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Sammanfattning: Coronary artery bypass grafting (CABG) föregås av en 

väntetid som kan vara påfrestande för patienten i och med att 
en hjärtkärlsjukdom är ett livshotande tillstånd. Effektivi-
sering inom sjukvården har lett till förhållandevis korta 
vårdtider efter detta ingrepp. Med tanke på den relativt långa 
rehabiliteringsfas som följer läggs mycket av ansvaret för 
återhämtningen på patient och dennes närstående i hemmet. 
Syftet med studien var att belysa det sociala stödet och dess 
betydelse för patienten i samband med en CABG-operation. 
Studien genomfördes som en litteraturstudie. Resultatet 
visade att socialt stöd hade en positiv effekt på välbefinnan-
det för patienter i samband med CABG-operation. Socialt 
stöd gavs i olika grad i form av emotionellt, informativt eller 
instrumentellt stöd, av sjuksköterska och närstående. De 
närstående utgjorde den viktigaste källan till stödet. Vissa 
patientgrupper hade större behov av socialt stöd än andra. 
Sjuksköterskan bör vara medveten om dessa utsatta grupper 
och försöka tillgodose deras behov av utökat stöd. Vidare 
forskning bör göras för att se hur detta utökade stöd bör 
utformas för att ge bäst effekt. 
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Abstract: Coronary artery bypass grafting (CABG) precedes by a 

waiting-period, which can be a trying experience for the 
patient due to the cardiovascular disease causing a life-
threatening state. Because health care has become more 
efficient, the CABG-patient has earlier hospital discharge. 
Considering the relatively long period of rehabilitation, 
patients and their significant others have to take more 
responsibility when it comes to postoperative recovery at 
home. The aim of this study was to illustrate social support 
and its meaning to the patient in connection with a CABG-
surgery. The study was conducted as a literature review. The 
results showed that social support had a postitive influence 
on CABG-patients´ wellbeing. Social support was given in 
different extent, consisting of emotional, tangible or 
informative support, by nurses and significant others. The 
significant others provided the most important social support 
to the patients. Some patients had a greater need when it 
came to social support. The nurse should be aware of those 
patients and try to provide for their increased needs. Further 
research should be made to investigate how this increased 
support should be designed to accomplish the most effective 
output.   
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Inledning 
 
Coronary artery bypass grafting (CABG) utförs i syfte att förlänga livet och höja 
livskvaliteten för den patient som genomgår ingreppet (Ståhle & Grip, 2005). Enligt 
Järhult & Offenbartl (2006) genomgås CABG av cirka 5 700 patienter i Sverige årligen. 
Stenestrand (2005) menar att effektivisering inom sjukvården har lett till att vårdtiderna 
förkortats postoperativt och därmed sker, enligt Fridlund & Hildingh (2000), en större 
del av rehabiliteringen i hemmen. Detta medför att högre krav ställs på patienten 
gällande att ta ansvar för sin egen återhämtning och på närstående då det gäller att bistå 
med socialt stöd under denna tid. Patienten är, enligt Socialstyrelsens (2007) 
rekommendationer gällande ischemisk kranskärlssjukdom, i regel sjukskriven två till tre 
månader efter att ha genomgått CABG-operation. 
 
Eftersom patienten har en kortare sjukhusvistelse inskränks sjuksköterskans tid till 
patienten. Det sociala stöd som tidigare fanns att tillgå i form av medpatienter som 
genomgått liknande ingrepp är inte heller tillgängligt i samma utsträckning. De eko-
nomiska vinster som görs till följd av förkortade vårdtider borde kunna finansiera utökat 
stöd under rehabiliteringsfasen.  
 

Bakgrund 
 
Socialt stöd definieras som ”den positiva resurs som individens sociala relationer utgör” 
(s.43), enligt Billing (2000). Lislerud Smebye (2005) menar att socialt stöd kan påverka 
en människas hälsa positivt genom att personen i fråga känner sig värdefull och finner 
en trygg tillvaro. Vidare kan socialt stöd påverka hälsan genom att dämpa den stress 
som kan upplevas vid svåra situationer och förhindrar därmed att den utvecklas till 
psykisk och fysisk ohälsa. Även förmågan att använda sig av copingstrategier kan för-
stärkas med hjälp av socialt stöd.  
      
Wills (1985) delar in socialt stöd i tre komponenter: emotionellt, informativt och instru-
mentellt stöd. Denna teoretiska indelning är inte alltid tydlig i praktiken, då olika typer 
av stöd ofta kommer från samma källa. Emotionellt stöd förutsätter att en person har 
relationer till andra människor och enligt Billing (2000) behöver dessa människor visa 
omsorg, lyssna och bry sig om. Wills (1985) inkluderar bekräftelse och feedback i 
emotionellt stöd. Det emotionella stödet kan bygga upp en människas självförtroende i 
situationer då detta sviktar. Gedda (2003) menar att informativt stöd består av under-
visning, information och rådgivning och syftar till att åstadkomma en förändring av 
något slag. Förmedling av information är en envägskommunikation, medan under-
visning och rådgivning kräver aktiv medverkan av den som undervisas. Wills (1985) 
anser att informativt stöd behövs när en person saknar kunskap att lösa sina problem. Då 
kan information om orsaker till problemet behövas samt råd och vägledning om hur 
problemet kan bemästras. Informativt stöd kan således fås från personer som har 
tillgång till denna kunskap. Instrumentellt stöd innefattar praktisk och materiell hjälp av 
olika slag. Det instrumentella stödet kan öka en människas känsla av trygghet enbart 
genom vetskapen om att hjälp finns tillgänglig vid behov. 
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En systemteori, som Schjødt & Egeland (1994) presenterar, försöker klargöra hur ett 
system reagerar på förändringar i och utanför gruppen. Patienten och dess sociala 
nätverk kan sägas motsvara ett sådant system då de till exempel kan dela samma 
intresse, tradition och kultur. Personerna i systemet påverkar varandra och därför kan 
förändringar hos någon individ, till exempel en livshotande sjukdom, bli kännbara för 
hela gruppen. Systemet måste betraktas i förhållande till andra system och hur det 
interagerar med dessa. Alla parter måste anpassa sig för att kunna mötas. Ett av de 
system som kan påverka patienten med dess sociala nätverk är hälso- och sjukvården, 
som kan sätta igång processer hos denna grupp. Exempel på sådana processer kan vara 
livsstilsförändringar. Hälso- och sjukvården måste anpassa sitt stöd efter den unika 
grupp som just utgörs av patienten och dennes sociala nätverk, som i sin tur måste vara 
mottagliga för att ta emot det stöd som står till förfogande. Det är patienten och person-
erna i det sociala nätverket som själva medvetet eller omedvetet avgör hur de hanterar 
stödet från hälso- och sjukvården.  
 
Enligt Järhult & Offenbartl (2006) genomgår patienter med förträngningar i hjärtats 
kranskärl CABG-operation eller percutaneous coronary intervention (PCI). Vid en 
CABG-operation skapas nya kärlvägar proximalt om en eller flera förträngningar i 
hjärtats kranskärl. CABG utförs på de patienter som av någon anledning inte lämpar sig 
för PCI. Enligt Ståhle & Grip (2005) utförs både CABG och PCI i syfte att öka 
livslängd samt höja livskvalitet hos patienten, genom att lindra smärta och förbättra 
fysisk kapacitet. 
 
Efter att patienten bedömts vara i behov av CABG-operation, sätts denne upp på 
väntelista. Cirka 85-90 % av de patienter som väntar på denna operation opereras inom 
tre månader (Socialstyrelsen, 2003). Väntetiden kan upplevas som en mental 
förberedelsetid skriver Bengtson (1998), men är ofta påfrestande för patienten både 
fysiskt och mentalt. Väntetiden är ofta fysiskt belastande på grund av dyspné och den 
smärta som orsakas av svår kärlkramp. Westlund & Sjöberg (2005) framför tankar av 
Abraham Maslow, som ansåg att patientens fysiska behov bör vara i fokus och att 
vårdaren bör prioritera den instrumentella hjälpen. När de fysiska behoven är uppfyllda 
följer behovet av trygghet för patienten. Dessa behov måste vara tillgodosedda innan 
behov av social karaktär kan uppfyllas. Det Maslow prioriterade lägst i omvårdnaden, 
nämligen de sociala behoven som att visa uppskattning och skapa samhörighet med 
patienten, såg Aaron Antonovsky som en utgångspunkt för omsorgen. Bengtson (1998) 
säger att den mentala påfrest-ningen hänger samman med psykiska problem som 
ängslan. Detta styrks av Koivula, Tarkka, M-T., Tarkka, M., Laippala & Paunonen-
Ilmonen (2002a), som visar att ängslan och rädsla förekommer i hög grad hos många 
patienter under väntetiden. De patienter som är benägna att uppleva högre grad av 
ängslan preoperativt kan identifieras enligt Koivula, Paunonen-Ilmonen, Tarkka, M-T., 
Tarkka, M., & Laippala (2001). Dessa är yrkesverksamma patienter, de som är 
deprimerade och förvånansvärt nog de som har låg eller ingen smärta. De patienter som 
tenderar att uppleva högre grad av rädsla är kvinnor, patienter som saknar 
yrkesutbildning, de som tidigare varit deprimerade, de som har en tendens att vara 
ängsliga samt de som har kort väntetid till operation. Orsaker till ängslan kan enligt 
Fitzsimons, Parahoo, Richardson & Stringer (2003) vara en ovisshet över hur lång 
väntan till operationen ska bli, själva ingreppet och att patienten känner sig bortglömd 
av hälso- och sjukvården. Koivula, et al. (2002a) visar att patienten kan känna rädsla för 
att drabbas av hjärtinfarkt, känna smärta eller för att en försämring av hälsotillståndet 



 3 

ska uppstå. Nivån av ängslan och rädsla är högre preoperativt jämfört med 
postoperativt. 
      
CABG-operation är en dramatisk och allvarlig händelse för både patienten och dennes 
närstående. Därför är det av stor vikt att sjuksköterskan ger patienten tillfälle att prata 
om den rädsla och de tankar denne har preoperativt. Kanske kan olika avspännings-
tekniker vara till hjälp för att minska stress och smärta (Haugland, Hansen & Areklett, 
2002). Informativt stöd är av stor vikt och information om ingreppet, det post-operativa 
stadiet och rehabiliteringen bör ges till patient och närstående både muntligt och 
skriftligt. Det skriftliga informationsmaterialet är ett viktigt komplement då patienten i 
lugn och ro kan ta till sig informationen. Enligt Haugland, et al. (2002) kan det även 
vara till hjälp att visa den utrustning som används under den postoperativa 
övervakningen. Häggström (2003) skriver att det sedan 1900-talets början har ingått i 
sjuksköterskans uppgifter att ge socialt stöd i form av undervisning. Under 1900-talets 
första hälft förväntades sjuksköterskan undervisa patienter och anhöriga om hur den 
sociala miljön påverkar hälsan. Först under efterkrigstiden började den medicinska 
informationen ingå i sjuksköterskans pedagogiska funktion. Idag ställs högre krav på 
sjuksköterskans kunskaper då många patienter på egen hand sökt information och därför 
redan är välinformerade. I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) står det i 2 
b § att patienten skall ges information som är individuellt anpassad, om sitt tillstånd, om 
de undersökningar, den vård och de behandlingar som kan ges. I Kompetensbeskrivning 
för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) står det att vården ska vila på den 
humanistiska människosynens värderingar. Sjuksköterskan ska visa respekt och omsorg 
för och lyssna till patienten, tillgodose patientens sociala omvårdnadsbehov, samt 
informera och undervisa patienten och dennes närstående. 
 
Efter operationen vaknar patienten upp omgiven av teknisk apparatur och slangar av 
olika slag, vilket kan skapa en ångestkänsla liksom ängslan hos den oförberedda 
patienten (Bengtson, 1998). Haugland, et al. (2002) menar att när patienten vaknar 
befinner sig denne alltså i en stressad situation. För att hjälpa patienten att orientera sig i 
denna miljö är det av betydelse att sjuksköterskan hittar ett fungerande sätt att 
kommunicera med patienten. Inte bara patienten behöver stöd från sjuksköterskan, utan 
även närstående behöver i det initiala postoperativa skedet mycket informativt och 
emotionellt stöd. De närstående bör uppmuntras att fysiskt beröra patienten och att prata 
lugnt med denne. Selander, Schmieding & Hartweg (1995) tar upp tankar av Florence 
Nightingale, som redan på sin tid menade att patientens familj bör vara föremål för 
omvårdnad, eftersom närstående påverkas av en familjemedlems sjukdom. Även om 
Nightingale riktade uppmärksamhet mot patientens sociala miljö ansåg hon att denna 
var mindre framträdande än psykologiska och biologiska faktorer.  
 
Vårdtiderna postoperativt har förkortats på sjukhusen. Ett exempel på detta kan ses hos 
hjärtinfarktpatienter under perioden 1987-2003. Under dessa 16 år sjönk medelvård-
tiderna från cirka elva till sex dygn (Stenestrand, 2005). Fridlund & Hildingh (2000) 
menar att av denna anledning sker en stor del av rehabiliteringen i hemmen idag, vilket 
ställer krav på anhöriga. Lislerud Smebye (2005) påpekar att det är av vikt att 
sjuksköterskan ser till att patienten inte har orimliga krav på stödet från det sociala 
nätverket. Det kan till exempel vara tungt för en närstående att bistå med både 
emotionellt och instrumentellt stöd. Sjuksköterskan bör, tillsammans med patienten och 
dennes familj, planera tiden efter sjukhusvistelsen. Sjuksköterskan bör ge informativt 
stöd gällande eventuella livsstilsförändringar och återhämtningen. Instrumentellt stöd 
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kan handla om såromläggningar, läkemedel och hjälpmedel. Emotionellt stöd kan 
förmedlas genom att uppmuntra och stärka patientens tilltro till sin egen förmåga. Det är 
vidare viktigt att sjukvårdspersonalen ger en tydlig bild av det instrumentella, 
emotionella och informativa stöd som patienten eventuellt kommer att få av 
hemsjukvården. Detta för att patienten och dennes närstående skall ha rimliga 
förväntningar. Samtidigt som patienten kan ha stora krav på de närstående, menar 
Fridlund & Hildingh (2000) att stödet även kan leda till att patienten upplever sig själv 
som en belastning, då han eller hon inte har möjlighet att återgälda stödet. Fridlund 
(2000) uppmanar till att arbetskamrater, vänner och familj, det vill säga patientens 
sociala nätverk, bör få kunskap om patientens livssituation för att få insikt i och förstå 
hur patienten har det. På så sätt kan de stödja patienten och inte försätta honom eller 
henne i stressfulla situationer. Lislerud Smebye (2005) säger att storleken på det sociala 
nätverket eller intensiteten inte är några avgörande faktorer för hur väl interaktionen 
fungerar. Det är istället av vikt att det finns någon eller några som patienten i fråga litar 
på och som ställer upp och stöttar vid behov.  
 
Trots att CABG-operationen leder till förbättrad hälsa postoperativt (Keresztes, Merritt, 
Holm, Penckofer & Patel, 2003) menar Haugland, et al. (2002) att många patienter blir 
depressiva i det initiala postoperativa stadiet. Även om det finns gemensamma drag i 
upplevelserna efter en CABG-operation, finns det naturligtvis individuella skillnader 
beroende på att varje människa och dennes livssituation är unik. Forskning (Keresztes, 
et al., 2003) visar att det finns skillnader mellan könen. Till exempel framkommer det 
att kvinnor upplever mer depression och har sämre subjektiv hälsa efter CABG-
operation jämfört med män. Likaså upplever kvinnor mer dyspné, är mer orkeslösa och 
utför mindre fysisk aktivitet. Doering, Moser, Lemankiewicz, Luper & Khan (2005) 
uppger att hög grad av depression hos patienter leder till sämre emotionell och fysisk 
återhämtning, än hos patienter med lägre grad av depression.   
 
När en patient genomgår en radikal omställning i livet, kan det vara en tröst och ett stöd 
att vara medlem i en grupp där deltagarna har samma typ av hälsoproblem (Granum, 
1994). Fridlund & Hildingh (2000) uppger att Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund har 
en stödgruppsverksamhet som stöttar den hjärtsjuke patienten samt dennes närstående 
efter att hälso- och sjukvårdens insatser i samband med operation avslutats. Med hjälp 
av denna grupp kommer hjärtsjuka patienter och deras närstående i kontakt med andra i 
liknande situation, vilket kan leda till att ett ömsesidigt utbyte av stöd kan ske mellan de 
olika deltagarna. Granum (1994) menar att stödgruppsverksamheter kan ha en positiv 
effekt på den psykosociala hälsan. Den kan även ge ökad kunskapsnivå liksom kontroll 
över sjukdomen, vilket underlättar patientens anpassning till sin nya livssituation. 
Patienterna i en stödgrupp kan utbyta erfarenheter och motivera varandra till livsstils-
förändringar. Hildingh & Fridlund (2004) presenterade en uppföljning av personer som 
tre år tidigare haft hjärtinfarkt, behandlats med PCI eller genomgått CABG och som 
efter händelsen deltagit i Hjärt- och Lungsjukas rehabiliteringsgrupp. Resultatet visade 
att de som deltog i rehabiliteringsgruppen tränade mer regelbundet, rökte mindre och 
hade ett tätare socialt nätverk och mer socialt stöd utanför familjen.      
 
Det är viktigt att sjuksköterskan försöker kompensera för det försämrade stöd som de 
korta vårdtiderna medför, då socialt stöd visat sig påverka patientens välbefinnande och 
återhämtning efter CABG. Föreliggande litteraturstudie har gjorts för att göra sjuk-
sköterskan medveten om vikten av socialt stöd till patient och närstående. 
 



 5 

Syfte 
 
Syftet med litteraturstudien var att belysa det sociala stödet och dess betydelse för 
patienten i samband med en CABG-operation.  

Metod 
 
Studien genomfördes som en litteraturstudie där tio vetenskapliga artiklar granskades. 
Enligt Segesten (2006) innebär en litteraturstudie en systematisk granskning av vad som 
finns forskat inom ett visst område.  
 

Datainsamling 
 
För att på ett överskådligt sätt tydliggöra syftet med undersökningen användes Carlsson 
& Eimans (2003) tolkning av Flemmings struktur vid problemformuleringen. Med hjälp 
av denna struktur togs sökorden fram (se tabell 1). 
 
Tabell 1. Struktur för problemformulering  
Patientgrupp/problem Patienter som är planerade att genomgå eller som genomgått 

CABG-operation (Koronar-bypass) 
Åtgärd Socialt stöd 

Patientinformation 
Resultat Psykisk hälsa 

Postoperativ period 
Livskvalitet 
Depression 
Recovery 

 
Omvårdnadsdatabasen Cumulated Index to Nursing and Allied Health Literature 
(Cinahl) samt databasen PubMed användes vid resultatartikelsökningarna. PubMed är 
en databas för artiklar inom områdena medicin, omvårdnad, odontologi samt hälso- och 
sjukvård. Efter att sökorden tagits fram, med hjälp av strukturen för problemformu-
lering, omvandlades dessa sökord till MeSH-termer då dessa termer rekommenderats att 
användas i de båda databaserna Cinahl och PubMed (se tabell 2).  
 
Tabell 2. Sökord omvandlade till MeSH-termer 
Sökord enligt problemformulering Cinahl och PubMed (Svensk MeSH) 
Koronar-bypass Coronary artery bypass 
Socialt stöd Social support 
Patientinformation Patient education 
Psykisk hälsa Mental health 
Postoperativ period Postoperative period 
Livskvalitet Quality of life 
Depression Depression 
Recovery Recovery of function 
 
I de båda databaserna kombinerades två MeSH-termer åt gången, varav den ena i varje 
sökning var coronary artery bypass. Denna MeSH-term kombinerades med sökorden 
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patient education, mental health, postoperative period, quality of life respektive 
depression. När MeSH-termen social support skulle användas i Cinahl, hänvisade 
databasen till ”support, psychosocial”, varvid detta sökord användes. Samma sak gällde 
för MeSH-termen recovery of function, där databasen Cinahl hänvisade till recovery. 
Detta sökord användes då.  
 
De inklusionskriterier som användes i de båda databaserna var att artiklarna skulle vara 
publicerade från år 2002-2007 samt att artiklarna skulle vara vetenskapliga. Alla artiklar 
var skrivna på engelska. Ytterligare en inklusion gjordes i Cinahl, vilken var att 
artiklarna skulle vara research articles och att sökorden skulle motsvara major concepts. 
Vid artikelsökning i PubMed inkluderades de artiklar som var utförda enligt randomized 
controlled trial och artiklar med abstract. Dessa sökningar resulterade dock inte i några 
artiklar som motsvarade syftet med föreliggande litteraturstudie.   
 
Efter att samtliga författare till föreliggande litteraturstudie läst igenom de titlar som 
framkom vid artikelsökningarna, valdes de abstract ut som motsvarade syftet. Vid 
genomläsning av abstracten exkluderades reviewartiklar samt artiklar som inte skiljde 
på CABG och cardiac events. Artiklar som inte var tillgängliga i databasen eller i 
tidskrifter på biblioteket och som inte gick att beställas exkluderades också. 
      
De olika söktillfällena resulterade sammanlagt i 132 artiklar. Detta var dock innan 
artiklarnas abstract lästs igenom och artiklar börjat exkluderas enligt exklusions-
kriterierna ovan. Av dessa 132 lästes 54 abstract. Sex dubbletter framkom vid sökning-
arna, men dessa har bara räknats med en gång. 
 

Databearbetning 
 
Efter att ha läst de 54 abstracten valdes 27 artiklar ut att läsas i urval ett. Artiklarna 
delades upp inom gruppen för genomläsning och därefter presenterade varje 
gruppmedlem sin syn på artikeln och konstaterade ifall den stämde in på syftet med 
föreliggande litteraturstudie. De tio vetenskapliga artiklar som ansågs ligga inom ramen 
för syftet lästes av samtliga gruppdeltagare flera gånger och analyserades därefter av 
alla gruppdeltagare. I analysen lyftes resultatens huvudpunkter fram och likheter och 
skillnader mellan artiklarna jämfördes. Därefter granskade var och en dessa artiklar 
självständigt, enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmallar för kvantitativa 
respektive kvalitativa studier. Gruppdeltagarnas granskningar jämfördes därefter och 
konsensus nåddes inom gruppen angående studiernas vetenskapliga kvalitet. Alla 
artiklar uppnådde den högsta graden av vetenskaplig kvalitet. 
 

Resultat 
 
I alla kvantitativa studier har mätinstrument använts. En del av dessa instrument var 
etablerade, medan andra framtogs för den specifika studiens syfte.  
 
Studier har utförts gällande det sociala stöd som patienter mottog i samband med CABG 
och dessa var samstämmiga gällande patienternas rangordning av socialt stöd från 
personer i det sociala nätverket. Det viktigaste sociala stödet gavs av make eller maka, 
därefter av barn och sedan av vänner. För en mindre del av patienterna stod 
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arbetskamrater, grannar, sjukvårdspersonal och föräldrar för det viktigaste stödet i 
samband med operation (Koivula, Paunonen-Ilmonen, Tarkka, M-T., Tarkka, M-T., & 
Laippala, 2002b; Rantanen, Kaunonen, Åstedt-Kurki & Tarkka, 2004). 
 
Det fanns patientgrupper som upplevde ängslan i högre grad i det preoperativa skedet. 
Dit hörde kvinnor, yrkesverksamma respektive ensamboende patienter (Koivula, 
Tarkka, M-T., Tarkka, M-T., Laippala & Paunonen-Ilmonen 2002c). Koivula, et al. 
(2002b) tillförde även patienter med lågt emotionellt stöd från det sociala nätverket. 
Okkonen & Vanhanen (2005) fann att hög grad av ängslan förekom i större utsträckning 
hos patienter med lågt stöd från familjen, precis som depression och känsla av 
hopplöshet gjorde. Depression och känsla av hopplöshet var vidare mer förekommande 
hos patienter som var ensamboende jämfört med dem som var sammanboende. Koivula, 
et al. (2002c) fann att patienter som deltog i en preoperativ stödgrupp även rapporterade 
högre grad av ängslan än de som inte deltog. Graden av ängslan sjönk då det 
informativa stödet från sjuksköterskan upplevdes som gott. Även emotionellt och 
instrumentellt stöd associerades med lägre grad av ängslan hos patienten före operation.  
 
Det fanns patientgrupper som preoperativt var mer benägna att uppleva rädsla. Patienter 
som fick lågt emotionellt stöd från sjuksköterskan, liksom patienter som upplevde att 
det informativa stödet var av dålig kvalitet, kände hög grad av rädsla. Nästan alla 
patienter tyckte att de fått ganska mycket eller mycket emotionellt samt instrumentellt 
stöd från sjuksköterskan preoperativt (Koivula, et al., 2002c). Koivula, et al. (2002b) 
fann att de som upplevde hög nivå av rädsla skattade informativt stöd från 
sjuksköterskan som mer värdefullt, i jämförelse med de patienter som upplevde lägre 
grad av rädsla. En studie av Kattainen, Meriläinen & Jokela (2004) visade att före 
operation var patienterna mest intresserade av att få information kring den postoperativa 
återhämtningen. 
 
Även om kvinnor var mer angelägna om att få informativt stöd från sjuksköterskan 
under väntetiden på sjukhuset, upplevde både män och kvinnor detta stöd som viktigt 
eller mycket viktigt (Koivula, et al., 2002b). Koivula, et al. (2002c) uppgav att mer än 
hälften av patienterna ansåg att de fick gott informativt stöd. Theobald & McMurray 
(2004) rapporterade att stödet från närstående under väntetiden för operation upp-
skattades av patienten.  
 
Då individanpassad information från sjuksköterskan samt information via en videofilm 
gavs till en grupp patienter, upplevde denna grupp bättre allmänt emotionellt 
välbefinnande, lägre ängslan samt bättre subjektiv hälsa i det postoperativa förloppet. 
Detta i jämförelse med en kontrollgrupp, som enbart fick standardinformation (Sørlie, 
Busund, Sexton, Sexton & Sørlie, 2006). Rantanen, et al. (2004) visade i sin studie, där 
informativt stöd inte undersöktes, att stödet från närstående i lika stor utsträckning var 
emotionellt som instrumentellt under sjukhusvistelsen. Denna studie skiljde på 
emotionellt och bekräftande stöd, och det bekräftande stödet förekom här inte i lika stor 
utsträckning som övrigt emotionellt stöd. Patienterna uppgav att stödet från sjuk-
sköterskan under sjukhusvistelsen till största delen utgjordes av bekräftelse. Detta 
följdes av övrigt emotionellt stöd och sedan instrumentellt stöd. 
 
I den postoperativa fasen rapporterade patienter under 65 år högre grad av ängslan än de 
över 65 år. Även patienter som upplevde sig ha lågt stöd från familjen kände högre grad 
av ängslan, depression och känsla av hopplöshet samt hade sämre subjektiv hälsa än de 



 8 

som uppgav sig ha högt familjestöd. Inom den grupp patienter som rapporterade lågt 
familjestöd kände patienter utan yrkesutbildning mer ängslan jämfört med de patienter 
som hade praktisk eller akademisk yrkesutbildning. De patienter som saknade yrkes-
utbildning, liksom ensamboende patienter, upplevde högre grad av depression och 
känsla av hopplöshet (Okkonen & Vanhanen 2005). Hartford, Wong & Zakaria, (2002) 
visade att då patientens behov av informativt stöd från sjuksköterskan undersöktes 
framkom att frågorna ändrade karaktär under det postoperativa skedet. Fram till två 
veckor efter utskrivningen skiljde sig inte patienternas frågeställningar åt utan var av 
allmän karaktär, för att sedan bli mer specifika och individuella. I en annan studie, gjord 
av Kattainen, et al. (2004), framkom att patienten postoperativt främst var intresserad av 
att få svar på frågor av psykosocial karaktär och att äldre hade större behov av 
information från sjuksköterskan. Theobald & McMurray (2004) rapporterade att 
patienten ansåg att stödet från medpatienter var av stor vikt under sjukhusvistelsen.  
 
Efter utskrivning fick en grupp patienter utökad information i form av telefonsamtal 
från en sjuksköterska under sju veckor, samt möjlighet att nå en sjuksköterska dygnet 
runt via en avgiftsfri telefonlinje. Ängslan sjönk över tid i interventions- såväl som i 
kontrollgruppen, men skillnaden var signifikant lägre i interventionsgruppen dagarna 
efter utskrivning (Hartford, et al., 2002). Barnason, Zimmerman, Nieveen & Hertzog 
(2005) visade att i en annan patientgrupp fick samtliga patienter hemsjukvård efter sin 
CABG-operation. Interventionsgruppen fick dessutom utökad information i form av ett 
undervisningsprogram, som fungerade som en kommunikationslänk mellan patient och 
sjuksköterska. I båda grupperna förbättrades patientens psykosociala och mentala hälsa 
över tid. Även om interventionsgruppen generellt hade högre värden gällande psyko-
sociala funktioner, så var skillnaden i jämförelse med kontrollgruppen dock inte 
statistiskt signifikant. Skillnaden var däremot signifikant då det gällde den fysiologiska 
hälsan, där interventionsgruppen rapporterade bättre resultat.  
 
En studie som undersökte sambandet mellan socialt stöd och deltagandet i postoperativ 
hjärtrehabilitering fann att det sociala stödet inte ensamt var en avgörande faktor för 
deltagandet. Istället berodde deltagandet troligtvis på andra faktorer, såsom kön, 
socioekonomisk status och förekomst av multisjukdom. De som deltog var främst 
yngre, högre utbildade, yrkesverksamma eller mindre ekonomiskt begränsade. De hade 
vidare färre riskfaktorer för hjärtkärlsjukdomar, bättre fysisk kondition eller lägre 
socialt stöd (Husak, et al., 2004).  
 
I en kvalitativ studie framkom att stödet från de närmaste var mycket viktigt under den 
första tiden efter operation och att patienter med detta stöd verkade ha en mer positiv 
syn på sitt tillfrisknande. En del patienter uttryckte dock en rädsla för att inte kunna 
klara sig ensamma och för att bli en börda för sin omgivning under rehabiliteringsfasen 
i hemmet. Under rehabiliteringen bestod de flesta vårdarna i hemmet av familje-
medlemmar, främst fru eller dotter (Theobald & McMurray 2004). Rantanen, et al. 
(2004) fann att stödet till patienten under den postoperativa fasen i genomsnitt gavs av 
två personer ur patientens sociala nätverk, samt att patienten hade daglig kontakt med 
dessa. 
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 
Att genomföra denna uppsats som en litteraturstudie var en bra metod då samman-
fattningen av artiklarnas resultat gav ett bredare perspektiv på det sociala stödets 
betydelse för patienten i samband med en CABG-operation. Det gav även en överblick 
över vilka personer som har ökat behov av socialt stöd.  
      
Användandet av MeSH-termer var en styrka för uppsatsen då sökningen i databaserna 
blev mer träffsäker. Anledningen till att enbart två sökord användes åt gången vid 
artikelsökningarna var att sökningarna resulterade i ett begränsat antal artiklar. När ett 
tredje sökord lades till blev sökresultatet sämre. Ingen begränsning till artiklar i fulltext 
gjordes vid artikelsökningen, då artiklar av värde för uppsatsen kunde gå förlorade. En 
begränsning som gjordes vid artikelsökningarna i de båda databaserna var att artiklarna 
fick vara som högst fem år gamla. Endast aktuell forskning användes därmed i 
resultatet, vilket ökade föreliggande litteraturstudies reliabilitet och var därmed en 
styrka för uppsatsen.  
      
Arbetssättet vid databearbetningen var en styrka för föreliggande litteraturstudie då de 
artiklar som valdes till andra urvalet lästs och granskats ingående av alla gruppdeltagare 
och varje deltagares syn på artiklarna har hörts. De artiklar som valdes att användas var 
från de tre världsdelarna Europa, Nordamerika och Australien. Att dessa områden är väl 
representerade då det gäller forskning kring hjärtkärlsjukdom kan förklaras av att denna 
sjukdomsgrupp främst förekommer i dagens i-länder. Någon forskning från Afrika och 
Asien framkom inte vid sökningarna då det gällde det sociala stödet i samband med 
CABG-operation. Detta kändes dock inte som någon svaghet då det är en fördel att 
studera fakta från länder som har liknande ekonomiska förutsättningar som Sverige. 
Innehållet i artiklarna kan därmed appliceras på vården här i Sverige. Många finska 
studier finns representerade och detta tros inte vara någon svaghet av samma anledning 
som redovisats ovan.  
 

Resultatdiskussion 
 
Föreliggande litteraturstudie har hög reliabilitet då samtliga resultatartiklar uppnådde 
grad I, vilket motsvarade den högsta graden, vid kvalitetsbedömningen. Artiklarna 
byggde på ett tillräckligt antal informanter. Den kvalitativa artikelns underlag utgjordes 
av 60 deltagare och en av de kvantitativa undersökningarna byggde på en population 
bestående av 50 patienter. De övriga åtta kvantitativa artiklarna hade populationer 
mellan 100 och 944 deltagare, vilket anses vara ett bra underlag. 
  
Lislerud Smebye (2005) menar att socialt stöd har en hälsofrämjande effekt och 
föreliggande litteraturstudies resultat visade vem som gav det viktigaste sociala stödet 
för patienter som planerade att genomgå eller hade genomgått CABG-operation. Stödet 
från make eller maka skattades högst, följt av stödet från barn och sedan av vänner. För 
en mindre grupp patienter hade det sociala nätverket ett annat utseende, där stödet 
främst gavs av grannar och arbetskamrater (Rantanen, et al., 2004; Koivula, et al., 
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2002b). Fridlund (2000) gör en liknande identifiering av det sociala nätverket, men 
rangordnar inte dessa personer. De personer som ingår i patientens sociala nätverk 
behöver få kunskap om patientens nya livssituation efter CABG-operationen för att 
kunna vara ett bättre stöd. Med hjälp av ovanstående parallell kan slutsatsen dras att det 
därför är viktigt att sjuksköterskan identifierar vem eller vilka som kan ge detta stöd. 
Det tycks enligt Westlund & Sjöberg (2005) vara lättare för de patienterna med gott 
socialt nätverk att känna hopp. Theobald & McMurray (2004) menar att denna känsla av 
hopp bidrar till en mer positiv syn på tillfrisknandet. 
 
De tre komponenterna av socialt stöd som enligt Wills (1985) identifieras, nämligen 
emotionellt, informativt och instrumentellt stöd, motsvarade de som framkom i 
resultatet (Koivula, 2002b). Därmed kan dessa tre komponenter tyckas täcka in de olika 
behov av socialt stöd som en patient kan behöva i samband med CABG-operation. Som 
Wills (1985) påpekade kan det vara svårt att skilja på de olika typerna av socialt stöd. 
Ett exempel på detta kan vara när sjuksköterskan ger informativt stöd och detta bidrar 
till att patienten känner större trygghet. Därmed har även emotionellt stöd förmedlats.   
 
Väntan till CABG-operation beskrivs av Bengtson (1998) som en period fylld av 
mentala påfrestningar som till exempel ängslan, men väntan ses också som en för-
beredelsetid. Enligt Koivula, et al. (2002a) är alltså ängslan inför operation inte enbart 
något negativt, utan kan även ha en positiv inverkan på patienten. Kanske kan den stress 
som upplevs i samband med ängslan förbereda kroppen för den fysiologiska chock som 
ett kirurgiskt ingrepp utgör. Att patienten upplever ängslan kan även bidra till en mental 
bearbetning då känslor som oro i samband med operationen tillåts komma upp till ytan. 
Således behöver inte en låg grad av ängslan nödvändigtvis bero på att patienten är lugn 
över situationen, utan på att denna förtränger allvaret i sitt tillstånd. Både den som är 
lugn och den som är orolig i samband med operation kan därför behöva socialt stöd från 
sjuksköterskan. Koivula, et al. (2002c) visade att nivån av ängslan sjönk då de olika 
formerna av socialt stöd från sjuksköterskan upplevdes som gott av patienten. 
 
Vissa patientgrupper kände högre grad av preoperativ ängslan än andra. Både i 
bakgrund (Koivula, et al., 2001) och resultat (Koivula et al., 2002c) framkom att yrkes-
verksamma patienter upplevde högre grad av ängslan än de som inte var yrkes-
verksamma. Människor som är pensionerade kan tänkas ha en annan livssituation än de 
som är yrkesverksamma. Det kan vara en större påfrestning att genomgå denna typ av 
operation, på så vis att patienten i fråga har ett arbete och eventuellt hemmaboende barn. 
En yngre människa kan också ha svårare att acceptera en livshotande sjukdom, än en 
äldre människa som kanske ser det som en mer naturlig del av livet. En livshotande 
sjukdom är något som kan hota stabiliteten i ett system, där patient och dennes 
närstående ingår. Sjuksköterskan bör ha i åtanke att uppmärksamma behovet av att 
närstående involveras i patientens situation i syfte att avlasta patienten. Sjuksköterskan 
och hälso- och sjukvården representerar ett annat system, som i denna situation påverkar 
systemet patient och närstående. 
 
I resultatet framkom att kvinnor kände mer ängslan än män innan operationen (Koivula, 
et al., 2002c). Detta kan förklaras av att kvinnor av tradition är en nyckelperson i 
hemmet då det gäller att ta hand om hushåll och familj. Därför har kanske kvinnor inte 
tillgång till samma instrumentella stöd som män har i samband med CABG-operation. 
Sjuksköterskan bör ge dessa kvinnor möjlighet att samtala om sina bekymmer och 
komma fram till praktiska lösningar som kan minska hennes oro. Enligt Koivula, et al. 
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(2002b) skattade kvinnor informativt stöd från sjuksköterskan som mer värdefullt under 
väntetiden, vilket skulle kunna förklaras av det som Koivula, et al. (2002c) visade, 
nämligen att kvinnor kände mer ängslan än män.  
 
En pre- eller postoperativ stödgrupp kan ge emotionellt stöd till patienten då denne får 
utbyta erfarenheter med patienter i samma situation. Stödgrupper kan ha en positiv 
effekt på den psykosociala hälsan (Granum, 1994). Det är därför anmärkningsvärt att 
Koivula, et al. (2002c) fann att patienter som deltog i en preoperativ stödgrupp upplevde 
ängslan i högre grad än de som inte deltog. Kanske kan de diskussioner som 
förekommer i en stödgrupp väcka tankar som annars inte hade kommit upp till ytan. 
Dessa tankar kan i sin tur leda till ökad nivå av ängslan hos patienten. Det emotionella 
stödet som ges är värdefullt, men det informativa stödet kan vara bristfälligt då inte 
alltid en professionell person deltar i träffarna. En annan teori kan vara att de som väljer 
att delta i en stödgrupp är mer ängsligt lagda. 
 
Trots att yngre patienter upplevde ängslan i högre grad i samband med operation 
(Koivula, et al., 2002c; Okkonen & Vanhanen, 2005), var det äldre patienter som hade 
större behov av information postoperativt (Kattainen, et al., 2004). Yngre patienter kan 
ha utvecklat en större förmåga att på egen hand söka information. På så vis kan de 
tillgodose sitt behov av information på egen hand, i större utsträckning än vad de äldre 
förmår. Vidare kan detta förklaras av att äldre patienter kan ha sämre kognitiva 
förmågor, så som dåligt minne. Äldre patienters förmåga att ta till sig information kan 
även begränsas av fysiska nedsättningar så som försämrad hörsel.  
 
Socialt stöd som ges av sjuksköterskan behöver individanpassas. Enligt Hälso- och 
sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) 2 b § har patienten rätt att få information som är 
just individuellt anpassad. Människor är olika och det räcker inte alltid att ge 
standardinformation till en patient. Även om det finns behov av individanpassat stöd 
tycks utökat stöd gynna alla patientgrupper. Dagens sociala stöd är kanske inte alltid 
fullgott och därför går det att uppnå bättre resultat genom att satsa på just utökat stöd 
där sjuksköterskan har en betydande roll. I resultatet presenterades tre studier som 
genomförde olika typer av interventioner i syfte att utöka det sociala stödet till patienten 
i samband med CABG-operation. Alla visade att det utökade stödet ledde till någon 
form av förbättring (Sørlie, et al., 2006; Hartford, et al., 2002; Barnason, et al., 2005). 
 
I VIPS omvårdnadsanamnes förväntas sjuksköterskan dokumentera det i patientens 
sociala omständigheter som kan vara av betydelse för vården (Ehnfors, Ehrenberg & 
Thorell-Ekstrand, 2000). Okkonen & Vanhanen (2005) visade att tillgången på stöd 
tycktes vara en avgörande faktor för graden av emotionellt välbefinnande efter CABG-
operation, och det är därför av stor vikt att sjuksköterskan identifierar de patienter som 
saknar detta stöd. 
 
I en studie av Rantanen, et al. (2004) framkom att patienten rangordnade det bekräft-
ande stödet högre från sjuksköterskan än från det sociala nätverket. En förklaring kan 
vara att den erfarna sjuksköterskan fått ett perspektiv på återhämtning efter kirurgiska 
ingrepp. Anhöriga saknar troligtvis detta perspektiv. De ser de omedelbara post-
operativa konsekvenserna hos patienten och saknar många gånger uppfattning om hur 
länge detta tillstånd kommer att bestå. 
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Det sociala stöd som patienten mottog under rehabiliteringsfasen gavs, enligt Rantanen, 
et al. (2004), i genomsnitt av två personer. Lislerud Smebye (2005) påpekar att antalet 
stödpersoner inte avgör hur väl stödet utfaller, utan att det istället är kvaliteten på stödet 
som är av betydelse för patienten. Ett brett socialt nätverk är därmed inte alltid nyckeln 
till ett gott socialt stöd. Eftersom patienterna i studier av Rantanen, et al. (2004) & 
Koivula, et al. (2002b) värderade det sociala stödet från närstående högre än från sjuk-
sköterskan, är det viktigt att även de närstående stöttas för att kunna bistå patienten. 
Enligt Fridlund (2000) kan sjuksköterskan stödja de närstående genom att informera 
dessa om patientens situation. Fridlund & Hildingh (2000) säger att de närstående under 
eftervården i hemmet har en stor uppgift i att stödja patienten. Enligt Lislerud Smebye 
(2005) kan det vara krävande att stödja patienten både emotionellt och instrumentellt. 
Detta kan förklaras av att de närstående ingår i samma system som patienten och 
därmed påverkas även dessa av patientens situation. Det finns en risk att de närstående 
tar på sig för mycket och blir överbeskyddande trots att de har goda avsikter, vilket kan 
inkräkta på patientens integritet och autonomi. Utifrån detta måste sjuksköterskan därför 
uppmärksamma personerna i det sociala nätverket och inte enbart begränsa de stödjande 
insatserna till patienten.  
      

Konklusion 
 
Socialt stöd framkom tydligt i form av emotionellt, informativt och instrumentellt stöd. 
Till flertalet av patienterna gavs det viktigaste sociala stödet i första hand av make eller 
maka, därefter av barn och sedan av vänner. När patienten upplevde ett gott socialt stöd 
från närstående och sjuksköterska i samband med CABG-operation, påverkades 
patientens emotionella och fysiska välbefinnande i positiv riktning. Även deltagande i 
stödgruppsverksamhet i samband med CABG-operation hade goda hälsoeffekter för 
deltagarna. De patientgrupper som upplevde pre- eller postoperativa mentala påfrest-
ningar i större utsträckning tycktes vara patienter med lågt stöd från socialt nätverk, 
ensamboende, yrkesverksamma, personer under 65 år, de som saknade yrkesutbildning 
samt kvinnor.   
 

Implikation 
 
Att sjuksköterskan är medveten om det sociala stödets betydelse för hälsan är av stor 
vikt i omvårdnadsarbetet. Då närstående till CABG-patienter utgör den viktigaste källan 
till socialt stöd, bör sjuksköterskan lägga vikt vid att identifiera vem eller vilka i 
patientens sociala nätverk som kan bistå med detta viktiga stöd. Sjuksköterskan bör 
stödja dessa personer genom att ge informativt, emotionellt och vid behov 
instrumentellt stöd. En modell för att genomföra detta skulle kunna vara att 
sjuksköterskan har ett samtal med patient och dennes närstående innan utskrivning. Vid 
detta tillfälle ges möjlighet för patient och närstående att ställa frågor till sjuk-
sköterskan, samt att planera tiden efter utskrivning. Sjuksköterskan bör vidare ha kun-
skap om aktuell forskning som visar på patientgrupper med behov av utökat stöd och 
forskning behövs över hur detta stöd skall utformas för att ge bäst effekt. 
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