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SAMMANFATTNING 

 

För att möjliggöra öppen hjärtkirurgi används hjärt-lungmaskin som leder blodet i en bana 

utanför kroppen sammankopplat med kroppscirkulationen. Möjliga komplikationer efter 

kirurgi med stöd av hjärt-lungmaskin kommer från det centrala nervsystemet och kan ge 

upphov till kognitiva symtom, dessa komplikationer har ökat sedan 70-talet. Kognitiva 

nedsättningar kan påverka både patientens livskvalitet och sjukvårdens ekonomi. Risker 

med att opereras med stöd av hjärt-lungmaskin är embolier, hypoperfusion, anestesi och 

inflammation. Detaljerad information till patienter som ska genomgå hjärtkirurgi gör dem 

mer förberedda på eventuella komplikationer. För att som vårdpersonal kunna bemöta och 

informera dessa patienter krävs kunskap om kognitiva nedsättningar postoperativt. 

 

Syftet var att belysa kognitiva förändringar hos patienter som opererats med stöd av hjärt-

lungmaskin. 

 

Litteraturöversikt genomfördes där alla typer av hjärtkirurgi som utförts med stöd av hjärt-

lungmaskin valdes att inkluderas. Originalartiklar på svenska och engelska eftersöktes med 

åtkomst via ”full text”, ingen begränsning på publikationsår gjordes. Både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar eftersöktes. Sökord som användes var ”cardiopulmonary bypass”, 

”heart-lung machine”, ”cognition disorders”, ”neurobehavioral manifestations”, ”patients”, 

”postoperative” och ”experience”. Databaser som användes var Cinahl, PsycINFO och 

PubMed. Slutresultatet blev 15 kvantitativa artiklar som granskades enligt mallar från 

Sophiahemmets högskola. Ingen artikel exkluderades pga. låg kvalitet, sju stycken 

bedömdes ha medelkvalitet och åtta bedömdes ha hög kvalitet. Artiklarnas resultat 

analyserades med studiens syfte som utgångspunkt för att sedan sammanfattas och 

sammanställas till rubriker. Bedömning gällande artiklarnas etiska ställningstagande har 

gjorts i samtliga inkluderade artiklar.  

 

Resultatet visade att kognitiva nedsättningar var vanligt förekommande. Typer som 

beskrevs var påverkan på minne, koncentration och visuomotorisk konstruktionsförmåga. 

Depressiva tillstånd beskrevs och även en koppling till nedsatt minne beskrevs. Det var 

vanligare att utveckla kognitiva nedsättningar med att opereras med stöd av hjärt-

lungmaskin än att opereras utan dess stöd. Kognitiva nedsättningar beskrevs upp till fem år 

efter operation. Det beskrevs också kognitiv försämring som förvärrades efter ett år till tre 

år efter operation. Hjärt-lungmaskinen visade sig bidra till utveckling av kognitiva 

nedsättningar där det också framkom att aortatångtid var associerat med kognitiv 

nedsättning. Risker för att utveckla kognitiva nedsättningar var hög ålder. Kognitiva 

nedsättningar utgjorde inte ett hinder för arbete eller vardagliga aktiviteter. 

 

Kognitiva nedsättningar är förekommande både på kort och på lång sikt efter att ha 

genomgått hjärtkirurgi med stöd av hjärt-lungmaskin. Att symtom inte alltid är uppenbara, 

förutom vid tester ställer krav på att vårdpersonal erbjuder den information som krävs inför 

operation för att förbereda patienten. Då kognitiva symtom kan debutera senare kan detta 

tolkas som åldringsprocess och etiologin är inte säkerställd. För att kvalitetssäkra vården 

kring dessa patienter bör vårdpersonal vara uppmärksamma på kognitiva symtom 

postoperativt. 

 

 

Nyckelord: Patient, kognitiva nedsättningar, hjärt-lungmaskin, postoperativa 

komplikationer, vårdpersonal 
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ABSTRACT 

 

To enable open heart surgery, a heart-lung machine is used which carry blood in a path 

outside the body coupled to the body circulation. Complications after surgery with support 

of the heart-lung machine may be derived from the central nervous system and can cause 

cognitive symptoms, these complications have increased since the 70's. Cognitive 

impairments can affect both patient quality of life and healthcare economics. Risks of 

surgery with the support of the heart-lung machine are emboli, hypoperfusion, anesthesia 

and inflammation. Detailed information for patients about to undergo cardiac surgery 

makes them more prepared for possible complications. For the nursing staff to respond and 

inform these patients requires knowledge of cognitive impairment postoperatively. 

 

The aim was to illuminate the cognitive changes in patients after undergoing cardiac 

surgery with the support of the heart-lung machine. 

 

Literature review was conducted where all types of heart surgery performed with the 

support of the heart-lung machine was chosen to be included. Original articles in Swedish 

and English whereabouts with access via the "full text", no restriction in years of 

publication was made. Keywords used was "Cardiopulmonary Bypass", "heart-lung 

machine", "cognition disorders", "neurobehavioral manifestations," "patient," "post-

operative" and "experience". Databases used were Cinahl, PsycINFO and PubMed. The 

end result was 15 quantitative articles which underwent examination according to 

templates from Sophiahemmet University. No article was excluded due to low quality, 

seven were considered to have medium quality and eight were judged to be of high quality. 

Articles results were analyzed by the study's aim as a starting point and then summarized 

and compiled into headlines. Ethical consideration has been made in all included articles. 

 

The results showed that cognitive impairments were common. Cognitive impairments 

described were the impact on memory, concentration and visuoconstruction. Depressive 

condition was described and even a link to impaired memory was described. It was more 

common to develop cognitive impairments after undergoing cardiac surgery with the 

support of the heart-lung machine than to undergo surgery without its support. Cognitive 

impairment was described up to five years after surgery. It was also described cognitive 

decline that worsened after one year to three years after surgery. Heart-lung machine was 

found to contribute to the development of cognitive impairments, which also revealed that 

aortic cross-clamp duration was associated with cognitive impairment. Risks of developing 

cognitive impairment were advanced age. Cognitive impairments did not constitute an 

obstacle for work or everyday activities. 

 

Cognitive impairments are common in both the short and long term after undergoing 

cardiac surgery with the support of the heart-lung machine. That the symptoms are not 

always obvious, except when testing requires that health professionals provides the 

information required before surgery to prepare the patient. Cognitive impairments may 

have a later debut which can be interpreted as the aging process, and the etiology is not 

assured. In order to assure the quality of care of these patients, health professionals should 

be alert to the cognitive symptoms postoperatively. 

 

Keywords: Patient, cognitive impairment, heart-lung machine, postoperative 

complications, health professionals



                      BILAGA 1 

  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING  

 

INLEDNING ......................................................................................................................... 1 

BAKGRUND ........................................................................................................................ 1 

Hjärt-lungmaskinens funktion ................................................................................................ 1 
Hjärt-lungmaskinens historia ................................................................................................. 1 
Risker för utveckling av komplikationer av att opereras med stöd av hjärt-

lungmaskinen ......................................................................................................................... 2 
Kognitiva funktioner .............................................................................................................. 4 

Kognitiv dysfunktion .............................................................................................................. 4 

Att leva med postoperativa komplikationer ........................................................................... 5 

Sjuksköterskans roll ............................................................................................................... 5 
Preoperativ information .......................................................................................................... 6 
Problemformulering ............................................................................................................... 6 
SYFTE ................................................................................................................................... 6 

Frågeställningar ...................................................................................................................... 6 
METOD ................................................................................................................................. 6 

Urval ....................................................................................................................................... 7 
Genomförande ........................................................................................................................ 7 

Databearbetning ..................................................................................................................... 8 
Forskningsetiska övervägande ............................................................................................... 8 

RESULTAT .......................................................................................................................... 9 

Kognitiva förändringar inom sex månader ............................................................................. 9 
Kognitiva förändringar efter sex månader ........................................................................... 10 

Mönster i kognitiva förändringar ......................................................................................... 11 
Riskfaktorer för utveckling av kognitiva nedsättningar efter operation med stöd av 

hjärt-lungmaskin ................................................................................................................... 12 
Kognitiva förändringars påverkan på patientens vardagliga liv ........................................... 14 
DISKUSSION ..................................................................................................................... 15 

Metoddiskussion ................................................................................................................... 15 
Resultatdiskussion ................................................................................................................ 16 

Slutsats ................................................................................................................................. 19 

Klinisk tillämpbarhet ............................................................................................................ 19 

REFERENSER ..................................................................................................................... 20 

 

Bilaga 1- Bedömningsunderlag  

Bilaga 2- Artikelmatris



                      BILAGA 1 

1 

 

INLEDNING 

I svenska hjärtkirurgiregistret registreras alla hjärtoperationer i Sverige. I Sverige finns åtta 

sjukhus som genomför hjärtoperationer. Antalet hjärtoperationer per år har minskat de 

senaste åren och år 2013 genomfördes 5696 hjärtoperationer i Sverige. Det blir mer vanligt 

att äldre människor över 80 år genomgår hjärtkirurgi. Av de som genomgår hjärtkirurgi är 

majoriteten i åldrarna 60-79 år (Swedeheart, 2013). För att möjliggöra öppen hjärtkirurgi 

används hjärt-lungmaskin som leder blodet i en bana utanför kroppen sammankopplat med 

kroppscirkulationen (Gravlee, Davis, Stammers & Ungerleider, 2008). Newman et al. 

(2006) menar att en orsak till dödsfall efter att ha opererats med stöd av hjärt-lungmaskin, 

är komplikationer ifrån det centrala nervsystemet. En ökning av dessa komplikationer har 

setts sedan 70-talet. Postoperativ kognitiv nedsättning efter hjärtkirurgi har visat sig kunna 

förekomma efter operation med stöd av hjärt-lungmaskin. Då detta kan påverka både 

livskvaliten hos patienter och sjukvårdens ekonomi är det av intresse att få mer kunskap 

om kognitiva förändringar hos dessa patienter. 

BAKGRUND 

Hjärt-lungmaskinens funktion 

Gravlee et al. (2008) förklarar att extrakorporeal cirkulation innebär att leda blodet i en 

bana utanför kroppen sammankopplat med kroppscirkulationen. Detta används bland annat 

vid hjärtkirurgi med hjärt-lungmaskin. Tekniken används även vid så kallad ECMO-

behandling som betyder extrakorporeal membran oxygenering som används vid svårt sjuka 

patienter i behov av stöd av cirkulation eller respiration som kan användas en längre tid. 

Vid öppen hjärtkirurgi med användande av hjärt-lungmaskin tar maskinen blod från 

patientens vensida via kanyl i höger förmak eller ifrån vena cava. Vilken typ av kanyl som 

används beror på typ av kirurgi. Att sätta kanyl inför start med hjärt-lungmaskin kallas för 

kanylering. Blodet samlas i en venreservoar, därifrån pumpas blodet vidare genom en 

värmeväxlare. I värmeväxlaren kan blodet kylas eller värmas, efter detta pumpas blodet 

vidare till en oxygenator som extraherar koldioxid och tillsätter syre. Via oxygenatorn kan 

även narkosgas tillföras. Aorta är klampad med en tång och ovanför denna sätts en kanyl 

där blodet åter ges tillbaka efter att ha passerat hjärt-lungmaskinen. Den tiden som aorta är 

klampad med tång kallas för aortatångtid. I operationssåret sugs blod bort som filtreras och 

som sedan töms i venreservoaren. När blodet passerar hjärt-lungmaskinen kommer det i 

kontakt med konstgjorda ytor som ger upphov till ett systeminflammatoriskt svar (SIRS) 

som kan aktivera koagulationen. Därför krävs tillsättning av heparin i systemet. För att 

minska kroppens behov av syre sänks blodets temperatur, muskelrelaxantia ges och 

kardioplegi används, dvs. att hjärtat stannas under operation. Hjärtat stannas för att kunna 

genomföra kirurgi och för att minska metabolismen och därmed syrekravet. Det finns olika 

typer av kardioplegi men den vanligaste är en kall kristalloid lösning med kalium som 

sprutas in i kranskärlen för att stanna hjärtat. Hypotermi används under operationen och 

vilken kylningsgrad beror på vilken typ av kirurgi som görs. Innan avvecklandet av hjärt-

och lungmaskinen värms patienten (Gravlee et al., 2008).  

Hjärt-lungmaskinens historia 

Enligt Gibbon (1967) föreslog Cesar-Julian-Jean LeGallois år 1812 att delar av kroppen 

kunde hållas levande hos en avliden person om perfusionen av vävnaderna upprätthålldes, 

detta skulle kunna ske med en apparat. Charles Eduard Brown-Sequard följde upp detta 

och menade att om en sådan idé skulle fungera så krävdes det även att blodet syresattes. 
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Flera metoder att syresätta blod provades men metoden som visade sig vara mest 

fördelaktig presenterades år 1885 av Max von Frey och Max Gruber, som baserades på att 

blod skulle möta syre via en film inne i en cylinder. År 1931 fick läkaren John Gibbon till 

uppgift att övervaka en kvinna med lungemboli. På den tiden hade embolektomi, dvs. att 

operativt avlägsna en propp, endast utförts enstaka gånger och planen för kvinnan var att 

embolektomi endast skulle utföras om hon försämrades och riskerade att avlida. Gibbon 

vakade vid hennes sida i sjutton timmar och följde vitalparametrar. Under denna tid 

funderade Gibbon och insåg att en lösning på problemet skulle vara att kunna ta det 

syrefattiga blodet och leda det förbi lungorna, där problemet satt, och tillsätta syre och 

extrahera koldioxid via en maskin och sedan föra blodet åter till kroppen. På detta sätt 

väcktes idén om hjärt-lungmaskinen (Gibbon, 1967). Enligt Gravlee et al. (2008) fortsatte 

Gibbon sitt forskande med djurförsök och utvecklande av hjärt-lungmaskinen. År 1939 

lyckades Gibbon få katter att överleva experiment. Efter andra världskrigets slut fick 

Gibbon hjälp av företaget IBM som försåg honom med ingenjörer och ekonomiska 

förutsättningar. År 1951 gjordes ett misslyckat försök med partiell extrakorporeal 

cirkulation och år 1952 misslyckades försök till total extrakorporeal cirkulation. I maj år 

1952 uttalade sig Gibbon på ett möte för amerikanska föreningen för thoraxkirurgi om att 

han nu trodde att användandet av hjärt-lungmaskin på människor nu kunde användas med 

säkerhet. Första gången en lyckad öppen hjärtkirurgi genomfördes med förbikoppling av 

hjärta och lungor var år 1953 (Gravlee et al., 2008). 

Risker för utveckling av komplikationer av att opereras med stöd av hjärt-

lungmaskinen 

Bakaeen et al. (2014) jämförde att opereras med stöd av hjärt-lungmaskin och att opereras 

utan, vad gäller dödlighet och sjuklighet. Någon signifikant skillnad mellan grupperna 

kunde inte ses gällande dödlighet. Gruppen som opererats utan stöd av hjärt-lungmaskin 

uppvisade mindre komplikationer, förutom hjärtinfarkt och mediastinit. Sjukhusvistelsen 

visade sig vara längre hos de som opererades med stöd av hjärt-lungmaskinen. De som 

opererades utan stöd av hjärt-lungmaskin åtgärdade dock mindre antal kärl än den andra 

gruppen och hade kortare operationstider. I en annan studie påvisades att längre perioder 

med sänkt syremättnad under kranskärlsoperationer (coronary artery bypass graft/CABG) 

var förenat med postoperativ kognitiv dysfunktion veckorna efter operationen. Vidare 

beskriver forskarna att nedkylning har en försumbar effekt på postoperativ dysfunktion 

efter CABG (Hogan, Shipolini, Brown, Hurley & Cormack, 2013). 

 

Embolier 

Embolier kan bestå av främmande material såsom exempelvis plast, metallpartiklar och 

material från exempelvis filter ifrån hjärt-lungmaskinen. Blodembolier finns i olika typer 

och kan ibland även innehålla lipider, ben eller fragment av muskler. Blodembolier kan 

även uppkomma pga. otillräcklig heparinbehandling (Gravlee et al., 2008). När blodet 

möter främmande ytor som det gör i hjärt-och lungmaskinen finns risk för mikroembolier 

trots heparintillsatser. Mikroembolier kan även uppkomma av kirurgens manipulation av 

hjärtat och exempelvis när aortatången släpps. Mikroembolier är små embolier. De ger 

oftast inte upphov till uppenbara neurologiska symtom såsom vid total ischemi. Dessa 

mikroembolier kan ge diffusa symtom och kan skada nervernas verksamhet (Hogan et al., 

2013). 

 

Luftembolier är en sällsynt komplikation vid operationer med stöd av hjärt-lungmaskinen, 

dessa kan leda till neurologiska komplikationer och i värsta fall, vid total ockludering, 

dödsfall. Orsaker till detta kan vara felaktiga reservoarvolymer, ett oväntat hjärtslag, 

otillräckligt luftborttag från artärsidan i slangsystemet och vid administration av 
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kardioplegi finns risk att luft kan följa med. När luftembolier inträffar finns det olika 

behandlingsalternativ, exempelvis barbituratkoma, nedkylning, retrograd cerebral 

perfusion, lidokain, syre och inotropi. Tillförsel av extra syre kan reducera storleken på 

luftembolin (Guy, Kelly, Cason & Tseng, 2009). I en studie som gjordes av Bucerius et al. 

(2003), undersöktes händelse av stroke hos 16184 patienter. Stroke definierades i denna 

studie som en nytillkommen tillfällig eller permanent neurologisk nedsättning som 

konfirmerades med röntgen. De hade varit med om olika hjärtoperationer, vissa 

operationer hade utförts på slående hjärta och vissa på ett avstannat hjärta. Den totala 

förekomsten av stroke visade sig vara 4.6 procent. CABG på slående hjärta visade sig vara 

förenat med en lägre förekomst av stroke. Hjärt-lungmaskintid mer än två timmar visade 

sig utgöra risk för stroke. Vad gäller relationen mellan användande av hjärt-lungmaskin 

och risk för stroke så undersöktes det hos den kinesiska populationen som genomgått 

CABG operation av Liu et al. (2009). Det som undersöktes var om en minskning av 

användandet av hjärt-lungmaskinen innebar mindre risk för mikroembolisering. Studiens 

resultat visade att användande av hjärt-lungmaskinen ökade förekomst av mikroembolier 

men visade inget samband med postoperativ kognitiv dysfunktion en vecka eller tre 

månader efter operationen. I en annan studie av Salazar et al. (2001) gjordes en 

undersökning på 5971 stycken patienter som genomgått hjärtkirurgi med stöd av hjärt-

lungmaskin. Statistiken visar att 3.6 procent drabbades av en stroke. Röntgenundersökning 

som gjordes på patienter med symtom på stroke visade akut infarkt hos 72 procent varav 

83 procent av dem var orsakade av embolier. Newman et al. (2006) beskrev att 

obduktioner har visat dilatation av kapillärer som ett resultat av mikroembolisering som 

kan orsaka neurologiska komplikationer postoperativt. 

 

Hypoperfusion 

Orsaker till stroke efter hjärtkirurgi visade sig kunna vara hypoperfusion, antingen relaterat 

till lågt perfusionstryck eller relaterat till förkalkade kärl (Salazar et al., 2001).  

Hogan et al. (2013) beskriver i sin artikel att mikroembolier och hypoperfusion är de 

största riskerna till postoperativ kognitiv dysfunktion. Denna postoperativa dysfunktion 

kan i vissa fall utgöra förstadium till utveckling av demens. Forskningen är dock inte 

entydig då vissa studier presenterar resultat där den kognitiva funktionen bedömts som 

stabil eller till och med något förbättrad inom det första året efter en CABG operation. För 

att motverka cerebrala skador under operationen krävs att medeltrycket är adekvat. Under 

normala förutsättningar har hjärnan en autoregulation, d.v.s. att blodflödet hålls konstant 

inom ramen av vissa tryck. Denna autoregulation kan försämras under operation och sker i 

ca 20 procent av fallen. Patienter som har en försämrad autoregulation löper större risk för 

stroke. Patienter med kärlsjukdomar löper också högre risk då deras nedre gräns för 

autoregulation är högre än hos kärlfriska. Newman et al. (2006) menar att cerebral 

hypoperfusion under operation kan ses som en risk för utvecklande av postoperativ 

kognitiv dysfunktion. 

 

Anestesi 

Att genomgå generell anestesi har kopplingar till postoperativ kognitiv dysfunktion dagar 

efter operationen. Generell anestesi har även kopplingar till mekanismer som ligger bakom 

utvecklande av Alzheimer (Hogan et al., 2013). Anestesi är en möjlig bidragande faktor för 

kognitiva nedsättningar. Generell anestesi, speciellt inhalationsanestesi skulle kunna 

påverka den kognitiva funktionen på kort eller lång sikt (Newman et al., 2006). Enlund och 

Enlund (2009) menar att anestesin spelar roll för utvecklande av postoperativ kognitiv 

dysfunktion, då det visat sig att regional anestesi har en lägre koppling till dessa 

komplikationer än generell anestesi. Monk och Price (2011) menar också att 
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inhalationanestesi kan vara toxiskt cerebralt, främst för äldre. Inhalationsanestesi kan ge 

upphov till cerebrala förändringar som även ses vid alzheimer.  

 

Inflammation 

Vissa cytokiner som frisätts vid inflammation har visat sig påverka ställen i hjärnan hos 

möss som påverkar minnesfunktionen, detta har inte konstaterats gälla även människor. 

Inflammatoriska mediatorer har däremot påvisats upp till en vecka efter operation i 

cerebrospinalvätskan hos patienter som genomgått CABG operation (Hogan et al., 2013). 

Hjärtkirurgi med användande av hjärt-lungmaskin är associerad med aktivering av ett 

systematiskt inflammatoriskt svar som kan ha en koppling till neurologiska skador. Det 

inflammatoriska svaret är sannolikt en bidragande faktor till neurologiska nedsättningar 

(Newman et al., 2006). 

Kognitiva funktioner 

Kognition innebär processen att förvärva kunskaper som baseras på medvetenhet, 

varseblivning och resonemang (Gazzangia, Ivry & Mangun, 2008). Kognition kan 

definieras som processen som innebär perception, minne och att bearbeta information som 

utgör en förutsättning för att en individ ska kunna ta till sig kunskap, lösa problem och 

planera. Kognition utgörs av processer som det vardagliga livet är beroende utav. Kognitiv 

dysfunktion innebär en nedsättning i dessa processer (Hanning, 2005). Nyman och Bartfai 

(2014) beskriver hjärnans funktionsområden som språk, minne, spatial förmåga, exekutiva 

funktioner, uppmärksamhet och emotioner. Uppmärksamhet innebär att kunna fokusera på 

yttre och/eller inre stimuli samt att kunna byta fokus mellan stimuli. Uppmärksamhet 

innebär också att reagera på sinnesstämning. Arbetsminne innebär att kunna hålla kvar 

information och använda detta i sitt tankearbete. Verbalt minne innebär minne av ord och 

meningar samt meningsbyggnader. Spatial förmåga betyder rumslig förmåga och innebär 

uppfattning om miljön i omgivningen och orientering. Visuospatial förmåga innebär att 

med hjälp av synen kunna orientera sig i omgivningen. Exekutiva funktioner innebär 

planering och genomförande av önskvärda handlingar (Nyman & Bartfai, 2014). 

Visuomotorisk konstruktionsförmåga innebär förmågan att ta till sig och organisera spatial 

information (Somerville Ruffolo, 2004). Visuomotorisk konstruktionsförmåga innebär att 

samordna motoriska funktioner med visuospatiala funktioner (Rozenblatt, u.å.). 

Kognitiv dysfunktion 

Postoperativ kognitiv dysfunktion har visat sig mer förekommande hos patienter som 

genomgått hjärtkirurgi än övriga patientgrupper. Postoperativ kognitiv dysfunktion har 

visat sig ge upphov till minskad livskvalitet och ökad dödlighet (Funder, Steinmetz, 

Rasmussen, 2009). Schultz Tremper (2004) menar att de patienter som löper högre risk att 

drabbas av postoperativ kognitiv nedsättning är hög ålder, förkalkad aorta, hypertoni och 

diabetes. Forskarna beskriver vidare att neurologisk skada kan innebära dödsfall orsakat av 

massiv stroke, encefalopati, stroke, transistorisk ischemisk attack (TIA), koma, 

intellektuell nedsättning, förvirring, agitation, minnessvårigheter eller kramper utan bevis 

för fokal skada. Gravlee et al. (2008) menar att hos patienter som genomgått hjärtkirurgi är 

det vanligare med kognitiv påverkan än neurologisk påverkan postoperativt. Många utav 

dessa nedsättningar är inte uppenbara utan påvisas endast vid tester. Monk och Price 

(2011) menar att postoperativ kognitiv dysfunktion innebär nedsättning av koncentration, 

minne och förmåga att bearbeta information och skiljs åt ifrån demens och delirium. Enligt 

kriterier för diagnosen ska minst två nedsättningar uppkommit efter två veckor. 
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Att leva med postoperativa komplikationer 

I en studie av Kurfirst et al. (2014) undersöktes upplevelsen av livskvaliten efter att ha 

genomgått hjärtkirurgi med stöd av hjärt-lungmaskin. Två grupper jämfördes, en äldre 

grupp med ålder över 70 år och en yngre grupp under 70 år.  De som tillhörde den äldre 

gruppen upplevde i högre grad fysisk smärta. Den äldre gruppen hade fler riskfaktorer och 

uppmätte fler postoperativa komplikationer men trots detta så skiljde sig inte upplevelsen 

av livskvaliteten mellan den äldre och yngre gruppen. Forskarna kom även fram till att de 

äldre patienterna som löpte högre risk för komplikationer upplevde preoperativt en lägre 

nivå av livskvalitet och hade större chans till förbättring av livskvaliteten. I en artikel av 

Merkouris et al. (2009), mättes livskvaliteten hos patienter över 65 år som genomgått 

CABG operation. Fyra månader efter operationen mättes en ökning i livskvaliteten. Den 

största förbättringen mättes i fysiska förbättringar och den minsta förbättringen mättes i 

psykiska förbättringar. Cirka 20 procent uppgav försämring av livskvaliteten och faktorer 

som visade sig påverka var självförtroende och beroendesituation till andra. Upptill ett år 

efter operationen upplevde 50 procent förändring i den kognitiva funktionen. Andra 

faktorer som påverkade upplevelsen av försämrad livskvalitet var begränsad social 

interaktion, sexuell oförmåga och psykisk rädsla. 

Sjuksköterskans roll 

Fridlund (2000) beskriver att behovet inom kardiologisk omvårdnad började öka på slutet 

av nittiotalet och fortsätter att öka idag. Anledningen till detta är den ständiga utvecklingen 

inom teknologi och medicin, detta ställer nya krav på omvårdnaden av dessa patienter. 

Sjuksköterskan möter dessa patienter både på sjukhuset och inom primärvården. 

Sjuksköterskan bör ha kunskap om anatomin och fysiologin kring patienternas 

sjukdomstillstånd. De bör även ha kunskap om patientens pyskosociala situation såsom 

familj, emotionella tillstånd, arbetssituation och ha förståelse för hela patientens 

existentiella situation. En förutsättning för detta är att omvårdnad bedrivs individuellt, dvs. 

att omvårdnaden skiftar från patient till patient som utgår ifrån olika situationer och behov. 

Att som sjuksköterska kunna stötta och motivera patienter kan utgå ifrån kunskap om 

patientens civilstatus och sociala situation, att som sjuksköterska kunna ta tillvara på 

sådana hälsofrämjande faktorer är värdefullt (Fridlund, 2000). Patienter med långsiktiga 

sjukdomar såsom hjärtsjukdomar är i stort behov av stöd ifrån sjuksköterskan. Långsiktiga 

sjukdomar har även visat sig vara förknippat med depression. Sjuksköterskan träffar dessa 

patienter både på sjukhuset och inom primärvården. Ett holistiskt förhållningssätt beskrivs 

som nödvändigt för att kunna ge en så säker vård som möjligt (Haddad, 2010).  

 

Wendland (2009) beskriver att utvecklingen inom hjärtkirurgi ständigt sker, detta ställer 

krav på att även omvårdnaden utvecklas. För att omvårdnaden ska kunna utvecklas och 

hålla jämna steg med tekniken och medicinen krävs kunskap. I den postoperativa vården 

krävs kunskap angående vitalparametrar, dränage, provtagningar mm. Förståelse och 

kunskap krävs också kring patologi, diagnos och behandling av kardiologiska tillstånd som 

kräver kirurgi. Den psykologiska aspekten beskrivs också som viktig att ha insikt i. Många 

patienter kan uppleva konflikter av känslor och också känna rädsla och ensamhet inför 

hjärtkirurgi. Inför hjärtkirurgi behöver patienten lugn och ro och behöver även kunna få 

svar på eventuella frågor. Sjuksköterskan bör informera om hur det kommer att vara när 

patienten sövs och när denne väcks samt procedurer som kommer att ske postoperativt. 

Information som bör ges är exempelvis att syrgas kommer att tillföras postoperativt, att 

smärta inte är ovanligt, att dränage kommer finnas kvar i thorax och andningsgymnastik 

kommer att genomföras (Wendland, 2009). Minnesproblematik efter att ha genomgått 

CABG finns beskrivet, detta är inte alltid övergående. Sjuksköterskor bör därför vara 

uppmärksamma på symtom på detta efter hjärtkirurgi. Hanteringen av minnesproblematik 
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de första veckorna efter hjärtkirurgi är i dagsläget otillräcklig. Minnesfunktioner borde 

undersökas preoperativt, postoperativt och innan utskrivning av sjuksköterskan. 

Individuella omvårdnadsplaner bör utarbetas utifrån dessa resultat och uppföljningar efter 

utskrivning bör ske (Fredericks, 2012).  

Preoperativ information 

På vårdguidens webbplats ges information till allmänheten ut inför en CABG operation. 

Där kan läsas att ”Det är ganska vanligt att man får humörförändringar, minnesstörningar 

och koncentrationsproblem under veckorna efter en kranskärlsoperation. Vad det beror på 

är okänt, men det brukar gå över inom ungefär en månad.” Det som mer går att ta del av är 

att stroke är en möjlig komplikation till operationen samt att depression och 

koncentrationssvårigheter kan förekomma (Martinez, 2014). Ivarsson, Larsson, Luhrs och 

Sjöberg (2007) undersökte patienters uppfattning om informationen som gavs angående 

möjliga risker med hjärtoperation. Studien gjordes med en interventionsgrupp och en 

kontrollgrupp. Interventionsgruppen erhöll utökad information om vanliga och sällsynta 

komplikationer. Resultatet visar att detaljerad information gör patienter nöjda och bättre 

förberedda på om komplikationer skulle tillstöta. 

Problemformulering 

Att kognitiva nedsättningar kan inträffa efter att ha opererats med stöd av hjärt-och 

lungmaskinen finns beskrivet i litteraturen. Risker med att opereras med stöd av hjärt-och 

lungmaskinen kan exempelvis vara embolier och cerebral hypoperfusion. Kognitiva 

förändringar har beskrivits kunna uttrycka sig i form av bland annat depression och 

minnessvårigheter, om detta beror på existentiella frågor eller har fysiologiska orsaker är 

olika och har många gånger inte klarlagts. För att som vårdpersonal, som i denna studie 

innefattar sjuksköterska, läkare och undersköterska, kunna bemöta och informera patienter 

preoperativt är det är av vikt att inneha kunskap om vilka kognitiva förändringar som kan 

förekomma postoperativt och hur omfattande dessa är. Ökad kunskap om kognitiva 

förändringar kan leda till att vården kring dessa patienter kvalitetssäkras. 

SYFTE 

Syftet var att belysa kognitiva förändringar hos patienter som opererats med stöd av hjärt- 

lungmaskin.  

Frågeställningar 

-Vilka kognitiva förändringar kan ses postoperativt? 

-Vilka risker för utveckling av kognitiva förändringar beskrivs? 

-Hur upplever patienter sin kognitiva funktion efter att ha opererats med stöd av hjärt-och 

lungmaskin? 

METOD 

Litteraturöversikt valdes som metod då det överensstämmer väl med syftet på studien. Polit 

och Beck (2012) beskriver processen bakom en litteraturöversikt som sådan att 

evidensbaserad forskning kring en utvald fråga samlas in, utvärderas och bearbetas så att 

slutsatser kan dras. Litteraturöversikt innebär att metoden är systematisk genomförd och 

väl beskriven så att den är replikerbar och verifierbar. En litteraturöversikt ska ha tydliga 

frågeställningar och en kvalitetsbedömning ska göras för att exkludera svaga studier. 

Relevanta studier som inkluderas ska sedan analyseras (Forsberg & Wengström, 2008).  
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Urval 

Inklusionskriterier är nödvändigt för att sökningar ska bli så relevanta som möjligt 

(Forsberg & Wengström, 2008). Alla typer av hjärtkirurgi på vuxna valdes att inkluderas 

med kravet att operationen genomförts med stöd av hjärt-lungmaskin. Övriga 

inklusionskriterier var originalartiklar skrivna på engelska eller svenska. Någon 

årtalsbegränsning gjordes inte då det inte finns mycket forskat på området. Både kvalitativ 

och kvantitativ ansats eftersöktes. Ett ytterligare kriterie var att artikeln skulle vara peer 

reviewed vilket innebär att artikeln är vetenskapligt granskad och uppfyller vissa bestämda 

kriterier (Polit & Beck, 2012). Andra begränsningar som gjordes i sökningarna var ”free 

full text”. Exklusionskriterier var litteraturöversikter. 

Genomförande 

Sökord som användes var ”cardiopulmonary bypass”, ”heart-lung machine”, ”cognition 

disorders”, ”neurobehavioral manifestations”, ”patients”, ”postoperative” och 

”experience”. De fem första söktermerna är meshtermer. Databaser som användes var 

PubMed, Cinahl och PsycINFO. Vid relevanta titlar och abstrakt lästes artikeln i fulltext, 

vid avsaknad av abstrakt lästes artikeln i fulltext. Sökningen genomfördes under två 

heldagar för att få ett sammanhang i sökningarna. 

 
Tabell 1 

Databas Sökord Begränsningar Antal  

träffar 

Lästa 

abstracts 

Lästa 

artiklar 

Utvalda till 

granskning(kopia) 

Cinahl 150111 Cardiopulmonary 

bypass AND 

cognit* 

Peer reviewed. 

Full text. 

28 10 6 4 

Cinahl 150111 Cardiopulmonary 

bypass AND 

postoperative* 

AND experience* 

Peer reviewed. 

Full text. 

30 7 2 1(1) 

Cinahl 150111 Cardiopulmonary 

bypass AND 

neurobehavioral 

manifestations 

Peer reviewed. 

Full text. 

0    

Cinahl 150111 Heart-lung 

machine 

Peer reviewed. 

Full text. 

22 2 0 0 

Cinahl 150111 Heart-mechanical Peer reviewed. 

Full text. 

29 1 0 0 

PsycINFO 

150111 

Cardiopulmonary 

bypass 

Peer reviewed. 

Full text. 

18 4 3 3(2) 

PsycINFO 

150111 

Heart-lung 

machine 

Peer reviewed. 

Full text. 

1 1 1 0 

PubMed 150112 Cardiopulmonary 

bypass AND 

cognit* 

Journal article, 

clinical trial. 

Free full text 

84 28 19 13 

PubMed 150112 Cardiopulmonary 

bypass AND 

neurobehavioral 

manifestations 

Journal article, 

clinical trial. 

Free full text. 

25 8 4 3(2) 

PubMed 150112 Heart-lung 

machine AND 

cognition 

disorders 

Journal article, 

clinical trial. 

Free full text 

0    

PubMed150112 Heart-lung 

machine AND 

cognit* 

Journal article, 

clinical trial. 

Free full text 

2 1 1 1(1) 
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PubMed 150112 Heart-lung 

machine AND 

neurobehavioral 

manifestations 

Journal article, 

clinical trial. 

Free full text 

2 0 0 0 

PubMed 150112 Heart-lung 

machine AND 

patients AND 

experience 

Journal article, 

clinical trial. 

Free full text. 

5 1 1 1(1) 

PubMed 150112 Heart-lung 

machine AND 

postoperative 

Journal article, 

clinical trial. 

Free full text. 

22 0 0 0 

Totalt antal      19 

*=trunkeringstecken som innebär att sökordet kan avslutas på olika sätt 

 

När ett lågt antal sökträffar inträffade valdes sökningen att breddas med hjälp av 

trunkering. I Cinahl kontrollerades söktermer gentemot ”Cinahl headings”, där föreslogs 

termen ”heart-mechanical”. De två sista sökningarna i Cinahl valdes att inte kombineras 

med mer sökord pga. lågt antal träffar. Sökningarna i pubmed resulterade i träffar på 

reviews trots begränsningen som gjordes, dessa exkluderades. Vissa artiklar handlade om 

hjärtoperationer utan användande av hjärt-lungmaskin, dessa exkluderades också. Alla 

typer av hjärtoperationer inkluderades, med förutsättning att hjärt-lungmaskin använts. 

Några artiklar som valdes ut till vidare granskning handlade om skillnader mellan kognitiv 

funktion efter användandet av hjärt-lungmaskin versus att opereras utan hjärt-

lungmaskinen. Efter sökningarna valdes 19 stycken ut för vidare granskning, samtliga var 

av kvantitativ ansats. Sju stycken valdes efter vidare granskning bort då de inte svarade på 

denna studies syfte. Manuella sökningar gjordes i utvalda artiklars referenslistor där tre 

stycken artiklar lades till i granskningen. Totalt valdes femton artiklar ut för vidare 

granskning. 

Databearbetning 

Femton kvantitativa artiklar togs vidare till kvalitetsgranskning som gjordes enligt angivna 

mallar ifrån Sophiahemmets högskola (bilaga 1). I samband med kvalitetsgranskning 

upprättades en artikelmatris (bilaga2). Sju stycken bedömdes ha medelkvalitet och åtta 

bedömdes ha hög kvalitet. Ingen artikel exkluderades pga. låg kvalitet. Artiklarnas resultat 

analyserades enligt Polit och Beck (2012). Artiklarnas resultat lästes igenom med studiens 

syfte och frågeställningar som utgångspunkt. Varje artikels svar på studiens syfte och 

frågeställningar sammanfattades för att sedan interagera med varandra och sammanställas 

till rubriker. Både likheter och motsägelser togs med i analysen 

Forskningsetiska övervägande 

Författaren har varit medveten om sina förutfattade meningar och har tagit dem i beaktande 

då artiklarnas resultat har lästs och analyserats för att inte förvrängning av information ska 

ske. För deltagande i inkluderade artiklar beskrevs informerat samtycke som innebär att 

deltagarna har mottagit den information som behövs för att avgöra om denne ska delta eller 

inte. Information om studiens syfte och upplägg ska ha framgått. Att en artikel fått godkänt 

av en etisk kommitté eller internal review board innebär att antagandet kan göra att en 

noggrann genomgång av artikelns etiska möjliga dilemma genomförts. Artikelns 

beskrivning av metod kan stödja läsaren i bedömning av etiska ställningstaganden, då inte 

alla artiklar redovisar etiska aspekter relaterat till brist på utrymme i artikeln. Beaktande 

ska tas huruvida deltagare kan ha kommit till skada under studien (Polit & Beck, 2012). 

Författaren har i alla inkluderade artiklar gjort en bedömning av den etiska aspekten som 

beskrivet ovan.  
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RESULTAT 

Kognitiva förändringar inom sex månader 

Förekomst av kognitiva förändringar 

I de flesta studier sågs någon form av minskning i den kognitiva funktionen hos patienter 

som genomgått hjärtkirurgi med stöd av hjärt-lungmaskin. En minskning i den kognitiva 

funktionen kunde ses i ett tidigt skede från och med operationen upp till sex månader efter 

operation (Boodhwani et al., 2006; Fudickar et al., 2011; Newman et al., 2001a; Raymond, 

Radel, Ray, Hinton-Bayre & Marsh, 2007; Rödig, Rak, Kasprzak & Hobbhahn, 1999; Van 

Dijk et al., 2003; Vingerhoets, Van Nooten, Vermassen, De Soete & Jannes, 1997; Xu et 

al., 2013). Fudickar et al. (2011) påvisade att 43 procent av patienterna drabbades av 

kognitiv nedsättning fem dagar efter operation. De som deltog i studien hade genomgått 

operationer som CABG, klaffkirurgi och/eller kombinationsingrepp. Liknande resultat sågs 

hos Newman et al. (2001a) där 53 procent av patienterna påvisade kognitiv nedsättning vid 

utskrivning ifrån sjukhuset efter att ha genomgått CABG. Vid uppföljning av patienter 

efter sex veckor påvisade 36 procent kognitiv nedsättning och efter sex månader hade 

förekomsten av kognitiv nedsättning minskat till 24 procent. Raymond et al. (2007) 

undersökte kognitiv funktion hos patienter som genomgått CABG för första gången, vid 

utskrivning ifrån sjukhuset påvisade 33 procent kognitiv minskning jämfört med innan 

operationen. Boodhwani et al. (2006) undersökte kognitiva funktioner ca en vecka efter att 

patienter genomgått en isolerad och icke akut CABG, då påvisade 59 procent av 

patienterna kognitiv nedsättning. Vingerhoets et al. (1997) påvisade att totalt12 procent av 

patienterna uppvisade tecken på både kognitiv nedsättning sjunde/åttonde dagen efter 

operationen och kognitiv nedsättning efter sex månader.  

 

Typer av kognitiva förändringar 

Tidiga kognitiva nedsättningar påvisades av Xu et al. (2013) som undersökte kognitiva 

funktioner hos kinesisk population som genomgått annan hjärtkirurgi än CABG med stöd 

av hjärt-lungmaskin. Kognitiva tester gjordes sju dagar efter operationen och 33 procent 

påvisade kognitiv nedsättning gällande orientering, uppmärksamhet, beräkning, minne och 

språk. Påverkan på minne, koncentration och uppmärksamhet påvisades kort efter att ha 

genomgått hjärtkirurgi med stöd av hjärt-lungmaskin (Boodhwani et al., 2006; Degirmenci 

et al., 1998). Degirmenci et al. (1998) påvisade att 20 procent av patienterna utvecklade 

nedsättning av minne, koncentration och/eller uppmärksamhet ca fyra till sex veckor efter 

operation. Andra tidiga kognitiva nedsättningar som kunde ses var desorientering, 

hallucinationer, agitation och konfusion. Dessa symtom debuterade några dagar efter 

operationen. McKhann et al. (1997) undersökte kognitiva funktioner hos patienter en 

månad efter att ha genomgått CABG. I denna studie sågs även nedsättning i 

uppmärksamhet. Det som var de mest förekommande kognitiva nedsättningarna efter en 

månad som förekom hos ca en tredjedel, var språk och verbalt minne. Däremot sågs en låg 

förekomst av nedsättning gällande områden inom exekutiva funktioner.  

 

Nedsättningar som påvisades av Vingerhoets et al. (1997) en vecka efter att ha opererats 

med stöd av hjärt-lungmaskin visade sig vara visuella och verbala nedsättningar. Det 

visade sig att förmåga att minnas exempelvis ansikten och bilder hade minskat samt även 

svårigheter med verbalt minne, exempelvis att finna rätt ord. Även förmågan att ta in 

visuella sinnesintryck för att uppfatta sin omgivning hade minskat. Depressiva tillstånd 

visade sig kunna uppkomma i ett tidigt skede efter hjärtkirurgi (Degirmenci et al., 1998; 

Gallagher Owens, Agnew, Curbow, Selnes & Fitzgerald, 2010). Depressiva tillstånd 

uppstod hos 20 procent av patienterna fyra till sex veckor efter CABG operation 
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(Degirmenci et al., 1998). Gallagher Owens et al. (2010) påvisade en statistisk signifikant 

koppling mellan nedsatt minne och depressiva symtom. 

 

Opereras med stöd av hjärt-lungmaskin jämfört med att opereras utan dess stöd 

Att utveckla kognitiva nedsättningar var mer frekvent förekommande hos de som 

opererades med stöd av hjärt-lungmaskinen än de som opererades utan stöd av hjärt-

lungmaskin (Rödig et al., 1999; Van Dijk et al., 2004; Vingerhoets et al., 1997). Kognitiva 

nedsättningar jämfördes mellan patienter som genomgått kirurgi med stöd av hjärt-

lungmaskin och en grupp som opererats för annan kärlkirurgi utan stöd av hjärt-

lungmaskin. Undersökningar gjordes två månader efter operation och de kognitiva 

funktioner som undersöktes var varseblivning, minne och motorisk funktion. Båda 

grupperna rapporterade en betydande mer kognitiv svikt än innan operation och de 

kognitiva nedsättningarna var liknande mellan grupperna. Av de som opererades med stöd 

av hjärt-lungmaskinen rapporterade 46 procent av patienterna kognitiv nedsättning och 40 

procent i den andra gruppen (Rödig et al., 1999).  

 

Van Dijk et al. (2003) undersökte kognitiv funktion som innefattade motorik, verbal 

minneskapacitet och uppmärksamhet hos patienter som genomgått CABG med och utan 

stöd av hjärt-lungmaskinen. Undersökningar gjordes veckan efter operationen och tre 

månader efter. Hos de patienterna som opererades utan stöd av hjärt-lungmaskinen 

inträffade en kognitiv nedsättning hos 49 procent av patienterna och hos de som opererades 

med stöd av hjärt-lungmaskinen 57 procent. Hög förekomst av kognitiv minskning 

påvisades även i en studie av Vingerhoets et al. (1997). Även i denna studie jämfördes två 

grupper, den ena gruppen genomgick CABG, klaffoperation mm. med stöd av hjärt-

lungmaskin. Den andra gruppen genomgick bl.a. operation av aortaaneurysm, lungkirurgi 

mm. och som opererades utan stöd av hjärt-lungmaskin. Minskning i kognitiv funktion en 

vecka efter operation uppnådde 45 procent i gruppen som opererades med stöd av hjärt-

lungmaskin och i den andra gruppen påvisades 40 procent kognitiv minskning.  

Kognitiva förändringar efter sex månader 

Bestående kognitiva nedsättningar kunde ses flera år efter att ha opererats med stöd av 

hjärt-lungmaskin (Gallagher Owens et al., 2010; McKhann et al., 1997; Newman et al., 

2001a; Newman et al., 2001b; Selnes et al., 2009; Van Dijk et al., 2007). De kognitiva 

nedsättningarna bestod i de flesta fall av nedsättning av olika minnesfunktioner och 

förmåga att upprätthålla uppmärksamhet och koncentration (Gallagher Owens et al., 2010; 

McKhann et al., 1997; Selnes et al., 2009; Vingerhoets et al., 1997). Gallagher Owens et 

al. (2010) undersökte kognitiva funktioner hos patienter som genomgått CABG. 

Undersökningen gjordes sju till åtta år efter operationen, där påvisade 49 procent av 

patienterna svårigheter att komma ihåg namn, 23 procent av patienterna upplevde 

svårigheter att komma ihåg inplanerade ting, 33 procent av patienterna hade svårigheter att 

göra mer än en sak åt gången, 59 procent av patienterna upplevde svårigheter att komma 

ihåg ord eller fraser och 26 procent av patienterna upplevde svårigheter att byta från en 

uppgift till en annan. McKhann et al. (1997) beskrev också nedsättningar av minne och 

uppmärksamhet som bestående nedsättningar ett år efter att ha genomgått CABG.  

Minnesproblematik kunde bestå av nedsättning av verbalt minne och/eller visuellt minne. 

Nedsättning i visuomotorisk konstruktionsförmåga beskrevs också som en kvarstående 

nedsättning hos tio procent efter ett år. Trots att majoriteten påvisade kognitiva 

nedsättningar så påvisade 12 procent ingen kognitiv nedsättning vid någon tidpunkt, dvs. 

varken efter en månad eller efter ett år. Selnes et al. (2009) påvisade också nedsättningar i 

visuomotorisk konstruktionsförmåga hos patienter som genomgått CABG med stöd av 

hjärt-lungmaskin. Tre år efter operation påvisade resultatet en mild nedsättning i alla 
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kognitiva områden som undersöktes. De områden där det sågs signifikanta nedsättningar 

var visuellt minne, visuomotorisk konstruktionsförmåga och exekutiva funktioner.  

 

Fem år efter att ha genomgått CABG påvisades kognitiv nedsättning (Newman et al., 

2001a; Van Dijk et al., 2007). Newman et al. (2001a) följde upp 172 stycken patienter fem 

år efter CABG operationen. Den kognitiva nedsättningen visade sig då vara 42 procent. I 

en studie av Van Dijk et al. (2007) undersöktes kognitiva funktioner hos två grupper, en 

grupp som genomgått CABG med stöd av hjärt-lungmaskin och en grupp som också 

genomgått CABG men utan hjärt-lungmaskinens stöd. De kognitiva tester som gjordes 

innefattade motorik, verbalt minne och uppmärksamhet. I tillägg inkluderades även tester 

gällande arbetsminne, visuospatial förmåga, uppmärksamhet och informationsbearbetning. 

De kognitiva nedsättningarna hos grupperna var lika, då båda grupperna påvisade 50.4 

procent i kognitiv nedsättning efter fem år.  

Mönster i kognitiva förändringar 

Uppkomst av kognitiva förändringar visade sig kunna variera både i karaktär och tid för 

debut och hur förändringarna påvisades över tid. Det har här valts att beskrivas som 

mönster i kognitiva förändringar. 

 

Kognitiva förbättringar 

Kognitiva förbättringar kunde ses efter sex månader hos patienter som inte uppvisade 

någon kognitiv nedsättning innan utskrivning (Newman et al., 2001a; Newman et al., 

2001b). Detta påvisades i en studie av Newman et al. (2001a) som undersökte patienters 

kognitiva funktion efter att ha genomgått CABG operation. Även patienter som uppvisade 

kognitiva nedsättningar innan utskrivning efter att ha genomgått CABG påvisade 

förbättring vid upprepad undersökning efter sex månader. Kognitiva förbättringar efter att 

ha opererats med stöd av hjärt-lungmaskin påvisades av McKhann et al. (1997), Newman 

et al. (2001a), Van den Goor et al. (2008) och Vingerhoets et al. (1997). McKhann et al. 

(1997) beskrev kognitiv förbättring som föregåtts av en initial kognitiv försämring, 

jämförelser gjordes mellan en månad och ett år postoperativt. En initial minskning i 

kognitiv funktion följt av en förbättring förekommer och då oftast i områden som verbalt 

minne och språk i jämförelse med andra områden av kognition.  

 

Vingerhoets et al. (1997) undersökte kognitiva funktioner sex månader efter att ha 

opererats med stöd av hjärt-lungmaskin. Resultatet påvisar att patienterna gjorde 

signifikant bättre resultat i kognitiva tester sex månader efter operation än innan operation.  

Testerna innefattade bl.a. uppmärksamhet, koncentration, minne, språk och exekutiva 

funktioner. Majoriteten av studierna påvisade kognitiva nedsättningar, men vissa studier 

påvisade även att kognitiva förbättringar kunde ses efter att ha genomgått hjärtkirurgi med 

stöd av hjärt-och lungmaskin. I en studie av Van den Goor et al. (2008) jämfördes en grupp 

som genomgick CABG och en grupp som genomgick annan hjärtkirurgi, båda grupperna 

opererades med stöd av hjärt-och lungmaskinen. Tester av koncentration och 

uppmärksamhet mättes före operation samt en och sex månader efter operation. Resultatet 

visade förbättringar i uppmärksamhet och förmåga att hålla koncentrationen en månad 

efter operationen, denna förbättring var bibehållen efter sex månader. Minnesfunktion hade 

förbättrats efter en månad och hade ytterligare förbättrats efter sex månader. Ingen 

försämring i kognitiv funktion kunde ses vid en månad eller efter sex månader. 

Minnesfunktion hade signifikant förbättrats efter sex månader. 
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Kognitiva nedsättningar som förutsägande faktorer 

Att påvisa tidig postoperativ kognitiv nedsättning visade sig ha koppling till kognitiv 

nedsättning på lång sikt (Newman et al., 2001a; Van Dijk et al., 2004). Patienter som 

påvisade kognitiv nedsättning innan utskrivning ifrån sjukhuset löpte större risk att påvisa 

kognitiv nedsättning efter fem år (Newman et al., 2001a). Detta påvisade även Van Dijk et 

al. (2004) som undersökte kognitiva effekter första veckan och tre månader efter 

genomgången CABG operation. Det påvisades att tidiga kognitiva nedsättningar var en 

förutsägande faktor för kognitiv nedsättning efter tre månader hos patienter som genomgår 

CABG operation för första gången. Att påvisa kognitiv nedsättning fyra dagar efter 

operation var en förutsägande faktor för kognitiv nedsättning efter tre månader. Detta 

samband var starkare hos de som opererats med stöd av hjärt-och lungmaskin. Andra 

samband beskrivs av Gallagher Owens et al. (2010), som menar att det finns en större risk 

att lida av depression sju-åtta år efter att ha opererat CABG med hjärt-lungmaskin, om 

patienten påvisade depression en månad efter operation.  

 

Sena kognitiva effekter 

Uppvisande av sena kognitiva effekter påvisades av (Gallagher Owens et al., 2010; 

McKhann et al., 1997; Newman et al., 2001a; Newman et al., 2001b; Selnes et al., 2009; 

Van Dijk et al., 2007). Att kognitiva nedsättningar debuterade en längre tid efter operation 

påvisades. I en studie av Selnes et al. (2009) jämfördes fyra grupper; patienter som 

genomgått CABG med stöd av hjärt-och lungmaskin, patienter som genomgått CABG utan 

stöd av hjärt-och lungmaskin, patienter som endast fått medicinsk behandling och en 

hjärtfrisk grupp. De som hade opererats med hjärt-lungmaskinen uppvisade större grad av 

sena kognitiva nedsättningar vad gäller flertalet kognitiva områden i tidsperioden 12-72 

månader i jämförelse med den hjärtfriska gruppen. Skillnader i kognitiva funktioner visade 

sig vara större mellan 12-72 månader än från operation till 72 månader. Vidare sågs att 

kombinationer av kognitiva nedsättningar var vanliga och med stor variation. McKhann et 

al. (1997) beskrev sena kognitiva effekter som bestående nedsättningar från och med 

operation upp till ett år efteråt. Beskrev också sena effekter som nedsättningar som uppstod 

först en månad efter operationen. Nedsättning i visuomotorisk konstruktionsförmåga 

påvisades hos 24 procent efter en månad som efter ett år förekom hos 33 procent av 

patienterna. Andra sena nedsättningar som beskrevs var exekutiv funktion och 

uppmärksamhet. 

Riskfaktorer för utveckling av kognitiva nedsättningar efter operation med stöd av 

hjärt-lungmaskin 

Extrakorporeal cirkulation 

Att det är vanligt förekommande med kognitiva nedsättningar efter att ha opererats med 

stöd av hjärt-lungmaskinen har tidigare beskrivits. Några av studierna har undersökt 

kognitiva nedsättningars möjliga samband med användandet av hjärt-lungmaskin. Flertalet 

faktorer gällande hjärt-lungmaskin har även studerats. Studier har bla. undersökt hjärt-

lungmaskinens direkta samband med kognitiva nedsättningar, tid i hjärt-lungmaskin och 

dess samband med kognitiva nedsättningar samt tid för aortatångtid och dess samband med 

kognitiva nedsättningar. Studier visar att användandet av hjärt-och lungmaskin kan vara en 

bidragande faktor till utvecklande av postoperativa kognitiva nedsättningar (Newman et 

al., 2001a; Xu et al., 2013). Flertalet studier påvisade att de som opererats med stöd av 

hjärt-lungmaskin i högre grad drabbades av kognitiva nedsättningar än de som opererats 

utan dess stöd. Selnes et al. (2009) kunde inte påvisa någon oproportionerlig skillnad i 

kognitiva långtidsnedsättningar efter tre år hos patienter som opererats med stöd av hjärt-

lungmaskin i jämförelse med att opereras utan stöd av hjärt-lungmaskinen eller att inte 

opereras alls. Rödig et al. (1999) och Van Dijk et al. (2004) fann inget direkt samband 
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mellan hjärt-lungmaskin och tidiga kognitiva nedsättningar.  Van Dijk et al. (2004) mätte 

kognitiva effekter hos två grupper, en som opererade CABG med stöd av hjärt-lungmaskin 

och en grupp som opererade CABG utan stöd av hjärt-lungmaskin. Fler som opererats med 

stöd av hjärt-lungmaskin påvisade tidig kognitiv dysfunktion än i den andra gruppen. 

Liknande resultat presenterade Rödig et al. (1999), där större andel av de som opererats 

med stöd av hjärt-lungmaskin påvisade kognitiva nedsättningar än de som opererats utan 

dess stöd.  Vingerhoets et al. (1997) påvisade att faktorer direkt kopplade till användandet 

av hjärt-lungmaskin inte kunde associeras med uppkomst av kognitiv dysfunktion.  

 

Andra faktorer gällande hjärt-lungmaskin har undersökts, exempelvis tid i hjärt-

lungmaskin. Studier påvisade att tid i hjärt-lungmaskin inte hade ett samband med 

kognitiva symtom (Degirmenci et al., 1998; Newman et al., 2001a; Raymond et al., 2007; 

Vingerhoets et al., 1997). Inte heller typ av kirurgi påvisade något samband med kognitiva 

nedsättningar (Vingerhoets et al., 1997; Xu et al., 2013). Aortatångtid, dvs. tid för 

klampning av aorta, var däremot associerat med kognitiv nedsättning (Degirmenci et al., 

1998; Xu et al., 2013). Xu et al. (2013) undersökte riskfaktorer hos 176 patienter som 

genomgick hjärtkirurgi med stöd av hjärt-lungmaskin. Resultatet påvisade att aortatångtid 

var associerat med kognitiv dysfunktion tre till fem dagar efter operation. Degirmenci et al. 

(1998) påvisade att lång aortatångtid i kombination med hög ålder utgjorde en riskfaktor 

för kognitiva komplikationer. Patienter som uppvisade kognitiva nedsättningar hade en 

signifikant längre aortatångtid än hos patienter som inte uppvisade några kognitiva 

nedsättningar.  

 

Demografiska faktorer 

Hög ålder sågs som en riskfaktor för utveckling av postoperativ kognitiv dysfunktion i de 

flesta studier (Newman et al., 2001a; Raymond et al., 2007; Van Dijk et al., 2007; 

Vingerhoets et al., 1997; Xu et al., 2013). Hög ålder visade sig bidra till kognitiv 

nedsättning fem år efter operation (Newman et al., 2001a; Van Dijk et al., 2007). Detta 

visade sig även i ett tidigt skede efter operationen där mätningar gjordes innan patienten 

blev utskriven (Raymond et al., 2007). Vingerhoets et al. (1997) påvisade samband mellan 

hög ålder och kognitiv dysfunktion sex månader efter operationen, detta samband sågs 

dock  inte sju till åtta dagar efter operation. Xu et al. (2013) menade att de som uppvisade 

postoperativ kognitiv dysfunktion tre till fem dagar efter hjärtkirurgi var signifikant äldre. 

Van Dijk et al. (2004) och Vingerhoets et al. (1997) menade däremot att ålder inte kunde 

påvisas som en förutsägande faktor för kognitiv nedsättning. Patientens kön visade sig inte 

ha någon koppling till utvecklandet av postoperativ kognitiv dysfunktion (Newman et al., 

2001a; Van Dijk et al., 2007; Vingerhoets et al., 1997). Utbildningsnivå undersöktes i vissa 

studier, där även ett samband kunde ses med kognitiva nedsättningar. Undersökningar som 

gjordes efter fem år visade koppling mellan lägre utbildningsnivå och postoperativ 

kognitiv dysfunktion (Newman et al., 2001a; Van Dijk et al., 2007). Motsatsen påvisades 

av Boodhwani et al. (2006) där personer med högre utbildningsnivå visade sig ha större 

risk att utveckla kognitiv nedsättning postoperativt.  

 

Fysiologiska faktorer 

Koppling mellan vänsterkammarfunktion och kognitiva nedsättningar undersöktes i vissa 

studier (Boodhwani et al., 2006; Newman et al., 2001a; Vingerhoets et al., 1997). Newman 

et al. (2001a) menade att vänsterkammarfunktionen inte kunde ses som en förutsägbar 

faktor för kognitiv nedsättning. Boodhwani et al. (2006) och Vingerhoets et al. (1997) 

påvisade dock att de som hade nedsatt vänsterkammarfunktion preoperativt löpte större 

risk att utveckla kognitiva nedsättningar postoperativt. Vingerhoets et al. (1997) och Xu et 
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al. (2013) påvisade att en mer komplicerad medicinsk historia hade samband med 

utveckling av kognitiva nedsättningar. Samband mellan kognitiva symtom och cerebral 

genomblödning undersöktes av Degirmenci et al. (1998), någon signifikant relation kunde 

inte ses. De patienter som inte uppvisade några kognitiva symtom hade hela tiden normala 

röntgenbilder vad gäller cerebral genomblödning. Symtom påvisade inte samband med 

cerebral genomblödning men förändringar i den cerebrala genomblödningen kan vara 

relaterat till symtom hos patienter som uppvisar kognitiva komplikationer. Cerebral 

saturation och dess koppling med kognitiva nedsättningar undersöktes (Fudickar et al., 

2011). Det påvisades en signifikant relation mellan lägsta cerebrala saturation under tiden 

för hjärt-lungmaskinen och postoperativa kognitiva nedsättningar fem dagar efter 

operation. Att hålla den cerebrala saturationen över 65 procent visades kunna reducera 

incidensen av postoperativ kognitiv dysfunktion. Xu et al. (2013) menar att sövningsgasen 

sevoflurane kan ha inverkan på kognitiva nedsättningar. Det visade sig att höga 

koncentrationer av sevoflurane var associerat med lägre förekomst av postoperativa 

kognitiva nedsättningar. 

 

Raymond et al. (2007) undersökte patienter som genomgick CABG för första gången. Det 

som undersöktes var en eventuell koppling mellan kognitiva symtom och trombinnivåer 

samt kopplingen mellan S-100 nivåer och kognitiva symtom. S-100 togs som en markör på 

neurologisk skada och trombin för att detektera händelser av tromboser. Inga sådana 

samband sågs, som ett bifynd påvisades dock relation mellan heparinnivåer och 

neuropsykologisk nedsättning hos patienter som genomgått CABG för första gången. 

Högre heparinnivåer i blodet var relaterat till sämre postoperativ kognitiv funktion. 

Boodhwani et al. (2006) undersökte möjliga riskfaktorer hos patienter som genomgick 

CABG. Ett samband påvisades mellan högt kreatininvärde preoperativt och kognitiva 

nedsättningar postoperativt. 

Kognitiva förändringars påverkan på patientens vardagliga liv 

Att återgå till sitt arbete efter att ha genomgått CABG beskrevs av (Gallagher Owens et al., 

2010; Newman et al., 2001b; Rödig et al., 1999). Gallagher Owens et al. (2010) påvisade 

att 88 procent av de patienter som genomgått CABG återgick till sitt arbete. Nedsättning av 

någon kognitiv funktion visade sig inte ha koppling till återgång till arbete, hobbys eller 

vardagliga aktiviteter. Newman et al. (2001b) påvisade dock att det var mer troligt att 

patienter som inte påvisade kognitiv nedsättning arbetade fem år efter operationen, 

beroende på ålder. Fem år efter CABG operationen arbetade 18 procent heltid, sex procent 

arbetade deltid, åtta procent var hemmafru, 55 procent var pensionärer och 13 procent var 

arbetslösa/oförmögna att arbeta. Innan operationen var 50 procent anställda i en studie där 

25 patienter genomgick CABG. Hälften av dessa återvände till arbetet två månader efter 

operationen (Rödig et al., 1999). Gallagher Owens et al. (2010) påvisade en generell 

minskning av individer som deltog i aktiviteter och hobbys efter CABG operation. 

Motsatsen sågs hos gruppen som inte upplevde någon kognitiv nedsättning, de deltog i 

högre grad i sporter och datoraktiviteter innan operationen och majoriteten av dessa 

återgick till dessa aktiviteter två veckor till tre månader efter operationen. Förbättring i 

förmåga att utföra aktiviteter efter CABG operation verkade relatera till befrielse från 

symtom såväl som personens förbättring på emotionella, sociala och professionella plan. 

 

På en självskattningsskala hos patienter som genomgått CABG gällande generell hälsa som 

gjordes fem år efter operationen uppgav åtta procent att de mådde utmärkt, 17 procent 

uppgav att det mådde mycket bra, 41 procent ansåg att de mådde bra och 34 procent 

uppgav att de upplevde tillvaron som skälig och ca fem procent uppgav att de mådde 

dåligt. Ett betydande samband mellan kognitiv funktion fem år efter hjärtkirurgi och 
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livskvalitet påvisades. Även patientens uppfattning om sin generella hälsa visade sig ha 

samband med kognitiv funktion. Lägre generell kognitiv funktion efter fem år var 

associerat med lägre generell hälsostatus (Newman et al., 2001b). Van Dijk et al. (2007) 

jämförde i sin studie två grupper, en som opererats med stöd av hjärt-lungmaskin och en 

som opererats utan, där kunde ingen skillnad ses gällande livskvalitet. Området gällande 

fysisk hälsa och begränsningar fick de som opererats med stöd av hjärt-lungmaskin lite 

bättre resultat än gruppen som opererats utan dess stöd. I båda grupperna fanns signifikant 

förbättring mellan livskvaliteten innan operationen och efter fem år.  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Validitet innebär att en studies resultat och slutsats baseras på korrekt fakta. Validitet 

innebär även att ett mätinstrument mäter vad det är avsett att mäta. Reliabilitet innebär 

tillförlitligheten i mätningen som påverkar reproducerbarheten (Polit & Beck, 2012). De 

inkluderade artiklarnas validitet har utvärderats genom en noggrann granskning av 

artiklarnas urval, datainsamling och diskussion av datainsamling. Denna studies validitet 

stärks då valda sökord är relevanta till syfte och frågeställningar, samt att syfte och 

frågeställningar hela tiden funnits i beaktande vid artikelgranskning. Att inklusionskriterier 

fastställts kan tänkas stärka validiteten (Polit & Beck, 2012). En faktor som kan tänkas 

stärka reliabiliteten är att samtliga fakta presenterats och inte endast det som passade 

författarens förförståelse. Förförståelsen har tagits i beaktande i analysfasen. Då samtliga 

artiklar var på engelska kan översättningen tänkas påverka resultatet och därmed påverka 

reliabiliteten negativt. Även att författaren ensam läst allt material kan tänkas påverka 

reliabiliteten negativt. För att undvika detta har noggrannhet och kontroll i ordlistor gjorts 

vid översättning. Att databassökningarna och analys av materialet är noggrant beskrivet 

kan tänkas påverka studiens reproducerbarhet positivt. Reliabiliteten påverkas av analysen 

av de inkluderade artiklarna, reliabiliteten och validiteten stärks med tanke på att artiklarna 

har analyserats enligt förutbestämda mallar. Det måste dock tas med i beaktande att 

bedömningsmallarna inte är utformade med tydliga poängsystem utan fungerar som ett 

underlag som därför ger utrymme för personliga tolkningar och bedömningar.  

 

Att vald metod stämmer överens med studiens syfte samt att problemformuleringen till 

största del är baserad på tidigare forskning kan tänkas stärka denna studies tillförlitlighet. 

Databassökningarna skedde under två dagar vilket kan ses som både för- och nackdel. 

Fördel då författaren fick ett sammanhang och därmed förutsättningar för att samma 

sökförfarande gjorts i samtliga databaser. Nackdel kan ses som att mer tid kanske hade 

genererat i mer ideér till sökstrategier. Begränsningen ”free full text” gjordes i samtliga 

sökningar, värdefull information kan tänkas ha gått förlorat pga. detta men begränsningen 

gjordes då resurser och tid var begränsade.  

 

I databasen PubMed kunde inte begränsningen ”peer reviewed” göras, detta kan tänkas 

vara en svaghet för denna studie. Dock har en noggrann granskning av artiklarna gjorts av 

författaren. Att samtliga sökningar gjordes i tre databaser kan tänkas vara en styrka då de 

tre databaserna täcker tre olika områden; omvårdnad, medicin och psykologi. Styrka i 

studien är att söktermer kontrollerades med ”mesh” och ämnesordlistan ”cinahl headings” 

för att göra så relevanta sökningar som möjligt. Trots begränsningarna som gjordes erhölls 

sökresultat som handlade om hjärtoperationer utan användande av hjärt-lungmaskin. En 

ytterligare styrka i denna studie kan tänkas vara att författaren tidigare genomfört 

litteraturstudier, så en viss vana i databassökande och granskning fanns. Dock har tidigare 
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litteraturstudie av kvantitativa artiklar ej gjorts av författaren vilket inneburit mer fokus på 

metod och analys. Att studien genomförts ensam kan ha påverkat både positivt och 

negativt, positivt i den bemärkelsen att större trolighet att ett konsekvent förfarande hållits. 

Negativt på det sättet att en ytterligare författare hade kunnat bidra med andra 

infallsvinklar och kunskap.  

 

Andra sökord som hade kunnat användas var exempelvis meshtermen ”cardiac surgical 

procedures”, att den inte användes grundade sig i att den inte förutsätter användandet av 

hjärt-lungmaskin. Att alla sökkombinationer inte gjordes i samtliga databaser beror på det 

låga antal träffar vid de första sökningarna. Att ytterligare snäva sökningen med tillägg av 

sökord ansågs irrelevant. Att sökordet ”heart mechanical” endast användes i Cinahl 

berodde på att det föreslogs i dess ämnesordlista i stället för ”heart-lung machine”.  

 

Alla artiklar har inte presenterat ett godkännande från etisk kommitte, vissa har presenterat 

godkännande från” internal review board” och vissa har endast presenterat informerat 

samtycke. Författaren har granskat varje artikel i sin helhet och något av ovanstående har 

presenterats i samtliga artiklar. Då inget godkännande ifrån etisk kommitté presenterats 

utan endast informerat samtycke har mer fokus lagts på artikelns metod och dess 

intervention, huruvida risk för patientskada har funnits eller inte. Intentionen var från 

början att inkludera både kvalitativa och kvantitativa artiklar, dock resulterade sökningarna 

i endast kvantitativa artiklar. Frågeställningen angående upplevelser kan tänkas ha blivit 

mer utförligt besvarad om kvalitativa artiklar hade blivit funna.  

 

Då inga begränsningar gjorts gällande exempelvis ålder, kön, bakomliggande sjukdomar, 

typ av kirurgi, kan det tänkas påverka studiens generaliserbarhet positivt. Generaliserbarhet 

innebär huruvida en studies resultat kan appliceras på populationen (Polit & Beck, 2012). 

Då inga begränsningar gjorts kan denna studies resultat dock inte appliceras på en särskild 

grupp. Däremot kan resultatet generellt tänkas kunna appliceras på patienter som opereras 

med stöd av hjärt-lungmaskin. Detta stöds av att artiklarna innefattar datainsamling i olika 

länder, publiceringsår mellan 1997-2013, innefattar olika typer av hjärtkirurgier, olika 

åldrar, olika tidsintervaller för kognitiva tester och olika datainsamlingsmetoder. Då 

karaktäristiska data skiljer sig mellan artiklarna kan det tänkas påverka studiens 

representativitet positivt.  

 

Resultatdiskussion 

Denna studies resultat visade att tidiga kognitiva nedsättningar var vanliga (Boodhwani et 

al., 2006; Fudickar et al., 2011; Newman et al., 2001a; Raymond et al., 2007; Rödig et al., 

1999; Van Dijk et al., 2003; Vingerhoets et al., 1997; Xu et al., 2013). En minskning i den 

kognitiva funktionen inom sex månader efter operationen sågs mellan 24 procent till 59 

procent. Majoriteten av dessa studier utförde kognitiva tester innan utskrivning ifrån 

sjukhuset, alltså ca en vecka efter operation. Det är tänkbart att många faktorer spelar in 

och påverkar resultatet. I många fall kan sjukhusvistelse i sig medföra förvirring hos äldre 

personer. Även smärta och allmän trötthet kan tänka sig medföra påverkan på kognitiva 

funktioner. Closs (2008) menar att postoperativa kognitiva förändringar hos äldre kräver 

ett multidisciplinärt förhållningssätt ifrån vårdpersonal. Detta pga. att delirium, depression 

och demens är möjliga orsaker och blir i många fall inte identifierade och behandlade. 

Andra orsaker till konfusoriska tillstånd kan vara dehydrering, elektrolytrubbningar mm. 

Prowse (2005) menar att naturligt åldrande måste tas hänsyn till och dess inverkan på 

kognitiva funktioner. Risken för biverkningar av mediciner ökar även med åldern. 

Åldersrelaterade förändringar såsom nedsatt njurfunktion kan också påverka förmågan att 
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utsöndra läkemedel och därmed även påverka upplevelser av smärta. Nedsatt njurfunktion 

kan påverka metabolisering av exempelvis smärtlindring och nedsatt njurfunktion kan 

påverka elektrolytbalans och vätskebalans. Dessa faktorer kan därmed tänkas påverka den 

kognitiva funktionen i ett tidigt skede postoperativt. Detta stärker denna studies resultat där 

det påvisades att högre kreatininvärden preoperativt utgjorde en riskfaktor för utvecklande 

av postoperativ kognitiv nedsättning (Boodhwani et al., 2006). 

 

Att en så stor del påvisade kognitiva nedsättningar så tidigt efter operationen kan även 

tänkas utgöras av delirium. Delirium är vanligt förekommande inom intensivvård och efter 

sövning. Finns olika former såsom hypoaktivt och hyperaktivt. Delirium yttrar sig som 

förändring i mental funktion och kan visa sig i form av agitation, konfusion och oklart 

tankemönster. Det finns protokoll inom intensivvården för att konstatera delirium, det 

utgår ifrån fyra kriterier; akut förändring av mentalt status, ouppmärksamhet, oklara 

tankemönster och påverkan på medvetandet (Larsson & Rubertsson, 2007). I en studie av 

Mangusan, Hooper, Denslow och Travis (2015) undersöktes samband mellan delirium och 

effekter efter att ha genomgått hjärtkirurgi. Det visade sig att de som utvecklade delirium 

hade en längre tids sjukhusvistelse, historia med arytmier och hjärtsvikt. Patienter som 

utvecklade delirium hade längre medeltid i hjärt-lungmaskinen än de som inte utvecklade 

delirium. Detta samband mellan hjärt-lungmaskin och kognitiva effekter kan tänkas stödja 

denna studies resultat. Desorientation, hallucinationer, agitation och konfusion beskrevs 

som möjliga symtom som debuterade några dagar efter operationen (Degirmenci et al., 

1998). Dessa typer av symtom och tidsperspektiv kan tänkas vara förenliga med delirium. 

 

Denna studie påvisade nedsättning av verbalt minne, uppmärksamhet och koncentration 

som mest troliga områden att bli nedsatta efter hjärtkirurgi (Vingerhoets et al., 1997).  Van 

den Goor et al. (2008) beskrev däremot förbättringar i uppmärksamhet, koncentration och 

minne. Skillnaderna kan tänkas bero på tid för datainsamling. Där kognitiva försämringar 

sågs samlades data in sjunde/åttonde dagen och sex månader efter operation. Där 

förbättringar sågs i den kognitiva funktionen samlades data in en månad och sex månader 

efter operationen. Tänkbart kan vara att tester som görs cirka en vecka postoperativt kan 

bli påverkade pga. smärta, medicinering, trötthet och omtöckning som kan tänkas påverka 

resultaten negativt. Kognitiva nedsättningar påvisades flera år efter operation och var ofta 

påverkan på minne, uppmärksamhet och koncentration (Gallagher Owens et al., 2010; 

McKhann et al., 1997; Selnes et al., 2009; Vingerhoets et al., 1997). Detta stärker 

Fredericks (2012) som menade att de patienter som uppvisade påverkan på 

minnesfunktioner efter CABG borde följas upp av sjuksköterska. Detta resonemang stärks 

ytterligare då McKhann et al (1997) och Selnes et al. (2009) beskrev att kognitiva 

nedsättningar kunde debutera en längre tid efter utskrivning ifrån sjukhuset. Debut 

beskrevs en månad efteråt och att större skillnader i kognitiva funktioner kunde 

uppmärksammas först ett år efteråt.  

 

Kogntiva förbättringar kunde även ses, Vingerhoets et al. (1997) påvisade att patienter 

gjorde signifikant bättre resultat i kognitiva tester sex månader efter operation än innan 

operation efter att ha opererats med stöd av hjärt-lungmaskin. I en studie av Van den Goor 

et al. (2008) jämfördes en grupp som genomgick CABG och en grupp som genomgick 

annan hjärtkirurgi, båda grupperna opererades med stöd av hjärt-och lungmaskinen. Tester 

av koncentration och uppmärksamhet mättes före operation samt en och sex månader efter 

operation. Resultatet visade förbättringar i uppmärksamhet och förmåga att hålla 

koncentrationen en månad efter operationen, denna förbättring var bibehållen efter sex 

månader. Förbättringar kan tänkas vara ett resultat av en förbättrad hjärtfunktion som 
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åstadkommer en förbättrad cerebral genomblödning. Vingerhoets et al. (1997) påvisade att 

de patienter som uppvisade kognitiva nedsättningar postoperativt hade en lägre 

vänsterkammarfunktion preoperativt. Det som hade varit av intresse i detta resonemang är 

vänsterkammarfunktionen postoperativt och dess koppling med kognitiva förändringar.  

 

Att depression kan förekomma postoperativt påvisades i denna studies resultat 

(Degirmenci et al., 1998; Gallagher Owens et al., 2010). Detta stödjer Martinez (2014) som 

beskriver depression och koncentrationssvårigheter som möjliga komplikationer efter 

genomgången CABG. Orsaker till depression kan tänkas vara existentiella frågor. Detta 

stärks av Haddad (2010)  som beskriver att långvariga sjukdomstillstånd ofta är förknippat 

med depression och ställer krav på omvårdnadsinsatser från sjuksköterskan. 

Omvårdnadsinsatser som är hälsofrämjande är att ha kunskap om patientens livssituation 

och dess sociala nätverk (Fridlund, 2000). Newman et al. (2006) beskriver komplikationer 

från det centrala nervsystemet som en möjlig orsak till dödsfall efter operation. De 

beskriver vidare att en ökning har setts sedan 70-talet.  Att en ökning har setts kan tänkas 

vara orsakat av att fler operationer genomförs och att sjukare patienter kan opereras då 

tekniken utvecklats sedan 70-talet. Att den medicinska och tekniska utvecklingen ständigt 

sker ställer högre krav på utveckling även inom omvårdnaden (Wendland, 2009).  

 

Det visade sig vara vanligare att utveckla kognitiva nedsättningar av att opereras med stöd 

av hjärt-lungmaskin än att opereras utan dess stöd (Rödig et al., 1999; Van Dijk et al., 

2004; Vingerhoets et al., 1997). Detta resultat stödjer Liu et al. (2009) som påvisade att 

användandet av hjärt-lungmaskin ökade förekomsten av mikroembolier. Gravlee et al. 

(2008) menar att många nedsättningar som uppstår postoperativt inte är uppenbara utan 

påvisas endast med tester. Detta kan innebära att mörkertalet av postoperativ kognitiv 

dysfunktion kan vara stort. Dels att kognitiva nedsättningar inte alltid är uppenbara utan 

endast påvisas med tester, rutinmässigt görs inte kognitiva tester efter hjärtkirurgi. Därför 

kan det tänkas att kognitiva nedsättningar inte alltid uppmärksammas efter hjärtkirurgi. 

Hogan et al. (2013) stärker detta resonemang med att mikroembolier kan ge diffusa 

symtom och ger inte alltid upphov till uppenbara symtom. Denna studie påvisade också 

bestående kognitiva nedsättningar så långt som upp till fem år efter operation (Newman et 

al., 2001a; Van Dijk et al., 2007). Tänkbara faktorer som kan tänkas bidra till detta är 

naturligt åldrande. Newman et al. (2001a) påvisade en kognitiv nedsättning på 53 procent 

vid utskrivning, 36 procent efter sex veckor, 24 procent efter sex månader och efter fem år 

uppvisade 42 procent kognitiv nedsättning. Här är det tänkbart att det som kunde bidra till 

en ökning av kognitiv nedsättning mellan sex månader och fem år var åldrande och 

sjukdom. Kosik et al. (2012) beskriver att minnesfunktioner påverkas vid åldrande. 

 

Degirmenci et al. (1998) såg ingen signifikant relation mellan cerebral perfusion och 

kognitiva symtom. Däremot sågs kognitiv försämring och depression i samband med 

frontal hypoperfusion. Perfusion och symtom följdes åt, då symtomen försvunnit hade 

perfusionen återgått till normalt. Förändringar av den cerebrala perfusionen kan vara 

relaterade till symtomen. Detta stärks av Newman et al. (2006) som menar att cerebral 

hypoperfusion under operation kan ses som en risk för utvecklande av postoperativ 

kognitiv dysfunktion. Även Hogan et al. (2013) stärker detta som menar att mikroembolier 

och hypoperfusion är de största riskerna till postoperativ kognitiv dysfunktion. Det 

beskrivs också att autoregulation av blodflödet kan störas hos vissa patienter under 

sövning. Det kan därför tänkas möjligt att det tryck som hjärt-lungmaskinen höll under 

operationen kan ha påverkat den kognitiva utgången. Det diskuteras inte i artiklarna om 

medeltryck i hjärt-lungmaskin utgick ifrån patientens vanliga medeltryck. Exempelvis om 
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medeltryck i en studie var 50mmHg kan det tänkas att en patient som är van att ha 

betydligt högre medeltryck och därmed högre gränser för autoregulation kan bli påverkad. 

Om denna patient därtill har en störd autoregulation vid sövning kan effekten tänkas bli än 

mer påverkbar. Fudickar et al (2011) påvisade att det fanns en relation mellan lägsta 

cerebrala saturation under operationen och postoperativ kognitiv dysfunktion. Att hålla den 

cerebrala saturationen över sextiofem procent visade kunna reducera förekomsten av 

postoperativ kognitiv dysfunktion. Detta styrks av Hogan et al. (2013) som menar att 

längre perioder med sänkt syremättnad under CABG operationer var förenat med 

postoperativ kognitiv dysfunktion veckorna efter operationen. Xu et al. (2013) påvisade att 

narkosgasen Sevoflurane kunde vara förenat med minskad förekomst av kognitiv 

dysfunktion. Detta motsägs av Hogan et al. (2013) som menar att generell anestesi har 

kopplingar till postoperativ kognitiv dysfunktion. Newman et al. (2006) menade att det 

inflammatoriska svaret var en bidragande faktor till kognitiva nedsättningar. Detta 

undersöktes dock inte i de inkluderade studierna.  

 

Denna studie påvisade att majoriteten av de som genomgår hjärtkirurgi återgår till sitt 

arbete och många återgår även till hobbys (Gallagher Owens et al., 2010; Newman et al., 

2001a; Rödig et al., 1999). Att kunna delta i aktiviteter var bl.a. beroende av förbättring i 

fysisk hälsa (Gallagher Owens et al., 2010). Detta stärks av Merkouris et al. (2009) som 

beskrev att fysiska funktioner var det som förbättrades mest efter hjärtkirurgi. Samband 

mellan kognitiv funktion och livskvalitet kunde också påvisas. Funder, Steinmetz och 

Rasmussen (2009) har påvisat att postoperativ kognitiv dysfunktion har samband med 

minskad livskvalitet och ökad dödlighet. Hög ålder visade sig vara en riskfaktor för 

utveckling av kognitiva nedsättningar (Newman et al., 2001a; Raymond et al., 2007; Van 

Dijk et al., 2007; Vingerhoets et al., 1997; Xu et al., 2013). Detta styrker även Schultz 

Tremper (2004) som menar att de patienter som löper högre risk att drabbas av kognitiv 

nedsättning postoperativt är bl.a. hög ålder. Kurfirst et al. (2014) beskrev att de som var 

äldre hade visserligen fler riskfaktorer och uppmätte flest komplikationer, men det var den 

gruppen som hade störst chans till förbättring av sin livskvalitet. Det kan tänkas att hög 

ålder kunde leda till underlättning av fysiska symtom och därmed ökad livskvalitet trots att 

kognitiva nedsättningar var mer vanligt i den äldre patientgruppen.  

Slutsats 

Kognitiva nedsättningar är förekommande både på kort och på lång sikt efter att ha 

genomgått hjärtkirurgi med stöd av hjärt-lungmaskin. Att förändringar inte alltid är 

uppenbara, förutom vid tester ställer krav på att vårdpersonal erbjuder den information som 

krävs inför operation för att förbereda patienten. Då kognitiva förändringar kan debutera 

senare kan detta tolkas som åldringsprocess och etiologin är inte säkerställd. För att 

kvalitetssäkra vården kring dessa patienter bör vårdpersonal vara uppmärksamma på 

kognitiva förändringar postoperativt. 

Klinisk tillämpbarhet 

Vårdpersonal som möter dessa patienter både innan hjärtkirurgi och efter kan ta del av 

denna studies resultat för att få en ökad förståelse för patientens situation. Primärvården 

kan med denna vetskap initiera uppföljning, bl.a. för att se över hur kognitiva nedsättningar 

påverkar patienters förmåga till att exempelvis ta ordinerade mediciner. Vårdpersonal som 

möter dessa patienter och deras närstående innan operation kan informera om möjliga 

kognitiva nedsättningar. Detta för att patienten och närstående ska känna sig så förberedda 

som möjligt i en annars omtumlande situation.  
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Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

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. 
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Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Urval och metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat              Kvalitet Typ 

Boodhwani et 

al., 2006 

Canada 

Predictors of early 

neurocognitive deficits in 

low-risk patients 

undergoing on-pump 

coronary artery bypass 

surgery 

Syftet var att undersöka 

förekomst av kognitiv 

minskning hos 

lågriskpatienter som 

genomgick CABG med 

stöd av hjärt-

lungmaskin. Syftet var 

även att undersöka 

riskfaktorer för att 

utveckla kognitiv 

dysfunktion hos dessa 

patienter.  

Består av två randomiserade 

undersökningar. Första gjordes 

mellan 1995-1998 och 

randomiserade 223 patienter till 

mild hypotermi (34C) eller 

normotermi (37C) under 

uppvärmningsfasen. Andra 

undersökningen gjordes mellan 

2001-2004 och innefattade 263 

patienter. Denna gång 

randomiserades de till antingen 

mild hypotermi eller normotermi 

under hela operationen. 

Inklusionskriterier ålder över 60, 

informerat samtycke, icke-akut 

isolerad CABG mm. 

Exklusionskriterier var 

neurologisk nedsättning, 

parkinsons, fysisk nedsättning 

som hindrar deltagande i tester, 

preoperativt förmaksflimmer 

mm. Deltagare genomgick tester 

ca två veckor innan operationen 

samt postoperativt innan 

utskrivning, ca en vecka efter 

operation. 

448(38) Kognitiva områden delades upp i tre; minne, 

hastighet och uppmärksamhet. Postoperativa 

kognitiva nedsättningar sågs hos 59 %. 61 % 

uppvisade nedsättningar i ett område, 30 % hade 

nedsättningar i två områden och 9 % hade 

nedsättningar i alla tre områden. Preoperativa 

faktorer som visade sig utgöra riskfaktor för 

utveckling av kognitiv nedsättning postoperativt 

identifierades. Dessa var högre utbildningsnivå, 

dålig vänsterkammarfunktion och förhöjda 

kreatininnivåer. Förlängd vistelse på intensiven 

visade sig också utgöra en riskfaktor. Mild 

hypotermi under operationen visade sig reducera 

postoperativa nedsättningar.  

II 

RCT 

Degirmenci et 

al., 1998 

Turkey 

The effect of coronary 

artery bypass surgery on 

brain perfusion. 

Syftet var att utvärdera 

hjärnans perfusion före 

och efter användande av 

hjärt-och lungmaskin 

samt att lokalisera 

förändringar i 

perfusionsmönster hos 

de patienter som 

utvecklat neurologiska 

och neuropsykologiska 

komplikationer efter att 

25 patienter som genomgick 

öppen hjärtkirurgi med stöd av 

hjärt-och lungmaskin jämfördes 

med en kontrollgrupp om 5 

stycken som genomgick kirurgi 

utan stöd av hjärt-och 

lungmaskin. Röntgen med 

kontrast av hjärnan och 

neuropsykologisk utvärdering 

gjordes en vecka innan operation 

och 4-6veckor efteråt. Två 

25(0) 

Kontrollgr

upp: 5 

Neuropsykologiska nedsättningar sågs hos 32% i 

hjärtgruppen. Hos 20% sågs försämring av minne, 

koncentration och uppmärksamhet och även 

depressiva inslag. Röntgen visade frontal 

hypoperfusion. Symtom som uppvisades visade sig 

inte ha någon signifikant relation med perfusion 

och längden på operation. Att uppnå kortare 

aortatångtider visade sig kunna reducera 

förändringar av den cerebrala perfusionen hos 

patienter som drabbats av neuropsykologiska 

komplikationer. Regionala cerebrala 

II 

CCT 
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ha opererats med stöd av 

hjärt-och lungmaskinen.  

patienter undersöktes även fem 

månader efter operation. 

Exklusionskriterier var  tidigare 

depression, neurologisk eller 

psykisk sjukdom. Deltagare i 

kontrollgruppen var tvungna att 

vara friska ifrån hjärt- och 

neurologiska sjukdomar. 

Informerat samtycke gavs av 

samtliga. 

perfusionsförändringar kunde vara relaterat till 

symtom hos patienter med neuropsykologiska 

komplikationer. Kognitiv försämring och 

depression sågs i samband med frontal 

hypoperfusion. 

Fudickar et al., 

2011 

Germany 

Postoperative cognitive 

deficit after 

cardiopulmonary bypass 

with preserved cerebral 

oxygenation: a 

prospective observational 

pilot study 

Syftet var att undersöka 

förekomsten av 

postoperativ kognitiv 

dysfunktion efter 

hjärtkirurgi under 

förutsättning att cerebral 

desaturation undvikits 

under hjärt-och 

lungmaskintiden.  

35 stycken patienter mellan mars 

08 och november 08 deltog. 

Typer av operationer var CABG, 

aortaklaffskirurgi och 

mitralisskirurgi samt 

kombinationsingrepp. Samtliga 

genomfördes med stöd av hjärt-

och lungmaskinen. 

Exklusionskriterier inför studien 

var neurologiska och psykiska 

sjukdomar, drogberoende, 

oförmåga att prata tyska, demens 

och förekomst av carotisstenos. 

Neurologiska nedsättningar 

utvärderades en dag innan 

operation och fem dagar efter 

operationen. Cerebral saturation 

mättes kontinuerligt. Informerat 

samtycke gavs i samtliga fall. 

35 Den cerebrala saturation hölls över 55% under 

operationen och över 80% innan induktion av 

anestesin. Att passera gränserna innebar en minut 

under gränsvärdena. 43% av patienterna visade sig 

ha drabbats av  postoperativ kognitiv dysfunktion. 

Att hålla den cerebrala saturationen över 65% kan 

reducera incidensen av postoperativ kognitiv 

dysfunktion. 

I 

P 

 

Gallagher Owens 

et al., 2010 

USA 

The association of 

neurocognitive decline 

and other variables with 

return to work, hobbies 

and activities of daily 

living after coronart artery 

bypass graft surgery 

Syftet var att beskriva 

variabler som associerar 

med patientens 

möjligheter att gå 

tillbaka till arbete och 

andra vardagliga 

aktiviteter efter att ha 

genomgått CABG 

operation 

Efter en tidigare studie angående 

kognitiva effekter efter CABG 

med stöd av hjärt-och 

lungmaskin tillhandahölls 127 

personer, 15 stycken hade avlidit 

vilket lämnade 112 stycken 

möjliga deltagare. Deltagarna 

intervjuades via telefon gällande 

deras förmåga att återgå till 

arbetet, hobbies och vardaglig 

aktivitet efter deras operation.  

Intervjuerna tog ca 30-45min och 

63(49) 

29 stycken 

gick inte 

att 

kontakta 

via mail. 

13 stycken 

avstod 

deltagande 

i studien 

och sju 

stycken 

88% av de som arbetade innan operationen återgick 

till sitt arbete. 49% av deltagarna upplevde 

svårigheter att komma ihåg namn, 23% upplevde 

svårigheter att komma ihåg inplanerade ting, 33% 

hade svårigheter att göra mer än en sak åt gången, 

59% upplevde svårigheter att komma ihåg ord eller 

fraser och 26% upplevde  svårigheter att byta från 

en uppgift till en annan efter deras CABG 

operation. Då förbättring i förmåga att utföra 

aktiviteter sågs, verkade detta relatera till befrielse 

från symtom såväl som förbättringar på det 

emotionella, sociala och professionella planet. 

I 

P 
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genomfördes 7-8 år efter 

operationen. De fick också 

genomgå olika frågeformulär. 

Information samlades även in 

från den tidigare studien och 

medicinska journaler. Kognitiv 

information samlades in utifrån 

tio standardiserade tester. Dessa 

test innefattade verbalt minne, 

visuellt minne, språk, 

uppmärksamhet, 

visuoconstruction, psykomotorisk 

funktion och frontal lob funktion. 

gick inte 

att få tag 

på via 

telefon 

Generellt sågs en minskning av individer som 

deltog i aktiviteter och hobbies efter operationen. 

Minskning i neurologiska test visade sig inte vara 

signifikant relaterat till möjlighet till att återgå till 

arbete, hobbies etc. Fysiska symtom var associerat 

med minskad återkomst till arbete.  

McKhann et al., 

1997 

USA 

Cognitive outcome after 

coronary artery bypass: a 

one-year prospective 

study 

Syftet var att undersöka 

kognitiva förändringar 

över tid hos patienter 

som genomgått CABG 

Via konsekutivt urval valdes 456 

patienter ut som skulle genomgå 

CABG mellan februari 1992 

tillochmed mars 1993. 

Exklusionskriterier var inte 

engelska som modersmål. 182 

stycken patienter kunde inte 

tillfrågas r/t förflyttningar eller 

andra akuta händelser. 264 

patienter kunde tillfrågas. 

Kognitiva effekter mättes innan 

operation, en månad efter och ett 

år efter operationen. De åtta 

områden som undersöktes var 

visuoconstruction, språk, verbalt 

minne, visuellt minne, 

uppmärksamhet, exekutiv 

funktion, motorisk hastighet och 

psykomotorisk hastighet. 

Samtliga operationer 

genomfördes med stöd av hjärt-

och lungmaskin. 

127(137) 

92 stycken 

avstod 

deltagande 

i studien. 

172 

stycken 

tackade ja, 

av dessa 

fullföljde 

45 stycken 

inte sitt 

deltagande 

12% uppvisade inga kognitiva nedsättningar 

gällande något av de undersökta områdena. 

Resultatet visar att vissa patienter uppvisade inga 

nedsättningar, vissa uppvisade nedsättningar med 

efterföljande förbättring, vissa uppvisade bestående 

nedsättningar och vissa uppvisade sena 

nedsättningar. Kognitiva nedsättningar förekommer 

hos ett stort antal patienter och varierar mycket 

gällande kognitivt område.  

I 

P 

 

Newman et al., 

2001a 

USA 

Longitidunal assessment 

of neurocognitive function 

after coronary-artery 

bypass surgery 

Syftet var att undersöka 

kognitiv försämring fem 

år efter hjärtkirurgi samt 

undersöka den 

perioperativa kognitiva 

nedsättningens effekt på 

261 patienter som skulle 

genomgå CABG ingick i studien. 

Exklusionskriterier var 

cerebrovaskulär sjukdom, 

psykisk sjukdom, njursjukdom, 

leversjukdom, personer som hade 

Utav de 

261 

patienterna 

var 172 

stycken 

tillgängliga 

Kognitiv nedsättning var påvisbar hos 53% av 

patienterna vid utskrivning, vid sex veckor hade 

siffran minskat till 36% och vid sex månader till 

24%. Fem år efter operationen var förekomsten av 

kognitiv nedsättning 42%. Hos patienter med tidig 

postoperativ nedsättning och hos de utan tidig 

I 

P 
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kognitiv funktion över 

tid.  

lägre utbildning än sjunde grad 

samt de som inte kunde läsa. 

Kognitiva tester genomfördes 

innan kirurgi, dagen innan 

utskrivning, sex veckor, sex 

månader och fem år efter 

operationen. Data samlades in 

med fem validerade tester. 

Datainsamling pågick mellan 

mars 1989 och november 1998. 

Samtliga opererades med stöd av 

hjärt-och lungmaskinen. 

Samtliga gav skriftligt informerat 

samtycke. 

för 

femårsuppf

öljningen. 

postoperativ kognitiv nedsättning visades en 

successiv förbättring upp till sex månader efter 

operationen. Faktorer som var signifikanta för 

kognitiv nedsättning efter fem år var hög ålder, 

lägre utbildningsnivå och påvisad kognitiv 

nedsättning vid utskrivning. Signifikans påvisades 

mellan perioperativ kognitiv nedsättning och 

kognitiv nedsättning på längre sikt.  

Newman et al., 

2001b 

USA 

Report of the substudy 

assessing the impact of 

neurocognitive function 

on quality of life 5 years 

after cardiac surgery 

Syftet var att undersöka 

kopplingen mellan 

kognitiv dysfunktion och 

upplevelse av 

livskvalitet efter 

hjärtkirurgi.  

Urval och undersökning av 

kognitiv funktion såsom ovan. 

Mätning av livskvalitet utfördes 

med olika frågeformulär. 

Utav 261 

patienter 

genomgick 

172 

patienter 

kognitiva 

tester samt 

testerna 

gällande 

livskvalitet 

fem år 

efter 

operatione

n. 

En betydande relation mellan kognitiv funktion fem 

år efteråt och livskvalitet påvisades. Patientens 

uppfattning om sin generella hälsa var direkt 

relaterat till kognitiv funktion. Patienter som 

uppnådde högre kognitiva poäng var mer troligt att 

denne arbetade fem år efter operationen beroende 

på ålder. Lägre generell kognitiv funktion efter fem 

år var associerat med lägre generell hälsostatus och 

mindre produktiv i arbetsstatus. Association fanns 

mellan kognitiv funktion och livskvalitet fem år 

efter genomgången CABG oberoende av de kända 

effekterna av ålder, kön, diabetes och utbildning. 

 

I 

P 

 

Raymond et al., 

2007 

Australia 

Investigation of factors 

relating to 

neuropsychological 

change following cardiac 

surgery 

Syftet var att undersöka 

en eventuell koppling 

mellan hemostatisk 

aktivering under 

operation och 

postoperativa kognitiva 

effekter. 

74 patienter som genomgick sin 

första CABG inkluderades. 

Exklusionskriterier var yngre än 

50år, tidigare hjärtkirurgi, stroke 

eller annan neurologisk sjukdom. 

Sju patienter exkluderades då de 

operationerna genomfördes utan 

hjärt-och lungmaskin. Tolv 

stycken fullföljde inte 

undersökningarna. Protrombin 

fragment 1+2 och S100B mättes i 

blod. Neurologisk funktion 

mättes preoperativt och 

55(19) 32.7% av patienerena uppvisade signifikant 

neuropsykologisk försämring vid mätningen innan 

utskrivning. Neuropsykologiska effekter var inte 

relaterade till maskintid. Ingen koppling påvisades 

mellan trombin F1+2 och kognitiva effekter. S-100 

visade ingen association till kognitiva effekter.  

Kognitiva nedsättningar visade sig ha koppling till 

patientens ålder. 

Patienter med högre koncentrationer av heparin i 

blodet löpte större risk att drabbas av kognitiv 

nedsättning 

II 

P 
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postoperativt innan utskrivning. 

Samtliga gav informerat 

samtycke. 

Rödig et al., 

1999 

Germany 

Evaluation of self-

reported in cognitive 

function after cardiac and 

noncardiac surgery 

Syftet var att utvärdera 

patienters subjektiva 

uppfattning om sina 

kognitiva funktioner 

efter att ha opererats 

med stöd av hjärt-och 

lungmaskinen samt efter 

stor kärlkirurgi utan stöd 

av hjärt-och 

lungmaskinen. 

50 patienter i åldrarna 50-75år 

rekryterades utifrån en väntelista. 

Utav dessa valdes de ut som 

kunde tala tyska, som var 

inbokad för kirurgi av CABG 

eller annan stor vaskulär kirurgi. 

Undantag var kirurgi av 

karotider. Ytterligare 

exklusionskriterier var tidigare 

hjärtkirurgi, kirurgi med generell 

anestesi inom de senaste två åren, 

cerebrovaskulär sjukdom, 

neurologisk sjukdom, psykisk 

sjukdom. 46 stycken fullföljde 

undersökningen. Utvärdering 

gjordes 1-3dagar innan kirurgin 

och två månader efter operation. 

25 patienter som genomgick 

CABG med stöd av hjärt-och 

lungmaskin och 25 patienter som 

genomgick annan vaskulär 

kirurgi utan hjärt-och lungmaskin 

blev tillfrågade att fylla i olika 

frågeformulär gällande kognitiv 

funktion.  Detta fylldes i innan 

operation samt två månader efter. 

Samtliga gav informerat 

samtycke. 

46(4) 

24 

hjärtkirurgi

patienter 

samt 22 

vaskulära 

operationer 

ingick i 

studien. 

Postoperativt rapporterade båda grupperna 

signifikant mycket mer kognitiv svikt än innan. Två 

månader efter kirurgi upplevde båda grupperna en 

ökning av kognitiva nedsättningar i jämförelse med 

innan operationen. Två månader efter operationen 

klagade båda grupperna på liknande kognitiva 

nedsättningar. Andra faktorer än användande av 

hjärt-och lungmaskin orsakar kognitiva 

nedsättningar postoperativt. 

II 

CCT 

 

Selnes et al., 

2009 

USA 

Do management strategies 

for coronary artery disease 

influence 6 year cognitive 

outcomes? 

Syftet var avgöra om 

patienter med 

koronarsjukdom som 

behandlas kirurgiskt 

upplever kognitiv 

nedsättning på lång sikt. 

Syftet var också att se 

om det kunde bevisas att 

nedsättningen var 

oproportionerlig i 

Denna studie jämförde fyra 

grupper av patienter, grupp1: de 

som opererat CABG med stöd av 

hjärt-och lungmaskinen (152st) 

grupp 2: de som opererat CABG 

utan dess stöd (75st) grupp 3: 

patienter med koronarsjukdom 

med endast medicinsk 

behandling (99st) och grupp 4: en 

hjärtfrisk grupp (69st). 

Grupp 1: 

96(56). 

Grupp 2: 

43(32). 

Grupp 3: 

67(32). 

Grupp 4: 

60(9). 

En mild nedsättning i den kognitiva funktionen 

efter 72 månader kunde visas i de tre grupperna 

med hjärtsjuka patienter. Studien kunde inte påvisa 

någon signifikant skillnad i sena kognitiva effekter 

mellan grupperna. Jämförelse mellan hjärtfriska 

gruppen och resterande grupperna visade att de 

hjärtsjuka hade en större minskning i sin kognitiva 

funktion efter 72månader. Gruppen som opererats 

med stöd av hjärt-och lungmaskinen visade en mild 

nedsättning i alla kognitiva tester med statistisk 

II 

CCT 
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jämförelse med patienter 

som endast erhöll 

medicinsk behandling. 

Inklusionskriterier var att kunna 

genomgå neuropsykologiska 

tester samt att kunna ge skriftligt 

godkännande, engelsktalande 

samt inte ligga i respirator. 

Neuropsykologiska test samlades 

in innan operation och 3, 12, 36 

och 72 månader efteråt. Av de 

152 stycken som opererades med 

stöd av hjärt-och lungmaskin 

hade 26 stycken avlidit, 

23stycken ville inte fullfölja sitt 

deltagande och 7stycken gick inte 

att få tag på efter 72månader. 

signifikans gällande visuellt minne, 

visuconstruction och exekutiv funktion. Sena 

kognitiva effekter ska inte utgöra en faktor som 

avgör behandlingsterapi för patienter med 

koronarsjukdom. 

Van den Goor et 

al., 2008 

The Netherlands 

Improvement of cognitive 

test performance in 

patients undergoing 

primary CABG and other 

CPB-assisted cardiac 

procedures 

Syftet var att jämföra 

kognitiva funktionen 

mellan patienter som 

genomgått annan öppen 

hjärtkirurgi än CABG 

och patienter som 

genomgått CABG. 

54 patienter valdes ut med 

konsekutivt urval. 

Inklusionskriterier var att kunna 

tala tyska. Exklusionskriterier var 

allvarliga motoriska eller visuella 

nedsättningar. 30 stycken 

opererades för annan hjärtkirurgi 

än CABG och i kontrollgruppen 

ingick 24 stycken som 

genomgick CABG. Båda 

grupperna opererades med stöd 

av hjärt-och lungmaskin. 

Kognitiva tester gjordes vid 

inskrivning, en månad och sex 

månader efter operationen. 

Samtliga gav informerat 

samtycke. 

54 Ingen skillnad påvisades mellan grupperna. Det 

som visades var en förbättring av den kognitiva 

funktionen postoperativt hos båda grupperna. Dessa 

förbättringar kunde vara förmåga att känna igen och 

behålla information och förmåga till återhämtning.  

 

 

II 

CCT 

 

Van Dijk et al., 

2004 

The Netherlands 

 

 

Association between early 

and three month cognitive 

outcome after off-pump 

and on-pump coronary 

bypass surgery 

Syftet var att 

beskrivaassociationen 

mellan kognitiva effekter 

första postoperativa 

veckan och tre månader 

postoperativt hos 

patienter som genomgått 

hjärtkirurgi utan stöd av 

hjärt-och lungmaskinen 

och jämföra detta med 

Möjliga deltagare var de som 

skulle genomgå CABG för första 

gången och där det ansågs att 

operation utan hjärt-och 

lungmaskin var möjlig. 281 

patienter randomiserades till 

CABG operation med eller utan 

hjärt-och lungmaskin. Patienterna 

genomgick sex stycken 

neuropsykologiska tester en dag 

248(33) 

 

Tidig kognitiv nedsättning visade sig ha samband 

med nedsättningen tre månader efteråt. Detta 

samband var starkare hos gruppen som opererats 

med stöd av hjärt-och lungmaskinen. Vid tre 

månader hade 62 stycken av 248stycken kognitiva 

nedsättningar. Tidiga kognitiva nedsättningar 

visade sig hos 57 % av de som opererats med stöd 

av hjärt-och lungmaskinen. Dock fann man ingen 

signifikant association mellan tidiga kognitiva 

effekter och användande av hjärt-och lungmaskin. 

I 

RCT 

 



Artikelmatris                      BILAGA 2 

 

 

patienter som opererats 

med stöd av hjärt-och 

lungmaskin. 

före kirurgin, fyra dagar och tre 

månader efter kirurgin. Samtliga 

gav informerat samtycke. 

Van Dijk et al., 

2007 

The Netherlands 

Cognitive and cardiac 

outcomes 5 years after 

off-pump vs on-pump 

coronary artery bypass 

graft surgery 

Syftet var att jämföra 

långsiktiga kognitiva 

effekter av att opereras 

med stöd av hjärt-och 

lungmaskinen vs utan 

dess stöd samt kardiella 

effekter. 

Urval såsom beskrivet ovan. 

Patienterna genomgick tio 

standardiserade och validerade 

neuropsykologiska tester en dag 

innan operationen, tre månader, 

tolv månader och fem år efter 

operationen. I denna studie 

presenteras resultaten som erhölls 

fem år postoperativt. 

Testresultaten jämfördes med 

individens tidigare resultat.  

240(41) 50.4% av de som opererats utan stöd av hjärt-och 

lungmaskinen uppvisade kognitiva nedsättningar. I 

gruppen som opererats med stöd av hjärt-och 

lungmaskinen  uppvisade också 50.4% kognitiva 

nedsättningar. Att opereras med stöd av hjärt-och 

lungmaskinen visade sig inte påverka den kognitiva 

funktionen i jämförelse med att opereras utan dess 

stöd. Det fanns inga skillnader mellan grupperna 

gällande kardiovaskulära händelser, angina eller 

livskvalitet. 

I 

RCT 

 

Vingerhoets et 

al., 1997 

Belgium 

Short-term and long-term 

neuropsychological 

consequences of cardiac 

surgery with 

extracorporeal circulation 

Syftet var att beskriva 

förekomsten av 

postoperativa 

neuropsykologiska 

förändringar efter att ha 

opererats med 

extracorporeal 

cirkulation. Syftet var 

även att identifiera 

perioperativa variabler 

som kunde ha koppling 

till dessa komplikationer. 

130 patienter valdes ut med 

randomiserat urval som var 

planerade för hjärtkirurgi. 

Exklusionskriterier var alkohol 

eller drogmissbruk, patienter med 

psykiska eller neurologiska 

sjukdomar. En kontrollgrupp 

utgjordes av 31 stycken 

randomiserat utvalda patienter, 

liknande exklusionskriterier 

användes. Kontrollgruppen 

opererades med hjärtkirurgi men 

utan användande av hjärt-och 

lungmaskin. Datainsamling 

skedde preoperativt samma dag 

som operationen, sjunde eller 

åttonde dagen postoperativt samt 

sex månader efter kirurgi. Den 

kognitiva statusen utvärderades 

med elva neuropsykologiska 

tester. Samtliga gav informerat 

samtycke. 

Tidig 

undersökni

ng: 

109(21) 

Sen 

undersökni

ng 91(39) 

I 

kontrollgru

ppen 

genomgick 

20 

patienter 

den tidiga 

undersökni

ngen.16 

patienter 

genomgick 

den sena 

undersökni

ngen. 

Tidiga kognitiva förändringar visade sig vara 

minskning av visuell uppmärksamhet och verbalt 

minne. Patienter som uppvisade bestående kognitiv 

nedsättning  hade lägre ejektionsfraktion 

preoperativt och var sjukare. Vid sex månaders 

uppföljningen presterade patienterna bättre än 

testerna som gjordes innan operationen. I 45% av 

de som opererades med hjärt-och lungmaskinen 

påvisades kognitiv nedsättning vid den tidiga 

postoperativa undersökningen. I den andra gruppen 

uppvisade 40% detta. Skillnaden mellan dessa är 

inte signifikant. Vad gäller relation mellan 

demografiska, medicinska och kirurgiska faktorer 

sågs inget samband med postoperativ 

neuropsykologisk dysfunktion. 

 I 12% av fallen bestod de kognitiva 

nedsättningarna vid sexmånaders uppföljningen. 

Patienter som opererats med stöd av hjärt-och 

lungmaskin och som uppvisade kognitiv 

nedsättning vid sex månader var signifikant äldre 

vid op tillfället. Signifikans kunde inte påvisas 

mellan kognitiva nedsättningar och användande av 

hjärt-och lungmaskin. 

I 

RCT 

 

Xu et al.,  

2013 

Kina 

Risk factors for early 

postoperative cognitive 

dysfunction after non-

coronary bypass surgery 

Syftet var att utvärdera 

den generella 

förekomsten av 

postoperativ kognitiv 

Datainsamling skedde på ett 

sjukhus i Kina. Patienter som 

skulle genomgå hjärtkirurgi 

valdes ut utifrån 

n=176(6) 33% av patienterna uppfyllde kraven för diagnosen 

postoperativ kognitiv dysfunktion (POCD). 

Patienter som utvecklade POCD var signifikant 

äldre. Fler patienter i gruppen med POCD tillhörde 

II 
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in Chinese population dysfunktion efter icke-

CABG kardiovaskulär 

operation. Syftet var 

även att diskutera 

kliniska faktorer som var 

associerade med tidig 

postoperativ kognitiv 

dysfunktion som 

påverkade patienter utan 

tidigare känd 

neurologisk sjukdom.  

inklusionskriterie: att vara 

inplanerad för hjärtkirurgi, minst 

18år, kunna prata och skriva på 

kinesiska. Exklusionskriterier var 

nedsatta MMSE poäng, akutfall, 

alkohol eller drogmissbruk, 

psykisk sjukdom, neurologisk 

sjukdom, allvarliga syn eller 

hörsel nedsättningar. 182 

patienter valdes ut. Fyra stycken 

exkluderades pga reoperation och 

två stycken avböjde medverkan.  

En dag innan operationen 

intervjuades dem.  Kognitiva 

tester genomfördes innan 

operation och sju dagar efter. En 

kontrollgrupp fanns på sexton 

patienter med liknande diagnos 

men som inte genomgick 

operation. Samma sövningsregim 

genomfördes hos samtliga 

patienter, även heparindos, 

hypotermi, kardioplegi och 

inotropi användes vid behov. 

Samtliga gav informerat 

samtycke. 

 

ASA klass tre och fyra. Längd på kirurgi, anestesi, 

användande av hjärt-och lungmaskin och tångtid 

var relaterade till POCD. De som inte utvecklade 

POCD hade en högre koncentration av sulfentanyl  

i kroppen och längre tid för uppvärmning av 

kroppen. Typ av kirurgi visade sig inte ha någon 

koppling till utveckling av POCD. De faktorerna 

som visade sig utgöra risk för POCD var ålder och 

tångtid. Högre koncentrationer av sevoflurane 

visade sig kunna vara protektivt. 

 

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

I = Hög, II = Medel, III = Låg      Källa. Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006, sid 84). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet.  

Lund: Studentlitteratur.   

 

 

 

 

 

 


