda könen. Merkouris et al. (2009) påvisade 

att 62,7 procent av 56 patienter som ingick i studien, hade kärlkramp vid alla dagliga 

aktiviteter före operationen. Ett år efter operationen hade denna siffra halverats. Patienter i 

denna studie relaterade kärlkramp till sämre livskvalitet (Merkouris et al., 2009). 

 

Generell hälsouppfattning 

I Lindsay et al. (2000) uppföljning ett år efter kranskärlsoperationen uppgav nästan tre 

fjärdedelar av patienterna att den generella hälsan förbättrats, medan knappt en fjärdedel 

tyckte att den försämrats. I samma studie konstaterades att SF 36 skattningen ett år efter 

operationen hade en positiv korrelation, inom alla områden, med ett högt skatta socialt 

nätverk och bättre hälsostatus före operationen. Omvänt hade ett sämre skattat hälsostatus, en 

högre alkoholkonsumtion och antalet riskfaktorer för kranskärlssjukdom negativa 

korrelationer, i olika grad, med patienternas SF 36 skattningen efter operation. Även diabetes 

kunde associeras med en sämre generell hälsoskattning efter operationen (Lindsay et al., 

2000). Kvinnorna i Penckofer, Ferrans, Fink, Barett och Holm (2005) studie upplevde en klar 

förbättring av hälsan tre månader efter operationen. Keresztes, Merritt, Holm, Penckofer och 

Patel (2003) konstaterade att kvinnorna skattade sin upplevda generella hälsa lägre än männen 
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både före operation och vid en, och tre månaders uppföljning. Det fanns under 

uppföljningsperioden inte heller någon skillnad i nivån på den upplevda hälsan för kvinnorna 

medan männen rapporterade betydligt högre nivåer jämfört med före operationen. I en annan 

studie konstaterades att den generella hälsouppfattningen förbättrades lika för både män och 

kvinnor (Nogueira et al., 2008). I Krannich et al. (2007) skattade patienterna sin generella 

hälsa bättre redan tio dagar efter operationen, och den hade förbättrats ytterligare fram till ett 

års uppföljning. Enligt Järvinen et al. (2003) var förbättring av den generella hälsan uppenbar 

och signifikant endast hos patienter yngre än 74 år. Hos patienterna som var 75 år eller äldre 

var den genomsnittliga förbättringen knappt en och en halv procent. Sjöland et al. (1999) fann 

att männen rapporterade en försämring av sexlivet medan kvinnorna tyckte att det förbättrats 

medan båda könen i Loponen et al. (2007) studie upplevde ett förbättrat sexliv, sex månader 

efter operationen. Vidare fann Loponen et al. (2007) att patienterna vid arton månaders 

uppföljning upplevde att sexlivet åter hade försämrats men att det fortsatt var bättre än före 

operationen. Männen i Sawatzky och Naimark (2009) studie var nöjdare men sin aktuella 

hälsa och gladare över att ha genomgått sin kranskärlsoperation än vad kvinnorna var. I en 

intervjustudie av Tolmie, Lindsay och Belcher (2006) som gjordes omkring sju år efter 

operationen konstaterades att den allmänna hälsan och välbefinnandet varierat mycket under 

åren. Några av de intervjuade tyckte att deras förväntningar på operationens effekt var 

”fullständiga” eller ”mer än uppfyllda”. Operationen sågs som ”en stor förmån” som gett dem 

ett ”bättre” och ”längre” liv. Andra däremot tyckte inte att operationen gjort någon skillnad. 

Några få tyckte att operationen hade gjort dem sämre. För den gruppen som upplevde att 

operationen gjort dem sämre hade inte symtomen avtagit eller så hade de kommit tillbaka kort 

efter operationen. I den tidiga rehabiliteringsperioden efter operationen hade de flesta 

patienter varit intensivt medvetna om, och uppmärksammade på, kroppssmärta. Vid 

intervjutillfället uppgav de flesta att de levde ungefär som en frisk person, fast med 

begränsningar. Det hade dock varit en lång process och de personliga ansträngningarna att 

återställa hälsan hade krävt både psykisk såväl som fysisk uthållighet (Tolmie et al., 2006).    

 

 

Psykiskt välbefinnande 

Vitalitet (frekvensen av att känna sig full av energi eller att känna sig trött) 

Vid SF 36 postoperativa skattningen ett år efter operationen var det var en dryg fjärdedel av 

patienter som tyckte att de fått en sämre vitalitet. Sextiosex procent tyckte sig ha fått en ökad 

vitalitet jämfört med före operationen. När det i samma studie gjordes en jämförelse mellan 

rökare och icke rökare var vitalitet en av variablerna som visade ett sämre värde för rökare 

(Lindsay et al., 2000). Colak et al. (2007) konstaterade i sin studie att mer än hälften av 

patienterna upplevde en ökad vitalitet ett år efter operationen. Även Nogueira et al. (2008) 

kunde se en förbättring av vitaliteten ett år efter operationen och den var lika för båda könen. I 

Krannich et al. (2007) studie rapporterade patienterna ingen anmärkningsvärd förändring i 

vitaliteten tio dagar efter operationen men vid ett års uppföljning upplevde de en tydlig 

förbättring.  
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Enligt Penckofer et al. (2005) uppgav de kranskärlsopererade kvinnorna en ökad vitalitet tre 

månader efter operationen men de tyckte ändå inte att de hade tillräckligt med energi för att 

orka med de dagliga aktiviteterna.  Lindqvist et al. (2003) fann att kvinnor i högre grad än 

männen, rapporterade att de var trötta mer än en dag i veckan. Keresztes et al. (2003) och 

Sjöland et al. (1999) konstaterade att vitaliteten efter operationen förbättrades för både män 

och kvinnor även om kvinnorna skattade sin energi som sämre.  

 

I Loponen et al. (2007) studie förbättrades vitaliteten under de första sex månaderna efter 

operationen för båda könen men vid arton månaders uppföljning hade vitaliteten dock sjunkit 

något för männen men fortsatt stiga hos kvinnorna. Även Peric et al. (2010) konstaterade att 

det blev en förbättring av vitaliteten sex månader efter operationen för båda könen men redan 

då upplevde kvinnorna en större förbättring än männen. Tre år efter operationen rapporterade 

kvinnorna en sämre vitalitet än männen (Gjeilo et al., 2006). I en studie från Finland 

jämfördes resultaten för livskvalitetsmätningar på kranskärlsopererade patienter med den 

allmänna befolkningens livskvalitet. Denna studie visade att vitaliteten hos de 

kranskärlsopererade patienterna hade förbättrats ett år efter operationen och att den då till och 

med skattades högre än den allmänna befolkningens (Järvinen et al., 2003). 

 

Rollbegränsningar som resultat av känslomässiga problem 

Enligt Järvinen et al. (2003) samt Nogueria et al. (2008) konstaterades en minskad 

rollbegränsning ett år efter operationen. I en annan studie konstaterades en minskad 

rollbegränsning ett år efter operationen, dock rapporterades ingen synlig förbättring vid 

skattningen efter tio dagar (Krannich et al., 2007). Trettiofem procent av patienterna skattade 

en förbättring, 18 procent en försämring medan resten inte märkte någon skillnad av sin 

rollbegränsning ett år efter operationen. I samma studie konstaterades att diabetes 

associerades med en högre psykisk rollbegränsning efter operationen. När rökare och icke 

rökare jämfördes så var rollbegränsning på grund av känslomässiga problem, en av de 

variabler som visade klart sämre värde för rökare (Lindsay et al., 2000). 

 

Generell mental hälsa 

Lindsay et al. (2000) fann vid att drygt hälften av patienterna upplevde en förbättra mental 

hälsa ett år efter operationen medan det var 37 procent som uppgav en försämring. Colak et 

al. (2008) och Penckofer et al. (2005) fann att majoriteten av patienterna fick en klart 

förbättrad mental hälsa efter kranskärlsoperationen. I Keresztes et al. (2003) studie 

rapporterade kvinnorna en högre grad av nedstämdhet än männen. I samma studie 

konstaterades det dock att det inte fanns någon skillnad i ångest, förvirring eller spändhet 

mellan dessa män och kvinnor. I Keresztes et al. (2003), Nogueira et al. (2008) och Sjöland et 

al. (1999) studier konstaterades en förbättring av den mentala hälsan både för män och 

kvinnor vid respektive studiers uppföljning. Sawatsky och Naimark (2009) fann att män och 

kvinnor skattade den mentala hälsan lika både före och sex veckor efter operationen. Sex 

månader efter operationen blev det däremot en klar könsskillnad, där kvinnorna skattade 

bättre mental hälsa (Sawatzky & Naimark, 2009). Även Peric et al. (2010) konstaterade att 

både män och kvinnor förbättrade sin mentala hälsa sex månader efter operationen men att 

kvinnorna upplevde sin mentala hälsa bättre än männen.  

 

I Loponen et al. (2007) studie konstaterades det en nedåtgående trend i patienternas skattning 

av den mentala hälsan vid uppföljningen mellan sex och arton månaders efter operation och 

vid arton månader var medelvärdet till och med sämre än före operationen.  
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I en studie av Järvinen et al. (2003) där de kranskärlsopererade patienterna jämfördes med den 

finska allmänheten hade det mentala välbefinnandet förbättrats så pass mycket ett år efter 

operationen att det till och med upplevdes vara bättre än den finska allmänhetens. Kvinnorna i 

Lindqvist et al. (2003) studie upplevde fler depressiva symtom än männen, men båda könen 

upplevde en större livsglädje efter operationen. Krannich et al. (2007) fann att de opererade 

patienterna upplevde en förbättring av den mentala hälsan vid tio dagars uppföljning och vid 

uppföljningen efter ett år var den ytterligare förbättrad. 

 

 I Merkouris et al. (2009) studie rapporterade patienterna en försämring av sin kognitiva 

förmåga fyra månader efter operationen och den var fortsatt försämrad efter ett år. Merkouris 

et al. (2009) kom även fram till att mer än hälften av patienterna upplevde en försämring inom 

vissa specifika områden ett år efter operationen. En försämring observerades bland annat för 

en frågan relaterade till patientens självförtroende där 67 procent svarade att de kände sig mer 

osäkra efter operationen (Merkouris et al., 2009). I området kognitiv funktion hade de 

manliga patienter en mindre förbättring av bildminnet än vad kvinnorna hade vid 

uppföljningen ett år efter operationen. Vad det gällde uppmärksamhet och koncentration, 

förbättrades dock männen medan kvinnorna försämrades. Patienterna upplevde att de 

kognitiva svårigheterna hade ökat. Det framkom även att kvinnorna upplevde mer ångest och 

ängslan efter operationen jämfört med männen (Bute et al., 2003). I en intervjustudie 

upplevde majoriteten av patienterna en emotionell och beteendemässig förändring. Dessutom 

rapporterade många en minnesförlust. Även om dessa förändringar sågs som övergående, och 

ofta försvann inom de första veckorna eller månaderna efter operationen så var detta inte 

alltid fallet. I några fall rapporterade patienterna förändrade känslor och beteende som 

resulterat i ett bättre sinnelag. Andra tyckte sig blivit egoistiska, aggressiva, fått ett hett 

temperament och att de ofta tappade humöret för minsta sak. Några hade blivit intoleranta för 

ljud och andra människor (inklusive familjemedlemmar) och ville medvetet försvinna från 

situationer och omständigheter som upplevdes irriterande eller svåra att tolerera (Tolmie et 

al., 2006).   

 

Socialt välbefinnande  

Den sociala funktionen förbättrades för majoriteten av patienterna medan 23 procent uppgav 

en försämring ett år efter operationen (Lindsay et al., 2000). Att den sociala funktionen 

förbättrades konstaterade Colak et al. (2008), Järvinen et al (2003) och Sjöland et al. (1999). 

Kvinnorna rapporterade en högre livskvalitet tillsammans med familjen både vid en, och tre 

månaders uppföljning medan männen inte upplevde någon förändring (Keresztes et al., 2003). 

För både män och kvinnor hade den sociala isoleringen minskat sex månader efter 

operationen men för männen var det ingen tydlig förbättring (Peric et al., 2010). I Lindqvist et 

al. (2003) studie upplevde kvinnorna en bättre social funktion än vad männen gjorde. 

Krannich et al. (2007) konstaterade att det vid uppföljningen efter tio dagar inte fanns någon 

statistiskt meningsfull förändring i patienternas upplevelser av den sociala funktionen men ett 

år efter operationen upplevdes en klar förbättring. Nogueira et al. (2008) fann att det blev en 

betydlig förbättring av det sociala välbefinnandet och denna var lika stor för båda könen. Vid 

Merkouris et al. (2009) uppföljning visade det sig att 64 procent av patienterna upplevde att 

andra människor hade mindre förtroende för dem och att de kände sig mer beroende av andra 

medan 80 procent kände sig som en börda för omgivningen. I Bute et al. (2003) studie 

upplevde patienterna mindre social support ett år efter operationen. 
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Den totala livskvaliteten 

Enligt Keresztes et al. (2003) skattade kvinnorna sin totala livskvalitet lägre än vad männen 

gjorde före kranskärlsoperationen. En och tre månader efter operationen skattade kvinnorna 

fortsatt sig lägre än männen, även om båda könen fick en förbättrad livskvalitet. Männen 

upplevde dock totalt sett högre livskvalitet än kvinnorna i de undersökta områdena (Keresztes 

et al., 2003).  

 

I Loponen et al. (2007) studie visade det sig vid en jämförelse av livskvaliteten mellan 

kranskärlssjuka patienter och den finska allmänheten att de kranskärlssjuka patienterna 

skattade sig sämre vad det gällde rörlighet i kroppen, syn, andning, sömn, vardagliga 

aktiviteter, ångest, vitalitet och sexuell aktivitet före operationen. I samma studie 

konstaterades att det under de första sex månaderna efter operationen blev en förbättring av 

livskvalitetskattningen för patienterna. Denna förbättring följdes sedan av en försämring 

mellan sex och arton månader efter operationen men medelskattningen var fortsatt högre än 

före operationen. Loponen et al., (2007) fann att kranskärlssjuka män skattade sin livskvalitet 

högre än kvinnorna före operationen. Sex och arton månader efter operationen upplevde 

männen sin livskvalitet fortsatt bättre än kvinnorna men skillnaden var inte lika tydlig längre. 

I Loponen et al. (2007) studie konstaterades det också att förändringar i skattningen inom de 

olika områdena för livskvalitets var både färre och mindre med ökad ålder. För patienter över 

75 år var det bara hörseln och andningen som förbättrades märkbart under de första sex 

månaderna efter operation. Gjeilo et al. (2006) konstaterade att kranskärlssjuka kvinnorna 

hade en tendens att skatta sin livskvalitet sämre än den kvinnliga allmänheten i Norge. Detta 

var en tendens som var mindre synlig hos manliga patienterna. Enligt Lindqvist et al. (2003) 

upplevde både män och kvinnor en förbättrad livsglädje vid sex veckor, sex månader och ett 

års uppföljning. I samma studie konstaterades att åldern inte påverkade den hälsorelaterade 

livskvaliteten eller livsglädjen över återhämtningen efter operationen.  

 

Resultatet från studien utförd av Krannich et al. (2007) visade att patienternas livskvalitet 

närmat sig den tyska allmänhetens skattning av livskvalitet, även om alla områden fortsatt 

skattades lägre ett år efter operationen. Merkouris et al. (2009) konstaterade att livskvaliteten 

förbättrades inom alla områden med den största förbättringen för fysisk funktion och den 

minsta förbättringen för den mental funktion. Ett år efter operationen upplevde 80 procent av 

patienterna sin totala livskvalitet fortsatt förbättrad jämfört med uppföljningen fyra månader 

efter operationen. Resten av patienterna upplevde dock att den försämrats men att den fortsatt 

var bättre än före operationen. I samma studie rapporterade kvinnorna sämre livskvalitet både 

före operationen och vid fyra och tolv månaders uppföljning. Enligt Sjöland et al. (1999) 

skattade männen sin livskvalitet bättre än kvinnorna både före och efter operationen men den 

verkliga förbättringen i livskvaliteten var genomgående större för kvinnorna under hela 

uppföljningen. I studien rapporterades att kvinnorna upplevde en mer uttalad förbättring av 

sömnen än vad männen gjorde vid uppföljningen två år efter operationen (Sjöland et al., 

1999). Peric et al. (2010) fann däremot vid sin uppföljning sex månader efter operationen, att 

kvinnorna inte hade någon tydlig förbättring av sin sömn, vilket männen hade.  

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

Syfte med denna uppsats var att belysa hur en kranskärlsoperation påverkar den 

hälsorelaterade livskvaliteten. För detta valde författaren att göra en forskningsöversikt. 

I en forskningsöversikt är undersökningsfältet tidigare dokumenterad kunskap där frågorna 

ställs till vetenskapliga artiklar istället för till personer (Forsberg & Wengström, 2008).  
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Målet med denna metod var att finna ett tillräckligt stort antal vetenskapliga artiklar inom 

önskat ämne för att komma fram till ett resultat som svarade mot forskningsöversiktens syftet. 

De aktuella artiklarna har sedan bearbetats och sammanställts i en matris, se bilaga II.  

 

Litteratursökningen har gjorts i databaserna PubMed och Cinahl. Då sökning, framförallt i 

PubMed, gav väldigt många träffar gjordes inte sökningar i ytterligare databaser. Detta kan ha 

inneburit att intressanta artiklar har missats. Sökorden har kombinerats i fritextsökning med 

den så kallade booleska operatorn AND (Forsberg & Wengström, 2008). Det är möjligt att 

andra sökord i olika kombinationer skulle gett flera artiklar men författaren tyckte att de valda 

sökorden gav tillräckligt med relevanta artiklar för syftet. Begränsningarna för både PubMed 

och Cinahl var att alla artiklar skulle vara på vuxna. Denna begränsning var kanske inte 

nödvändig då det är så få personer yngre än 19 år som genomgått en kranskärlsoperation att 

vetenskapliga artiklar för denna åldersgrupp troligen inte skulle ha funnits. Artiklar skulle 

vara publicerade 2000-2010 för att få så nya forskningsresultat som möjligt. Denna 

begränsning var även nödvändig då sökningarna gav väldigt många träffar. Möjligen hade en 

begränsning på publicering 2005-2010 gett tillräckligt många artiklar men då hade en del 

intressanta artiklar publicerade tidigare inte kommit med. Även en manuell sökning på artiklar 

har gjort i detta arbete. Dessa artiklar fann författaren i referenslistor på redan funna, 

intressanta artiklar som rörde problemområdet. En av dessa artiklar är publicerad 1999 men 

författaren valde att ta med denna då den var svensk och stämde överens med författarens 

syfte.  

 

De 16 artiklar som inkluderades i studien kommer från 11 olika länder. Att se resultatet för 

olika länders forskning om hälsorelaterad livskvalitet efter kranskärlsoperation tyckte 

författaren kunde ge en styrka till studiens resultat. Detta kan dock ha varit en svaghet i 

studien då patienter från vissa länder kanske har andra förutsättningar än svenska patienter, 

vilket kan påverka den hälsorelaterade livskvaliteten. En svaghet kan ha vara att det endast 

fanns en artikel från Sverige och att det dessutom var den äldsta artikeln. De inkluderade 

artiklarna hade även olika tidsintervall på sina uppföljningar efter kranskärlsoperationen. 

Detta såg författaren som positivt för att på så sett kunna se eventuella förändringar i den 

hälsorelaterade livskvaliteten över tid.  

 

Olika typer av frågeformulär för hälsorelaterad livskvalitetsmätning användes i de olika 

studierna. Detta kan innebära ett varierande resultat beroende på frågeformulärets 

uppbyggnad. Dock har författaren tolkat det som att de HRQoL frågeformulär som använts i 

de aktuella artiklarna är baserade på WHO definition på hälsa vilken består av komponenterna 

psykisk, fysisk och social livskvalitet, vilket bör ha gett ett jämförbart resultat. Detta är också 

de områden som resultaten för denna studie presenteras i. Underrubrikerna för fysiskt- och 

psykiskt välbefinnande är de områden som frågeformuläret SF-36 består av. Då majoriteten 

av de vetenskapliga artiklarna använt sig av SF-36 som frågeformulär i sina studier passade 

dessa underrubriker bra till att sortera in mycket av denna studies resultat i. Även en del av 

resultaten från övriga artiklars studier, vilka har använt andra typer av frågeformulär för 

mätning av HRQoL, har kunnat sorteras in under dessa underrubriker. 

 

Alla artiklar i studien är skrivna på engelska. Trots att författaren använt sig av engelsk-

svenskt lexikon och översättningstjänst på nätet så kan viss text ha feltolkats. Detta bör 

läsaren ha i åtanke.  

 

 



 16  
  

En vetenskaplig bedömning av de inkluderade artiklarna enligt ett bedömningsunderlag 

modifierat utifrån SBU och SSF (1999) och Willman et al. (2006) har gjorts (bilaga I). Då 

författaren inte har någon tidigare erfarenhet av att kvalitetsbedöma vetenskapliga artiklar 

finns det en risk för att felbedömningar kan förekomma. 

 

Resultatdiskussion  
I resultatet har 16 vetenskapliga artiklar använts för att undersöka hur den hälsorelaterade 

livskvaliteten påverkas av en kranskärlsoperation. Resultatdiskussionen kommer att 

presenteras under samma rubriker och underrubriker som resultatet.  

 

Fysiskt välbefinnande 

 

Fysisk funktion 

 

Sjöland et al. (1999) konstaterade att både kvinnor och män fick en förbättrad fysisk funktion 

tre månader efter operationen. Männen i denna studie skattade sin fysiska funktion betydligt 

bättre än kvinnorna, och denna skillnad fortsatte under uppföljningstiden på två år. I studier 

av Nogueira et al. (2008), Peric et al. (2010) och Sawatzky och Naimark (2009) visade det sig 

att den fysiska funktionen förbättrades för båda könen sex månader efter operation och även 

här skattade männen sin fysiska kapacitet signifikant högre än kvinnorna. Enligt Bute et al. 

(2003) hade den fysiska funktionen förbättrats för både kvinnor och män ett år efter operation 

men kvinnorna skattade sin fysiska funktion sämre både före och efter operation. Lockyer och 

Bury (2002) konstaterar att kvinnorna är betydligt äldre än männen vid insjuknandet i 

hjärtinfarkt. Detta bör också innebära att en stor del av kvinnorna även är äldre än männen vid 

tiden för sin kranskärloperation. Åldern skulle kunna vara en naturlig förklaring till varför 

kvinnorna i Sjöland et al. (1999), Nogueira et al. (2008), Peric et al. (2010), Sawatsky och 

Naimark (2009) samt Bute et al. (2003) studier skattat sin fysiska funktion sämre än männen 

både före och vid olika tidsintervall efter operationen. Lindsay et al. (2000) studie visade att 

tre fjärdedelar av patienterna skattade en förbättrad fysisk funktion ett år efter operation 

medan nästan en fjärdedel tyckte att den blivit försämrad. I samma studie associeras diabetes 

med en klart försämrad fysisk funktion. 

 

 Att så många som en fjärdedel av patienterna upplever en försämrad fysisk funktion efter 

operationen kan kanske bero på att ett visst antal patienter inte följt råden, kanske inte har fått 

eller förstått råden/informationen om vikten av fysisk aktivitet. Dessa patienter kanske har 

valt att inte delta i den organiserade individanpassade träning hos sjukgymnast tre till sex 

månader efter kranskärlsoperationen som Socialstyrelsen i sina riktlinjer säger att alla dessa 

patienter ska erbjudas (Socialstyrelsen, 2008). Det kan ju vara så att detta inte erbjuds i andra 

länder. Ett stort antal av patienterna i denna studie kan ha haft diabetes. Diabetes associeras 

med försämrad fysisk funktion i Lindsay et al.(2000) studie. Diabetes är även en välkänd 

riskfaktor för kranskärlssjukdom (Järvinen et al., 2005).  

 

Enligt Finkelmeier, (2000) återhämtar sig inte vissa grupper av patienter lika fort. Detta kan 

exempelvis vara patienter som fått hjärtinfarkt under operationen, de som haft låg fysisk 

aktivitet lång tid innan operationen och de som haft en uttalad hjärtsvikt till följd av syrebrist 

till hjärtmuskeln (Finkelmeier, 2000). De flesta av patienterna har haft kärlkramp innan 

operationen vilket kanske då hindrade dem från fysisk aktivitet. Rädslan för kärlkramp eller 

annan smärta kan göra att de inte vågat röra på sig som de borde även efter operationen.  
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Författaren funderar på om det kan även kan bero på en av bristande informativ 

kommunikation med patienten. Ett grundläggande krav i all hälso- och sjukvård är ju en god 

kommunikation med patienten, vilket leder till att patienten blir delaktig i, och kan påverka 

sin vård och behandling (Socialstyrelsen, 2008). Genom vägledning kan sjuksköterskan hjälpa 

patienten att fatta självständiga beslut (Watson, 1993). 

 

Rollbegränsning som ett resultat av fysiska problem 

 

Vid Lindsay et al. (2000) uppföljning ett år efter operationen skattade 41 procent en minskad 

rollbegränsning medan drygt hälften inte märkte någon skillnad. Resterande del av patienterna 

upplevde en ökad begränsning. Detta resultat kan författaren tycka är lite märkligt då det var 

så många som 24 procent som skattade sin fysiska funktion som försämrad. Diabetes 

associerades även här med en försämring och vid en jämförelse mellan rökare och icke rökare 

var detta en av variablerna som visade ett klart sämre värde för rökare. Angående resultatet 

för rökare undrar författaren om de som kallas rökare i denna studie är de som rökte innan 

operationen eller om det är så att dessa patienter fortsatt röka fram till uppföljningen ett år 

efter operationen. Detta framgår inte i artikeln men skulle vara intressant att veta med tanke 

på sjuksköterskans information till kranskärlsopererade patienter om vikten av 

livsstilsförändringar. Watson, (1993) menar att omvårdnad handlar om att förstå och påverka 

sambanden mellan mänskligt beteende, sjukdom och hälsa.  

 

Enligt Patel och Adams (2008) är livsstilsförändringar (att sluta röka, motionera regelbundet, 

äta nyttigt och sluta stressa) och korrekt läkemedelsbehandling enda sättet att fördröja 

utvecklingen av kranskärlssjukdomen och minska riskfaktorerna och detta gäller även efter en 

operation.  

 

Kroppslig smärta 

 

Det förefaller märkligt att kvinnorna i Sjöland et al. (1999) studie skattade sin smärta högre än 

männen före operationen men att det under uppföljningsperioden på två år var kvinnornas 

smärta som minskade mest. Även i studien av Peric et al. (2010) skattade kvinnorna högre 

smärta före operationen och vid uppföljningen som i denna studie var efter sex månader var 

det de som upplevde den största minskningen av smärtan. Författaren av föreliggande arbete 

funderar på om kvinnor har en intensivare kärlkrampssmärta före operationen än vad männen 

har. Enligt MacInness (2006) har det i forskning framkommit skillnader mellan manlig och 

kvinnlig beskrivning av symtom vid hjärtinfarkt.  

 

Ett resultat som förvånar var Krannich et al. (2007) studie där patienterna uppgav en 

signifikant minskad smärta ett år efter operation, i jämförelse med två dagar före operationen. 

Det märkliga med detta var att de två dagar före operationen nästan inte skatta någon smärta 

alls, något som förefaller märkligt. Dessa patienter upplevde en signifikant ökad smärta tio 

dagar efter operationen, vilket inte förvånar med tanke på det instabila bröstbenet. Resultatet 

av studien visade att smärtan minskat ett år efter operationen men den hade inte nått samma 

låga nivå som två dagar före operation. Författaren till detta arbete funderar över vad det kan 

bero på att dessa patienter inte skattat någon smärta alls två dagar före operationen. Detta var 

en oväntad skattning av smärtan före operationen och med hänsyn till en annan studie av 

Merkouris et al. (2009) där nästan 63 procent av patienterna hade kärlkrampssmärtor vid alla 

dagliga aktiviteter före operationen känns Krannich et al. (2007) resultat för området smärta 

innan operationen rätt osannolikt.  
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Det känns förvånande att det i Merkouris et al. (2009) studie bara var knappt hälften av de 

patienter som uppgett kärlkramp vid alla dagliga aktiviteter före operationen som inte längre 

hade någon kärlkramp ett år efter operationen. Här funderar författaren till föreliggande arbete 

på om de patienter som uppgett kärlkramp vid ett års uppföljning inte fått alla förkalkade kärl 

förbipasserade under operationen, eller om även de nya kärlkopplingarna täppts till och vad 

det i så fall skulle kunna bero på. Det kanske kan vara så att dessa patienter inte gjort några 

livsstilsförändringar eller tagit eventuella ordinerade mediciner vilket enligt Patel och Adams 

(2008) är det enda sättet att fördröja utvecklingen av sjukdomen. 

 

Generell hälsouppfattning 

 

Det var förvånande att nästan en fjärdedel av patienterna som deltog i en studie upplevde att 

den generella hälsan försämrats vid uppföljningen ett år efter operationen (Lindsay et al. 

2000). Enligt Watson, (1993) är ett kännetecken på hälsa att kunna bemästra en livssituation. 

Att kartlägga personens resurser i detta avseende och att sedan förstärka dessa är andra 

aspekter i Watsons omvårdnadstänkande. I Lindsay et al. (2000) studie visade sig att högt 

skatta socialt nätverk och bättre hälsostatus före operationen, hade en signifikant positiv 

korrelation med en skattning inom alla områden på SF 36 efter operationen, detta är inte något 

som förvånar författaren av aktuellt arbete. Omvänt så hade ett sämre skattat hälsostatus, en 

högre alkoholkonsumtion och antalet riskfaktorer för kranskärlssjukdom en negativ 

korrelation med SF 36 skattning av livskvaliteten efter operation, inte heller detta så 

förvånande då detta säger lite om patientens livskvalitet redan innan operationen. Vad som 

inte kom fram i denna studie var hur stor alkoholkonsumtion det handlade om, vilket vore 

intressant att veta. I samma studie associerades även diabetes med en betydligt sämre 

skattning av generell livskvalitet efter operationen (Lindsay et al., 2000).  

 

I en studie av Kereztes et al. (2003) skattade kvinnorna sin generella hälsa klart lägre än 

männen både före och vid en, och tre månaders uppföljning. I en studie av Nougeira et al. 

(2008) förbättrades däremot den generella hälsouppfattningen lika för både män och kvinnor 

ett år efter operationen. Vid jämförelse av dessa två studier funderar författaren av 

föreliggande arbete om tiden för uppföljning inverkat på resultatet. I en intervjustudie av 

Tolmie et al. (2006) som utfördes sju år efter operation tyckte några av de intervjuade att 

deras förväntningar på operationens effekt var ”fullständiga” eller ” mer än uppfyllda”. 

Operationen sågs som en ”en stor förmån” som gett dem ett ”bättre” och ”längre” liv. Andra 

tyckte däremot att inte att operationen gjort någon skillnad medan några få till och med tyckte 

att operationen gjort dem sämre. Vid intervjutillfället uppgav de flesta att de levde ungefär 

som en frisk fast med begränsningar. Här hade det varit intressant att veta om det var 

begränsningar som de hade innan operationen eller om det kanske var nya begränsningar som 

kommit efter operationen 

 

Psykiskt välbefinnande 

 

Vitalitet  

 

Enligt Lindsay et al. (2000) var det drygt en fjärdedel som upplevde en försämrad vitalitet 

efter operationen. I samma studie jämfördes rökare och icke rökare och det visade sig då att 

rökare hade betydligt sämre vitalitet. Författaren till aktuellt arbete funderar över om de som 

upplevde en försämring var rökare eller det fanns andra anledningar till försämrad vitalitet? 

Vid en jämförelse av vitaliteten mellan könen konstaterade Keresztes et al. (2003) och 
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Sjöland et al. (1999) i sina studier att vitaliteten förbättrades för båda könen efter operationen, 

även om kvinnorna skattade sin energi lägre än männen. 

I Penckofer et al. (2005) studie utförd på kvinnor, konstaterades att vitaliteten ökade tre 

månader efter operationen men att kvinnorna trots detta inte upplevde att de hade tillräckligt 

mycket energi för att klara av de dagliga aktiviteterna.  

 

Författaren av denna forskningsöversikt har under rubriken ”fysisk funktion” presenterat 

resultaten från ett antal studier (Bute et al., 2003; Gjeilo et al., 2006; Nogueira et al., 2008; 

Peric et al., 2010; Sawatsky & Naimark, 2009; & Sjöland et al., 1999) där det visar sig att 

kvinnor har en sämre fysisk funktion både före och efter operation jämfört med männen. Detta 

skulle kunna vara en förklaring till varför kvinnorna i Penckofer et al. (2005) studie inte 

tyckte att de hade tillräckligt med energi för att orka med de dagliga aktiviteterna, om inte 

studier av Loponen et al. (2007) och Peric et al. (2010) visat ett annat resultat. I dessa två 

studier konstaterades att vitaliteten ökat vid sex månaders uppföljning för båda könen. 

Kvinnorna upplevde däremot i samma studier en signifikant större förbättring än männen.  

 

Loponen et al. (2007) studie rapporterade männen en försämring av vitaliteten vid arton 

månaders uppföljning medan kvinnorna rapporterade en fortsatt förbättring. Att det skulle 

behövas mer än tre månader för att kvinnorna ska uppleva en förbättrad vitalitet talar Sjöland 

et al. (1999) studie emot då männen i denna studie skattade bättre vitalitet än kvinnorna vid 

uppföljningarna tre månader, ett och två år efter operationen. Ett lite märkligt resultat visade 

Järvinen et al. (2003) studie. I denna studie jämfördes de kranskärlsopererade patienterna och 

den finska allmänhetens livskvalitet och det visade sig här att patienterna, ett år efter 

operationen, skattade sin vitalitet bättre än vad allmänheten skattade sin (Järvinen et al., 

2003). 

 

Rollbegränsning som ett resultat av känslomässiga problem 

 

I Lindsay et. (2000) studie jämfördes rökare och icke rökare. Rökare skattade sig signifikant 

sämre än icke rökare inom detta område. I samma studie associerades även diabetes med en 

signifikant större psykisk rollbegränsning (Lindsay et al., 2000). Resultatet i denna studie 

tolkas som att rökare och diabetiker mår psykiskt sämre än icke rökare och patienter som inte 

har diabetes. Vad kan det i så fall bero på? Kan det vara så att de patienter som beskrivs som 

rökare har slutat att röka efter operationen, och kanske mår psykiskt dåligt av det?  En 

signifikant minskad rollbegränsning som ett resultat av känslomässiga problem ett år efter 

operation konstaterade Järvinen et al. (2003), Nogueria et al. (2008) och Krannich et al. 

(2007).   

 

Generell mental hälsa 

 

I resultatet framkom en klart förbättrad mental hälsa efter operationen (Colak et al., 2008; 

Krannich et al., 2007; Nogueira et al., 2008; Penckofer et al., 2005; & Sjöland et al., 1999). 

Både Peric et al. (2010) och Sawatsky och Naimark (2009) konstaterade att både män och 

kvinnor förbättrade sin mentala hälsa efter operationen men att kvinnorna upplevde den 

betydligt bättre än männen. I Keresztes et al. (2003) studie däremot rapporterade kvinnorna en 

högre grad av nedstämdhet än vad männen gjorde dock visade resultatet att den mentala 

hälsan förbättrats signifikant för både män och kvinnor. Även kvinnorna i en annan studie 

rapporterade fler depressiva symtom än männen men båda könen upplevde en större 

livsglädje efter operationen (Lindqvist et al., 2003).  
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Författaren till föreliggande arbete funderar över vad resultaten för följande två finska 

studierna kan bero på. Järvinen et al., (2003) konstaterade att patienterna vid uppföljningen ett 

år efter operationen upplevde sitt mentala välbefinnande så pass bra att det till och med 

skattades bättre än den finska allmänhetens.  I Loponen et al. (2007) resultat däremot visade 

det sig att det mellan sex och arton månader efter operationen var en nedåtgående trend i 

skattningen av den mentala hälsan och att medelvärdet vid arton månader till och med var 

sämre än före operationen.  

 

I studier av Bute et al. (2003), Merkouris et al. (2009) samt Tolmie et al. (2003) konstaterades 

att patienterna fick en försämrad kognitiv funktion efter operation. Flertalet av patienterna i 

Tolmie et al. (2003) intervjustudie upplevde en emotionell och beteendemässig förändring. 

Dessutom rapporterade många av patienterna i samma studie en minnesförlust som oftast 

försvann de första veckorna, månaderna efter operationen men detta var inte alltid fallet. 

Omvårdnadens överordnade mål är enligt Watson att hjälpa personer uppnå en högre grad av 

hälsa och inre harmoni genom att främja självförståelse och självinsikt (Watson, 1993). 

Författaren till föreliggande arbete anser att sjuksköterskan har en viktig roll genom stöd, råd 

och information. 

 

Socialt välbefinnande 

 

Något som var ganska förväntat enligt författaren till föreliggande arbete var att det sociala 

välbefinnandet förbättrades signifikant efter operationen (Colak et al., 2008; Järvinen et al., 

2003; Krannich et al., 2007; Nogueira et al., 2008; & Sjöland et al., 1999). Märkligt är 

däremot att Keresztes et al. (2003), Lindqvist et al. (2003) samt Peric et al. (2010) 

konstaterade att kvinnornas sociala välbefinnande förbättrades betydligt mer än männens. 

Detta skulle kanske kunna bero på könens ofta olika sociala umgänge. 

 

 Den totala livskvaliteten  

 

I resultatet framkom det att männen skattade sin totala livskvalitet högre än kvinnorna både 

före och vid olika tidpunkter efter operationen (Keresztes et al., 2003; Loponen et al., 2007; 

Merkouris et al., 2009; & Sjöland et al., 1999). Märkligt att Sjöland et al. 1999 i sin studie 

konstatera att trots att kvinnorna skattade sin totala livskvalitet lägre än männens så var den 

verkliga förbättringen i livskvaliteten genomgående större för kvinnorna under hela 

uppföljningen som pågick fram till två år efter operationen. Författaren till föreliggande arbete 

funderar på om det kan vara så att kvinnorna upplever en generellt sett större förbättring än 

vad männen gör även om de fortsatt skattar sin livskvalitet som lägre, eller kan det vara så att 

de förbättras inom de områden som känns viktigast för dem. Ferrans (1990) definierar 

livskvalitet som ” en persons känsla av välbefinnande vilken uppstår genom tillfredsställelse 

eller otillfredsställelse inom de områden som är viktiga för henne eller honom”.   

 

Vad det gällde sömnen rapporterade kvinnorna i Sjöland et al. (1999) studie en mer uttalad 

förbättring än vad männen gjorde, två år efter operationen, medan Peric et al. (2010) 

konstaterade att kvinnorna, efter sex månader, inte hade någon signifikant förbättring av sin 

sömn, vilket männen hade. Det kan tyckas märkligt med så olika resultat. En studie visade på 

att förändringar i skattningen inom alla olika områden för livskvalitet var både färre och 

mindre med ökad ålder och för patienter över 75 år var det bara hörseln och andningen som 

förbättrades enligt Loponen et al. (2007). Detta resultat är något som författaren av 

föreliggande arbete inte riktigt förstår men gärna skulle vilja veta mera om. I Lindqvist et al. 
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(2003) studie framkom det däremot att både män och kvinnor oavsett ålder upplevde en 

förbättrad livsglädje och hälsorelaterad livskvalitet. 

En viktig uppgift för sjuksköterskan 

 

Att känna till hur en kranskärlsoperation kan påverka patientens hälsorelaterade livskvalitet 

är, enligt författaren till föreliggande arbete, en viktig kunskap för att sjuksköterskan på bästa 

sätt ska kunna förbereda denna grupp av patienter och deras anhöriga för livet efter 

kranskärlsoperationen. Under arbetes gång har författaren konstaterat att livskvalitet kan vara 

svårt att mäta och generalisera, kanske för att alla människor har sin egen uppfattning om vad 

livskvalitet är för henne eller honom. Varje individ är unik och har en unik uppfattning om 

vad som är bra eller dålig livskvalitet (enligt Karlsson et al., 2000). Watson (1993) menar att 

sjuksköterskan måste se sin patient som en unik individ och för att kunna behandla personen 

som en unik individ måste sjuksköterskan kunna se världen ur patientens perspektiv. En viktig 

uppgift för sjuksköterskan är att även få patienten att förstå vikten av livsstils-förändringar. 

Nittio procent av orsakerna till kranskärlssjukdom och hjärtinfarkt är kända och kan förklaras 

av olika levnadsvanor (rökning, fysisk inaktivitet, matvanor och alkoholvanor), psykosocial 

inverkan och biologiska riskfaktorer såsom övervikt, diabetes, högt blodtryck och höga 

blodfetter, vilka också är förknippade med olika levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2008). Att 

som sjuksköterska få patienten att delta i det hjärtrehabiliteringsprogram som många sjukhus 

erbjuder efter operationen är angeläget, då de fördelaktiga effekterna av detta är väl 

dokumenterade. Deltagande i dessa program har visat på förbättrad fysisk aktivitet, minskade 

blodfettsnivåer, minskad rökning, förbättrat psykosocialt välbefinnande, stressreducering och 

det möjliggör dessutom en snabbare återgång till arbetet (Finkelmeier, 2000). Kunskap, insikt 

och förståelse är en förutsättning för att patienten ska kunna vara delaktig och ha inflytande 

över sin egen vård och behandling (Socialstyrelsen, 2008). 

  

Slutsats 

Forskningsöversikten visar på varierande resultat för hur kranskärlsoperationen påverkar 

patientens hälsorelaterade livskvalitet. Alla studier i detta arbete tyder dock på att den 

hälsorelaterade livskvaliteten totalt sett förbättras, i olika grad, för majoriteten av patienterna. 

I flertalet studier skattar dock kvinnorna sin livskvalitet lägre än männen inom de flesta 

områden, både före och efter operationen.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Författaren finner en avsaknad av studier från Sverige. Att studera livsstilsförändringars 

påverkan på den hälsorelaterade livskvaliteten efter kranskärlsoperation i Sverige och då 

framför allt med kvalitativa studier vore väldigt intressant. 
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Bilaga I 
 

Tabell 1. Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  SBU & SSF (1999) och Willman, 

Stoltz & Bahtsevani (2006). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller 

flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial ( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avvsikten kan också vara 

att utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 

otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

Referenser 

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU & svensk sjuksköterskeförening (1999). Evidensbaserad omvårdnad:vid behandling av personer med depressionssjukdomar: Evidensbaserad 

omvårdnad, 3. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering. 

 
Willman, A., Stoltz, P., &  Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet (2:a uppl.).  Lund: Studentlitteratur. 172 s. 

Redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier utarbetad efter Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 



   
  

           
Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) Resultat 
Kvalitet 

Typ 

 

Bute B, 

Mathew J, 

Blumenthal J, 

Welsh-

Bohmer K, 

White W, 

Mark D, 

Landolfo K, 

Newman M. 

2003 

USA 

Female gender is 

associated with impaired 

quality of life 1 year after 

coronary artery bypass 

surgery. 

Att utvärdera könsrelaterade 

skillnader i livskvalitet och 

kognitiv funktion ett år efter 

kranskärlsoperation. 

 

För att mäta livskvaliteten 

användes frågeformulären  

DASI och IADL för att mäta 

den dagliga aktiviteten och 

SF -36 för att mäta det 

generella hälsostatuset. Den 

kognitiva funktionen mättes 

med ett antal 

prestationsbaserade 

neuropsykologiska tester. 

 

 

 
 n= 343 

 

    (63) 

Den fysiska funktionen hade förbättrats för båda 

könen vid uppföljning. Kvinnorna skattade sig 

dock lägre, både före och efter operationen. 

Männens bildminne förbättrades mindre än  

kvinnornas. Uppmärksamhet och koncentration  

förbättrades för männen medan kvinnorna upp- 

levde en försämring inom dessa område.  Det  

visade sig att kvinnorna hade mer ångest, och  

svårare med fysisk aktivitet än männen.  

Patienterna upplevde ett sämre socialt stöd efter 

operationen. 

 

    I 

 

    P 

Colak C, 

Segotic I, 

Uzun S, 

Mazar M, 

Ivancan V, 

Majeric-

Kogler V. 

2008 

Kroatien 

Health related quality of 

life following cardiac 

surgery- correlation with 

Euroscore 

Att undersöka hälsorelaterad 

livskvalitet på patienter före 

och efter hjärtoperation samt 

jämföra resultaten med 

normerna för den Kroatiska 

allmänheten och att korrelera 

resultaten med skattningen 

på Euroscore.  

Frågeformuläret SF- 36 

användes före, och ett år efter 

kranskärlsoperation för att 

jämföra eventuella 

förändringar i livskvaliteten. 

 

 

 
 n= 111 

 

    (40) 

Den postoperativa SF- 36 skattningen förbättrades 

signifikant inom fyra hälso-område: fysisk funktion, 

rollbegränsning som ett resultat av fysiska  

problem, social funktion och mental hälsa. Mer  

än 50 procent av patienterna skattade en  

förbättrad vitalitet. 

 

  

     II 

  

     CCT 

Gjeilo K, 

Wahba A, 

Klepstad P, 

Lydersen S, 

Stenseth R. 

2006 

Norge 

Health-related quality of 

life three years after 

coronary surgery: A 

comparison with the 

general population 

 

 

 

 

 

 

 

Att undersöka hälsorelaterad 

livskvalitet på patienter tre år 

efter kranskärlsoperation 

samt att jämföra den med den 

norska allmänheten, med 

betoning på ålder- och 

könsskillnader. 

De 243 patienterna på Sankt 

Olavs sjukhus, som 

genomgick en kranskärls-

operation mellan januari 

och juni 2000 tillfrågades om 

att delta i undersökningen tre 

år efter operationen. I juni 

2003 kontaktades alla 

överlevande patienter. De 

som inte svarade på HRQoL 

frågeformuläret SF- 36 fick 

en påminnelse med posten 

efter två månader. 

 

 

 

 n= 243 

 

     (40) 

Kranskärlsopererade patienter över75 år   

skattade mindre kroppslig smärta, än den norska 

allmänheten. För patienter under 75 år 

var det ingen signifikant skillnad 

Patienter under 70 år skattade sig sämre inom sju 

av de åtta SF- 36 områdena jämfört med den  

norska allmänheten, i samma ålder i. Det var  

bara i området fysisk funktion som patienterna  

skattade sig signifikant bättre. 

Kvinnorna skattade dock sin fysiska 

funktion och vitalitet signifikant sämre än 

männen. Den totala livskvaliteten skattade 

kvinnorna lägre än den kvinnliga allmänheten en 

tendens som var mindre synlig hos männen.  

 

 

 

     I 

 

     CCT 

             Bilaga II 



   
  

Järvinen O, 

Saarinen T 

Julkunen J, 

Huhtala H, 

Tarkka M. 

2003 

Finland 

Changes in health-related 

quality of life and 

functional capacity 

following coronary artery 

bypass graft surgery 

Att undersöka förändringar i 

hälsorelaterad livskvalitet,  

det övergripande statuset på 

resultaten och på symtomen  

ett år efter kranskärls- 

operationen. 

Omfattande medicinsk data 

på deltagande patienter 

samlades in pre-, peri och 

post operativt på primär 

sjukhuset. Efter utskrivning 

till hemsjukhuset samlades 

fortsatt data in och 

rapporterades till forskarna. 

Patienterna fick dagen innan 

operationen ett HRQoL 

frågeformulär RAND-36. 

Samma frågeformulär sändes 

sedan till patienterna 12 

månader efter operationen. 

Resultaten på RAND-36 

jämfördes sedan med 

resultaten på den finska 

allmänheten. 

 

 

 
  n= 508 

 

 

     (43)  

Före operationen hade patienterna sämre hälso- 

status inom alla områden på RAND-36 än den  

finska allmänheten. Områdena fysisk 

funktion, rollbegränsning som ett resultat av  

fysiska problem, kroppslig smärta,  rollbegränsning som ett 

resultat av känslomässiga problem 

förbättrades signifikant efter kranskärls- 

operationen och närmade sig värdet för  

allmänhetens skattning.  

Emotionellt välbefinnande och vitalitet  

skattade patienterna högre än den finska  

allmänheten. 

Förbättringarna i det generella hälso- 

uppfattning var bara uppenbara och statistiskt  

signifikanta för patienter under 75 år. För 

patienter över 75 år var den genomsnittliga för- 

bättringen bara 1,39 procent. 

 

 

 

      I 

   

    CCT 

Keresztes P, 

Merritt S, 

Holm K, 

Penckofer S, 

Patel M. 

2003 

USA 

The coronary artery bypass 

experience: gender 

difference 

Det primära ändamålet med 

studien var att undersöka 

eventuella skillnader mellan 

män och kvinnor inom 

områdena fysiskt, psykiskt 

och socialt välbefinnande 

före samt en och tre månader 

efter kranskärlsoperationen. 

Deltagarna matchades för 

ålder och BMI. 

HRQoL mättes med fem 

olika frågeformulär som 

initialt administrerades i 

intervjuform. Vid en och tre 

månaders uppföljning 

skickades frågeformulären ut 

till patienterna. En vecka 

innan utskicken ringde 

forskarna upp deltagarna för 

att påminna om studien.  

  

 

 

  n= 90 

 

 

   (10) 

Före operationen skattade kvinnorna sin 

livskvalitet lägre än männen. Både före operation 

och vid uppföljning en- och tre månader efter 

operationen skattade kvinnorna sin upplevda, 

generella hälsa lägre än männen.Vitaliteten för- 

bättrades för båda könen efter operationen även  

om kvinnorna skattade sin energi som sämre. 

Kvinnorna rapporterade en högre grad av ned- 

stämdhet än männen men det fanns ingen skillnad 

på ångest, förvirring eller spändhet mellan könen. 

Kvinnorna upplevde en högre livskvalitet med 

familjen vid båda uppföljningarna medan männen 

inte upplevde någon förändring alls. 

Både män och kvinnor fick förbättrad  

livskvalitet efter kranskärlsoperationen.  

Kvinnorna skattade sin totala livskvalitet lägre  

än männen före kranskärlsoperationen. Vid upp- 

följningar en- och tre månader efter operationen 

skattade kvinnorna sig fortfarande lägre än 

männen, även om båda könen fick en förbättrad 

livskvalitet. Männen upplevde sig dock ha totalt  

  

 

       I 

   

       P 



   
  

sett ha högre livskvalitet än kvinnorna i de  

undersökta områdena. 

 

 

 

Krannisch J, 

Lueger S, 

Weyers P, 

Elert O. 

2007 

Tyskland 

Health-related quality of 

life two days before, ten 

days and one year after 

coronary artery bypass 

graft surgery  

Med denna studie ville 

forskarna få svar på följande 

frågor: 

-Blir det en förändring av 

livskvaliteten redan under 

vistelsen på den 

thoraxkirurgiska kliniken 

-Förbättras livskvaliteten från 

före till ett år efter 

kranskärlsoperationen. 

-Visar en annan population 

(allmänheten, patienter med 

hjärtinfarkt och patienter 

med kärlkramp) liknande 

konfiguration. 

HRQoL mättes med 

frågeformuläret SF -36. 

Mätningarna gjordes två 

dagar innan, tio dagar och ett 

år efter operationen. De 

första två mätningarna 

gjordes på thoraxkliniken 

medan den tredje ägde rum i 

hemmet. Frågeformuläret 

gavs till patienten vid de två 

första mätningarna och 

skickades hem vid den tredje. 

Resultaten jämfördes med en 

population av patienter som 

haft hjärtinfarkt det senaste 

året, en population av 

patienter med kärlkramp och 

med standardbefolkningen. 

 

 

 

 

   n=142 

 

 

     ( 35) 

 

 

Alla SF -36 områden förändrades över 

tiden och patienterna rapporterade signifikant  

förbättrad hälsa, ett år efter operationen. Redan 

tio dagar efter operationen upplevde patienterna 

en förbättring av den fysiska funktionen och den 

var ytterligare förbättrad vid ett års uppföljning. 

Ingen statistisk meningsfull förändring av roll- 

begränsning som ett resultat av fysiska problem 

upplevdes tio dagar efter operation men vid ett 

års uppföljning rapporterade samma patienter  

en signifikant minskad begränsning. Patienterna 

skattade sin generella hälsa signifikant bättre  

redan efter tio dagar och en ytterligare för- 

bättring upplevdes fram till ett års uppföljningen. 

För området kroppslig smärta där patienterna 

rapporterade signifikant förbättring jämfört med 

två dagar innan operationen hade de, före  

operation, nästan inte skattat någon smärta alls. 

Två dagar efter operation skattade de mer  

smärta och ett år efter operation hade smärtan  

minskat men inte nått ner till statuset innan  

operation. Ingen anmärkningsbar förändring av 

vitaliteten upplevdes efter tio dagar men vid ett 

års uppföljningen hade vitaliteten förbättrats 

betydligt. Ingen synlig förbättring av roll- 

begränsningen som ett resultat av känslomässig 

problem märktes efter tio dagar men efter ett år  

konstaterades en klar förbättring. Den mentala 

hälsan upplevdes förbättrad redan efter tio dagar 

och efter ett år var den ytterligare förbättrad.  

 

 

    II 

 

   CCT 



   
  

Jämfört med standardbefolkningen  

skattades alla områden utom smärtan lägre, två  

dagar före operationen. Ett år efter operationen 

var de kranskärlsopererade patienternas livs- 

kvalitet närmre standardbefolkningen även om  

alla områden fortsatt skattades lägre.  

 

Lindqvist R, 

Dupuis G, 

Terrin M, 

Hoogwerf B, 

Czajkowski S  

Herd A, 

Barton F, 

Tracy M, 

Hunninghake 

D, Treat- 

Jacobson D, 

Shunaker S, 

Zyzanski S, 

Goldenberg I, 

Knatterud G. 

2003  

USA 

Kanada 

Comparison of health-

related quality of life 

outcomes of men and 

women after coronary 

artery bypass surgery 

through 1 year: Findings 

from the POST CABG 

Biobehavioral Study 

Att jämföra hälsorelaterad 

livskvalitet för män och 

kvinnor sex veckor, sex 

månader och ett år efter 

kranskärloperationen. 

Studien genomfördes på 

patienter från fyra olika 

kliniker där de deltog i en 

”beteendeproblem efter 

kranskärlsoperation studie”. 

Fysisk-, psykisk- o social 

bedömning gjordes med 

olika frågeformulär som 

mailades eller skickades ut 

vid de olika uppföljningarna. 

I tillägg togs även 

telefonkontakt för att bedöma 

det vitala statuset. 

 

 

 
  n= 674 

 

 

    (31) 

Vid de tre uppföljningsobservationerna  

rapporterade fler kvinnor att de var trötta,  

mer än en dag i veckan. Kvinnorna hade fler 

depressiva symtom men skattade bättre på  

skalan för aktivitet i dagliga livet och social 

funktion än männen. Både män och 

kvinnor upplevde en förbättrad livsglädje vid  

alla tre uppföljningar. Åldern påverkade inte  

den hälsorelaterade livskvaliteten eller  

livsglädjen över återhämtning efter operationen. 

 

 

 

    I 

 
    P 

Lindsay GM, 

Hanlon P, 

Smith LN, 

Wheatley DJ. 

2000 

Scotland 

 

 

 

 

Assessment of changes in 

general health status using 

the short- form 36 

questionnaire 1 year 

following coronary artery 

bypass grafting. 

Att fastställa ett generellt 

hälsostatus och att 

dokumentera alla kopplingar 

mellan hälsostatus, social 

stöd, riskfaktorer för 

kranskärlssjukdom, 

svårighetsgraden på 

symtomen före operationen 

och aktuellt hälsostatus efter 

operationen. 

Studien inkluderade två 

bedömningar. En på 

sjukhuset före operationen 

och den andra i hemmet. 

Uppföljningen före 

operationen inkluderade 

symtomens svårighetsgrad, 

riskfaktorerna för 

kranskärlssjukdom och 

HRQoL.  HRQoL mättes 

med frågeformuläret SF -36 

och frågeformulär om social 

aktivitet före och med SF-36 

ett år efter operationen. 

 

 

n = 214 

 

 

(31) 

SF -36 skattningen efter kranskärlsoperationen  

förbättrades inom alla åtta områden. Sjuttiofyra 

procent av de 183 patienterna upplevde en ökad 

fysisk funktion ett år efter operationen medan 

24 procent rapporterade en minskning. Inom 

området rollbegränsning som ett resultat av  

fysiska problem kände sig 41 procent mindre  

begränsade medan 7,8 procent rapporterade en 

ökad begränsning. Sextiotvå procent tyckte att  

smärta minskat medan 27 procent tyckte att den  

ökat ett år efter operationen. Att den generella 

hälsan förbättrats tyckte 74 procent en försämring 

rapporterade 23 procent av de 183 patienterna. 

Tjugosju procent tyckte de fått en sämre vitalitet  

 

 

 

      I  

 

      P  



   
  

 

 

 medan 66 procent tyckte att blivit bättre efter  

operationen. Inom området rollbegränsning 

som ett resultat av känslomässiga problem  

rapporterade 35 procent en förbättring, 18 procent 

en försämring och 47 procent märkte ingen  

skillnad ett år efter operationen. Den generella 

mentala hälsan upplevde 56 procent en förbättring 

av medan 37 procent uppgav en försämring. Sex- 

tioåtta procent tyckte att det sociala väl- 

befinnandet ökat medan 23 procent upplevde en 

försämring. Ett högre skattat socialt nätverk och  

bättre hälsostatus före operationen  

associerades med högre skattning på SF-36 efter 

operationen. Lägre skattning på SF- 36 efter  

operationen påverkades i varierande grad av  

sämre hälsostatus antalet riskfaktorer för krans- 

kärlssjukdom och hög alkoholkonsumtion.  

Diabetes associerades med signifikant sämre 

generell hälsoskattning, med sämre fysisk  

funktion och med fysisk- och psykisk roll- 

begränsning efter operationen. Vid  

jämförelse av rökare och icke rökare var vitalitet, 

fysisk och psykisk rollbegränsning de  

variabler som visade statistiskt signifikant 

sämre värde för rökare. 

 

Loponen P, 

Luther M, 

Wistbacka J, 

Korpilathi K, 

Laurikka J, 

Sintonen H,  

Huhtala H, 

Tarrka M. 

2007 

Finland 

Quality of life during 18 

months after coronary 

artery bypass grafting 

Att utvärdera förändringar i 

hälsorelaterad livskvalitet 

bland patienter som 

genomgått en planerad 

kranskärlsoperation 

Pre-, peri- och postoperativ 

data samlades in i en databas. 

HRQoL mättes med ett 15D 

instrument. Data 

analyserades efter kön och 

ålder. Insamlad data 

jämfördes sedan med data 

från en hälsoundersökning 

(Health 2000) gjord på den 

finska allmänheten. Patienter 

som skulle genomgå 

kranskärlsröntgen fick 

förfrågan om delta i studien. 

 

 

  n= 302 

 

     (12) 

Livskvaliteten före operation för kranskärls- 

sjuka patienter var vad det gällde rörlighet i  

kroppen, syn, andning, sömn, vardagliga aktiviteter, 

ångest, vitalitet och sexuell aktivitet var lägre än  

för den finska allmänheten. Ett undantag var den 

mentala hälsan vilken de kranskärlssjuka  

skattade högre. Livskvaliteten efter kranskärls- 

operationen förbättrades signifikant. Den 

positiva förändringen höll i sig under hela  

observationstiden även om de flesta områden  

sjönk i skattningen mellan sex och arton  

månaders uppföljning. Rörligheten i kroppen och  

sexlivet ökade under de första sex månaderna för att  

 

 

     I 

 

  CCT 



   
  

Till de som samtyckte gjorde 

forskningssköterskan den 

första intervjun enligt ett 

strukturerat schema och 

patienterna fyllde i det 

frågeformuläret angående 

livskvalitet på samma gång. 

Frågeformulär skickades 

sedan ut sex och arton 

månader efter operationen. 

att sedan minska mellan sex och arton månader 

men den var fortsatt bättre än innan operationen. 

Vitaliteten förbättrades under de första sex 

månaderna för båda könen men vid 18 månaders 

uppföljning hade den sjunkit för männen men  

fortsatt stiga hos kvinnorna. Den mentala hälsan 

visade på en nedåtgående trend mellan sex och 

arton månader och vid arton månader var den  

till och med sämre än före operationen. De första 

sex månaderna var det en klar förbättring av livs- 

kvaliteten som sedan följdes av en försämring  

mellan sex och arton månader. Den var trots det  

fortsatt klart högre än innan operationen. Det  

konstaterades att förändringar i skattningen inom 

de olika områdena för livskvalitet var både färre  

och mindre med ökad ålder. 

För patientgruppen över 75 år var det endast 

hörseln och andningen som förbättrades under  

de första sex månaderna. Männen  skattade sin  

livskvalitet bättre än kvinnorna före operationen och även 

efter sex och arton månader men då var  

skillnaden inte längre signifikant. 

 

Merkouris A, 

Apostolakis 

E, Pistolas D, 

Papagiannaki 

V, 

Diakomo- 

poulou E,  

Patiraki E. 

2009 

Grekland 

Quality of life after 

coronary artery bypass 

graft surgery in the elderly. 

Att undersöka livskvaliteten, 

efter kranskärlsoperation, hos 

äldre patienter. 

63 patienter över 65 år som 

genomgick en 

kranskärlsoperation på ett 

stort sjukhus i Aten 

intervjuades. Detta gjordes 

före-, fyra månader och ett år 

efter operationen med Mac 

New Hjärtsjukdoms 

frågeformulär för 

hälsorelaterad livskvalitet. 

 

 

 

  n= 63 

 

    (7) 

Livskvaliteten var signifikant förbättrad fyra  

månader efter operationen och fortsatte så under  

ett år, men i mindre utsträckning. Fysisk 

kondition uppvisade den största förbättringen  

medan det psykiska tillståndet förbättrades  

minst. Ett år efter operationen, upplevde 80,4  

procent av patienterna en generell förbättring av 

livskvaliteten medan 19,6 procent rapporterade 

försämring. Trots den postoperativa för- 

bättringen inom alla områden ett år efter  

operation fortsatte en hög procent (> 60 procent)  

att rapportera en försämring i livskvaliteten inom 

vissa specifika områden. Ett sådant område var 

självförtroende där 67,3 procent tyckte att de  

blivit osäkrare efter operationen. Patienterna 

rapporterade även en försämring av sin 
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kognitiva förmåga fyra månader efter operation 

och den var fortsatt försämrad efter ett år. 64,3 

procent upplevde att andra hade mindre för- 

troende för dem och att de var mer beroende av  

andra medan 80,4 procent kände sig som en 

börda  Det konstaterades att 62,7 procent av de  

56 patienterna hade kärlkramp vid alla dagliga  

aktiviteter. Ett år efter operationen hade denna  

siffra sjunkit till 32,1 procent. Dessa patienter 

 relaterade kärlkramp till sämre livskvalitet. 

 

 

Nogueira C, 

Hueb W, 

Takiuti M, 

Girardi P, 

Nakano 

T,Fernandes 

F, Paulitsch 

F, Gois A, 

Lopes N, 

Stolf N. 

2008 

Brasilien  

Quality of life after on-

pump and off-pump 

coronary artery bypass 

grafting surgery. 

Att jämföra livskvalitet för 

patienter som genomgått en 

kranskärlsoperation med eller 

utan hjärt-lung maskin. 

HRQoL mättes med SF -36 

frågeformulär i intervjuform, 

då en stor del av patienterna 

hade dåligt läskunnande. 

SF -36 delades ut till 

patienter med stabil 

flerkärlssjukdom och bevarad 

vänsterkammarfunktion före 

operation och ett år efter 

operationen 

 

 

 

 n = 202 

 

     (50) 

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan  

könen, i sex av åtta områden. I områdena  

fysik funktion och rollbegränsning som ett  

resultat av fysiska problem konstaterades dock 

en signifikant större förbättring för männen. 

Smärtan minskade signifikant lika för båda könen. 

Vitaliteten, det sociala välbefinnandet, den  

mentala hälsan, rollbegränsning som ett resultat  

av känslomässiga problem och den generella 

hälsouppfattningen ökade också lika 

för båda könen. 
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     P 

Penckofer S, 

Ferrans C, 

Fink N, 

Barrett M, 

Holm K. 

2005 

USA 

Quality of life in women 

following coronary artery 

bypass graft surgery 

Att fastställa vilka effekter en 

kranskärlsoperation har på 

livskvaliteten hos kvinnor 

Alla kvinnor som väntade på 

kranskärlsoperation 

kontaktades personligen eller 

per telefon för att ge sitt 

medgivande att delta i 

studien. Olika frågeformulär 

samlades i ett häfte som 

deltagarna fick personligen 

eller via post före 

operationen. Ett häfte med 

samma frågeformulär sändes 

till deltagarna tre månader 

efter operationen. En- två 

veckor innan gjordes ett 

telefonsamtal som 

 

 

 

  n= 74 

 

      (13) 

Den totala livskvaliteten ökade signifikant efter  

operationen och kvinnorna upplevde en  

signifikant förbättring av den generella och den 

mentala hälsan tre månader efter operation.  

Trots en förbättrad vitalitet upplevde kvinnorna 

att de inte hade tillräckligt med energi för dagliga 

aktiviteter.  
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påminnelse.  

Peric V, 

Borzanovic 

M, Stolic R, 

Jovanovic A, 

Sovtic S, 

Djikic D, 

Maretic Z, 

Dimkovic S. 

2010 

Serbien 

Quality of life in patients 

related to gender 

difference before and after 

coronary artery bypass 

surgery 

Att undersöka om könet 

påverkar livskvaliteten efter 

kranskärlsoperation. 

Alla 243 patienter som 

genomgick kranskärls-

operation gav sitt 

medgivande till studien.  

HQoL mättes före 

operationen genom att göra 

strukturerade intervjuer med 

frågeformuläret NPH. 

Samma frågeformulär fylldes 

i av 226 patienter sex 

månader efter operationen. I 

tillägg analyserades 24 pre-

och postoperativa variabler 

(ex kön, antal involverade 

kranskärl, tidigare 

hjärtinfarkt mm)Patienterna 

observerades med avseende 

på eventuella postoperativa 

komplikationer 

 

 

 n= 243 

 

      (17) 

Den fysiska funktionen förbättrades för båda  

könen men männen skattade sin fysiska  

kapacitet högre än kvinnorna. Kvinnorna skattade 

sin smärta högre än männen innan operationen 

men efter sex månader var det kvinnornas smärta 

som minskat mest. Vitaliteten och den mentala 

hälsan efter operation förbättrades för båda könen 

men kvinnornas förbättring var större än männens. 

För båda könen minskade den sociala isoleringen 

efter operationen men för männen var det ingen 

signifikant förbättring. För kvinnorna 

fanns det ingen signifikant skillnad på sömnen  

före, och efter operation.  
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Sawatsky J-O 

Naimark B. 

2009 

Kanada 

The coronary artery bypass 

grafting trajectory: Gender 

differences revisited 

Att undersöka könsskillnader 

inom psykologiska och 

psykosociala området i  

statuset före operationen, och 

i sjuklighet och livskvaliteten 

hos kranskärlsopererade 

patienter efter operationen. 

De patienter som bokades för 

operation, planerad eller 

akut, tillfrågades om att delta 

i studien. Efter 

telefonkontakt där 

patienterna medgivit 

deltagande skickades 

HRQoL frågeformulären 

(SF- 36, DASI, GWQ) ut till 

patienterna före operationen. 

Två veckor efter 

utskrivningen fick de, via 

telefon, påminnelse om att 

fylla i resterande frågor på de 

erhållna formulären. Nya 

frågeformulär skickades 

sedan ut sex veckor och sex 

 

n= 250 

 

 

     (55) 

Både sex veckor och sex månader efter 

kranskärlsoperationen rapporterade männen en  

högre livskvalitet än kvinnorna jämfört med  

livskvaliteten, före operationen. Männen var  

också nöjdare med sitt aktuella hälsostatus och 

gladare över att ha genomgått kranskärls- 

operationen. Den fysiska funktionen förbättrades  

för både män och kvinnor medan männen 

genomgående, skattade den signifikant bättre.  

Den mentala hälsan bedömdes lika för båda  

könen både före och sex veckor efter operationen 

men efter sex månader bedömde sig kvinnorna  

ha bättre mental hälsa.  

 

 

 

     I 

 

     P 

 



   
  

månader efter operationen. 

Sjöland H, 

Wiklund I, 

Caidahl K, 

Hartford M, 

Karlsson T, 

Herlitz J. 

1999 

Sverige 

Improvement in quality of 

life differs between women 

and men after coronary 

artery bypass surgery 

Att studera förbättringar i 

livskvaliteten efter 

kranskärlsoperationer i 

relation till kön 

Tre  HRQoL frågeformulär 

(NHP och Psychological 

General Well-being Index 

och Physical Activity Score) 

skickades ut till alla patienter 

som genomgick 

kranskärlsoperation på 

Sahlgrenska sjukhuset mellan 

1988-1991. Dessa skickades 

ut före operation, tre 

månader, ett och två år efter 

operationen. 

 

 n= 2121 

 

 

   (961) 

 

Den fysiska aktiviteten förbättrades signifikant  

för både kvinnor och män tre månader efter  

operation, med en minimal förbättring därefter. 

Männen skattade en signifikant högre fysiska 

funktion än kvinnorna och skillnaden fortsatte 

under uppföljningstiden, på två år. Vitaliteten 

ökade för båda könen även om männen  

rapporterade den största ökningen. 

Männen skattade även sin livskvalitet bättre än 

kvinnorna både före och efter operationen men  

den verkliga förbättringen i livskvaliteten var 

genomgående större för kvinnorna i hela upp- 

följningen. En signifikant förbättring av den 

mentala hälsan och det sociala välbefinnandet 

konstaterades för båda könen. 

Männen rapporterade en försämring 

av sexlivet medan kvinnorna tyckte att det för- 

bättrats. Kvinnorna rapporterade en ut- 

talad förbättring av sin sömn. 
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Tolmie E, 

Lindsay G, 

Belcher P. 

2006 

Skottland 

 

 

 

 

 

 

Coronary artery bypass 

graft operation: Patient`s 

experience of health and 

well-being over time 

Att utforska patientens 

perspektiv på 

kranskärloperationens 

effekter på hälsa och 

välbefinnande. 

Som en kvalitativ komponent 

i en större studie gjordes 62 

djupgående intervjuer med 

män och kvinnor som 

genomgått en kranskärls-

operation omkring sju år 

tidigare. Intervjuerna gjordes 

i patienternas hem eller, om 

de hellre önskade, på det 

sjukhus där de opererats. 

Intervjuerna tog mellan 90 

och 180 minuter och 

audiobandades och 

transkriberades. 

 

 n= 62 

Under de sju år som gått efter operationen hade 

den allmänna hälsan och välbefinnandet varierat 

mycket. Några informanter tyckte att deras  

förväntningar var ”fullständiga” eller ”mer än 

uppfyllda”. Operationen sågs som ”en stor  

förmån” som gett dem ett ”bättre” och ”längre”  

liv. Andra kände det som om operationen inte  

hade gjort någon skillnad, antingen för att  

symtomen var små både före och efter  

operationen eller för att de fanns kvar efter  

operationen. Ett fåtal tyckte att operationen gjort  

dem sämre. För dessa hade symtomen inte avtagit  

eller så hade de kommit tillbaka strax efter 

operationen. I den tidiga rehabiliteringsperioden 

hade de flesta varit intensivt medvetna om, och 

uppmärksammade på kroppssmärta. Majoriteten 

upplevde en emotionell och beteendemässig 
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förändring. Många rapporterade också en minnesförlust. 

Dessa förändringar försvann oftast veckor eller månader 

efter operationen men så var inte alltid fallet. 

Några patienter tyckte deras förändrade känslor 

Och beteende resulterat i ett bättre sinnelag. 

Andra tyckte sig blivit egoistiska, aggressiva, 

Fått ett hett temprament och att de ofta tappade 

Humöret för minsta sak. Några hade blivit intoleranta mot 

ljud och andra människor (inklusive familjen) och 

De ville medvetet försvinna från situationer och 

omständigheter som upplevdes irriterande eller  

svåra att tolerera. 

Många tyckte att de nu var ”nästa  

normala” med begränsningar.    

Det hade dock varit en lång process och de 

personliga ansträngningarna att återställa hälsan 

hade krävt både psykisk såväl som fysisk 

uthållighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


