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ABSTRAKT 
Bakgrund: Hjärtsjukdomar och en alltmer åldrande befolkning fordrar mer resurser inom 
primärvården. Patienter skrivs ut från sjukhuset tidigare än förr, därför behövs tillgång till 
specialiserade distriktssköterskor på hälsocentraler. Distriktssköterskan behöver få större 
förståelse om patientens upplevelser och erfarenheter för att kunna ge individanpassad 
omvårdnad och tillgodose patienters behov av stöd. Syftet har varit att belysa patienters 
upplevelse efter hjärtsjukdom och rehabilitering. Metod: en fördjupad litteraturstudie 
genomfördes som utgjordes av 16 kvalitativa vetenskapliga artiklar. Artiklarna 
granskades, kvalitetsbedömdes och sammanställdes i en metasyntesanalys. Resultat: 
analysen resulterade i fyra kategorier och nio underkategorier. Kategorierna var 
psykologiska reaktioner, fysiologiska reaktioner, stöd och information samt 
copingstrategier, som formulerades i ett övergripande tema om patienters återhämtning 
efter hjärtsjukdom och behov av stöd. Slutsats: hjärtsjuka patienter lever med svåra 
känslor av ångest, osäkerhet och rädsla för att dö. Sjukhusets och primärvårdens stöd och 
informationsgivning är ofullständig eller saknas i bland helt. Hjärtrehabilitering och 
distriktssköterskans uppföljning har positiv effekt i vården av patienter. 
 

 
Nyckelord: erfarenheter, hjärtsjukdom, primärvård, litteraturstudie, återhämtning 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Background: Heart disease and an increasingly aging population requires more 
resources in primary health care. Patients discharged from the hospital earlier than before 
which makes it necessary to have access to specialist medical staff at health centers. 
District nurses need to gain a greater understanding of the patient's experiences in order 
to provide individualized care and meet patients' needs for support Aim: The aim has 
been to illustrate patient experiences after heart disease and rehabilitation. Method: an 
in-depth literature review was conducted which consisted of 16 qualitative research 
articles. Articles were reviewed, quality was assessed and summarized in a meta- 
synthesis analysis. Results: The analysis resulted in four categories and nine sub-
categories. The categories were psychological reactions, physiological reactions, support 
and information as well as coping strategies, which were formulated in an overall theme 
on patient recovery after heart disease and need for support. Conclusion: heart patients 
live with difficult emotions like anxiety, uncertainty and fear to die. Hospital and primary 
care support and information disclosure is incomplete or sometimes absent. Cardiac 
rehabilitation and district nurse follow-up has a positive effect in the care of patients. 
 
 
Keywords: experience, heart disease, primary health care, literature review, recovery 
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INLEDNING 
 

Det finns behov av primärvårdsinsatser och distriktssköterskan har en betydelsefull 

roll i rehabiliteringen av hjärtsjuka eller hjärtopererade patienter. Fler äldre, 

multisjuka patienter vårdas och skrivs ut tidigt från sjukhuset, vilket kräver att 

distriktssköterskan har god samverkan med sjukhusets vårdpersonal, under 

hjärtrehabiliteringen för att underlätta uppföljningen av patienters medicinska 

behandling, levnadsvanor, hälsa och livskvalitet. 

 

BAKGRUND 

 

Den sjukdom som främst orsakar människodöd i hela världen är hjärt- och kärl-

sjukdomar. Världshälsoorganisationen (WHO) har uppskattat dödsantalet till 17,3 

miljoner år 2008. Därmed gjordes en uppskattning att 7,3 miljoner dödsfallen var 

relaterade till hjärtsjukdom och 6,2 miljoner till stroke.  Majoriteten (80 %) av 

dödsfallen var i länder med låg och medelhöginkomst. I USA visar en rapport från 

American Heart Association (AHA), att hjärt- och kärlkirurgiska ingrepp har ökat 

med 28 % från år 2000 till år 2010 (Go, et al., 2013). I Sverige insjuknade 32 000 

individer (av dessa vårdades 26 000 på sjukhus) i hjärtinfarkt år 2011. De akuta 

hjärtinfarktsfallen och dödligheten i hjärtsjukdom har minskat. Samhällets 

kompletta kostnader (inräknat sjukvård, anhörigvård och förlorad produktion) för 

behandlingen av dessa sjukdomar uppgick år 2011 till 61,5 miljarder kronor i 

Sverige. Mer än hälften av de patienter som genomgår hjärtkirurgiska ingrepp är 

runt 65 år och en av tio är 80 år, enligt Svenska Hjärtkirurgregister, 

SWEDEHEART årsrapport (2011). Hjärtkirurgiska ingrepp har minskat en aning i 

hela landet och registret visar förbättrade resultat när det gäller dödsfall och 

komplikationer efter operation. Vidare redovisas i samma register men i SCAARs 

årsrapport (2012) att det finns regionala skillnader när det gäller antalet genomförda 

koronarangiografi, där Norrland har det högsta antalet och Stockholm, Uppsala och 

Västra Götalandsregionen har det lägsta antalet hjärtoperationer. 

 

Hjärtkirurgi 

Det största hjärtkirurgiska ingreppet är coronary artery bypass graf (CABG) som är 

en kranskärlsoperation då det föreligger förträngning i de stora kranskärlen. Percu-
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taneous coronary intervention (PCI) utförs med hjälp av koronarangiografi, här kan 

tre olika behandlingar utföras: ballongdilatation, placering av stent i förträngningen 

eller trombolytisk medicinskgivning i artärerna, med hjälp av en kateter. Andra 

omfattande hjärtoperationer är klaffkirurgi och hjärttransplantation. Pacemaker och 

implanterbar cardioverter defibrillator (ICD) tillhör några av de mindre omfattande 

hjärtkirurgiska ingrepp. Vid ICD opereras en automatisk defibrillator in som följer 

upp hjärtats aktivitet konstant. Vid hjärtrubbning avger ICD en elektrisk urladdning 

(Fridlund, Malm, & Mårtensson, 2012, ss. 136, 153, 197-198). 

 

Hjärtrehabilitering 

Uppföljning av ändrade levnadsvanor och medicinsk behandling är också en viktig 

del i patientens rehabilitering. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763, 2 a, b, c 

§) bör distriktssköterskans arbete vara förebyggande. Det optimala är att hjälpa 

patienten upprätthålla hälsa och få god livskvalitet. Det är viktigt att ge patienten 

individuell och anpassad information samt att följa upp patientens behandling. 

 

Flera randomiserade studier och metastudier visar att interventioner inom 

hjärtkirurgisk rehabilitering främjar patientens följsamhet till behandling genom 

anpassade rekommendationer framförda av olika vårdspecialister (Yam, et al., 

2006). I en studie tillämpade distriktssköterskor ett speciellt omvårdnadsprogram 

via telefon, vilket visade sig öka patientdeltagande under hjärtrehabiliteringen. 

Patienterna övervann hinder för att delta, som att ha långt avstånd till sjukhus eller 

att leva isolerad i hemmet (Harris, et al., 2003). Positiva resultat beskrivs även i en 

studie från Iran med intervention av distriktssköterskor, som utförde hembesök 

under första året efter operationen. Resultatet visade gynnsamma effekter på 

patienters allmänna hälsa (Poortaghi, Atri, Safayian, & Baghernia, 2011). 

 

Primärvård 

Patienter som skrivs ut från sjukhuset får emellanåt ofullständig och vag 

information om sin behandling eller åkomma. Patienternas behov och eget ansvar 

för rehabiliteringen som fortsätter efter utskrivning tas ofta inte upp, glöms bort 

eller ges för sent av sjukhusläkarna. Läkarna tycker att det är låg kvalitet på 

informationsutbytet mellan sluten- och öppenvården. Sjukhusläkare vet många 

gånger inte vilken hemsituation patienter har vid utskrivningen. Detta leder till 
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förvirring bland läkarna, distriktssköterskor och närstående som ska ta hand om 

patienten, vilket i sin tur ger sämre förutsättning för en bra medicinsk 

patientuppföljning i hemmet (Hessselink, Schoonhoven, Plas, Wollersheim, & 

Vernooij-Dassen, 2013). Satsning inom primärvården visar sig vara betydelsefull i 

vården av patienter, vilket uppvisas i en svensk studie, där distriktssköterskor 

utförde förebyggande hembesök hos äldre friska individer (n=196) som jämfördes 

med en kontroll grupp (n=346). Studiens resultat visade flera positiva effekter på 

deltagarnas hälsa, funktionsförmåga, dödsfrekvens och sjukhus- respektive 

sjukhemsinskrivningar. Denna intervention visade sig vara kostnadseffektivt i 

längden (Sahlen, Löfgren, Hellner, & Lindholm, 2008). I Lund gjordes en studie 

med drygt 150 äldre (> 78 år) deltagare, som klargjorde att de äldre kände sig mer 

säkra och bättre informerade efter att ha fått årliga förebyggande hembesök, under 

en treårsperiod, av en grupp vårdspecialister där en av dem var en 

distriktssköterska. Under hembesöken gavs anpassad information och råd till 

deltagarna om bland annat fysiskt aktivitet, social situation och medicinsk 

behandling (Theander & Edberg, 2005). 

 

Upplevelser av hjärtsjukdom 

Kvinnor och äldre patienter associeras med högre risk för dödlighet efter 

hjärtkirurgisk revaskularisering (Billot, Joanisse, Stevens, Doyle, Dionne, & 

Lellouche, 2009). Isolering, depression, sämre funktions- och 

återhämtningsförmåga är vanligt förekommande för äldre patienter efter CABG och 

PCI (Lauch, Johnson, & Ratner, 2009; Vaccarino, et al., 2003; Schulz, Zimmerman, 

Barnason, & Nieveen, 2005). Hjärtsjuka patienter med depression och nedsatt 

funktionsförmåga före CABG har dessa tillstånd kvar även efter hjärtoperationen. 

Kvinnliga hjärtsjuka patienter upplever mer depressiva symtom och sämre 

funktionskapacitet preoperativt och postoperativt än manliga patienter (Sorensen & 

Wang, 2009). Gott socialt stöd från närstående, vänner eller likvärdiga skyddar 

hälsan och gynnar återhämtningen från CABG operationen. Hjärtsjuka patienter 

som i högre utsträckning upplever depressiva symtom, ängsla och hopplöshet före 

hjärtoperationen är i större utsträckning ensamma och har sämre familjestöd. 

Ensamstående patienter rapporterar mer bröstsmärta och depressiva symtom än 

patienter som lever i en relation. Kvinnor (under 65 år) som lever i en relation 

upplever sig ha sämre hälsa jämfört med män. Likaså är det för hjärtsjuka patienter 
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som saknar yrkesmässig utbildning (Okkonen & Vanhanen, 2006). 

Beteendeinriktade interventionsprogram - efter PCI hjärtoperation i Holland - har 

visat sig ha fördelaktig effekt på patienters hälsa, livskvalitet, depression, ångest 

(som minskade för kvinnor) och fatigue. Detta resultat visade en minskning av svår 

trötthet i drygt mer än hälften av deltagarna (n=710), 18 månader efter operationen, 

för de patienterna som inte haft tidigare sjukdoms symtom (Appels, et al., 2006).  

 

Kvalitativa studier visar att rädsla och oro är vanliga upplevelser hos hjärtsjuka 

patienter. Men också att anpassning till hjärtsjukdomen var möjligt och att ingen av 

patienterna uttryckte någon önskan att ge upp (Falk, Wahn, & Lidell, 2007). En 

annan studie tydliggör att patienter med hjärtsjukdom upplever dödshotet som 

sjukdomen innebär som den främsta orsaken till stress (Robley, Ballard, Holtzman, 

& Cooper, 2010). Vanliga upplevelser efter hjärtkirurgi är andfåddhet, fatigue och 

bröstsmärta och majoriteten av patienterna försökte ignorera dessa symtom eller 

finna andra orsak till dem (Tolmie, Lindsay, & Belcher, 2006). 

 

Vetskap om hjärtsjuka patienters upplevelser och känslor under insjuknande och 

efter hjärtkirurgi främjar den fortsatta vården i hemmet och på hälsocentraler. 

Distriktssköterskans kunskap om patienters erfarenheter och känslor gör att hon 

eller han bättre förstår den hjärtsjukes situation och kan ge en mer holistisk 

omvårdnad. Därmed kan patienters välbefinnande och livskvalitet ökas samtidigt 

som riskfaktorer för återinsjuknande i hjärt- och kärlsjukdom reduceras.    

 

SYFTE 
 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa patienters upplevelser efter 

hjärtsjukdom och rehabilitering. 

 

Frågeställningar 

Hur upplever patienterna uppföljningen i primärvården? 

Upplever patienterna given information under rehabiliteringen som tillräcklig? 
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METOD 
 

Design 

Ansatsen i denna fördjupade litteraturstudie är av kvalitativ karaktär. 

Litteraturstudien utgörs av vetenskapliga artiklar som handlar om patienters 

upplevelse av hjärtsjukdom och hjärtkirurgi samt deras rehabilitering.  

 

Litteratursökning och urval 

Först, efter att ha kartlagt och definierat problemområdet och frågeställningar 

utfördes sökningen av vetenskapliga artiklar på olika databaser, med hjälp av 

sökord och ämnesord, enligt Forsberg & Wengström (2013, s. 70) och Rosén (2012, 

s. 434, 108) tillvägagångsätt. I den här studien söktes artiklarna mellan augusti och 

oktober 2013, i databaserna PubMed, Cinahl och PsykInfo, i samma ordning som 

beskrivs här. Vid databassökningen återfanns samma artiklar i flera databaser. 

Förslag från Cinahl om liknade studier gav ytterligare artiklar. Manuell sökning 

utfördes genom att studera text, citat och referenser i vissa intressanta artiklar. Vid 

databassökning bör åtskilliga och varierade nyckelord tillämpas (Karlsson, 2012, s. 

108; Polit & Beck, 2012, s. 98-99). I studien användes följande MeSH termer: 

community health nursing, cardiac surgical procedures, primary health care nursing 

och cardiac rehabilitation. De fria sökorden var patient experience, attitude och 

feelings samt heart surgery, daily living och life experience. För att hitta böcker 

inom ämnet gjordes även en sökning i Primo, på Mittuniversitets bibliotek.  
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Tabell 1. Litteratursöknings översikt 

Databas 
 
 

Begränsnin
gar 
 
 

Sökord 
 

Antal 
träffar 
 

Antal lästa 
titlar/abs-
trakter 

Antal
utval-
da 

Exklu-
derade 
 
 

Inklude- 
rade 
 
 

PubMed English- 
Swedish- 
Spanish. 
2003 – 
2013 
Human. 
>19 år 

Patient experience 
AND Cardiac surgical procedures 

2682 0 
 

 
 

  

Patient experience AND community 
health care nurses 

410 410/43 
 

1 
 

0 
 

1 
 

Patient experience AND daily living 32 32/10 2 2 0 

Patient experience AND Cardiac 
surgical procedures AND community 
health care nurses AND daily living 

1 1/1 1 1 
 

0 
 

Patient experience AND Cardiac 
surgical procedures AND community 
health care nurses 

7 7/7 3 2 1 
 
 

Cinahl English,  
Swedish- 
Spanish. 
2003 – 
2013 
Human. 
 >18 år  

Patient experience AND  cardiac  
surgical procedures  
 

9 9/2 1 1 0 

Patient experience AND community 
health care nurses 

132 132/9 
 

0 
 

0 
 

0 

Patient experience AND daily living 207 207/24 
 

4 
 

0 
 

4 
 

Patient experience AND Cardiac 
surgical procedures AND community 
health nursing AND daily living 

0  
 

 
 

 
 

 
 

Patient experience AND Cardiac 
surgical procedures AND community 
health nursing 

0     

PsykInfo 
 
 

English, 
2003 – 
2013 
Human, > 
18 år 

Patient experience AND  Cardiac 
surgical procedures 

6 6/0 0 0 0 

Patient experience AND  community 
health nursing 

406 300/15 2 2 
 

0 
 

Patient experience AND daily living 294 294/11 3 2 1 
Patient experience AND Cardiac 
surgical procedures AND community 
health nursing AND daily living 

0     

Patient experience AND Cardiac 
surgical procedures AND 
community health nursing 

0     
 
 

PubMed English, 
Swedish, 
Spanish, 
human, 
65+. 10 år. 

Primary health care nursing AND 
cardiac surgical procedures 

31 31/11 
 
 

3 
 
 

2 
 
 

1 
 
 

Primary health care nursing AND 
cardiac surgical procedures AND 
patient experience 

9 9/3 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

Cardiac rehabilitation AND  
community health nursing 

81 81/11 
 

0 
 

0 
 

0 
 

Patient attitude AND heart surgery 
 
 

314 314/6 0 0 0 
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Bedömningsgrunden för att inkludera studierna var att endast välja vetenskapliga 

originalartiklar som handlade om patienters erfarenheter och upplevelser efter 

hjärtsjukdom och deras ett- till tvååriga rehabilitering. Studier som var godkända av 

en etisk kommitté var de som inkluderades. Studierna skulle inte vara äldre än 10 

år, med undantag av två studier som söktes manuellt och är publicerade 1998 och 

2002. Båda studierna inkluderades på grund av hög kvalitet. För att få studier med 

den största patientgruppen inkluderades studier med vuxna och äldre, alltså över 18 

år. Barn och ungdomar uteslöts från studien. Andra begränsningar vid 

databassökningen var engelska och human. Ytterligare exkludering var studier som 

hade låg kvalitet och där deltagarna bodde på sjukhem.  

 

Bearbetning 

Utformning av bearbetningen innehåller följande tre faser (SBU/SSF nr 4, 1999, s. 

16-17): 

Fas 1: vid sökningen lästes titlar och om dessa var av intresse lästes även abstraktet. 

Totalt lästes 1946 titlar och 206 abstrakt. Av dessa sorterades flera studier bort som 

var inadekvata för syftet eller som var översikter.  

Fas 2: sammanlagt sorterades ut 29 studier som lästes i sin helhet. Efteråt 

exkluderades sex studier där fem av dem inte motsvarade syftet och en av dem var 

en systematisk litteraturstudie. Vid manuell sökning - av referenser, text och Cinahl 

artikelförslag - hittades ytterligare sex studier som också skrevs ut och lästes 

Cinahl English, 
human, 
65+, 10 år. 

Cardiac rehabilitation AND  
community health nursing 

7 7/2 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

Cardiac rehabilitation AND life 
experience 

25 25/9 
 
 

3 
 
 

2 
 
 

1  

PsykInfo 
 
 

English, 
Human, 
2003-2013 

Life experiences AND Cardiac 
rehabilition  

26 26/1 1 1 0 

Life experiences AND cardiac 
rehabilition AND community health 
nursing 

3 3/0 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

0 

Patient feelings AND heart surgery 17 17/11 3 2 1 

Patients attitude AND heart surgery 61 61/31 1 0 1 

Manuell 
sökning 

     1 5 

Total    1946/206 29 19 16 
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igenom. Av dessa, sorterades ytterligare en studie bort på grund av sin irrelevans 

med syftet (för medicinskt inriktade). Slutligen granskades 28 artiklar, enligt 

granskningsmallen (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, ss. 175-176) i bilaga 1.  

Fas 3: under denna fas klassificerades och kvalitetsbedömdes de 28 studierna, enlig 

SBU, (1999, ss. 49-48) se bilaga 3. Studiernas vetenskapliga kvalitet bedömdes som 

hög (I), medel (II) eller låg (I), enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 15-16) och SBU 

(1999; 3, s. 39) bilaga 2, tabell 2 och 3. Efter detta exkluderades ytterligare 12 

studier på grund av dålig kvalitet eller att de inte motsvarade syftet. Avslutningsvis 

inkluderades totalt 16 kvalitativa studier, varav 11 med hög kvalitet och fem med 

medelkvalitet. Studiernas sammanställning redovisas i en översiktstabell, i bilaga 3, 

med författare, årtal, land, studiens syfte, metod, analys, antal deltagare, bortfall, 

huvudfynd, kvalitet och design. 

 

Analys 

Alla artiklar som inkluderades i denna systematiska litteraturstudie lästes om flera 

gånger och efter att ha läst artiklarna, kodades nyckelbegrepp med hjälp av olika 

färger. Därefter skrevs nyckelbegreppen ner för att undersöka likheter och 

skillnader. Genom att samla ihop dessa begrepp kunde avslutningsvis en helhet 

skapas. En metasyntes genomfördes inspirerad av följande interpretativa förfarande 

av Noblits och Hares (1988) som indelas i 3 faser. Första fasen är när forskaren 

bestämmer studiernas relation till varandra och försöker hitta nyckelliknelser eller 

teman, i varje studie. Under andra fasen undersöks och förklaras studiernas likheter 

och skillnader mot varandra utan att förändra det befintliga innehållet i temat. Sista 

fasen är att göra en helhet till något mer än enskilda delar genom att skapa en ny 

bild av helheten (Polit & Beck, 2012, ss 667, 670). Under analysen gång gjordes en 

översiktstabell av studiens resultat med de olika kategorierna som redovisas i 

tabellform bilaga 4. 

Genom att läsa artiklar mer än en gång underlättas att hitta mönster i texten 

(Granskär & Höglund-Nielsens, 2008, s. 164). Resultats analys görs med hjälp av 

kodning, skapande av kategorier och teman som studeras sinsemellan. Detta 

underlättar skapandet av en helhet (Willman & Stoltz, 2012, ss. 464-466; Forsberg 

& Wengström, 2013, s. 170).  
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Etiska överväganden 

All forskning baseras på olika etiska principer och enligt Belmontrapporten (1978) 

ska respekten för autonomi (även att skydda individer med reducerad autonomi), att 

göra gott och att vara rättvis mot andra människor, tillämpas. 

Helsingforsdeklarationen (2008) är riktlinjer som återfinns inom medicinsk klinisk 

forskning för att den nya kunskapen i relation till deltagarnas hälsa och intresse ska 

uppnå en jämvikt och uppmärksammas (Kjellström, 2012, ss. 72-77). Den här 

studiens etiska motivering är att syftet och frågeställningen är viktiga, så att 

resultatet kan skapa ny kunskap som kan överföras till vården för att förbättra eller 

komplettera omvårdnaden. Etisk reflektion över studiens urval och presentation har 

också tillämpats. Eftersom i en litteraturstudie har materialet tidigare dokumenterad 

kunskap behövs inget tillstånd av en etisk kommitté. Artiklarna som inte framförde 

etiskt resonemang eller som saknade en etisk kommittés godkännande uteslöts från 

studien. Inom forskning är det viktigt att i studier redovisas all relevant information 

utan att forskaren för den delen påverkat informationen genom förvrängning eller 

uteslutande av viss information (Forsberg & Wengström, 2013, s. 77-78,144).  

 

RESULTAT 
 

Litteraturstudien utgörs av 16 kvalitativa vetenskapliga artiklar från Australien, 

Brasilien, Danmark, England, Holland, Norge, Sverige och USA (se bilaga 4). 

Resultatet består av 9 underkategorier, 4 kategorier och ett tema som visas i 

följande matris:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4. Resultatets underkategori, kategori och tema 
Tema: PATIENTERS ÅTERHÄMTNING OCH BEHOV AV STÖD EFTER HJÄRTSJUKDOM 

Underkategori Kategori 
Negativa upplevelser Psykologiska reaktioner 

 Positiva upplevelser 

Negativa upplevelser Fysiologiska reaktioner 
 

Positiva upplevelser 

Familjens, vänners och andras stöd 
 

Stöd och information 
 
 
 
 

Sjukhusets och hjärtrehabiliteringsstöd och information 
 
Primärvårdens stöd och information 
 
Hindrande faktorer 
 

Copingstrategier 
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       Patienters återhämtning och behov av stöd efter hjärtsjukdom 

 

       Psykologiska reaktioner  

Negativa upplevelser   

Patienter som hade genomgått öppen kirurgi upplevde ökad oro, svår trötthet, 

beroende och förlägenhet gentemot vårdpersonalen på sjukhuset, på grund av 

oväntade komplikationer och bröstsmärtor postoperativt samt avsaknad av kontroll 

(Letterstål, Eldh, Olofsson, & Forsberg, 2010; Martinsen & Moen, 2010). Vanmakt 

upplevdes av några patienter över hjärtsjukdomens fortskridande som inte kunde 

stoppas. I flera studier var patienter oroliga och rädda över den ovissa framtiden och 

för att behöva opereras på nytt (Theobald & McMurray, 2004; Gulanick, Bliley, 

Perino, & Keough, 1998; Higgins, Dunn, & Theobald, 2000).  

 

ICD opererade patienter beskriver rädsla över ICD- apparaten och dess funktion 

eftersom de levde i osäkerhet över att inte veta när en ICD chock skulle inträffa. 

Detta ledde till förlorad självständighet och upplevelser av skam (över andra 

personers reaktion vid chocken) (Flanagan , Carroll, & Hamilton, 2010). Patientens 

upplevelse efter den första ICD defibrilleringschock kändes intensiv, väckte ångest 

och obehagskänslor. Känslorna blev mindre skrämmande efter en tid, när 

sjukdomens symtom avklingade (Deaton, Dunbar, Moloney, Sears, & Ujhelyi, 

2003). Försämring av den fysiska förmågan postoperativt, skapade känslor av 

besvikelse eller ilska. Patienter med komplikationer var mer emotionella under 

första året, än patienter utan komplikationer (Kamphuis, Verhoeven, Derksen, 

Hauer, & Winnubst, 2004). Pacemaker opererade patienter undvek fysisk aktivitet, 

elektromagnetiska fält och åska för rädsla att pacemakern skulle lossna. Det tog 

lång tid innan patienterna kunde känna sig trygga, lugna med sig själv och i sällskap 

med andra, samt kunde lita på pacemakern (Malm & Hallberg, 2006).  

 

Positiva upplevelser 

Flera studier beskriver att patienter kände djup tacksamhet efter hjärtoperationen för  

att de var vid liv och hade fått bättre livskvalitet (Araújo Sadala & Groppo Stolf, 

2008; Flanagan et al., 2010; Flemme, Hallberg, Johansson, & Strömberg, 2011; 

Malm & Hallberg, 2006). Majoriteten av ICD patienter upplevde det som något 
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positivt av att ha mött döden, som inte längre var ett hot. Några patienter tog inte 

livet för givet längre och njöt av varje sekund. Första året präglades av positiv 

utveckling med ökad lycka, säkerhet, tro på sig själv och på ICD-apparaten 

(Kamphuis et al., 2004). Efter CABG operationen upplevde männen sin situation 

lättare och mindre dramatisk, än kvinnorna (Martinsen & Moen, 2010). Majoriteten 

av patienter som genomgick angioplasti kände sig belåtna och nöjda med 

behandlingen eftersom de hade haft positiva erfarenheter med en snabb operation, 

kort återhämtning och sjukhusvistelse (Higgings et al., 2000; Radcliffe, Harding, 

Rothman, & Feder 2009).  

 

Fysiska reaktioner 

Negativa upplevelser 

Hjärtopererade patienter fick komplikationer som fatigue, förändrad 

smakupplevelse (som påverkade aptiten och orsakade viktförlust), ökad 

kroppssensitivitet, domningar i benen, svullna stämband, diarré, illamående och 

sömnstörningar. Andra komplikationer efter CABG operationen var oväntade 

smärtor från operationssåret eller andra kroppsliga smärtor som inte liknade något 

de upplevt tidigare. I en studien hade nästan hälften oväntade komplikationer med 

problem i urinvägar, tremor i ena handen, förstoppning, lunginflammation och 

infekterade operationssår (Letterstål et al., 2010; Theobald & McMurray, 2004; 

Doering, McGuire, & Rouke, 2002). Flera patienter rapporterade ha förvirring och 

obehagskänslor efter koronar revascularization. Andra patienter plågades av 

intuberingen och bröstsmärtor från operationssåret (Erdmann, et al., 2013). Ett 

flertal ICD patienter upplevde postoperativt fysisk försämring och vissa upplevde 

kognitiva förändringar med glömska. Det obehag som patienterna upplevde från 

ICD apparaten var högst under de första 6 månader, speciellt för män. Kvinnor 

kunde fortsätta ha obehagskänslor ytterligare 6 månader (Kamphuis et al., 2004).  

 

Positiva upplevelser 

Vidare redovisas i flera studier att de flesta patienter blev helt fria eller bara hade 

lite bröstsmärta efter angioplasti och ICD operation (Higgins, Dunn, & Theobald, 

2000; Deaton et al. 2003). Patienters fysiska förmåga förbättrades som mest under 

första halvåret, efter ICD operationen, och vid 12 månader rapporterades patienter 
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ha samma konditionsnivå som före insjuknandet. Den kognitiva förmågan hade 

blivit normal efter 6 månader för de flesta patienter (Kamphuis et al., 2004). 

 

Stöd och information 

Familjens, vänners och andras stöd 

Patienter som fick familjens och vänners stöd hade mer positiva uppfattningar om 

återhämtningen än ensamstående utan deras stöd (Deaton et al., 2003; Theobald & 

McMurray, 2004). Kännetecken för ett gott familjestöd var att de uppmuntrade, 

stöttade och hjälpte patienter att förstå deras nya situation efter hjärttransplantation 

(Araújo Sadala & Groppo Stolf, 2008). Familjen och hemmet betraktades som en 

mycket trygg plats för ICD patienter som hade närstående som lyssnade på dem och 

var empatiska. I de familjer där relationen var god kände de sig förstådda och tagna 

på allvar. Men ibland kunde vissa patienter bli besvikna när familjen eller vänner 

inte förstod patientens nya livssituation efter operationen. I andra fall blev familjens 

och vänners stöd för mycket, speciellt ett halvt år efter hjärtoperationen och 

patienter blev irriterade av för mycket uppmärksamhet. Det kändes kvävande och 

undertryckande när anhöriga inte lätt patienten göra visst arbete som de klarat 

tidigare. I ett studieresultat var det speciellt män som kände sig överbeskyddade 

(Flanagan et al., 2010; Kamphuis et al., 2004; Malm & Hallberg, 2006). 

 

Sjukhusets och hjärtrehabiliteringens stöd och information 

Hjärtsjuka patienter får otillräckligt med stöd och information om hjärtoperationen 

och återhämtningen, vilket leder till att patienterna känner sig oförberedda inför 

utskrivningen. Tankar på de dagliga arbetssysslorna vid hemkomst och på 

eventuella svårigheter var vanliga. Följande vårdförbättrande förslag framkom från 

patienter: bättre förberedelse inför ICD operation, uppmuntra till mer stöd från 

närstående och att starta patientstödgrupper för att dela erfarenheter och hjälpa 

andra patienter inför operationsbeslutet (Deaton et al., 2003; Doering et al. 2002; 

Letterstål et al., 2010; Theobald & McMurray, 2004). Andra förslag gällde 

telefonrådgivning med en sjuksköterska, videobibliotek om hjärtsjukdomar och 

nyast information om kostråd med föreläsningar i ämnet (Gulanick, et al., 1998). 
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Patienter saknade information om ”normala” erfarenheter efter CABG- operation 

och var de kunde söka skriftlig information (Flanagan et al., 2010; Martinsen & 

Moen, 2010). ICD patienters behov att tala om existentiella, sociala eller 

psykologiska aspekter i deras nya livssituation tillgodosågs inte av läkare vid 

sjukhusuppföljning (Martinsen & Moen, 2010). I motsats uppvisas i Malm & 

Hallberg (2006) studie att patienter fick känslor av ökad trygghet efter sjukhusets 

uppföljning när den kroppsliga undersökningen och pacemakern var normal 

(Kamphuis et al., 2004). I en annan studie kände sig patienter förstådda och 

bekräftade när vårdspersonalen lyssnade på dem och erbjöd rådgivning (Flemmer et 

al., 2011).  

 

Erdmann et al., (2013) redovisar att förberedelse inför hjärtoperationen minskar 

stress och underlättar operationsprocessen samt minskar patienters oro och risken 

för postoperativa komplikationer. Vårdpersonalen såg anhöriga som en resurs och 

patienters gudstron som en positiv faktor som bejakades. Hjärtrehabiliteringen 

främjade uppföljningen av patienterna med bättre behandlingscompliance.  

 

Primärvårdens stöd och information 

Det fanns behov av information, stöd och uppföljning av primärvårdens personal 

efter hemgång (Erdmann et al., 2013). Nästan 9 % av patienterna hade behov av 

fortsatt vård efter hemgången och ett hembesök av en sjuksköterska upplevdes som 

positivt men var inte tillräckligt (Doering et al., 2002; Theobald & McMurray, 

2004). Hjärtsjuka patienter fick anpassa sig till primärvårdens personal och deras 

struktur i stället för tvärtom. Vid besök på Hälsocentralen behövde patienter ställa 

fler frågor och få mer tid vid den fysiska undersökningen. Några patienter kände sig 

besvikna och många blev uppgivna över att de inte fick uppföljning från 

primärvården och kände sig ensamma med deras svåra erfarenheter från sjukhuset. 

De önskade ha fått möjlighet att tala om det kirurgiska ingreppet, vården efteråt, 

framtiden och nära döden upplevelser som fortfarande plågade dem. Olika patienter 

menade att de åtminstone kunde ha fått uppföljning per telefon (Gulanick, et al., 

1998; Letterstål et al., 2010). Ensamstående patienter kände sig frustrerade vid 

hemkomsten från sjukhuset för avsaknad av social support. Bristen på uppföljning 

ledde till att flera patienter sökte information på egen hand. Andra undvek att söka 
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hjälp av rädsla för att störa vårdpersonalen. Några patienter hade inte heller tidigare 

blivit kontaktat av primärvården efter första hjärtinfarkten (Flemme et al., 2011). 

 

I en studie överraskades hjärtsviktpatienter av sjukdomsbeskedet. De hade levt med 

detta utan att ha haft vetskap om sjukdomen. Primärvårdens uppföljning och 

informations givning var otillräcklig eller saknades helt för hjärtsviktpatienterna. 

Flera deltagare upplevde sig övergivna, samtidigt som vissa tog på sig skulden för 

detta eftersom de inte själva tagit kontakt med personalen på hälsocentralen. Flera 

deltagare beskrev att de gånger de besökt Hälsocentralen kunde de inte förstå vad 

läkaren sade på grund av att läkaren (ursprunligen från annat land) inte talade bra 

svenska. Deltagarnas nedsatta hörsel eller synförmåga (åldersrelaterat) gjorde också 

att de fick otillräcklig med information (Andersson, Eriksson, & Nordgren, 2012). 

Patienters förväntningar om uppföljning av primärvården blev inte heller uppfyllda, 

där en hel del av patienterna inte visste vilken roll primärvården spelade, efter 

utskrivningen. Andra patienter hade förväntningar att kanske distriktläkaren eller 

distriktssköterskan skulle komma till dem eller kontakta dem per telefon. Endast en 

patient av 15, blev kontaktad av en distriktläkare (Radcliffe et al. 2009). 

 

En intervention utförd på några hälsocentraler som leddes av två distriktssköterskor 

(som var speciellt inriktade på hjärtsviktspatientvård) visade positiva effekter i 

vården av patienter. Det gavs råd om livsstil och egenvård relaterad till hjärtsvikten. 

Patienterna upplevde möten med distriktssköterskor som positiva och kände att 

någon brydde sig om dem. Både distriktssköterskorna och patientflertalet fick ökad 

medvetenhet om hjärtsjukdom. Under rådgivningen fick patienter tid att diskutera 

och distriktssköterskor informerade om vikten av att ta läkemedel regelbundet och 

om läkemedlets eventuella biverkningar. Här upptäckte distriktssköterskor att 

patienter visste läkemedlets namn och dos men inte varför de hade fått dessa. Vid 

senare intervjuer framkom att några deltagare hade glömt viss information från 

rådgivningen (Lloyd-Williams, et al., 2005). 
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Copingstrategier 

 

Framgångsrika livsstilsförändringar efter flera olika hjärtoperationer rapporterades 

av många patienter som använde sig av strategier för att minska riskfaktorer. De 

flesta patienter minskade sin stressnivå för att bevara livskvaliteten, men behövde 

ändra lite på livsstilsrekommendationerna från vårdpersonalen för att få en mer 

realistisk balans till sig själv. Psykologiska strategier var att ha filosofiska 

reflektioner om livet, lyssna på avslappningsband och yoga. Detta främjade känslan 

av inre frid, sjukdomens accepterande och livet njöts varje dag. Flera patienter tog 

en dag i sänder och kunde återfå kontrollen i livet. I en annan studie minskades 

patienter oro och stress genom deras tro på gud, vilket ingav dem hopp. Andra 

patienter ville slippa återuppleva svåra känslor från sjukhusvistelsen och bestämde 

sig för att inte tala om dem (Gulanick et al., 1998; Erdmann, et al.,2013; Higgins, et 

al., 2002; Martinsen & Moen, 2010; Radcliffe et al., 2009).  

 

Optimistisk inställning och positiv attityd till ICD apparaten främjade 

behandlingen, så att patienterna kunde ta itu med andra hälsoproblem, 

kostförändringar, viktminskning och ökad aktivitet. Patienterna integrerade 

osäkerheten av hälsotillståndet i livet och fick nya livsmål. Ökad medvetenhet om 

existentiella livsaspekter och livserfarenheter ledde till utveckling av en inre styrka 

som gav motivation att leva i den nya livssituationen. Patienterna förändrade mer 

sig själva och sina förväntningar än förändrade situationen de befann sig i (Deaton 

et al., 2003; Flemme et al. 2011; Aráujo Sadala & Groppo Stoft, 2008). Flera ICD 

patienter hade behov av struktur och rutin i vardagen för att behålla självkänslan 

och självständigheten. Planering av vardagen och undvikande av vissa dagliga 

aktiviteter (som patienterna trodde kunde sätta igång en ICD chock) ökade 

patienters trygghet. Ensamhet undveks på grund av osäkerhet och rädsla över att 

inte veta vad de skulle göra om det hände dem något (Flanagan et al., 2010). 

 

Hindrande faktorer 

Hjärtsviktpatienters sjukdoms symtom ledde till social isolering, beroendeställning 

och hos hjärtopererade patienter med fysiska komplikationer, svår trötthet och 

sömnproblem fyra till sex veckor efter operationen ledde symtomen till begränsning 
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i patienters fysiska och sociala livsaktiviteter (Andersson et al., 2012; Flanagan et 

al., 2010; Theobald & McMurray 2008; Letterstål et al., 2010; Kamphuis et al., 

2004). Flertalet PTCA opererade patienter blev frustrerade när de hade andra 

sjukdomar eller familjeproblem som hindrade att ta itu med livsstilsförändringar. 

Här saknade många patienter familjens stöd i hemmet. Svårigheter med 

anpassningen av förändrade levnadsvanor återfanns också i Lloyd-Williams et al., 

(2005) studie där några patienter hade svårt att följa livsstil och kost 

rekommendationer för att de var orealistiska eller för att vissa patienter hade glömt 

dessa råd vid tidigare intervjutillfället (Gulanick et al., 1998).  

Kvinnorna hade det svårt att implementera en ny diet i hemmet och de flesta män 

saknade kunskap angående vilken kost de borde äta. För kvinnorna var det svårt att 

utföra de dagliga sysslorna hemma på grund av smärtor från operationsområdet och 

kvinnorna vägrade be om hjälp. För männen kändes det särskilt stressigt hemma om 

frun fick göra männens sysslor (Martinsen & Moen, 2010). Andra hinder som 

patienter mötte i den nya livssituationen hemma var att sluta arbeta, att få sämre 

ekonomi och sexliv (Erdmann et al., 2013).  

 

DISKUSSION 
 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att hjärtsjuka patienter lever med svåra känslor av ångest,  

osäkerhet och rädsla för att dö, att sjukhusets och primärvårdens stöd och 

informationsgivning är ofullständig eller saknas i bland helt och att 

hjärtrehabilitering har positiv effekt i vården av patienter, men det är för få personer 

som blir erbjuden den samt att många patienter utvecklar copingstrategier för att 

återfå kontroll över tillvaron, efter hjärtsjukdom. 

 

Andra studier som undersökt psykologiska reaktioner hos hjärtsjuka patienter 

beskriver att upplevd ångest före CABG operation, minskar efter operationen men 

att depressiva symtom förblir oförändrade postoperativt (Stroobant & Vingerhoets, 

2008; Azzopati & Lee, 2009 & Dolansky & Moore, 2004). Depression och 

ångestförekomst undersöktes i en studie från USA som visade att ca 20% av 5000 

ICD opererade patienter uppvisade dessa symtom (Magyar-Rusell,et al., 2011). I 

Iran hade en hjärtrehabiliterings intervention god effekt där depressionen minskade 
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2 månader efter CABG operationen, dock återfanns inga viktiga skillnader i 

ångestpoängen mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen (Sharif, Shoul, 

Janati, Kojuri, & Zare, 2012). En studie av ICD patienters osäkerhet angående 

hälsotillståndet och anpassningen till ICD- apparaten, fann inga signifikanta 

förändringar i dessa tillstånd mellan första mätningen och den andra mätningen åtta 

veckor senare (Mauro, 2010). 

 

Resultatet demonstrerade några vanliga komplikationer efter hjärtoperationer som 

fatigue, smärtor, sömnstörningar, förändrad smakupplevelse och glömska. 

Intressant nog visar en annan studie från Holland att ångest och depression ledde till 

somatiska faktorer (fysisk oförmåga, somatiska klagomål, fatigue) efter CABG 

operationen (Duits, et al., 2002). Å andra sidan visade resulatet att efter 

hjärtoperationer förbättras många patienters fysiska tillstånd och de återfår 

välbefinnandet, vilket får stöd i andra studier med liknande resultat (Tolmie, 

Lindsay, & Belcher, 2006; Hunt, Hendrata & Myles, 2000; Sampson, O´Cathain, & 

Goodacre, 2009).  

 

Resultatet visar att patienters familj, vänner och andras stöd är väsentligt under 

rehabiliteringen. Likaså är det med sjukhusets och hjärtrehabiliterings stöd eftersom 

patienter kommer att vara i behov av behandling och uppföljning resten av deras 

liv. Resultatet visar också på skillnader i patienters behov av stöd och information 

eftersom vissa patienter hade behov av att tala mer om existentiella aspekter i deras 

nya lissituation och andra undvek att tala om livserfarenheterna för att det väckte 

änsglan. Vissa hjärtsjuka kände sig bra efter den kroppsliga undersökningen på 

sjukhuset som var normal och andra mådde mindre bra för att de vågade inte ställa 

frågor om livsproblem. Det fanns också skillnader i männens och kvinnornas 

upplevelser och hanteringen av den nya livssituationen. Där flertalet kvinnor 

upplevde tiden efter operationen som mer dramatiskt än män och bad inte om hjälp 

med hemsysslorna hemma, fastän dem hade smärtor och det kändes nästan omöjligt 

att utföra arbetet. Manliga patienter däremot kände sig stressade och fick 

skuldkänslor om fruarna fick göra deras arbete.  

 

En slutsats är att slutenvårdens och primärvårdens stöd och information saknas helt 

eller är otillräckligt. Många patienter har svårighet med att söka hjälp och 
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information på egen hand och ger förslag om olika sätt som vården kan förbättra 

patientstödet och informationsgivningen. Resultatet uppvisar även att 

hjärtrehabilitering har positiv effekt i patientvården med bättre behandlings 

compliance och patientuppföljning. Detta resultat bekräftas av andra befintliga 

studier som presenterat hjärtrehabiliteringens positiva effekter. Patienter som inte 

deltar i hjärtrehabilitering har sämre livskvalitet och personlig kontroll, har mer 

depressiva symtom och få fullföljer råden för riskfaktors minskning, än patienter 

som deltar (Tolmie, Lindsay, Kelly, Tolson, & Belcher, 2009; Dolansky & Moore, 

2004; Schou, Östergaard, Zwisler, & Wagner, 2008).  

Resultatet påvisade också att i flera länder, är det få patienter som deltar i 

hjärtrehabiliteringen. Detta överensstämmer med en stor review från England som 

beskriver lågt patientdeltagande i hjärtrehabiliterings program. Författarna fann att 

äldre personer och kvinnor har låg deltagande i hjärtrehabiliteringen men att även 

andra patienter med hjärtinfarkt och hjärtsvikt  och de som tillhör en etnisk 

minoritet remitteras sällan (Beswick, et al., 2004).  

 

Inom primärvåden, visade resultatet att patienter behöver få uppföljning och bättre 

stöd av vårdpersonal för att underlätta anpassningen efter utskrivningen till den nya 

livssituationen som hjärtsjuka patienter befinner sig i. Liknade resultat stödjes av en 

annan undersökning från Sverige, som utfördes i primärvården av Ehrenberg, 

Ehnfors, & Ekman, (2004) som redovisar att äldre hjärtsjuka patienter fick dålig 

medicinsk uppföljning och att vårdpersonalens dokumentation var dålig. Om 

vårdpersonalen behövde åtgärda något i patienternas vård var det i allmänhet bara 

läkemedeladministrering som utfördades.  

 

Emellertid, framkommer i resultatet att interventionsprogram inom primärvården 

har positiva effekter i vården av hjärtsjukapatienter. Detta är tydligt också i andra 

studier från Sverige, USA, Norge och Canada, där olika interventioner fick positiva 

effekter hos hjärtsviktpatienter. Det blev en ökning av den givna informationen och 

av vårdprogram, samt ökade läkarnas intresse för hjärtsvikt i de hälsocentraler som 

hade interventionen jämfört med kontrollgruppen. I två andra studier var skillnaden 

mellan interventions och kontrollgruppen inte signifikant, men båda grupperna 

visade positiva effekter på patientens livskvalitet och vård (Mårtensson et al., 2009; 

Morin, et al., 2009; Lie, Arnesen , Sandvik, Hamilton, & Bunch, 2009). Positiva 



 

19 
 

effekter framkom också i en annan intervention som leddes av specialiserade 

sjuksköterskor, vilka gav rådgivning per telefon och som ledde till förbättring i 

patientens egenvårdsförmåga och en minskning av deras återintagning på sjukhus 

(Brandon, Schuessler, Ellison, & Lazenby, 2009).  

 

Resultatet i denna litteraturstudie klargjorde att hjärtsjuka patienter hade olika 

copingstrategier som hjälpte dem att anpassa sig till den nya livssituationen och att 

återfå kontroll i livet. Patienterna fick omvärdera livet och försökte njuta av det. 

Andra studier uppvisar att interventionsprogram under eller efter sjukhusvistelsen, 

underlättar också hjärtsjukapatienters anpassningen till den nya livssituationen. 

Interventionerna bestod av undervisning och råd till hjärtsjukapatienter om 

överlevnads färdigheter, vilka rapporterades ha fått framgångsrika resultat då dessa 

uppmuntrar patienter att följa en hälsosam livsstil och förbättrar deras 

egenvårdshantering efter utskrivning från sjukhuset (Barnason & Zimmerman, 

1995; Dedoncker, et al., 2012; Mahler, Kulik, & Tarazi, 1999). 

 

Åtgärder för att förbättra vården av hjärtsjuka patienter  

 

Det krävs ökade ekonomiska resurser inom sjukvården för att utöka personalstyrkan 

och vidareutbilda distriktssköterskor gällande hjärtsjukdomar. Genom ökad 

kunskap kan vården av hjärtsjuka förbättras.  

Studiens resultat visar att hjärtsjuka patienter behöver få bättre förberedelse före 

hjärtoperation. Andra studier uppvisar att rehabilitering med speciell hjärtinriktade 

interventioner före hjärtoperationen förbättrar depressionssymtom och patientens 

fysiska funktionsförmåga, före hjärtoperation. En av dessa interventioner som 

utfördes av Furze, et al., (2009) bestod i att en sjuksköterska gav information och 

inriktade sig på att skingra patienters missuppfattningar eller myter om 

hjärtkirurgiska ingrepp (eftersom dessa orsakar stress och oro hos patienter). Här 

fick patienter föra dagbok om uppsatta mål för riskfaktorminskning och ökad fysisk 

aktivitet samt fick avslappningsövningar på band eller CD. Förberedelse inför 

hjärtoperation har också betydelse för den postoperativa tillfrisknaden, vilket har 

visats i tidigare nämnda studier men också i en studie från Canada som undersökte 

249 låg risk patienter före och efter CABG operation. I interventionsgruppen fanns 

att patienterna  som fick träningsövningar, utbildning och uppmuntring samt 
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månadsvis telefonsamtal av en sjuksköterska, tillbringade kortare tid på intensiv 

avdelning och en dag mindre på sjukhuset samt hade bättre livskvalitet före 

operationen och 6 månader efter operationen (Heather, Daniels, McKelvie, Hirsh, & 

Rush, 2000). En annan studie med en intervention med ett speciellt anpassad 

ljudbands program som gavs till CABG opererade patienter i Thailand, dagen före 

utskrivningen, uppvisades att patienterna i interventionsgruppen hade mindre 

symtom på kroppsliga smärtor, aptitlöshet och en ökning av patienters fysisk 

aktivitet. Denna effekt var det samma oavsett patienters ålder, skön, andra 

sjukdomar och prekirurgisk funktions tillstånd. Patienterna uppmuntrades att lyssna 

på programmet, efter utskrivningen så ofta patienten behövde. Ljudbandet bestod av 

olika avslappningövningar och andningstekniker med bakgrunds music. En manlig 

röst berättade om den förväntade tillfriskningen och gav förslag om copingstrategier 

(Utriyaprasit, Moore, & Chaiseri, 2010). 

 

I resultatet framkom att flera patienter inte fick det stöd de behövde under 

återhämtningen och många patienter gav förslag om hur de kunde få bättre vård. 

Dessa förslag stöds av en spansk systematisk litteraturstudie av 22 studier som 

betonar vikten av stödgrupper för patienter och internet för att underlätta 

anpassningen till ICD behandlingen (Palacios-Ceña, et al., 2011). I resultatet 

framkom också att patienter behöver ha mer stöd i kommunikationen med 

vårdpersonalen, vilket kan förankras till en studie från USA som klargör att ICD 

patienter behöver ha regelbundet kommunikation med vårdpersonal om 

psykologiska och sociala aspekter. Med hjälp av sju principer kan 

sjukvårdspersonalen bli mer medveten om ICD patienter psykologiska behov, 

främjar omvårdnaden och den psykologiska anpassningen till hjärtsjukdomen. 

Principerna är: definiera patientens problem, ge information, skapa ett stödteam 

mellan vårdpersonal och patient, normalisera rädslor (det är normal att känna 

rädsla), framkalla emotionell befrielse (ställa öppna frågor om patientens känslor), 

inge hopp och uppmuntra patienter att ta en aktiv roll i vården (Eads, Sears, Sotile, 

& Conti, 2000). En annan studie visar att en interventionsprogram led av en 

specialiserad hjärtsjuksköterska och en hjärtsjukepatient förbättrade ICD patienters 

tilltro till sig själv, ångestsymtom och livskvalitet (med minskning av patienters 

fysiska och sociala kapacitets begränsningar). Patienterna fick undervisning under 

sex veckor med betoning på patienters egen roll och ansvar för hanteringen av 
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hjärtsjukdomen. Här lärde sig patienterna att handskas med den medicinska 

behandlingen, att bevara, ändra och skapa nya meningsfulla beteende eller livsstilar 

och sist att handskas med de emotionella konsekvenserna av att ha en kronisk 

sjukdom (Smeulders, et al., 2007).  

 

Resultatet uppvisade att äldre hjärtsjuka fick otillräcklig eller ingen uppföljning av 

primärvården, där i mötet med vårdpersonalen fick de inte tid att ställa frågor och 

undersökningen gick för snabbt. Därmed, är det viktigt att fråga sig hur och vilken 

information patienter behöver få från vårdgivaren, vilket en studie från Holland ger 

svar på och som undersökte sårbara äldre personer. Här föredrog deltagarna att få 

verbal information från deras läkare med avslutningsvis en kort sammanfattning. De 

uppskattade även att få tydligt skriven information och broschyrer. Men det 

viktigaste för alla dessa äldre var att kunna ha en god, förtroendefull relation till 

deras distriktläkare eller distriktssköterska (Robben, et al., 2012). 

 

Det som gynnar hjärtsjuka patienters återhämtning är att ha hög känsla av 

sammanhang. När en människa upplever sitt liv meningsfullt, begripligt (förmår 

inse och förstår den svåra situationens omfattningen) och kan välja ändamålsenliga 

resurser (vilka ses som utmaningar) är att ha känsla av sammanhang, enligt 

Antonovskys definition som beskrivs i Fok, Chair, & Lopez (2005) studie. I en 

svensk studie undersöktes denna känsla hos 100 hjärtsjuka patienter, av vilka vissa 

var i ett förhållande och andra var ensamstående och fann att patienter som hade 

hög känsla av sammanhang före insjuknandet, minskade känslan efter första 

hjärtinfarkten. Således var känslan av sammanhang stabil under längre tid, för 

övriga deltagare (Bergman, Dan, Beterö, & Jan-Erik, 2011). 

 

Ytterligare forskning behövs i framtiden för att synliggöra bristen på uppföljning av 

hjärtsjuka patienter och avslöja missförhållande. Mer forskning av hjärtsjuka 

kvinnor behövs eftersom det finns större mängd studier om män. Resultatet visade 

att äldre inte orkar diskutera eller ger skulden till sig själva för att inte ha sökt 

kontakt med vårdpersonalen. Äldre sårbara hjärtsjuka missgynnas många gånger, 

därför behövs studera mer om dem.   
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Metoddiskussion 

Anledningen till den valda systematiska litteraturstudien är att författaren har viss 

erfarenhet från primärvården och vetskap om att hjärtsjuka patienter får otillräckligt 

uppföljning. Därför blev det intressant att forska hur de här patienterna upplever 

deras hjärtsjukdom och återhämtning därefter samt att undersöka hur primärvården 

är i andra delar av Sverige och övriga världen. Ett alternativ hade varit att intervjua 

patienter på hälsocentral vilket hade inneburet en fördjupning och mer kunskap om 

en speciell kontext.  

Studien grundas på hjärtsjuka patienters upplevelser och en kvalitativ ansats 

befanns lämplig. Strävan har varit att sammanställa kvalitativa data i en metasyntes 

i syfte att öka distriktssköterskor kunskap i ämnet.  

 

16 kvalitativa artiklar från primärkällor inkluderades i studien. Mängden artiklar i 

studien visar metasyntesens giltighet och dess väsentliga betydelse. Enligt 

Henriksson et al. (2012, s. 467) ska metasyntesen bestå av minst 10 artiklar. Andra 

styrkor i studien är att majoriteten av de utsedda artiklarna är aktuella och har god 

deltagarantal (från 10 till 89) då studierna är av kvalitativ ansats. Datamättnaden i 

studiernas resultat varit fullgod i varje studie. Kvaliteten varit hög i flera studier och 

medel i en färre antal studier.  

Flertalet studier är från Sverige och övriga Skandinavien med liknande 

sociokulturellt sammanhang vilket möjliggör överförbarhet av resultatet. Övriga 

länder i studierna liknar också Sverige eftersom de flesta är industrialiserade länder, 

men med kulturella skillnader. Resultatet kan sägas vara tillförlitligt på grund av 

studierna är från olika världsdelar och omfattar många patienter. 

 

Svagheter med studien är att i flera undersökningar är antalet deltagande kvinnor 

mindre än män. Några studier förklarade detta med att kvinnor tar mer ansvar för 

hemmets sysslor eller har andra göromål och inte har tid med intervjuer. 

Under urvalet av studierna fanns det ytterligare artiklar om andra hjärtoperationer 

än de som valdes till den här studien. Anledningen till dessa studiers exkluderande 

var att de inte hörde till de vanligaste hjärtoperationerna och att datamättnaden från 

redan valda artiklar var god.    
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SLUTSATS 
 

I resultatet framkom att patienter upplever ångest, osäkerhet och rädsla att dö, efter 

hjärtoperation och hjärtsjukdom. Många patienter fick inte tillräckligt stöd och 

information av vårdpersonal från sjukhuset. Flertalet patienter fick ofullständigt 

eller ingen uppföljning alls från primärvården. De här patienterna behöver få mer 

stöd av professionell personal för att bli bättre förbered postoperativt om fysiska 

symtom och kunna bearbeta psykologiska symtom för att underlätta deras 

anpassning till den nya livssituationen. Patienter som deltog i hjärtrehabiliterings 

program fick mer hjälp och information. Men det var få hjärtsjuka patienter som 

deltog i hjärtrehabiliteringen. De flesta patienterna utvecklade copingstrategier för 

att kunna återfå kontrollen i livet.  

 

Distriktssköterskans roll är central i omvårdnaden av hjärtsjukapatienter eftersom 

hon eller han kan öka kommunikationen och samverkan mellan sluten och 

öppenvårdens personal. Detta underlättar att inte missa någon hjärtsjukpatient. 

Distriktssköterskan bör regelbundet följa patienten (i hemmet eller på 

Hälsocentralen) och ge utökad och anpassad information eller rådgivning muntligt 

men också skriftligt, eftersom flera patienter (speciellt äldre) glömmer eller inte 

förstår den givna informationen. Genom att ha en god patientrelation - ge tid, låta 

patienter berätta hur de egentligen mår, bekräfta patienter, lyfta fram det salutogena 

(det friska) hos dessa och ge uppmuntra - kan distriktssköterkan bättre hjälpa 

patienten i hanteringen av den nya livssituationen och sjukdomens negativa 

aspekter. Detta kan även främja vården av hjärtsjukapatienter eftersom 

distriktssköterskan kan upptäcka andra problem som påverkar patienter negativt, i 

sin behandling.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 
 

REFERENSER 
 
Alan S. G., Mozaffarian, D., Véronique, L. R., Emelia, J. B., Jarett, K. B., William, B. B. & 
Dawn, M. B. (2013). Heart disease and stroke statistics 2013 update. Circulation. AHA 

Journals, 127, e6- e245. Hämtat 2013-09-19 från: http://circ.ahajournals.org/ 

    *Andersson, L., Eriksson, I., & Nordgren, L. (2012). Living with heart failure without 
realising: a qualitative patient study. British Journal of Community Nursing, 17(12), 630-637. 

Appels, A., Elderen, T., Bär, F., Pol, G., Erdman, R. A., Assman, M.,… Pedersen, 
S. (2006). Effects of a behavioural intervention on quality of life and related 
variables in angioplasty patients. Results of The Exhaustion Intervention Trial. 
Journal of Psychosomatic Research, 61(1), 1-7.  
 
*Araújo Sadala, M. L., & Groppo Stolf, N. A. (2008). Heart transplantation experiences: a 
phenomenological approach. J. Nurs. Health Chronic Illness, 17(7 B), 217-225. 

Azzopati, S., & Lee, G. (2009). Health-related quality of life 2 yerars after coronary artery 
bypass graft surgery. Journal of Cardiovascular Nursing, 24(3), 232-240. 

Barnason, S., & Zimmerman, L. (1995). A comparison of patient teaching outcomes among 
postoperative coronary artery bypass graft (CABG) patients. Prog. Cardiovalcular Nursing, 

10(4), 11-20. 

Bergman, E., Dan, M., Beterö, C., & Jan-Erik, K. (2011). Does one´s sense of coherence 
change after an acute myocardial infarction? : a two-year longitudinal study in Sweden. 
Nursing & Health Sciences, 13(2), 156-63. 

Beswick, A. D., Rees, K., Griebsch, I., Taylor, F. C., Burke, M., West, R. R., … Ebrahim, S. 
(2004). Provision, uptake and cost of carciac rehabilitaion programs: improving services to 
under-represented groups. Health Technology Assesment 2004, 8(41), 1-152. 

Billot, R. G., Joanisse, D. R., Stevens, L. M., Doyle, D. P., Dionne, B., & Lellouche, F.  
(2009). Recent evolution in demographic and clinical characteristics and in-hospital 
morbidity in patients undergoing coronary surgery. Canadian Journal of Surgery, 52(5), 394-
400. 

Brandon, A. F., Schuessler, J. B., Ellison, K., & Lazenby, R. B. (2009). The effects of an 
advanced practice nurse led telephone intervention on outcomes of patients with heart failure. 
Applied Nursing Research, 22(4), e1-e7. 

*Deaton, C., Dunbar, S. B., Moloney, M., Sears, S. F., & Ujhelyi, M. R. (2003). Patient 
experiences with atrial fibrillation and treatment with implantable atrial defibrillation therapy. 
HEART & LUNG, 32(5), 291-299. 

Dedoncker, A., Lejeune, C., Dupont, C., Antoine, D., Laurent, Y., Casillas, J. & Gremeaux, 
V. (2012). Nurse-led educative consultation setting personalized tertiary prevention goals 
after cardiovascular rehabilitation: evaluation of patient satisfaction and long-term effects. 
Rehabilitation Nursing, 37(3). 

*Doering, L. V., McGuire, A. W., & Rouke, S. (2002). Recovering from cardiac surgery: 
what patients want you to know. American Journal of Critical Care., 11(4), 333-343. 



 

25 
 

Dolansky, M. A., & Moore, S. M. (2004). Effects of cardiac rehabilitation on the recovery 
outcomes of older adults after coronary artery bypass surgery. Jounal Cardiopulm Rehabil., 

24(4), 236-244. 

Duits, A. A., Duivenvoorden, H. J., Boeke, S., Mochtar, B., Passchier, J., & Erdman, R. A. 
(2002). Psychological and somatic factors in patientes undergoing coronary artery bypass 
graft surgery: towards buildning a psychological framework. Psychology and Health, 17(2), 
159-171. 

Eads, A. S., Sears, S. F., Sotile, W. M., & Conti, J. B. (2000). Supportative communication 
with implantable cardioverter defibrillator patients: seven principles to facilitate psychosocial 
adjustment. Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation, 20(2), 109-114. 

Ehrenberg, A., Ehnfors, M., & Ekman, I. (2004). Older patients with chronic heart failure 
within Swedish community health care: a record review of nursing assessments and 
interventions. Journal Clinical Nursing, 13(1), 90-96. 

*Erdmann, A. L., Melo Lanzoni, G. M., Callegaro, G. D., Baggio, M. A., & Koerich, C. 
(2013). Understanding the process of living as signified by myocardial revascularization 
surgery patients. Revista Latino-Americana de Enfermagem, 21(1), 332-339. 

Falk, S., Wahn, A. K. & Lidell, E. (2007). Keeping the maintenance of daily life in spite of 
chronic heart failure. A qualitative stydy. European Jorunal of Cardiovascular Nursing, 6(3), 

192-199. 

*Flanagan , J. M., Carroll, D. L., & Hamilton, G. A. (2010). The long-term lived experience 
of patients with implantable cardioverter defibrillators. MEDSURG Nursing, 19(2), 113-119. 

*Flemme, I., Hallberg, A. S., Johansson, I., & Strömberg, A. (2011). Uncertainty is a major 
concern for patients with implantable cardioverter defibrillators. Heart & Lung, 40, 420-428. 

Fok, S., Chair, S., & Lopez, V. (2005). Sense of coherence, coping and quality of life 
following a critical illness. Journal of Advanced Nursing, 49(2), 173-181. 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier (Vol. 3:e 
upplaga). Stockholm: Natur & Kultur. 

Fridlund, B., Malm, D., & Mårtensson, J. (2012). Kardiologisk omvårdnad (Vol. (Red)). 
Lund: Studentlitteratur. 

Furze, G., Dumville, J. C., Miles, J. N., Irvine, K., Thompson, D. R., & Lewin, R. J. (2009). 
"Prehabilitation prior to CABG surgery improves physical functioning and depression". 
International Journal of Cardiology, 132, 51-58. 

Grankär, M., Höglund-Nielsen, B. (red.) (2008). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- 

och sjukvård. Lund: Studentlitteratur. 
 
Go, A. S., Mozaffarian, D., Roger, V. L., Benjamin , E. J., Berry, J. D., Borden, W. B.,… 

Bravata, D. M. (2013). Heart disease and stroke statistics - 2013 update. American Heart 
Association. 

*Gulanick, M., Bliley, A., Perino, B., & Keough, V. (1998). Recovery patterns and lifestyle 
changes after coronary angioplasty: the patient`s perspective. Heart & Lung, 27(4), 253-262. 



 

26 
 

Harris, D. E., Record, N. B., Gilbert-Arcari, J., Bunnell, S., Record, S. S., & Norton, K. 
(2003). Cardiac rehabilitation with nurse care management and telephonic interactions at a 
community hospital: program evaluation of participation and lipid outcomes. Lippincott`s 

Case Management, 8(4), 141-59. 

Heather, A. M., Daniels, C., McKelvie, R., Hirsh, J., & Rush, B. (2000). Effect of a 
preoperative intervention on preoperative and postoperative outcomes in low-risk patients 
awaiting elective coronary artery bypass graft surgery. Annals of Internal Medicine, 133(4), 
253-262. 

Hessselink, G., Schoonhoven, L., Plas, M., Wollersheim, H., & Vernooij-Dassen, M. ( 2013). 
Quality and safety of hospital discharge: a study on experiences and perceptions of patients, 
relatives and care providers. Int. J. Qual Health Care, 25, ss. 66-74. 

*Higgins, M., Dunn, S., & Theobald, K. (Aug 2000). The patient`s perception of recovery 
after coronary angioplasty. Australian Critical Care, 13(3), 83-88. 

Hunt, J. O., Hendrata, M. V., & Myles, P. S. (2000). Quality of life 12 months after coronary 
artery bypass graft surgery. Heart & Lung, 29(6), 401-411. 

*Kamphuis, H. C., Verhoeven, N. W., Derksen, R., Hauer, R., & Winnubst, J. A. (2004). 
ICD: a qualitative study of patient experience the first year after implantation. Journal of 

Clinical Nursing, 1008-1016. 

Karlsson, K., Kjellström, S., Rosén, M., Willman & Stoltz (2012). Vetenskaplig teori och 

medod. Från idé till examination inom omvårdnad.  (red.). Lund: Studentlitteratur. 

Karlsson, A.-K., Lidell, E., & Johansson, M. (2013). Health-care professionals´ 
documentation of wellbeing in patients following open heart surgery: a content analysis of 
medical records. Journal of Nursing Management, 21, 112-120. 

Lauch, S., Johnson, J. L., & Ratner, P. A. (2009). Self-care behaviour and factors associated 
with patient outcomes following same-day discharge percutaneous coronary intervention. 
European Journal of Cardiovascular Nursing, 8(3), 190-9. 

*Letterstål, A., Eldh, A., Olofsson, P., & Forsberg, C. (2010). Patient`s experience of open 
repair of abdominal aortic aneurysm - preoperative information, hospital care and recovery. 
Journal of Clinica Nursing, 19(21/22), 3112-3122. 

Lie, I., Arnesen , H., Sandvik, L., Hamilton, G., & Bunch, E. (2009). Health-related quality of 
life after coronary artery bypass grafting. The impact of a randomised controlled home-based 
intervention program. Quality of Life Research, 18(2), 201-207. 

*Lloyd-Williams, F., Beaton, S., Goldstein, P., Mair, F., May, C., & Capewell, S. (2005). 
Patient´s and nurse´s views of nurse-led heart failure clinics in general practice: a qualitative 
study. Chronick Illness, 1(1), 39-47. 

Magyar-Rusell, G., Thombs, B. D., Cai, J., Baveja, T., Kuhl, E. A., Singh, P. P.,… 

Ziegelstein, R. C. (2011). The prevalence of anxiety and depression in adults with 
implantable cardioverter defibrillators: a systematic review. Journal of Psychosomatic 

Research, 71, 223-231. 



 

27 
 

Mahler, H. I., Kulik, J. A., & Tarazi, R. Y. (1999). Effects of a videotape information 
intervention at discharge on diet and exercise compliance after coronary bypass surgery. 
Journal Cardiopulm. Rehabil., 19(3), 170-177. 

*Malm, D., & Hallberg, L. R.-M. (2006). Patient`s experiences of daily living with a 
pacemaker. A grounded theory study. Jorunal of Health Psychology, 11(5), 787-798. 

Mårtensson, J., Dahlström, U., Johansson, G., Lernfelt, B., Persson, H., & Willenheimer, R. 
(2009). Nurse-led failure follow-up in primary care in Sweden. European Journal of 

Cardiovascular Nursing, 8(2), 119-124. 

*Martinsen, R., & Moen, A. (2010). Unmet information and communication needs in the 
intermediate recovery from coronary artery bypass surgery. Nordic Journal of Nursing 

Research & Clinical Studies / Vård i Norden, 30(4), 15-19. 

Mauro, A. P. (2010). Long-term follow-up study of uncertainty and psychosocial adjustment 
among implantable cardioverter defibrillator recipients. International Journal of Nursing 

Studies, 47, 1080-1088. 

Morin, D., Aubin, M., Vezina, L., Gagnon, J., Racine, S., Reinharz, D.,… Aubin, K. (2009). 
From hospital to home after cardiac surgery. Professional Case Management, 14(4), 167-175. 

Okkonen, E., & Vanhanen, H. (2006). Family support, living alone, and subjective health of a 
patient in connection with a coronary artery bypass surgery. Heart & Lung, 35(4), 234-44. 

Palacios-Ceña, D., Losa-Iglesias, M., Álvarz-López, C., Cahón-Pérz, M., Reyes, R.-R., 
Salvadores-Fuentes, P. & Fernándezde las Peñas, C. (2011). Patients, intimate partners and 
family experiences of implantable cardioverter defibrillators: qualitative systematic review. 
Journal of Advanced Nursing, 67(12), 2537-2550. 

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2012). Nursing research: generating and assessing evidence for 

nursing practice (Vol. 9 e.d.). Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & 
Wilkins. 

Poortaghi, S., Atri, S. B., Safayian, A., & Baghernia, A. (2011). General health improves 
with home-based cardiac rehabilitation program. Saudi MedicalJournal, 32(4), 407-11. 

*Radcliffe, E. L., Harding, G., Rothman, M. T., & Feder, B. S. (2009). ' It got to the spot' The 
patient experience of primary angioplasty: A qualitative study. European Journal of 

Cardicovascular Nursing, 8(3), 216-222. 

Robben, S., Van Kempen, J., Heinen, M., Zuidema, S., Rikkert, M., Schers, H. & Melis, R. 
(2012). Preferences for receiving information among frail older adults and their informal 
caregivers: a qualitative study. Family Practice - The international Journal for Research in 

Primary Care, 29, 742-747. 

Robley, L.; Ballard, N.; Holtzman, D. & Cooper,  W. (2010)The experience of stress for open 
heart surgery patients and their caregivers. Western Journal of Nursing Research, 32(6), 794-
813. 

Sahlen, K., Löfgren, C., Hellner, M. B., & Lindholm, L. (2008). Preventive home visits to 
older people are cost-effective. Scandinavian Journal of Public Health, 36, ss. 265-271. 



 

28 
 

Sampson, F., O´Cathain, A., & Goodacre, S. (2009). Feeling fixed and its contribution to 
patient satisfaction with primary angioplasty: a qualitative study. European Journal of 

Cardiovascular Nursing, 8, 85-90. 

SBU/SSF nr. 4 (1999) Evidensbaserad omvårdnad vid behandling av personer med 

schizofreni. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). 
 

Schou, L., Östergaard, B. J., Zwisler, A., & Wagner, L. (2008). Women´s experiences with 
cardiac rehabilitation - participation and non-participation. Nordic Journal of Nursing 

Research &I Clinical Studies/Vård i Norden, 28(4), 24-28.  

Schulz, P., Zimmerman, L., Barnason, S., & Nieveen, J. (2005). Gender differences in 
recovery after coronary artery bypass graft surgery. Progress in cardiovascular nursing, 

20(2), 58-64. 

Sharif, F., Shoul, A., Janati, M., Kojuri, J., & Zare, N. (2012). The effect of carciac 
rehabilitation on anxiety and depression in paitents undergoing carciac bypass graft surgery 
in Iran. BMC Cardiovascular Disorder, 12, 1-7. 

Smeulders, E. S., Van Haastregt, J., Dijkman-Domanska, B. K., Van Hoef, E. F., Van Eijk, J. 
T., & Kempen, G. I. (2007). Nurse-and peer-led self-management programme for patients 
with an implantable cardioverter defibrillator: a feasibilitly studly. BMC Nursing, 6(6), 1-8.  

Sorensen, E. A., & Wang, F. (2009). Social support, depression, functional status, and gender 
differences in older adults undergoing first-time coronary artery bypass graft surgery. Heart 

& Lung, 38(4), 306-17. 

Stroobant, N., & Vingerhoets, G. (2008). Depression, anxiety and neuropsychological 
performance in coronary artery bypass graft patients: a follow-up study. Psychosomatics, 

49(4), 326-331. 

Svenska Hjärtkirurgregistret. SWEDEHEART 2011 och 2012 årsrapport. Hämtat 2013-09-19 
från: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.php/arsrapporter  
 
Svenska Hjärtkirurgregistret. SCCAR 2012 årsrapport. Hämtat 2013-09-19 från: 
http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.php/arsrapporter  
 

Socialstyrelsen (2013). Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Hämtat 2013-09-25 från: 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--och-
sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/?bet=1982:763 
 
 
Theander, E., & Edberg, A.-K. (2005). Preventive home visits to older people in Southern 
Sweden. Scandinavian Jounal of Public Health, 33, 392-400. 

*Theobald, K., & McMurray, A. (2004). Coronary artery bypass graft surgery: discharge 
planning for successful recovery. Journal of Advanced Nursing, 47(5), 483-491. 

Tolmie, E. P., Lindsay, G. M., & Belcher, P. R. (2006). Coronary artery graft operation: 
Patient´s experience of helath and well-being over time. European Journal of Cardiovascular 

Nursing, 5, 228-236. 



 

29 
 

Tolmie, E. P., Lindsay, G. M., Kelly, T., Tolson, D., & Belcher, P. R. (2009). Are older 
patient´s cardiac rehabilitation needs being met? Journal of Clinical Nursing., 18(13), 1878-
1888. 

Utriyaprasit, K., Moore, S. M., & Chaiseri, P. (2010). Recovery after coronary artery bypass 
surgery: effect of an audiotape information programme. Journal of Advanced Nursing, 66(8), 
1747-1759. 

Vaccarino, V., Lin, Z. Q., Kasl, S. V., Mattera, J. A., Roumanis, S. A., Abramson, J. L. & 
Krumholz, H. M. (2003). Gender differences in recovery after coronary artery bypass graft 
surgery. Journal of the American College of Cardiology, 41(2), 307-14. 

Wilman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad - En bro mellan 

forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 

World  Health Organization. Cardiovascular diseases (2013). Uppdaterad mars 2013. Hämtat 
2013-09-19från: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/en/index.html  
 
Yam, F. K., Akers, W. S., Ferraris, V. A., Smith, K., Ramaiah, C., Camp, P. & Flynn, J. D. 
(2006). Interventions to improve guideline compliance following coronary artery bypass 
grafting. Surgery, 140(4), 541-7. 
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Bilaga 1 
 

Kvalitetsbedömning av kvalitativa studier    

(Omarbetad enl. Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, ss. 175-176). 

 

Studiens metodval……………………………………………………………………………………... 

 

Är syftet tydligt?   Ja Nej Vet ej 

Patientkarakteristiska  Antal ………………………………………………. 

    Kvinna/man ……………………………………….. 

    Ålder ………………………………………………. 

 

Presenterad kontext?  Ja  Nej Vet ej 

Är resonemanget etiskt  Ja Nej Vet ej 

 

Urval 

Är urvalet relevant?  Ja Nej Vet ej 

Är urvalet strategiskt?  Ja Nej Vet ej 

 

Metod 

Tydligt beskrivet urvalsförfarande? Ja Nej Vet ej 

Tydligt beskriven datainsamling? Ja  Nej Vet ej 

Tydligt beskriven analys?  Ja  Nej Vet ej 

 

Giltighet 

Begripligt och logiskt resultat?  Ja Nej Vet ej 

Datamättnad?   Ja  Nej Vet ej 

Analysmättnad?   Ja Nej Vet ej 

 

Kommunicerbarhet 

Resultatet redovisas tydligt och klart? Ja Nej Vet ej 

Resultatet redovisas i relation till en Ja  Nej Vet ej 

Teoretisk referensram? 

Framställs teori?  Ja  Nej Vet ej 

Huvudfynd: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………



 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kvalitetsbedömning 

Hög  Medel låg 

Kommentar ………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Kvalitetsbedömning av kvantitativa studier 

(Omarbetad enl. Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, ss. 175-176). 

 

 

  Forskningsmetod multicenter, antal center …………………………………………  

   CCT RCT 

Kontrollgrupper ………………………………………………………………………. 

 

Patientkarakteristiska Antal ………………………………………………. 

   Kvinna/man ……………………………………….. 

   Ålder ………………………………………………. 

 

Kriterier för exkludering/inkludering 

 

Är exklusion/inkludering sakenligt  Ja Nej 

Intervention ………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Vad ämnades att studera i studien? ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vad var studiens primära och sekundära effektmått? …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Beskrivet urvalsförfarande?   Ja             Nej    

Urvalet representativt?   Ja             Nej    

Beskrivet randomiseringsförfarande?  Ja              Nej    

Är grupperna likvärdiga vid start?  Ja              Nej    

Blev gruppen analyserad i gruppen de   Ja              Nej  

Randomiserades till?   

Blindning av vårdare?   Ja              Nej   

Blindning av patienter?   Ja                Nej  



 

 
 

Blindning av forskare?   Ja              Nej   

     

Bortfall  

Beskriven bortfallsanalys?   Ja              Nej    

Beskriven bortfallsstorlek?   Ja                Nej 

Är den resonemanget etiskt?   Ja                Nej 

 

Tillförlitligheten i resultaten 

 

Valida instrument?   Ja Nej 

Reliabla instrument?   Ja Nej 

Generaliserbart resultat?   Ja Nej 

 

Gällande huvudfynden (hur beäknades effekten?, hur stor effekt?, konfidensintervall, NNT, klinisk signifikans, statistisk 

signifikans, powerberäkning) 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………...... 

 

Kvalitetsbedömning 

Hög  Medel låg 

Kommentar ………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 2 

Klassificering och utvärdering av kvantitativa och kvalitativa studier 

 

 Tabell 2.  Klassificering och värdering av studier med kvantitativ metod 

(SBU/SSF nr 4, 1999, s. 15-16 och SBU, 1999; 3, s 39).   

 I=Hög II=Medel III=Låg 

C Randomiserad kontrollerad 
prospektiv studie. Här utförs 
en planerad och genomförd 
multicenterstudie med en 
adekvat beskrivning av 
protokoll, material och 
metoder inklusive 
behandlingsteknik. 
Tillräckligt antal patienter 
för att frågeställningarna ska 
kunna besvaras. 

      _ Randomiserad studie, för få 
patienter eller många 
delstudier vilket leder till en 
otillräcklig statistisk styrka. 
Är inte fullständigt beskrivet 
eller har stort bortfall. 

P Prospektiv studie utan 
randomisering. Väldefinierad 
frågeställning, tillräckligt 
antal patienter, adekvata 
statistiska metoder.  

      _ Litet antal patienter, felaktigt 
genomförande med 
tveksamma statistiska 
metoder. 

DS Studie med stort konsekutivt 
patientmaterial som är väl 
beskrivet och analyserat med 
adekvata statistiska metoder 
(t ex multivariant analys, 
fallkontroll metodik etc.). 
Lång uppföljningstid. 

      _ Begränsat patientmaterial 
otillräckligt beskrivet, för 
kort uppföljningstid och 
inadekvata statistiska 
metoder.  
 

 

Tabell 3. Klassificering och värdering av studier med kvalitativ metod, enligt SBU/SSF 

nr 4 (1998, s 48) 

 I=Hög II=Medel III=Låg 

K Studie med väldefinierad 
frågeställning med relevant 
urval och väl beskriven 
undersökningsgrupp samt 
kontext. Metod och analys 
väl beskriven och 
genomförd. Resultatet är 
logiskt, begripligt och med 
god kommunicerbarhet. 

                 
_ 

Svagt formulerad 
frågeställning, 
undersökningsgruppen 
för liten eller 
otillräckligt redogjord, 
metod eller analys inte 
fullständigt framställd 
eller har brister i 
resultatredovisning. 

 



 

 
 

 
Bilaga 3  

Översikt av inkluderade artiklar         
Författare 
År  
Land 

Studiens syfte Design/Metod Deltagare/ 
(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studie 
design/ 
Kvalitet 

Andersson et 
al. 2012 
Sverige 
 
 
 
 
 
 

Att beskriva hur människor 
med hjärtsvikt upplever 
stöd i primärvården. 

Kvalitativ 
Halvstrukturerade 
intervjuer 
Strategiskt urval 

N=10 
Medelålder 77 
6 kvinnor och 5 
män 
(N=1) 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

Fyra teman 
1. Att bli övergiven: patienterna fick ingen uppföljning av 
primärvården. 
1. Saknad av information: patienter fick otillräcklig eller ingen 
informations alls.  
3. Utebliven dialog: de fått otillräcklig med information 3. 4. 
Utveckla strategier på egen hand: patienternas anpassade sig till 
slut och försökte organisera vardagen för att få kontroll över 
livet  

K I 

Araújo 
Sadala & 
Groppo Stoft 
2008 
Brasil 

Förstå patientens hjärt-
transplantations erfarenhet 
från deras perspektiv 
 
 
 

Kvalitativ studie 
Ostrukturerade 
intervjuer  

N = 26 
6 kvinnor/20 
män 
 i 17-71 
årsålder 
(N = 0) 

Fenomenologisk 
deskriptiv analys, 
efter Sadala & 
Adorno (2002) 
metodanalys. 

 

Tre teman 
1) livet före hjärttransplantationen: sjukdomens symtom ledde 
till begränsningar i det dagliga livet. 
2) Donator, familj och sjukvårdspersonal.  
3) Reflektion över de upplevda livserfarenheterna. 
 
 

K I 

Deaton et al. 
2003 
USA 
 

Att beskriva patienters 
livserfarenheter efter den 
medicinska behandlingen 
mot förmaksflimmer och att 
beskriva patienters 
postoperativa erfarenheter 
och  
acceptans av ICD 
behandling. 
 

Kvalitativ metod  
Halvstrukturerade 
intervjuer 
 
 

N = 11 
3 kvinnor/8 
män i 35-80 
årsåldern 
(N= 0) 
 
 

Fenomenologisk 
analys 

 

Tiden före ICD operation. 
Tiden efter ICD operationen: symtomlättnad, känsla att 
återkomma till det normala livet. Bättre kontroll över 
förmaksflimmer vilket underlättade att ta itu med andra 
hälsoproblem, kostförändringar, viktminskning, ökad aktivitet 
och livskvalitet. Första ICD utlösta chock upplevdes intensiv 
och oroande.  
Patientens förslag för bättre vård. 

K I 
 
 
 



 

 
 

Doering et 
al. 
2002 
USA 
 
 
 
 
 

Att undersöka patientens 
uppfattningar om 
sjuksköterskans omvårdnad 
och den medicinska vården 
de fick under den 
postoperativa perioden på 
sjukhuset  
 
 

Kvalitativ, 
deskriptiv studie  
Strukturerade 
intervjuer per 
telefon med en 
öppen fråga i 
slutet. 
 
 

N =89  
23 kvinnor/64 
män 
Medelålder 
57,6 år 
(N = 19) 
 
 
 

Kvalitativ 
innehålls analys. 
Donobedian`s 
vårdkvalitativt 
mätsyst 

 

4 teman:  
1. Flertalet patienter är nöjda med informationen de fått och 
haft positiva erfarenheter från sjukhuset. 
2. Sämre omvårdnad  
3. Fysiska behov inte tillgodosedda 
4. Informationsbehov inte tillgodosedda 
 
 
 

K II 

 

 

 

 
Erdmann et 
al. 
2013 
Brazil 
 

Att försöka förstå meningen 
i livsprocessen för patienter 
som genomgår kirurgisk 
koronar revascularisering 
och att framställa en 
förklaringsteori. 

Kvalitativ metod. 
Halvstrukturerad 
individuella 
intervjuer med en 
öppenfråga i 
början 
Strategiskt urval 

N = 33 
>18 år 
4 grupp, 
patienter, 
sjuksköterskor, 
hjärtläkare. 
(N = 0) 

Grounded theory 
analys 

 

Den paradigmatiska modellen bestod av 11 kategorier som 
delades i 5 delgrupper. Kärnkategoriet: patienter uppfattade den 
koronar revasculariserings processen som en möjlighet att 
fortsätta vara vid liv samtidigt som de konfronterades med 
betydande livsstilsförändringar.  
1) Vårdkontexten 
2) Sjukdoms orsak 
3) Påverkande tillstånd i patienternas livsprocess 
4) Strategier 
5) Konsekvenser 

 
 
K II 

 

 

 

 
Flanagan et 
al. 2010 
USA 

Att förstå patienters 
livserfarenheter första och 
andra år efter ICD operation  

Kvalitativ, 
fenomenologisk 
och hermeneutisk 
studie. Strategiskt 
urval. 
Ostrukturerade 
intervjuer per 
telefon.  

N=14 
21-84 årsålder 
6 kvinnor/8 
män 
(N=0) 

Induktiv analys 
(Van Manen`s 
metod) 

 

4 teman  
1. Tacksamhet kontra rädsla. 
2. Behålla struktur och rutiner för att behålla meningen av sig 
själv 3. Isolering och sårbarhet: deltagarna kände sig nedtyngda 
av närstående. Utanförskap för att inte kände sig självständiga 
och otillräckliga. 
4. Bli lämnad och ännu ha sorgearbete 
5. Sökande efter råd och beslutfattande 
 

K I 
 
 

Flemme et 
al. 
2011 
Sverige 

Att undersöka det centrala i 
livserfarenheterna hos 
patienter med ICD och hur 
de handskas med det 
dagliga livet. 

Kvalitativ metod 
Ostrukturerade 
intervjuer 
Strategiskt urval 

N=16 
31-78 årsålder 
7 kvinnor/9 
män 
(N=0) 

Grounded theory 
analys 

Huvudkategori: patienterna levde med ovisshet om ICD och sin 
sårbara hälsa som de införlivade i deras dagliga liv med hjälp 
av fyra copingstrategier. 1) Planering och begränsning av vissa 
dagliga aktiviteter. 2) Roa sig, ha dagliga fysiska eller mentala 
aktiviteter för att försöka glömma hälsoproblemen samt 
undvika ensamhet. 3) Accepterandet av att vara ICD bärare och 
deras nya livssituation. 4) Omvärdering av livet 

K I 



 

 
 

Gulanick et 
al. 
1998 
USA 

Att undersöka patienters 
reaktion efter livsstil 
förändrings förslag efter 
PTCA operation, att 
identifiera hinder och 
underlättande faktorer som 
minskar risker, att hitta 
informationskällor för hälsa 
och att locka fram förslag 
för sjukvårds interventioner 
som kan hjälpa patienternas 
i deras långa återhämtning 

Kvalitativ 
Focusgrupps 
intervjuer med 
öppna frågor i 
slutet. 
Strategiskt urval 

N=45 
34-74 årsålder 
19 kvinnor/26 
män 
(N=0) 

Grounded Theory 
Konstant 
komparativ 
metod 

Tema 1. Försöka kontrollera sin sjukdom genom framgångsrik 
livsstilsförändring 
Tema 2. Kompromissande med livsstilsrekommendation för att 
behålla sin livskvalitet. 
Tema 3. Frustration att utföra livsstilförändringar.  
Tema 4. Känslor av vanmakt över att inte kunna stoppa 
sjukdomens fortskridande. 
Tema 5. Accepterandet av sina sjukdomars ovissa natur. 
Tema 6. Bekymmer om den ovissa framtiden 
Erhållen hälsoinformation 
Hinder för livstilförändring 
Underlättande faktorer för livstilförändring 
Förslag för att förbättra sjukvårdens service. 

K I 
 

Higgins et 
al. 
2000 
Australia 
 
 
 

Att beskriva patienters 
uppfattningar om 
återhämtningen efter 
koronarangioplasti 
 
 
 

Kvalitativ studie 
Halvstrukturerade 
djupa intervjuer 
 
 
 
 
 
 
 
 

N=11 
>18 år 
3 kvinnor/ 8 
män 
(N=0) 
 
 

Grounded 
Theory, 
konstant 
jämförande 
analys 

 Tre centrala kategorier 
 
1 Medvetenheten om problemet. 
2. Copingstrategier 
3. Uppskattande av den nya situationen 

K II 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kamphuis et 
al. 2004 
Holland 

Att undersöka hur ICD 
patienter uppfattar sitt liv 
första året efter ICD 
operationen 

Kvalitativ metod 
(del i en lång 
kvantitativ studie) 
halvstrukturerade 
intervjuer 

N = 42 
32-61 årsålder 
7 kvinnor/35 
män 
(N=0) 
 
 
 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

 

7 kategorier 
 
1. Fysisk försämring  
2. Kognitiva förändringar av kortidsminnet. 
3. Social stödet sig i.  
4. Självständighet. 
5. Kontakt med läkare 
6. Konfrontation med dödligheten 
7. Osäkerhet vid tanken av att få en chock.  
 

K II 
 
 
 
 
 
 
 

Letterstål et 
al. 2010  
Sverige 

Att kartlägga patientens 
livserfarenheter av öppen 
abdominal aortaaneurysm 
kirurgi och den givna 
vården 

Kvalitativ, 
deskriptiv studie 
Narrativa och 
halvstrukturerade 
intervjuer 
Strategiskt urval 

N= 10 
55-83 
4 kvinnor/6 
män 
(N=0) 
 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

14 tema och 37 undertema ordnade i tre faser. 
 
Fas 1: patientens erfarenheter före kirurgi 
Fas 2: patientens erfarenheter under sjukhusvistelse. 
Fas 3: patienters erfarenheter av att vara hemma. 

K I 
 
 
 
 
 



 

 
 

Lloyd-
Williams et 
al.  
2005 
England 
 

Att ta reda på 
sjuksköterskors och 
patienters uppfattningar om 
erfarenheten av 
sjuksköterskestyrd 
omvårdnad speciell inriktad 
på hjärtsvikt i 
primärvården. 

Kvalitativ studie 
(Del i en pilot RCT 
studie med 
sjuksköterskeled 
intervention under 
14 månaders) 
Halvstrukturerade 
Intervjuer 
Strategiskt urval 

N= 15 
60-88 
2 kvinnor/13 
män 
(N=0) 

Grounded theory, 
konstant 
jämförande 
analys 

4 kärnkategorier 
1. Kommunikation 
2. Interventionens undersökningar 
3. Tillhandahållande av rådgivning och egenvård 
4. Läkemedel 
 
 

K II 

Malm & 
Hallberg 
2006 
Sverige 
 
 
 
 
 
 

Att studera patientens 
dagliga livserfarenheter 
med en pacemaker 

Kvalitativ studie 
Semistrukturerade 
intervjuer med 
öppenfråga i 
början. 
Strategiskt urval 
med största 
variation av 
deltagarna. 

N= 13 
22 - 82 årsålder 
7 kvinnor/6 
män 
(N=0) 

Grounded Theory Två kärnkategorier 
1)Socialt deltagande 
2)Emotionellt tillstånd 
 

K I 

Martinsen & 
Moen 
2010 
Norge 
 
 

Att undersöka patienters 
informations och 
kommunikations behov, 
rapporterade tre månader 
post CABG kirurgi.   

Kvalitativ studie 
Semistrukturerade 
intervjuer 
Strategiskt urval 

N = 10 
45 – 64 
6 kvinnor/4 
män 
(N = 0) 

Kvalitativ, 
manifest och 
latent 
innehållsanalys 

Tre huvudteman 
1. Dramat: tankar om livets existentiella frågor, 
livsförväntningar och överlevnad.  
2. Oväntade utmaningar:  
3. Informationserfarenheter 

K I 

Radcliffe et 
al. 
2009 
England 
 
 
 

Att utforska patienters 
erfarenheter och 
uppfattningar av primär 
angioplasti behandling mot 
hjärtattack. 

Kvalitativa 
Halvstrukturerade 
intervjuer.  
Strategiskt urval 

N= 15 
35 – 74 
årsålder 
4 kvinnor/11 
män 
(N=0) 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

4 tema 
*Förväntningar före behandlingen. 
*Positiva erfarenheter av behandlingen 
*Passivitet under det akuta skedet och efter utskrivningen. 
*Fortsatt vård och hjärtrehabiliterings service. 

K I 



 

 
 

Theobald & 
McMurray 
2008 
Danmark 
 
 
 
 
 
 
 

Undersöka vidden av 
utskrivnings problem, 
angelägenheter och behov 
av patienter och deras 
närstående efter utskrivning 
av CABG operation och 
kartlägga deltagarnas 
uppfattningar av icke 
tillgodosedda behov ett år 
senare. 

Kvalitativ studie 
Halvstrukturerade 
intervjuer  
Strategiskt urval 

N=30 patienter  
65 år, medel-
värde 
8 kvinnor/22 
män 
N=30 
närstående 59 
år, medelvärde 
27 kvinnor/3 
män 
(N=0) 

Kvalitativ, 
induktiv 
innehållsanalys 

Fem huvudteman 
Patienters uppfattningar. 
1) Hjärtkirurgin som en uppvaknande. 
2) Beslut om CABG operationen. 
3) Personlighetsförändringar efter kirurgi. 
4) Hjärtkirurgi som sista börda/last. 
5) Upptäcka olika sätt att tillfriskna 
 
 

K I 

 

 

  



 

 
 

        Bilaga 4 

 

Tabell 5. Översikt över studiens resultat och kategorier. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Studier nr 
(bilaga 4) 

Psykologiska reaktioner Fysiska reaktioner Stöd och information Copingstrategier 

1   x x 
2 x  x x 
3 x x x x 
4  x x  
5  x x x 
6 x  x x 
7 x  x x 
8 x  x x 
9 x x  x 
10 x x x x 
11 x x x x 
12   x x 
13 x  x  
14 x  x x 
15 x  x x 

16 x x x x 


