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Depressionssymtom är en vanlig postoperativ följd av en coronar arteriell bypass-

kirurgi. Varje patient upplever den postoperativa tiden olika och många olika faktorer 

påverkar depressionssymtomen. Detta är något som sjuksköterskor måste beakta i sitt 

dagliga arbete. Syftet med litteraturstudien var att undersöka olika faktorers påverkan på 

patientens upplevelse av depressionssymtom postoperativt efter en coronar arteriell 

bypass kirurgi. Artiklarna valdes utifrån sökningar i Pubmed och i Cinahl. Resultatet 

var baserat på tio artiklar som kvalitetsgranskats enligt Polit & Beck’s 

granskningsmallar. I resultatet framkom tre huvudteman som var socialt stöd, fysisk 

aktivitet och emotionell påverkan. Många patienter upplevde att dessa faktorer 

påverkade de postoperativa depressionssymtomen samt att dessa olika faktorer var både 

positiva och negativa i rehabiliteringen. Kvinnor och män hade olika upplevelse om 

vilka faktorer som var viktiga postoperativt och hur dessa påverkade på 

depressionssymtomen. Det var viktigt att stödja patienten både fysiskt, socialt och 

emotionellt samt se till hela patienten. Resultatets kliniska betydelse grundade sig i att 

det är viktigt att sjuksköterskan gör patienten delaktig i sin vård samt dela med sig av 

sin kunskap.  
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Introduktion 

Kärlkramp som är en följd av åderförkalkning är idag vanligt hos både män/kvinnor i 

hela världen och opereras ofta med Coronar arteriell bypass kirurgi (CABG
1
) (Järhult & 

Offenbartl 2006). En vanlig följd av denna operation är att patienterna drabbas av 

depressionssymtom postoperativt (Dunkel et al. 2011; Lie et al. 2012). Det finns stora 

olikheter i hur patienterna hanterar symtomen och alla patienter har olika uppfattning 

om vilka faktorer som påverkar (Dunkel et al. 2011).  Inget annat organ i kroppen är så 

förknippat med styrka och livskraft som det mänskliga hjärtat (Kendel et al. 2010) och 

detta kan vara en förklaring på varför patienter som ska genomföra en CABG utvecklar 

depressionssymtom (Gallagher & McKinley 2009). Att livsstilen förändras samt att 

patienterna kan drabbas av depressionssymtom påverkar det postoperativa förloppet och 

därför är det viktigt att vara uppmärksam på detta i omvårdnadsarbetet (Gallagher & 

McKinley 2009).  

 

Coronar arteriell bypass-kirurgi (CABG) 

En CABG innebär att blodet slussas förbi de förträningar som finns i kranskärlen 

(Järhult & Offenbartl 2006). Varje förbikoppling kallas för en bypass och görs med 

hjälp av en venbit från patienten. Oftast kommer denna ven från patientens vena 

saphena magna som sitter i benet och sys från aortan till en plats som ligger utanför 

förträngingen i ett av koronarkärlen. Mortaliteten under operationen ligger på under 1 % 

(Järhult & Offenbartl 2006). 

Fler än 55% av alla som genomgår en CABG är över 65 år (Sorensen & Wang 2009) 

och det är en av de vanligaste operationerna i välutvecklade länder (Gallagher & 

McKinley 2009). 25 % av alla som genomgår denna operation är kvinnor (Davies 

2000).  CABG minskar symtomen i hjärtsjukdomen och ökar patientens chans till ett 

bättre liv (Brandrup-Wognsen et al. 1997; Brorsson et al. 2001; Cameron et al. 1994). 

Trots att denna operation är vanlig, har en låg dödlighet och har bevisad lindring av 

kärlkramp upplever många patienter depressionssymtom efteråt (Eisenberg et al. 2005). 

Kärlkrampssymtomen innan operationen är ofta stora och patienterna är oroliga vilket 

leder till att de även preoperativt i vissa fall upplever depressionssymtom (Duits et al. 

2002).  

 

Depressionssymtom 

 

Depression är en sjukdom som drabbar människans känsloliv och kallas även för 

förstämningssyndrom (Wasserman 2003). Att vara deprimerad är att vara psykiskt 

nedstämd och sjukdomen kommer ofta smygande. Den behöver inte alltid triggas igång 

av en yttre orsak. Symptomen är bland annat nedstämdhet, förlorad glädje och intresse, 

aptitförändringar, förändrad motorik, nedvärderande självbild, trötthet, 

koncentrationssvårigheter, självmordstankar och ångest (Kendel et al. 2010; Wasserman 

                                                           
1 * CABG- engelska förkortning av Coronar arteriell bypass kirurgi, vilken vanligen används även i svensk text. (Hjärt- lungfonden 
2014) 
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2003). Depression behöver inte alltid fastställas som en diagnos, utan patienter efter en 

CABG upplever ofta depressionssymtom som påverkar deras känsloliv utan att få en 

fastställd diagnos (Davies 2000). Depressionssymtom kan definieras som en upplevelse 

av minskad tillfredsställelse i dagliga aktiviteter, känsla av olycklighet eller känsla av 

nedstämdhet (Ebersole et al. 2005). Detta drabbar ca 20 % av patienterna som genomgår 

en CABG (Ben-Noun 1999; Connerney et al 2001). Symtomen ger en ökad risk för re-

infarkt, dödlighet och för plötsligt hjärtstopp (Blumenthal et al. 2003; Connerney et al. 

2001; Levine et al. 1996). Varför depressionssymtomen uppstår efter dessa operationer 

kan vara en existerande underliggande coping strategi eller ett nytillkommet symtom 

efter livsstilsförändringen (Blumenthal et al. 2003) 

 

Postoperativ vård efter en CABG 

Det finns ett samband mellan det postoperativa förloppet efter en CABG och 

depressionssymtomen vilket påverkar sjukhusvistelsen (Levine et al. 1996). Vanligtvis 

stannar patienterna postoperativt i fem dagar (Peterson et al. 2002). Patienter med dessa 

depressionssymtom kan stanna upp till sex-nio dagar längre än en patient utan dessa 

symtom (Levine et al. 1996) och den postoperativa längden är oftast längre för äldre 

människor än för yngre (Mouman et al. 2008; Pierson et al. 2003; Vaccarino et al. 

2003).  

Postoperativt upplever många patienter smärta och arbetar hårt för att få en bra 

rehabilitering (Druits et al 2002). I rehabiliteringen kan depressionssymtomen påverka 

patienten negativt både fysiskt och psykiskt (Duits  et al. 2002). Detta är en stress som 

de flesta upplever upp till två veckor efter utskrivning då patienten och dennes familj 

ska försöka klara sig själva så bra som möjligt (Davies 2000).   

Det är vanligt att uppleva en kortare tid med mildare depressionssymtom efter en så 

pass stor operation (Moser 2007; Salmon 1993). Längre tid av depressionssymtom leder 

till ett sämre postoperativt förlopp efter en CABG (Moser 2007; Salmon 1993). De 

patienter som upplever symtomen preoperativt, återkommer ofta flera gånger än 

patienter utan symtom och kostar sjukhuset både resurser och pengar (Perski et al. 1998; 

Pirraglia et al. 1999; Saur et al. 2001). 

 

Hälsa och livskvalitet 

Det är viktigt att tänka på att trots sjukdomstillstånd kan hälsa fortfarande upplevas och 

enligt Eriksson (1989)  är hälsa någonting man är, inte någonting man har. Det krävs 

mod och styrka för att vara hälsa och människan kämpar för att uppnå detta. Hälsa är 

någonting vackert som kommer inifrån och ett tecken på sundhet, välbefinnande och 

friskhet men inte alltid frånvaro av sjukdom (Eriksson 1989). Trots att CABG lindrar 

kärlkrampen samt tar bort symtomen upplever patienter ofta depressionssymtom efter 

operationen (Lie et al. 2012). Många upplever även att känslan av sjukdom blir större 

och detta försämrar hälsan hos patienten (Lie et al. 2012) 

Inom ämnet livskvalitet är det patientens upplevelse av sin omgivning som är av 

betydelse (WHO 1995). Människan skapar sin egen livskvalitet utifrån var de befinner i 
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livet och vilka mål, förväntningar, intressen och normer som hon/han har (WHO 1995). 

Livskvalitet kan påverkas av både subjektiva och objektiva faktorer (Munthe 2013). De 

subjektiva faktorerna kommer inifrån och kan vara svåra att ta på samt att de påverkas 

av många variabler. De objektiva faktorerna påverkas utifrån vilket i och med detta kan 

vara lättare att identifiera. Genom att patienterna får en ökad livslängd genom en CABG 

ges också chans till ökad livskvalitet då livslängd och livskvalitet har ett samband 

(Munthe 2013).  Det har visat sig att en CABG operation ökar livskvaliteten (Brandrup-

Wognsen et al. 1997; Brorsson et al. 2001; Cameron et al. 1994) hos patienterna trots att 

många upplever operationen besvärligare postoperativt än vad de tänkt sig (Lindsay et 

al. 2000). Optimal livskvalitet är individuell och alla upplever detta på olika sätt 

(Lindsay et al 2000). Trötthet och utmattning som är vanligare hos kvinnor än hos män 

är ett av de främsta symtomen den närmsta tiden efter en CABG (Schultz et al. 2005). 

Detta upplever många patienter som en påminnelse av minskad livskvalitet (Friedman 

2003; Zimmerman et al. 2004). Trots detta har de nu en ökad livslängd och en ökad 

chans till en bättre livskvalitet (Munthe 2013).  

 

Omvårdnad efter CABG 

Enligt ICN:S etiska kod för sjuksköterskor har alla sjuksköterskor ansvar för att 

tillämpa riktlinjer inom omvårdnad (Svensksjuksköterskeförening 2008). Detta gör att 

sjuksköterskans ansvar att arbeta evidensbaserat efter ny forskning blir av vikt för 

omvårdnaden (Svensksjuksköterskeförening 2008). Som sjuksköterska finns ett ansvar 

att arbeta etiskt mot patienten samt hålla sig uppdaterad inom den vetenskapliga världen 

för att ge bästa omvårdnad (Eriksson 1987). Som en del i rehabiliteringsprocessen efter 

en CABG är vägledning och hjälp någonting som sjuksköterskan måste ge patienten 

(Hunt & Pearson 2001). En viktig del i omvårdnaden är att ge relevant information till 

både anhöriga och patient. Individuell vägledning är viktigt och att motivera varje 

enskild patient för att få bästa resultat. Det är även viktigt att som sjuksköterska ha ett 

professionellt arbetssätt (Hunt & Pearson 2001). Många patienter som har genomgått en 

CABG tycker att det är viktigt att kunna prata om sina problem och ställa frågor till 

kompetent sjukvårdspersonal (Coulter et al. 1999; Goodman 1997; Hunt & Pearson 

2001; Moher et al. 2001). Patienten har även mycket känslor och smärta postoperativt 

som är viktiga att lindra (Hallbjørg 2002). Då det är en stor operation som kan ta veckor 

eller till och med månader att återhämta sig ifrån är det viktigt att se till hela människan 

både psykiskt och fysiskt (Koivunen et al. 2007). Trots att operationen är till för att 

lindra sjukdomsupplevelsen har många patienter depressionssymtom postoperativt. 

Detta är viktigt att tänka på i omvårdnadsarbetet (Koivunen et al. 2007). Det är viktigt 

att stå på samma sida som patienten och arbeta mot ett gemensamt mål (Hunt & Pearson 

2001). Andra viktiga omvårdnadsåtgärder postoperativt är övervakning av hjärtaktivitet, 

andning, blödningsrisk och cirkulation (Hallbjørg 2002).  
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Problemformulering 

Mycket forskning finns angående att depressionssymtom är en följd av CABG. Då 

dessa symtom leder till mer lidande för patienten och onödiga vårdkostnader är det 

viktigt att som sjuksköterska vara uppmärksam på detta. Inom den somatiska 

sjukvården kan det finnas svårigheter i att uppmärksamma depressionssymptom då 

mycket fokus läggs på kroppsliga besvär. För att ge bästa möjliga vård till en person 

som upplever depressionssymtom måste de faktorer som påverkar 

depressionssymtomen beaktas i omvårdnaden. Den föreliggande studien fokuserade på 

depressionssymtom som definierats i introduktionen. Patienterna behövde inte ha en 

depressionsdiagnos utan det var patienternas upplevelser av depressionssymtom, samt 

de faktorer som påverkade dessa som var av vikt för studien. Patienternas upplevelser 

blev av vikt då alla individer är olika. Målet med litteraturstudien var att undersöka 

patienters upplevelser av depressionssymtomen och vilka faktorer som spelade in i det 

postoperativa förloppet.  

 

Syfte  

Syftet var att undersöka olika faktorers påverkan på patienters upplevelser av 

depressionssymtom postoperativt efter en coronar arteriell bypass kirurgi. 

 

Frågeställning 

Vilka olika faktorer påverkar patientens upplevelser av depressionssymtom?  
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Metod  

En litteraturstudie är en summering av ett ämne som är av intresse som oftast grundar 

sig i en frågeställning (Polit & Beck 2012).  

I litteraturstudien användes Polit och Becks modell (2012, s. 96) ”Flow of tasks in a 

litteratur review” som en grund för att fördjupa sig i studien. Modellen är uppbyggd på 

nio olika steg som har tolkats och översatts till svenska (Polit & Beck 2012).  

 

Figur 1, Modell för litteraturstudie. Fritt tolkad och översatt, Polit & Beck (2012). 

Litteratursökning  
Enligt steg ett i Polit & Beck’s (2012, s. 96) skrevs frågor till syftet för att försäkra sig 

om att det som söktes på i databaserna svarade mot syftet.  

Enligt steg två och steg tre startades sökningen av artiklar i databasen Swemed för att 

hitta MeSh-termer och headings på engelska.  

Cinahlsökning: För att visa hur stort området som skulle bearbetas i studien var gjordes 

först en sökning på alla sökorden var för sig. Coronary artery bypass gav 7 733 

artiklar, postoperative 50 581 och depression 63 908. Dessa sökorden kombinerades 

sedan och ett resultat på 52 träffar hittades. Limitations på sökningarna var att artiklarna 

inte skulle vara äldre än 10 år gamla och att de skulle vara peer reviewed (tabell 1).  

Pubmedsökning: Även i pubmed gjordes en omfattande sökning av orden separat för att 

se hur stora områdena i litteraturstudien var även i denna databas. Sökningen på 

coronary artery bypass gav 58 383, postoperative 587 906 och depression 313 259. I 

denna databas gjordes även en sökning på nurs* som är ett fritextord för att få ett 

omvårdnadsperspektiv på artiklarna. Antalet träffar blev då 317 409. Sökorden lades 

sedan ihop och antalet träffar blev då 30 artiklar. Patients experience lades även till på 

grund av att få ett patientperspektiv på artiklarna. Limitations i Pubmed var även där 10 

år (tabell 2).  

1. Formulera och 
definiera primära och 

sekundära frågor. 

2. Bestäm sökstrategi 
som tillexempel 
databaser och 

sökord. 

3. Insamling av 
primära artiklar. 

Dokumentera 
tillvägagångssätt. 

4. Definiera vilka 
artiklar som är 

relevanta. Ta bort 
irrelevanta artiklar. 

5. Granska artiklarna .  

6. Uttag av relevant 
information från 

studierna.  

7. Kritisera och 
utvärdera studierna. 

8. Analysera, 
integrera 

information. Sök efter 
teman.  

9. Sammanställ 
studierna.  
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Tabell 1: Cinahlsökning. 

Databas: Sökord: Antal 

träffar: 

Urval 1: Urval 2: Urval 3: 

Cinahl S1: Coronary 

artery bypass 

7 733    

Cinahl S2: 

Postoperative 
50 581    

Cinahl S3: 

Depression 
63 908    

Cinahl* S5: S1 AND 

S2 AND S3 
52 24 8 7 

 Totalt: 52 24 8 7 

* Limitations 2004-2014. Peer reviewed.  

 

Tabell 2: Pubmedsökning. 

Databas: Sökord: Antal träffar: Urval 1: Urval 2: Urval 3: 

Pubmed S1: Coronary 

artery bypass 

58 383    

Pubmed S2: 

Postoperative 

587 906    

Pubmed S3: 

Depression 

313 259    

Pubmed S4: Nurs* 317 409    

 

Pubmed S5: Patients 

experiences 

33 537    

Pubmed* S6: S1 AND 

S2 AND S3 

AND S4  

30  6 1 1 

Pubmed* S7: S1 AND 

S3 AND S4 

AND S5 

12 (5) 5 2 2 

Pubmed* S8: S1 AND 

S2 AND S3 

AND S4 AND 

S5 

6 (6) 0 0 0 

 Totalt: 47 11 3 3 

*Limitations: 2004-2014. () – Interna dubletter till sökning 6. 
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Inklusionskriterier 

Studiens inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara peer reviewed och de skulle 

vara på svenska, norska eller engelska. Artiklarna skulle innefatta kvinnor och män då 

båda könens uppfattningar var av vikt. Artiklar med resultat från bara kvinnor eller bara 

män inkluderades. Personerna i artiklarna skulle vara över 18 år och de skulle vara 

publicerade mellan år januari 2004 och augusti 2014 då sökningen gjordes. Då syftet 

var att belysa patienternas upplevelser så skulle studierna ha ett patientperspektiv. 

 

Exklusionskriterier 
Då syftet var att undersöka depressionssymtom skulle inte deltagarna i studierna ha 

någon bakomliggande psykiatrisk diagnos. Artiklarna fick inte heller vara review-

artiklar. 

 

Urval 1 

Urval 1 gjordes genom att undersöka titel och abstract i artiklarna enligt steg fyra. 

Granskningen gav sammanlagt 35 artiklar som gick vidare till urval två. En artikel 

saknade abstract men gick ändå vidare till urval 2 för fortsatt granskning. Antalet 

externa dubbletter som hittades mellan de två olika databaserna var tio stycken.  

I Cinahl hittades inga interna dubbletter då endast en sökning gjordes. I Pubmed 

hittades elva interna dubbletter utifrån litteratursökning 6 (tabell 2). Genom att läsa 

abstract på alla artiklar föll hälften bort, då de inte passade in på syftet. Artiklarna 

handlade inte om postoperativa depressionssymtom eller CABG.  

 

Urval 2 

Enligt steg fem och sex granskades artiklarnas metod och resultat för att se att de stämde 

överens med syftet i studien. De artiklarna som inte kom vidare till urval tre togs bort då 

de inte svarade eller var specifika nog mot syftet.  Artiklar som handlade om andra 

hjärtoperationer än CABG togs bort då det var just depressionssymtomen efter denna 

typ av operation som författarna var intresserade av. Från urval två gick 11 artiklar 

vidare till urval tre.  

 

Urval 3 

Enligt steg sju granskades artiklarna och författarna använde då granskningsmallarna 

guide to an overall critique of a quantitative research report och guide to an overall 

critique of a qualitative resarch report (Polit & Beck 2012 s. 115). En av de kvalitativa 

artiklarna föll bort i urval tre då artikeln inte hade något abstract. Artikeln var heller inte 

granskad av någon etisk kommitté och enligt författarna var litteraturgenomgången för 

kort, då den inte redogjorde ordentliga förkunskaper (Polit & Beck 2012 ). Då artikeln 

bara innefattade fyra patienter och var en pilotstudie var den inte tillräckligt pålitlig att 

ha med i litteraturstudien.  Det blev en för smal studie med för få deltagande. Det 
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framgick heller inte i artikeln om forskarna hade någon speciell träning i intervjuteknik 

eller vilken typ av frågor som ställdes. Ingen sammanfattning i form av modeller fanns 

heller inte att hitta i artikel (Polit & Beck 2012). Efter det tredje och sista urvalet 

återstod tio artiklar till resultatet.  

 

Databearbetning  

Steg åtta innebar att författarna först läste igenom alla artiklar som gått vidare till urval 

3 individuellt. Tillsammans summerades därefter artiklarna i en matris (Bilaga 1). 

Överstrykningspennor användes för att extrahera relevant information hos alla artiklar 

individuellt av båda författarna. Meningar skrevs upp tillsammans för att se vilka olika 

teman som växte fram till resultatet. Artiklarna delades sedan in i kvalitativa och 

kvantitativa för att få med patienternas upplevelser både i siffror och ord. Detta gjordes 

för att få med alla upplevelser samt att få en generell och en djupare uppfattning 

gentemot syftet. Efter detta genomfördes en andra granskning av artiklarna, där stödord 

skrevs upp till resultatet. Stödorden klipptes ur och lades i olika högar på skrivbordet 

efter vilka gemensamma nämnare som framkom. De gemensamma nämnarna 

utvecklades till tre stycken teman; Socialt stöd, fysisk aktivitet och emotionell 

påverkan samt att underteman till varje tema uppstod.  

Steg nio innebar att materialet sammanställdes till resultatet.  

 

Etiska överväganden 

Då alla artiklar innefattade patientupplevelser var det ett krav att forskarna följt etiska 

principer enligt etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden (Sykepleiernes 

samarbeid i Norden 2003). Forskaren måste ha uppfyllt följande fyra krav: Deltagarna 

skulle ha fått tydlig information från forskaren, det skulle vara frivilligt att delta i 

studien, obehöriga skulle inte ta del av deltagarnas information och forskaren skulle ha 

deltagarens hälsa i fokus (Sykepleiernes samarbeid i Norden 2003).  

För att inte egna åsikter skulle påverka materialet lästes materialet först individuellt och 

därefter bearbetades det gemensamt. Alla resultat har tagits med i bearbetningen 

(Forsberg & Wengström 2003). Etiska ställningstaganden som författarna tog i sitt 

arbete är att inte ändra ordens innebörd och låta information falla bort mellan engelska 

till svenska. Författarna har gått till primärkällan och inte andrahands refererat. Alla 

artiklarna som tagits med i litteraturstudien har analyserats och granskats av båda 

författarna för att inte gå miste om viktig information. Artiklar som inte fanns i 

databaserna beställdes och valdes inte bort på grund av omständigheterna. Författarna 

har även noggrant granskat artiklarnas resultat och endast använt de tio artiklarnas 

resultat till litteraturstudiens resultat.  
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Resultat 

Litteraturstudiens resultat består av tio artiklar var av sju kvantitativa och tre kvalitativa. 

De huvudteman som uppstod var socialt stöd, fysisk aktivitet och emotionell påverkan. 

Till dessa teman uppstod även undertemana familj och vänner, sjukvårdspersonalens 

stöd, rehabilitering, aktivitet i det dagliga livet, känslan av förändrad livskvalitet, 

rädsla och sexualitet, oro inför det kommande arbetslivet och känslan av förändrad 

personlighet. 

  

 

 

 

Figur 2: Faktorer som påverkar depressionssymtom. 
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Socialt stöd 

Då socialt stöd är en viktig faktor för patienternas upplevelser av depressionssymtom 

postoperativt uppstod detta tema som i sin tur delades in i två olika underteman. Dessa 

underteman blev familj & vänner och sjukvårdspersonalens stöd. 

Temat socialt stöd återfanns i åtta artiklar av tio (Doering et al. 2005; Doering et al. 

2006; Lie et al. 2012; Kendel et al. 2010; Koivunen et al. 2007; Okkonen et al. 2005; 

Sörensen & Wang 2009; Tolmie et al 2006). Av artiklarna var fem kvantitativa och tre 

kvalitativa. Artiklarna hade olika ursprungsländer var av två från Finland, tre från USA, 

en från Tyskland, en från Norge och en från Storbritannien.  

Familj och vänner 

De kvinnor som upplevde mer bröstsmärtor, depressionssymtom, orolighet och 

hopplöshet postoperativt var de som levde ensamma enligt Okkonen & Vahanen (2005). 

Kvinnorna upplevde även att den sociala glädjen försvann, att umgänget blev mindre 

samt att de stängde in sig mer efter operationen (Doering et al. 2005; Doering et al. 

2006). I en artikel (Koivunen et al. 2007) uppgav kvinnorna att om de hade ett stort stöd 

runtomkring sig så underlättade återhämtningen. Även männen upplevde att om de hade 

ett stort stöd av fruar, andra familjemedlemmar och vänner underlättade det 

rehabiliteringen. Både kvinnorna och männen kände sig gladare och fick en mer positiv 

syn på livet samt att de upplevde att de fick mindre depressionssymtom av detta stöd. 

Dock beskrev flera kvinnor att de fick mer energi från familj och vänner än männen 

(Koivunen et al. 2007). Att engagera sig i aktiviteter utanför hemmet, som hjälpte dem 

att återgå till sitt sociala liv, var något som kvinnorna såg som en fördel. Till skillnad 

från männen var kvinnorna tidigare i rehabiliteringen med att delta i fritidsaktiviteter. 

Flertalet män upplevde att trots att fruarna var ett stort stöd så tog äktenskapet stryk av 

sjukdomen. Detta på grund av humörsvängningar, irritabilitet, minnesproblem och 

impotens (Koivunen et al. 2007). Patienterna upplevde dock att irritabiliteten blev 

mindre ju mer tid som gick efter operationen (Lie et al. 2012). Trots detta umgicks 

männen mest med familjen och ville gärna ha familjemedlemmar nära så ofta det bara 

gick (Koivunen et al. 2012). I artiklarna av Okkonen et al. (2005) där 225 män och 54 

kvinnor deltog och Koivunen et al. (2007) där sex kvinnor och åtta män deltog, visade 

på att både män och kvinnor som levde ensamma innan operationen  

utvecklade mer depressionssymtom postoperativt än patienter med familjestöd. 

 

I artiklarna av Sörensen & Wang (2009) och Kendel et al. (2010) framkom det att 

personer med mindre socialt stöd inte upplevde mer depressionssymtom än patienter 

med mycket stöd. Flera av patienterna med stor familj upplevde att deras rehabilitering 

försämrades då de inte hade tid för egen reflektion eftersom familjen tog mycket tid 

(Tolmie et al. 2006). Andra patienter förklarade att de blev mer lättirriterade (Lie et al. 

2012; Tolmie et al. 2006), mer själviska och hade kortare temperament än innan 

operationen. Detta resulterade i att de tog avstånd från familjemedlemmar på grund av 

irritation och upplevde att familjen inte förstod vad patienten gått igenom (Tolmie et al. 

2006).  Efter några månader postoperativt började kvinnorna känna sig mer oroliga för 

sin familj än för sig själva och dessa tankar spelade också in på att oron för familjen 

ledde till depressionssymtom (Koivunen et al. 2007).  
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Sjukvårdspersonalens stöd 

För vissa patienter var stödet från sjuksköterskan av vikt för rehabiliteringen samt 

depressionssymtomen på sjukhuset (Sorensen & Wang 2009). Orsaken till detta var att 

sjuksköterskan använde sig av individanpassad vård som innefattade emotionellt stöd, 

information och materiellt stöd. Sorensen & Wang (2009) visade att den avsatta tid som 

sjuksköterskan gav patienten betydde mycket och att de lyssnade aktivt var ett stöd. Det 

visade sig att patienter som fått socialt stöd från sjuksköterskorna upplevde mindre 

depressionssymtom och mindre psykiska besvär (Sorensen & Wang 2009).  I Lie et al. 

(2012)  beskriver patienter hur sjukvårdspersonalen har påverkat dem negativt efter 

operationen genom att inte ge relevant information och visa stöd. Detta gjorde att de 

kände sig oroliga och upplevde depressionssymtom då de inte visste vad som var 

vanligt att uppleva postoperativt. Det sociala stödet visade sig också vara viktigt för 

familjemedlemmar och partners. Många ville veta var de kunde vända sig med frågor 

och funderingar (Lie et al. 2012). 

För männen var sjukvårdspersonalen av större vikt än för kvinnorna då männen nämner 

dessa som ett socialt stöd (Koivunen et al. 2007).  Männen upplevde vården som 

flexibel och att det tidiga stödet fick var av vikt för rehabiliteringen. I slutet av 

rehabiliteringen krävdes ingen handledning av sjukvårdspersonalen då männen kände 

att de inte hade det behovet. Hos kvinnorna nämns däremot inte sjukvården som en del i 

den sociala rehabiliteringen men det fanns hjälp för de patienter som sökte upp stödet 

(Koivunen et al. 2007). Detta resulterade i att kvinnorna kände sig osäkra i slutet av 

rehabiliteringen och visste inte hur de skulle gå vidare. Vissa sökte sig tillbaka till 

sjukvården och andra sökte ingen vidare vård. Detta ledde till att en del kvinnor 

upplevde osäkerhet, depressionssymtom och ensamhet mer än sex månader efter 

operationen (Koivunen et al. 2007). Flera patienter upplevde att sjuksköterskan ville att 

de skulle hoppa och dansa runt på ett barnsligt sätt under rehabiliteringen (Tolmie et al. 

2006). Detta gjorde att flera upplevde sjukvårdspersonalen som ett svagt socialt stöd 

(Tolmie et al. 2006).  

 

Fysisk aktivitet  

Hur patienten mådde postoperativt efter en CABG varierade beroende på hur mycket 

fysisk aktivitet patienten orkade utöva. Därför framkom detta tema med undertemana 

rehabilitering och aktivitet i det dagliga livet. 

Temat fysisk aktivitet återfanns i samtliga tio artiklar (Doering et al. 2005; Doering et 

al. 2006; Gallagher & McKinley 2009; Lie et al. 2012; Kendel et al. 2010; Khoueiry et 

al. 2011; Koivunen et al. 2007; Okkonen et al. 2005; Sörensen & Wang 2009; Tolmie et 

al 2006). Av dessa tio artiklar var tre kvalitativa och sju kvantitativa. Ursprungsländerna 

var två från Finland, fyra från USA, en från Tyskland, en från Australien, en från 

Storbritannien och en från Norge. 
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Rehabilitering 

Rehabiliteringen efter en CABG var viktig då många patienter upplevde mindre 

depression av fysisk aktivitet (Kendel et al. 2010; Tolmie et al. 2006). Det har visat sig 

att patienter som innan operationen har haft en hög fysisk aktivitet har fått ett bättre 

resultat av rehabiliteringen postoperativt (Lie et al. 2012). Deltagande i rehabilitering 

var också viktigt att uppmuntra då patienterna fick en positiv inställning till livet efter 

operationen och fokus läggs på vad patienten själv kan göra (Gallagher & McKinley 

2009).  

I Koivunen et al. (2007) beskrev kvinnorna att den första tiden av rehabiliteringen var så 

pass tuff att den bara handlade om att överleva. Deras fysiska funktion var extremt 

begränsad och de klarade endast av ett fåtal uppgifter åt gången. Humöret växlade 

därför från glädje till upplevelsen av depressionssymtom de första två månaderna 

(Koivunen et al. 2007).  

Fysisk aktivitet är har en roll i rehabiliteringsarbetet och man kunde se att det upp till ett 

år efter operationen hade en betydande roll i rehabiliteringen (Kendel et al. 2010). En 

önskan av många efter operationen var att få större tillgång till 

rehabiliteringsmöjligheter, då långa sträckor av bilkörning till rehabiliteringen blev 

ytterligare ett problem de var tvungna att överkomma (Lie et al. 2012). Många patienter 

tyckte att rehabiliteringsprogrammet var till god hjälp och att det saknades när 

rehabiliteringen var över (Gallagher & McKinley 2009; Tolmie et al. 2006). Män och 

kvinnor visar på liknande tendenser till att utveckla depressionssymtom om den fysiska 

aktiviteten uteblir (Khoueiry et al. 2011; Doering et al. 2005). Symtom efter operationen 

exempelvis förändringar i smärtintensitet, muskelstelhet och ömhetskänslor var orsaker 

till att patienten inte fick en bra rehabilitering (Lie et al. 2012). Rädslan för att förvärra 

symtomen och skada kroppen mer än att hjälpa den var någonting som många patienter 

blev påverkade av (Lie et al. 2012). Trots att många tyckte rehabiliteringen var bra 

(Gallagher & McKinley 2009; Tolmie et al. 2006) avslutade några patienter 

rehabiliteringen på sjukhuset då de antingen tyckte att personalen gick för fort fram eller 

att övningarna var för äldre personer (Tolmie et al. 2006). Den fysiska rehabiliteringens 

resultat går upp och ner under det postoperativa förloppet, vilket gör att 

depressionssymtom kan uppkomma trots fysisk aktivitet då man kan bli besviken på sig 

själv och sin kropp (Koivunen et al. 2007;Tolmie et al. 2006).  

Aktivitet i det dagliga livet 

Patienter som genomgått en CABG beskrev hur deras aktiva liv har påverkats till det 

bättre efter operationen (Tolmie et al. 2006). Saker de inte kunde göra innan 

operationen blev nu möjliga och många upplevde det som en andra chans i livet. En 

patient beskrev att hans kropp efter några månader kändes helt fantastisk (Tolmie et al. 

2006). De flesta patienterna kände sig mest immobila en månad efter operationen men 

under de följande två månaderna efter det återgick det mesta till det normala (Khouiry et 

al. 2011). 

Flera patienter berättade om hur deras fysiska hälsa förbättrats märkbart och hur 

operationen förändrade deras liv fysiskt (Okkonen & Vanhanen 2006). Aktivitetsnivån 

beskrevs som högre och att gå längre sträckor var längre inte ett problem (Lie et al. 

2012; Tolmie et al. 2006). Den höjda aktivitetsnivån gjorde dock att många patienter 
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blev utmattade och trötta (Doering et al. 2005) och ibland behövde gå och lägga sig och 

sova under dagen (Lie et al. 2012). Då resultatet efter denna operation oftast är positivt 

höjs förväntningarna hos patienterna som står inför operationen. Detta gjorde att många 

upplevde depressionssymtom då kroppen inte hängde med på det sättet man hade 

förväntat sig. Några patienter beskrev det som att de hoppats på ett bättre resultat och 

genom detta blev de besvikna när operationen inte levde upp till förväntningarna (Lie et 

al. 2012; Tolmie et al. 2006). Speciellt kvinnor beskrev hur deras fysiska aktiviteter 

blev lidande vilket i sin tur ledde till mer depressionssymtom (Doering et al. 2006; 

Sorensen & Wang 2009; Tolmie et al. 2006). Dagliga aktiviteter som man tidigare inte 

upplevt som ett problem kan efter operationen bli svårare att utföra och många kvinnor 

och män oroade sig över att inte kunna utföra hushållsarbete som förut (Koivunen et al. 

2007). Männen var under den första perioden efter operationen oroliga och osäkra på sin 

fysiska kapacitet (Koivunen et al 2007) och bilkörandet som tidigare varit en frihet blev 

svårare, vilket gjorde att många kände sig otillräckliga och upplevde 

depressionssymtom (Tolmie et al. 2006).  

 

Emotionell påverkan 

Då den emotionella påverkan också spelade in i det postoperativa förloppet var det 

viktigt att belysa vilka möjligheter och hinder patienten stod inför. Till emotionell 

påverkan uppkom fyra underteman. Dessa var känslan av förändrad livskvalitet, rädsla 

och sexualitet, oro inför det kommande arbetslivet och känslan av förändrad 

personlighet.  

Temat emotionell påverkan återfanns i åtta av tio artiklar (Doering et al. 2005; Doering 

et al. 2006; Gallagher & McKinley 2009; Lie et al. 2012; Khoueiry et al. 2011; 

Koivunen et al. 2007; Okkonen et al. 2005; Tolmie et al 2006). Av dessa var tre 

kvalitativa och fem kvantitativa. Ursprungsländerna var två från Finland, tre från USA, 

en från Australien, en från Norge och en från Storbritannien.  

 

Känslan av förändrad livskvalitet 

Livskvaliteten postoperativt efter en CABG upplevde många ökade vilket gjorde att 

många av patienterna skulle ha valt att göra om operationen igen, om det var nödvändigt 

trots att många upplevde depressionssymtom. Det visade sig i artikeln av Khoueiry et al. 

(2011) att de patienter som led av milda till måttliga depressionssymtom tyckte att deras 

livskvalitet minskade en månad postoperativt men att den sedan ökade och tillslut blev 

normal. De som led av svårare depressionssymtom tyckte bara att livskvaliteten ökade 

postoperativt (Khoueriy et al. 2011). Trots att den stora operationen och den 

postoperativa tiden var väldigt påfrestande för patienten upplevde många att deras 

livskvalitet ändå ökat under de första åren efter operationen (Tolmie et al. 2006; 

Koivunen et al. 2007). Många upplevde dock att de levde på lånad tid då kirurgen inte 

alltid kunde redogöra hur mycket längre livet skulle bli efter operationen vilket i sin tur 

ledde till minskad livskvalitet och en ökad grad av depressionssymtom (Tolmie et al. 

2006). Faktorer som påverkade symtomen av depression postoperativt var 

sömnsvårigheter, isolering och känslan att inte ha kontrollen. Dessa symtom förstärkte 
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känslan av försämrad livskvalitet och påverkade depressionssymtomen de första 

dagarna efter operationen (Doering et. al 2005).  

Depressionssymtom kunde även leda till olika komplikationer, bland annat 

sårinfektioner som sänkte livskvaliteten avsevärt (Doering et al. 2005; Gallagher & 

McKinley 2009). Sårinfektionerna förlängde även det postoperativa förloppet och 

arbetet med rehabiliteringen fördröjdes (Doering et al. 2005; Gallagher & McKinley 

2009; Lie et al. 2012). Stress var också en faktor som påverkade livskvaliteten negativt 

och därigenom påverkade depressionssymtomen, patienterna försökte undvika 

situationer som var psykiskt och emotionellt påfrestande (Tolmie et al. 2006). För att 

stressen inte skulle bli för jobbig var det viktigt med en planerad vardag så att 

patienterna inte blev negativt påverkade (Tolmie et al. 2006).  

Känsla av nedstämdhet och ledsamhet var vanligt och sänkte också det livskvaliteten 

som i sin tur påverkar depressionssymtomen (Doering et al. 2006). Faktorer som också 

påverkade livskvaliteten var sömnsvårigheter (Lie et al. 2012), aptitlöshet och 

viktminskning. Enligt Doering et al. (2006) var alla dessa faktorer vanliga för 

utveckling av depressionssymtom. Sömnlöshet uppkom också genom att flera av 

patienterna upplevde det svårt att ligga på sidan där hjärtat var placerat (Lie et al 2012). 

Många kände även hopplöshet, koncentrationssvårigheter och lågt självförtroende 

(Doering et al. 2006; Doering et. al 2005) samt bröstsmärtor (Lie et al. 2012) efter 

operationen och i artikeln av Okkonen & Wanhanen (2006) framkommer hur kvinnor 

upplevde kraftigare smärtor än vad männen gjorde postoperativt. De yngre patienterna 

hade också mer känsla av obehag och smärtor i bröstet än vad de äldre hade och detta 

påverkade livskvaliteten som ökade depressionssymtomen (Okkonen & Vanhanen 

2006). 

 

Rädsla och sexualitet 

Många patienter både kvinnor och män upplevde rädsla över att inte få tillbaka 

sexlusten efter en CABG (Lie et al. 2012). De ansåg att det var ett viktigt ämne att prata 

om då de var mycket smärtpåverkade och oron att hjärtat skulle försämras var stor 

postoperativt vilket var en faktor som påverkade depressionssymtomen (Lie et al. 2012). 

Impotens och erektionsdysfunktion var ett av problem som männen upplevde. Detta 

ämne hade många män svårt att prata om, både med sin partner och med 

sjukvårdspersonalen. Männen tyckte att ämnet sexualitet var viktigt att ta upp, då många 

oroade sig över impotens och om förändring skulle ske efter operationen (Koivunen et 

al. 2007; Lie et al. 2012)  

 

Oro inför det kommande arbetslivet 

Ett viktigt mål i livet efter en CABG som nästan alla patienter angav var att kunna 

återvända till arbetet och arbetsrelaterade uppgifter (Lie et al. 2012; Tolmie et al. 2006). 

Det har visat sig att patienter som har lyckats gå tillbaka till arbetet har mindre risk att 

drabbas av depressionssymtom (Tolmie et al. 2006). Patienter med högre fysisk aktivitet 

på arbetsplatsen har också visat sig ha mindre symtom på depression, än personer med 
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stillasittande arbeten (Khouiry et al. 2011). Alla som återvände till arbetet hade inte 

positiva upplevelser utan många upplevde stress vilket i sin tur gjorde att de fick gå i 

förtidspension eller bli deltidssjukskrivna. Många patienter kände att de ville ha hjälp att 

återgå till arbetet, framför allt de som hade fysiska jobb (Lie et al. 2012). Många kände 

sig osäkra och deprimerade inför framtiden och var oroliga för hur arbetet skulle 

påverka dem (Lie et al. 2012). De som återfick självförtroendet och den psykiska hälsan 

hade lättare att återvända till jobbet (Tolmie et al. 2006). Det har visat sig i en artikel att 

patienter med högre yrkesutbildning upplevde mer depressionssymtom postoperativt 

(Okkonen & Vanhanen 2006). Detta kan ha ett samband med att personer med högre 

utbildning söker oftare vård, vilket gör att de blir mer medvetna om riskerna (Okkonen 

& Vanhanen 2006). Patienter som bytte inriktning eller livsstil gick det också bättre för 

i arbetslivet (Tolmie et al. 2006). Vissa valde även att arbeta ideellt, vilket hjälpte till i 

rehabiliteringen. Många uppgav att det var viktigt att tidigt komma ut på 

arbetsmarknaden och inte fastna i hemmet då det är lättare att känna av 

depressionssymtomen då (Tolmie et al. 2006). I studien av Lynn et al. (2005) var den 

största anledningen till att folk hoppade av studien att de återvände till arbetet och hade 

inte längre tid att delta. 

 

Känslan av förändrad personlighet 

Känsla av personlighetsförändringar efter operationen var vanligt hos patienterna 

(Tolmie et al. 2006).  Många rapporterade att de led av minnesförlust postoperativt, blev 

mer gråtmilda och känslosamma vilket gjorde att de kände av depressionssymtomen 

mer (Tolmie et al. 2006; Koivunen et al. 2007). Detta kunde triggas igång av mindre 

faktorer i vardagen. Många upplevde också att de inte riktigt kände igen sig själva 

genom att de blev mer själviska och egocentriska (Koivunen et al. 2007). Patienter 

berättade också att de känt sig mer lättirriterade, otåliga (Lie et al. 2012) och mer 

ljudkänsliga men även att inställningen till livet hade förändrats (Tolmie et al. 2006). De 

pendlade även mellan att uppleva depressionssymtom och vara glada under kort tid 

(Koivunen et al. 2007). Det var enligt dessa patienter viktigt att inte sätta för höga mål 

då det var lätt att bli besviken. Det positiva tänkandet gjorde även att 

depressionssymtomen och de negativa tankarna försvann, även om många var tvungna 

att kämpa för ett mer positivt tankesätt (Tolmie et al. 2006). En patient beskrev hur han 

fick tvinga sig själv till att tänka positiva tankar. Varje gång negativa tankar dök upp 

försökte han trycka bort dessa för att inte känna sig nere (Tolmie et al. 2006). Kvinnor 

upplevde att det var besvärligare att bearbeta negativa tankar när det var grått och 

molnigt ute (Koivunen et al. 2007). De hade en stark vilja att fortsätta framåt mot 

ljusare tider och mental hälsa (Koivunen et al. 2007). Många upplevde också att de 

tappade kontrollen och genom detta blev depressionssymtomen större (Doering et al. 

2005; Gallagher & McKinley 2009; Lie et al. 2012). Bearbetning av tappad 

självkontroll var någonting som sjukvården borde arbeta mer med ansåg några av 

patienterna i artikeln av Lie et al. (2012) då dålig information ledde till mer oro 

(Koivunen et al. 2007).  
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Diskussion  

Syftet med litteraturstudien var att undersöka olika faktorers påverkan på patienters 

upplevelser av depressionssymtom postoperativt efter coronar arteriell bypass kirurgi. 

Resultatet visade att socialt stöd, fysisk aktivitet och emotionell påverkan var de faktorer 

som påverkade patienters upplevelser. 

Det viktigaste resultatet som framkommit var att många faktorer spelade in på de 

postoperativa depressionssymtomen samt att patienters olika upplevelser påverkade 

måendet både psykiskt och fysiskt. Depressionen är som visas i resultatet påverkat av 

psykiskt mående, fysiskt mående och emotionella faktorer. Socialt stöd var en viktig 

faktor i det postoperativa förloppet och det fanns delade meningar om hur det stödet 

skulle fungera. Vissa patienter krävde ett större socialt stöd medan andra inte satte så 

stort värde vid det. Fysisk aktivitet var också en del i sjukdomsförloppet. Många 

upplevde att det fysiska måendet var direkt sammankopplat med depressionssymtomen. 

Vid mer fysisk aktivitet minskade dessa symtom. Emotionell påverkan var något som 

alla patienter upplevde olika och det har i resultatet framkommit många olika symtom 

som påverkar det emotionella måendet och i sin tur depressionssymtomen. Både 

utomstående faktorer och patientens egen uppfattning om sin kropp var av betydelse.  

 

Resultatdiskussion 

Ett viktigt bifynd som framkom i samtliga artiklar till litteraturstudiens resultat var att 

män och kvinnor hade olika uppfattning om vad som påverkade depressionssymtomen 

postoperativt. Det var därför viktigt att i resultatet lyfta fram även skillnader mellan 

kvinnor och män.  

Socialt stöd 

Två underteman framkom under temat socialt stöd: familj och vänner och 

sjukvårdpersonalens stöd. I resultatet beskrev fler kvinnor att de fick mer energi från 

familj och vänner än vad männen fick. Depressionssymtomen påverkades också 

negativt hos kvinnorna när oro för familjen uppkom efter allt fokus legat på dem själva 

under sjukdomsförloppet. Kvinnor är enligt Logsdon et al. (1998) mer känslosamma 

och känsligare för en depressionssymtom. Detta gjorde att när deras vardagliga liv 

förändrades och de upplevde depressionssymtom var det sociala stödet och vännerna 

extremt viktigt (Logsdon et al. 1998). I litteraturstudiens resultat framkom det att den 

sociala omgivningen kunde vara både positivt och negativt. Eckhardt & Swanlund 

(2008) och Tully et al. (2008) beskrev hur oron för familjeförhållandena ledde till 

depressionssymtom vilket styrker det som påvisats i resultatet angående att det sociala 

stödet även kan vara en negativ faktor. Familjen tog mycket tid och energi och detta 

gjorde att patienterna istället drog sig undan. Författarna anser att då patienterna har 

olika individuella postoperativa förlopp samt familjesituationer är det förståeligt att 

familjen kan både vara till hjälp och besvär. Som skrivet ovan var kvinnorna mer 

känslosamma och känsligare för depressionssymtom vilket också gjorde att det sociala 

stödet var av större vikt än för männen. 
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I resultatet framkom det att sjukvårdspersonalens stöd var av stor vikt både för kvinnor 

och män, då de inte visste vad de skulle förvänta sig postoperativt. Enligt Eckhardt & 

Swanlund (2008) var sjukvårdspersonalens stöd otroligt viktigt för de postoperativa 

depressionssymtomen vilket styrker litteraturstudiens resultat. Patienterna upplevde att 

oron växte vid sämre stöd och otillräcklig information från sjukvårdspersonalen 

(Eckhardt & Swanlund 2008). Logsdon et al. (1998) beskrev hur kvinnor som fått 

sjukvårdspersonalens stöd efter utskrivning från sjukhus genom exempelvis vårdboende 

har upplevt ett större socialt stöd än patienter som återvände till sitt eget boende. Detta 

styrks i resultatet där det framkommer att sjuksköterskor som ger socialt stöd minskar 

risken för depressionssymtom hos patienterna. Sjukvårdspersonalens stöd är av stor vikt 

som bevisat för att motverka depressionssymtom. Detta anser vi är viktigt att ta med sig 

in i sjuksköterskerollen. Det är viktigt att tänka på att det psykiska måendet också 

påverkar den somatiska vården samt att information är det viktigaste en sjuksköterska 

kan ge patienten. En studie har visat att depressionssymtom kan vara en vanlig följd 

även efter andra operativa ingrepp och att det sociala stödet är av vikt även vid en 

höftfraktur postoperativt (Shyu et al. 2009). Om det sociala stödet inte finns att tillgå 

kan depressionssymtom även uppkomma vid denna typ av operation (Shyu et al. 2009).  

Fysisk aktivitet 

Två underteman framkom under temat fysisk aktivitet: aktivitet i det dagliga livet och 

rehabilitering. I resultatet beskrev patienter att deras fysiska hälsa har blivit bättre efter 

operationen. Patienternas aktivitetsnivå höjdes postoperativt och aktiviteter som tidigare 

varit omöjliga blev längre inget hinder. Eckhardt & Swanlund (2008) beskriver till 

skillnad från resultatet att patienterna inte upplevde sig ha samma fysiska kapacitet som 

de tidigare haft. Dessa känslor ledde i sin tur till depression och den fysiska aktiviteten 

blev lidande. Patienterna upplevde mer smärta, kände sig svagare och mindre alerta än 

innan operationen (Eckhardt & Swanlund 2008). Det framkom även i resultatet att 

förväntningarna på operationen var stora och många kände sig ledsna och upplevde 

depressionssymtom efteråt, då känslan inte var som de hade föreställt sig. Författarna 

tror att då patienterna ser operationen som en livräddare blir många besvikna då 

följderna inte alltid blir som man har tänkt sig.  

Både kvinnor och män oroade sig för dagliga aktiviteter. Männen var oroliga och osäkra 

på sin fysiska kapacitet och kvinnorna beskrev att den fysiska aktiviteten blev lidande i 

takt med depressionssymtomen. I artikeln av Zimmerman et al. (2010) har patienterna 

genomgått två olika hjärt- bypassoperationer till skillnad från resultatet där alla 

genomgått CABG. Artikeln styrker resultatet i att männen upplevde osäkerhet i dagliga 

aktiviteter och i sin fysiska kapacitet. Kvinnornas fysiska aktivitet minskade som 

beskrivet i resultatet och deras rehabilitering gick långsammare. Då fysisk aktivitet och 

depression hänger samman anser författarna att vården har ett ansvar för patienternas 

fysiska väg tillbaka till livet.  

Litteraturstudiens resultat beskriver hur patienter med bättre fysisk hälsa innan 

operationen visar sig ha mindre postoperativa depressionssymtom. Patienter som 

genomgått en höftoperation har även de nedsatt fysisk aktivitet efter operationen och 

risk för depression (Shyu et al. 2009). Det är även här beskrivet att fysisk aktivitet innan 

operation minskar den postoperativa depressionen (Shyu et al. 2009). Sjukvården har en 

stor roll i detta anser författarna, genom att inte relevant information ges preoperativt. 
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Den fysiska aktiviteten innan operationen är väldigt viktig i flera operativa ingrepp. Det 

är viktigt att ta upp vikten av att röra sig och även förklara varför.   

Emotionell påverkan 

Fyra underteman framkom under temat emotionell påverkan: känslan av förändrad 

livskvalitet, rädsla och sexualitet, oro inför det kommande arbetslivet och känslan av 

förändrad personlighet. I resultatet beskrivs hur patienterna efter en CABG upplever att 

deras livskvalitet ökat trots depressionssymtom. Livskvaliteten påverkades av 

sömnsvårigheter, isolering, känslan av förlorad kontroll, sårinfektioner och stress. Att 

patienterna har en känsla av förlorad kontroll styrks i artikeln Eckhardt & Swanlund 

(2008). En förklaring till detta var att information från sjukvårdspersonalen inte var 

tillräcklig. Trots detta kämpade patienterna för att uppnå optimal livskvalitet efter 

operationen. Problem som uppstod postoperativt var sömnsvårigheter, smärta, 

nedstämdhet samt stress (Tully et al. 2008) och detta styrker litteraturstudiens resultat 

(Eckhardt & Swanlund 2008). Våra egna tankar grundar sig i att kropp och själ 

samverkar. Detta kan tydligt ses i detta exempel där depressionssymtom påverkar den 

fysiska kroppen genom exempelvis sårinfektion som förändrar patientens livskvalitet.  

Patienterna i litteraturstudiens resultat beskrev också hur bröstsmärtorna postoperativt 

påverkar dem och känslan av hopplöshet förändrar livskvaliteten. 

Personlighetsförändringar som påverkar livskvaliteten var att många upplever 

minnesförlust, känner sig gråtmilda, själviska och egocentriska. Herrick et al. (2004) 

belyser i sin artikel att personer med höftfrakturer som hade mer smärta också har en 

högre nivå av depressionssymtom och förändrad livskvalitet. Detta styrker 

litteraturstudiens resultat i och med att olika postoperativa tillstånd påverkar 

depressionssymtomen och livskvaliteten (Herrick et al 2004).  

Många upplevde sexualiteten som ett problem och oroade sig över hur den skulle 

påverka livet postoperativt. Många tyckte det var viktigt att ta upp detta ämne och 

kunna ställa frågor. Detta styrks i artikeln av Reese et al. (2012) där det tydligt visar på 

att den sexuella funktionen blir påverkad efter en CABG (Reese et al. 2012). Edéll-

Gustavsson & Hetta (1999) styrker litteraturstudiens resultat då operationen har hjälpt 

patienter till bättre livskvalitet, även då depression fanns närvarande. Att sexualiteten 

påverkas var en del av det postoperativa förloppet som inte alltid beaktas. Svårigheter 

att ta upp detta ämne kan både grunda sig i patienternas uppfattning av vården och 

vårdens uppfattning av patienterna. Detta är ett ämne som är tabubelagt, många patienter 

inom vården är äldre och kanske aldrig pratat om detta ämne tidigare. Därför är det 

viktigt att vårdpersonalen belyser detta problem och på ett finkänsligt sätt vågar ta upp 

detta. I artiklarna framkom inga konkreta besvär som kvinnor upplevt efter operationen. 

Detta kan bero på att hos männen är det oftast en fysisk dysfunktion, medan hos 

kvinnan kanske det i första hand handlar om det emotionella vilket kan vara svårare att 

behandla.   

I Socialstyrelsen (2005) står det beskrivet hur sjuksköterskan aktivt ska förebygga 

hälsorisker hos patienterna. Sjuksköterskan skall även kunna identifiera och ta till vara 

det friska. Vid behov ska sjuksköterskan aktivt motivera patienten (Socialstyrelsen 

2005). I ett pedagogiskt program kallat ”Empowerment” som kan hjälpa sjuksköterskan 

vid omvårdnaden beskrivs det hur patienten själv är aktiv i sitt vårdande (Berg & 
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Sarvimäki 2003).”Empowerment” går ut på att patienten själv har kraft och vilja att lösa 

sina problem (Crane–Ross et al. 2006). Patienten utvecklar egna copingstrategier för att 

hjälpa sig själv. Sjuksköterskan och omvårdnadens roll blir att stödja patienten i 

processen och se till att patienten tar tillbaka kontrollen över sitt eget liv (Carane-Ross 

et al. 2006). I programmet ingår gruppsamtal där patienterna stöttar varandra till att hitta 

en egen lösning på sina individuella behov (Andersson et al. 1991; Funell et al. 2005). 

Detta anser författarna vara en bra metod för att hjälpa patienten både i sitt psykiska, 

fysiska och sociala mående efter en CABG då dessa faktorer påverkar depressionen. 

Detta för att patienterna själva får bestämma hur sin postoperativa vård ska utformas 

samt att de själva inser at de är starka. Genom att i grupp mötas och diskutera 

erfarenheter av sjukdomsförloppet tror författarna är en stor del i att eliminera 

depressionssymtom efter en CABG.  

 

Metoddiskussion 

En litteraturstudie grundar sig i att arbeta med publicerade artiklar och att utifrån dessa 

leta efter nya teman samt resultat (Polit & Beck 2012). Utifrån sökorden hittades 

relevanta artiklar utifrån syftet. Författarna valde att använda sig av depressionssymtom 

och inte depressionsdiagnos då alla patientupplevelser skulle visas i studierna. Hade 

man valt att begränsa till depressionsdiagnos hade det varit svårare att få fram alla olika 

faktorer som påverkar depressionssymtomen. En svaghet med sökningen i Cinahl var att 

sökordet patient experience inte var med. Detta kan ha varit orsaken till att bara 

kvantitativa studier gått vidare till resultatet. En extra sökning gjordes för att säkerställa 

att inte relevanta artiklar fallit bort på grund av att sökordet inte användes i Cinahl. 

Resultatet på den sökningen var inte av vikt då alla artiklar var dubbletter från tidigare 

sökningar där de relevanta artiklarna gått vidare till resultatet.  

I Pubmed adderades sökordet nurs* vilket gjorde att alla artiklar som hittades hade ett 

omvårdnadsperspektiv. Detta sågs som en styrka genom att de ökade säkerheten mot 

syftet och ämnesvalet. Det var också en svaghet då vissa artiklar som kunde ha varit av 

vikt i resultatet inte kom med, då studier som inte indexerats under nurs* kan ha 

missats. Sökordet patients experience sågs som en styrka då detta kan ha varit orsaken 

till att endast kvalitativa artiklar gått vidare till resultatet från Pubmed.  

Arbetet grundade sig på Polit & Beck’s (2012) niostegsmodell som finns förklarat i 

litteraturstudiens metod. Då författarna har översatt och tolkat modellen så är modellen 

modifierad och vissa moment har det lagts mindre vikt vid. I litteraturstudien har inte 

nya sökningar gjorts utifrån de artiklar som tagits med i studien. Frisökningar har heller 

inte gjorts vilket kan ha påverkat resultatet då artiklar möjligtvis exkluderats på grund 

av detta. Detta kan betyda att relevanta artiklar som inte passade in på sökorden inte 

finns med i resultatet.  

I inklusionskriterierna valdes de språken författarna behärskade för att inte relevant 

information skulle försvinna. Dock kan det vara en svaghet att alla artiklar är på 

engelska, då författarnas modersmål var svenska. Att artiklar med resultat där 

deltagarna endast var kvinnor inte togs bort var en styrka då flera av artiklarna som 

valdes hade stor andel män. Exkludering av artiklar angående endast män gjordes inte. 
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Dock hade de valda artiklarna till resultatet stor procentandel män. Därför gick en 

artikel med endast kvinnor vidare till resultatet. Detta gjorde att resultatet blev mer  

jämt fördelat mellan könen och båda könens upplevelser var av vikt. I sökningen valdes 

tio år för att få de bästa artiklarna utifrån syftet samt att få tillräckligt antal artiklar till 

resultatet. Då tio år är ett långt tidsspann kunde detta vara en svaghet då inte bara den 

senaste forskningen är representerad. Däremot är det en styrka då författarna lyft fram 

de bästa artiklarna oberoende av tid.  

I exklusionskriterierna valdes artiklar bort som endast innehöll patienter som hade en 

tidigare psykiatrisk diagnos. Detta gjordes för att de postoperativa 

depressionssymtomen kunde bli påverkad av den tidigare psykiatriska diagnosen.  

 

Cinahl och Pubmed var databaserna där alla tio artiklarna hittades. Tre av artiklarna var 

kvalitativa och alla dessa hittades i pubmed medan de sju återstående kvantitativa 

hittades i Cinahl.  Antalet användbara artiklar var flest från Cinahl men artiklarna från 

Pubmed var de som användes mest i resultatets alla teman då de kvalitativa artiklarna 

var lättare att extrahera information ifrån utifrån syftet. Dock var de kvantitativa ett 

mycket bra komplement till de kvalitativa, vilket gjorde att resultatet blev trovärdigt. 

Det gav en nyanserad bild av hur patienterna tänkte i både ord och siffor. Artiklarna 

lästes sedan individuellt för att inte gå miste om relevant data, och för att se så att båda 

författarna hade samma uppfattning om vad som var relevant mot syftet. Detta var en 

styrka för studien. Båda författarna kvalitetsgranskade också artiklarna för att se om de 

höll en god kvalitet. En svaghet med studien var att bara två databaser användes. Hade 

flera databaser använts kanske flera artiklar hade gått vidare till resultatet. Artiklar från 

olika länder och kontinenter användes i resultatet vilket gjorde att olika aspekter oavsett 

ursprung visades. Detta var en styrka då operationen är vanlig i hela världen.  

Alla tio artiklar som användes i resultatet svarade mot författarnas syfte och detta ses 

som en styrka då många olika faktorer som påverkade depressionssymtom har 

identifierats.  

 

Slutsats och klinisk betydelse 

Litteraturstudien visade på att många drabbas av depressionssymtom efter en CABG 

samt att olika faktorer som socialt stöd, fysisk påverkan och emotionell påverkan är 

viktiga att belysa inom vårdarbetet, då patientens hela liv måste tillgodoses för en bra 

rehabilitering. Litteraturstudien visade att män och kvinnor har olika uppfattning 

angående de olika temana vilket är ännu ett bevis på att vården måste individanpassas. 

Under det sociala stödet fanns det olikheter i hur män och kvinnor upplevde detta stöd 

samt att stödet kunde ha både en positiv och negativ inverkan på rehabiliteringen. Den 

fysiska aktiviteten hade även en inverkan på depressionssymtomen och det fanns även 

här olikheter mellan hur män och kvinnor upplevde rehabiliteringen med positiva och 

negativ inverkan. Den emotionella påverkan hade många faktorer som inverkade på 

depressionssymtomen. Oro, rädsla och känslan av invändig förändring var något som 

patienterna upplevde påverkade depressionssymtomen både positivt och negativt. För 

att förstå patientens upplevelse av depressionssymtomen måste man börja med att se till 

de faktorer som påverkar patienten och genom detta skapa en bra vårdplan för det 
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belysta problemet. Den somatiska vården måste bli bättre på att ta psykiska problem på 

allvar.  

Resultatet av litteraturstudien har en klinisk betydelse då det tydligt visar på att 

människan är en helhet. Både närstående, fysisk hälsa och emotionellt välmående finns 

hos varje individ och detta är något som sjuksköterskan inte kan reflektera nog över. 

Det är viktigt att som sjuksköterska göra patienten delaktig i sin vård samt respektera 

patienten. Sjuksköterskan måste tydligt dela med sig av sin kunskap, göra sig förstådd 

och ge tillbaka makten till patienten. Då författarna jämfört med studier från andra 

kirurgiska ingrepp anser de att arbetsområdet är applicerbart även på andra områden. 

Depressionssymtom är en vanlig följd precis som smärta men svårare att behandla då 

upplevelsen är väldigt individuell. Detta gör att symtomen oftast förbises då det är 

lättare att åtgärda fysiska problem. Denna litteraturstudie bidrar med en bredare bild av 

patienternas behov vid postoperativa depressionssymtom och tar upp de viktigaste 

delarna i den postoperativa vården. Ett genomgående tema i litteraturstudien är att 

vården måste bli bättre på att erbjuda samtal, stöd och våga ge det stödet patienten har 

behov av. Skillnaden mellan män och kvinnor som framkommit i resultatet är också en 

viktig del att ta hänsyn till i omvårdnaden. Depressionssymtom var något som 

patienterna efter en CABG inte hade tänkt på att det kunde uppstå. Denna studie visar 

hur viktigt det är att ta hänsyn till de signaler, stora som små, som patienten visar i 

relation till socialt stöd, fysisk påverkan och emotionell påverkan efter en coronar 

arteriell bypass-kirurgi för att motverka depressionssymtom.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Ämnet till litteraturstudien var ett beprövat område då det fanns mycket skrivet om detta 

område. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar kunde hittas. Förslag till vidare 

forskning kan vara hur sjukvården hanterar de olika faktorerna socialt stöd, emotionell 

påverkan och fysisk aktivitet som påverkar depressionssymtomen samt underlättar 

patientens postoperativa förlopp. Att introducera olika mätinstrument för att motverka 

depressionssymtom kan vara ett alternativ. Utbildning och kurser som kliniskt påverkar 

patientens psykiska hälsa samt lyfta frågan och våga prata om psykiska problem är 

något som vidare forskning borde ta upp.  Författarnas anser att mer forskning angående 

genus behövs då det i studiens resultat framkommer att det är större skillnader mellan 

män och kvinnor än vad som tidigare visats. Vidare frågeställningar kan vara hur vi 

inom vården ska uppmärksamma små signaler från patienter för inte gå miste om 

relevant information under den postoperativa tiden. Vidare forskning kan även vara 

vilken av socialt stöd, fysisk aktivitet och emotionell påverkan som patienten skattar 

högst och därför är viktigast att uppmärksamma för att undvika depressionssymtom. 
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 1 

Författare, årtal, land Titel  Syfte Metod Huvudresultat 

Doering, L, V., Magsarili, C, M., 

Howitt, L, Y., Cowan, M, J.,  

2006 

USA  

 

Clinical depression in woman after 

cardiac surgery.  

Beskriva klinisk depression hos 

kvinnor efter en koronar 

bypassoperation.  

Kvantitativ. 

Tre cohortstudier gjordes. En innan 

patienten blev utskriven från sjukhus, 

en efter två-fyra veckor efter 

utskrivning och en efter sex månader 

efter utskrivning. Longitunell design 

på studien.  

75 deltagare.  

7 stycken exkluderades pga 

exprimentiell behandling. 

13 bortfall.  

Innan utskrivning hade sju kvinnor 

uppnått kriterierna för att klassas som 

djupt deprimerade och 20 kvinnor 

klassades som relativt deprimerade. 

Av dessa kvinnor var fortfarande fem 

kvinnor deprimerade efter sex 

månader. 

Doering, L, V., Moser, D, K. 

Lemankiewicz, W., Luper, C., 

Khan, S. 

2005 

USA 

Depression, healing, and recovery 

from coronary artery bypass surgery.  

Att utvärdera känslomässig och fysisk 

återhämtning efter en koronar 

bypassoperation och undersöka 

samband mellan depressiva symtom 

och infektioner, sårläkning hos 

patienter vid svåra depressiva 

symtom.  

Kvantitativ. 

Jämförelsebar longitunell design. 

Insamlad data tre gånger efter 

operationen. Precis efter operation, 

vid utskrivning och 6 veckor efter 

utskrivning.  

72 patienter deltog och svarade på 

frågor enligt ”multiple affect adjective 

checklist”.  

12 bortfall.  

 

Depression visade sig vara betydligt 

vanligare efter en coronar 

bypassoperation än hos en frisk 

människa. Den högsta nivån av 

depression kommer oftast inom 48 

timmar efter operationen. 

 

 

 

 

 



 2 

Författare, årtal, land Titel Syfte Metod Huvudresultat 

Gallagher, R. & McKinley, S. 

2009. 

Australien. 

Anxiety, depression and percieved 

control in patients having coronary 

artery bypass grafts. 

Att bestämma nivån av orolighet, 

depression och känslan av kontroll 

innan, efter operation och 2 veckor 

efter utskrivning.  

Kvantitativ.  

Prospektiv, deskriptiv design med 

slutna frågor före, efter operation och 

2 veckor efter utskrining. Frågorna 

gjordes via intervju genom telefon. 

231 stycken deltog.  

120 svarade vid alla tillfällen.  

Depressionsnivån var låg men ökade 

över tid efter operation. Patienter som 

var mer oroliga eller deprimerade 

innan operation, fortsatte att vara det 

efteråt.  

Kendel, F., Gelbrich, G., Wirtz, M., 

Lehmkuhl, E., Knoll, N., Hetzer, R., 

Regitz-Zagrosek, V.  

2010. 

Tyskland. 

Predictive relationship between 

depression and physical functioning 

after coronary surgery.  

Att undersöka förhållandet mellan 

depression efter en koronar 

bypassoperation och fysisk funktion.  

Kvantitativ. 

Longitudinell prospektiv 

tvärsnittsstudie. Intervjufrågor 

skickades ut till de deltagande i 

studien en till tre dagar innan 

operationen, två månader efter 

operationen och 1 år efter operationen. 

Frågorna var ställda för att undersöka 

depressiva symtom.  

1570 stycken deltog. 

883 svarade vid alla tillfällen. 

De patienter i studien som drabbats av 

depression har de allra flesta 

somatiska symtom kvar som påverkar 

deras psykiska hälsa.  

Khouery, G., Flory, M., Abi Rafeh, 

N., Zgheib, M,H., Goldman, M., 

Abdallah, T., Wettimuny, S., 

Talesford, B., Costantino, T., 

McGinn, J, T. 2009 

USA 

Depression, disabilty, and quality of 

life after a off-pump coronary artery 

bypass grafting: A prospective 9-

month follow-up study.  

Att examinera preoperativa nivåer av 

depression och orolighet och om dessa 

nivåer förändras under 9 månader. Att 

se om pre-postoperativ QOL beror på 

nivån av depression.  

Kvantitativ. 

Enkäter fylldes i med frågor en dag 

innan operation. Samma frågor 

ställdes efter en, tre, sex och nio 

månader efter operation genom 

telefon.   

50  stycken deltog. 

10 bortfall.  

 

En månad efter operationen visade 

patienterna på en ökad nivå av 

depression och nedsatt rörelseförmåga 

men en minskad nivå av orolighet.  



 3 

Författare, årtal, land Titel Syfte Metod Huvudresultat 

Koivunen, K., Isola, A., 

Lukkarinen, H.  

2004. 

Finland. 

Rehabilitation and guidance as 

reported by woman and men who had 

undergone coronary artery bypass.  

 

Beskriva patitentens 

upplevelser av rehabilitering efter en 

koronar bypassoperation. 

Kvalitativ.  

Tre semistrukturerade frågor och en 

fritextfråga gavs ut per månad i ett år. 

Enkäter användes. 

14 stycken deltog. 

0 bortfall.  

Kvinnor i studien hade svårare med 

rehabilitering på grund av att de kände 

sig ensamma, osäkra, oroliga, 

deprimerade och rädda. 

Männen var istället oroliga för 

ekonomi, hushållssysslor och sexuella 

problem. Männen hade ett större 

socialt liv än kvinnorna.   

 

Lie, I., Bunch, E, H., Aarhus 

Smeby, N., Arnesen, H.,  Hamilton, 

G.  

2012. 

Norge.  

Patients’ expriences with symptoms 

and needs in the early rehabilitation 

phase after coronary artery bypass 

grafting.  

Undersöka symptom efter en koronar 

bypassoperation och vad patienten 

behöver i ett tidigt stadie efter 

operationen.  

Kvalitativ 

Semi-strukturerade intervjuer 

genomfördes med öppna frågor och 

några ja- och nej frågor. 93 patienter 

genomförde studien och intervjuerna 

gjordes två och fyra veckor efter 

operationen. 

93 stycken deltog.  

37 stycken svarade vid alla tillfällen.  

Två veckor efter operationen blev 

patienternas symptom och tydligare 

och oroligheten ökade. Fyra veckor 

efter hade symptomen avtagit och 

patienterna upplevde att de började 

återgå till det normala ige 
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Författare, årtal, land Titel Syfte Metod Huvudresultat 

Okkonen, E. & Vanhanen, H. 

2005 

Finland  

Family support, living alone, and 

subjective health of a patient 

connection with a coronary artery 

bypass surgery. 

Ta reda på om stort stöd från familjen 

ökar hälsan hos patienten. Undersöka 

hur de som bor ensamma påverkas av 

en koronar bypassoperation till 

skillnad mot patienter som bor med 

någon.  

Kvantitativ.  

Studien var en prospektiv och 

jämförbar uppföljningsstudie. 818 

patienter deltog i studien. Patienterna 

fick skriftliga frågor innan operation, 

fyra dagar efter operation och en 

uppföljningsenkät att fylla i sex 

månader efter operationen.  

279 stycken deltog.  

0 bortfall. 

 

Patienterna med lägre stöd hemifrån 

innan operationen visade på mer 

depressiva symptom, orolighet och 

hopplöshet än de patienter med 

mycket stöd hemifrån. Patienter som 

bor ensamma visade också på mer 

depressionssymptom.  

 

Sorensen, E, A. & Wang, F.  

2008 

USA 

 

Social support, depression, functional 

status and gender differences in older 

adults undergoing first-time coronary 

artery bypass graft surgery. 

Undersöka sambandet mellan socialt 

stöd, depression, fysisk status och 

postoperativt hur länge patienten 

behöver sjukhusvård.  

Kvantitativ. 

En deskriptiv, prospektiv studie med 

en longitunell design. Patienten fick 

fylla i en enkät innan operation. Två 

och sex veckor efter operation gjordes 

en intervju via telefon.  

70 stycken deltog.  

0 bortfall.  

Kvinnor hade större depressioner både 

pre- och postoperativt än männen. 

Patienter med andra tidigare 

underliggande sjukdomar drabbades 

ofta av kraftigare depressioner.  

 

 

Tolmie, E, P., Lindsay, G, M., 

Belcher, P, R. 

2006 

Storbritannien.  

 

Coronary artery bypass graft 

operation: Patients’ experience of 

health and well-being over time.  

Undersöka patientens perspektiv på 

effekten av en koronar 

bypassoperation på hälsan och 

måendet över en längre tid.  

Kvalitativ. 

Deskriptiv studie. 62 ljudinspelade 

intervjuer gjordes med män och 

kvinnor som genomgått en koronar 

bypassoperation för 7 år sen.  

128 stycken deltog. 

66 bortfall.  

 

Patienterna upplevde operationen som 

en livräddare, men att många av 

patienterna har blivit oroligare än 

innan operationen.  
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