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Land 

Författare Titel Syfte Metod 
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2005 
USA 

Barnason, S., 
Zimmerman, 
L., Nieveen, J. 
& Hertzog, M. 

Impact of a telehealth 
intervention to augment 
home health care on 
functional and recovery 
outcomes of elderly 
patients undergoing 
coronary artery bypass 
grafting 

Att utreda vilka effekter 
HCI (home communication 
intervention) har på CABG-
patienter som är över 65 år 
gamla och blivit remitterade 
HHC (home health care) 
efter CABG. Detta när det 
gäller den fysiska och 
psykiska funktionen efter 
operation. Vidare ville 
återhämtningen efter 
operation utredas, hur väl 
och snabbt patienterna som 
fick HCI återhämtade sig 
efter operation, jämfört med 
kontrollgruppen som enbart 
fick HHC.  

HCI-gruppen kallades den grupp av 
CABG-patienter som mottog både 
HHC (home health care) och en tolv 
veckor lång HCI (home 
communication intervention) av en 
Health Buddy (Health Hero 
Network). Kontrollgruppen mottog 
enbart HHC. Hur patienterna var 
fysiskt och psykiskt fungerande 
mättes vid baslinjen samt sex veckor 
och tre månader efter operation.  
Randomiserad design. Pilotstudie. 
Medelåldern var 75,3 år och 56% var 
män och 44% kvinnor. 

De patienter som mottog både 
HHC och HCI hade en 
signifikant högre ”general health 
functioning score”. Båda 
grupperna blev dock bättre 
funktionsmässigt över tid. Båda 
grupperna rapporterade liknande 
postoperativa bekymmer. 
Kontrollgruppen hade dock fler 
besök till akutmottagningen än 
HCI-gruppen. 
 

Grad I 

2002 
Canada  

Hartford, K., 
Wong, C. & 
Zakaria, D. 

Randomized controlled 
trial of a telephone 
intervention by nurses 
to provide information 
and support to patients 
and their partners after 
elective coronary artery 
bypass graft surgery: 
Effects of anxiety 

Att undersöka om ängslan 
minskade postoperativt, då 
stöd och information gavs 
via telefon av 
sjuksköterskor, till patienter 
som genomgått CABG och 
deras partner. 

En randomiserad kontrollerad studie. 
Från och med utskrivningen och sju 
veckor framåt, ringdes sex 
telefonsamtal till patienter och deras 
partners. Patienten fick utvärdera sin 
grad av ängslan vid fyra tillfällen. 
Patienterna hade möjlighet att ringa 
en sjuksköterska avgiftsfritt dygnet 
runt. 131 patienter deltog. 

Graden av ängslan var 
signifikant lägre i behandlings- 
gruppen än i kontrollgruppen två 
dagar efter utskrivning. Partners 
hade alltid lägre ängslan än 
patienterna. 

Grad I 
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2004 
USA 

Husak, L., 
Krumholz, H. 
M., Qui Lin, 
Z., Kasl, S. V., 
Mattera, J. A., 
Roumanis, S. 
A. & 
Vaccarino, V.  

Social Support as a 
Predictor of 
Participation in Cardiac 
Rehabilitation After 
Coronary Artery 
Bypass Graft Surgery 

Att undersöka hur socialt 
stöd påverkar patientens 
deltagande i 
hjärtrehabiliterings- 
program efter CABG-
operation. 

En population bestående av 944 
patienter som genomgick CABG-
operation blev intervjuade innan 
utskrivning, samt sex veckor och sex 
månader efter utskrivning. 

Gott socialt stöd preoperativt 
samt sex veckor efter operation, 
var ensamt inte en betydelsefull 
faktor när det gällde deltagande i 
hjärtrehabilitering. Det sociala 
stödet korrelerades därför med 
faktorer såsom kön, 
socioekonomisk status och 
multisjukdom. 

Grad I 

2004 
Finland 

Kattainen, E., 
Meriläinen, P. 
& Jokela, V. 

CABG and PTCA 
patients´ expectations 
of informational 
support in health-
related quality of life 
themes and adequacy of 
information in 1-year 
follow-up 

Att beskriva patienters 
behov av informativt stöd av 
sjuksköterskan före och 
efter CABG-operation, i 
hälsorelaterade 
livskvalitetsfrågor. Att 
presentera patientens 
synpunkt på hur adekvat 
informationen var. Att 
förutsäga omständigheter 
där patienten har behov av 
extra informativt stöd från 
sjuksköterskan.  

Intervjuer gjordes dagen före 
operationen och frågeformulär 
mailades ut sex och tolv månader 
efter operationen. Frågeformulären 
tog upp hälsorelaterade livskvalitets-
frågor. 343 patienter fullföljde 
studien. 

Före operation önskade patienter 
mest information om 
återhämtning och psykosociala 
funktioner. Den mest adekvata 
informationen som gavs av 
sjuksköterskan gällde fysiska 
funktioner. Ytterligare adekvat 
information kring psykosociala 
funktioner efterfrågades av 
patienterna. Kvinnor efterfrågar 
mer information om psykosocial 
funktion, medan män efterfrågar 
mer information om fysisk 
funktion. Före operation 
behövde män mer information 
om postoperativ vård och 
sårläkning, och kvinnor om 
dagliga aktiviteter. 

Grad I 

2002 
Finland 

Koivula, M., 
Paunonen-
Ilmonen, M., 
Tarkka, M-T., 
Tarkka, M. & 
Laippala, P. 

Social support and its 
relation to fear and 
anxiety in patients 
awaiting coronary 
artery bypass grafting 

Att fastställa att socialt stöd 
fanns tillgängligt för 
patienter som väntade på 
CABG-operation, och det 
sociala stödets effekt på 
rädsla och ängslan. 

Frågeformulär skickades ut till 
patienter inom en vecka efter att de 
hade placerats på väntelista för 
CABG-operation och 207 patienter 
svarade. 

Rädsla och ängslan hade ett 
samband med socialt stöd hos 
patienter som väntade på 
CABG-operation. 

Grad I 
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2002 
Finland 

Koivula, M., 
Tarkka, M-T., 
Tarkka, M., 
Laippala, P. & 
Paunonen-
Ilmonen, M. 

Fear and in-hospital 
social support for 
coronary artery 
bypass grafting 
patients on the day 
before surgery 

Att utreda hur mycket 
socialt stöd CABG-patienter 
får på sjukhuset samt hur 
detta stöd påverkar dessa 
patienters rädsla samt 
ängslan. 

En population bestående av 193 
CABG-patienter deltog i studien. 
Patienterna fyllde i ett 
frågeformulär kvällen innan 
operation, på sjukhuset.  

Högt socialt stöd från sjuksköterskan 
kan effektivt minska preoperativ rädsla 
och ängslan hos CABG-patienten. 
Sjuksköterska från intensivvårds-
avdelningen bör besöka patienten 
preoperativt för att ge information om 
eftervården på intensivvårdsavdelning-
en. 

Grad I 

2006 
Finland 

Okkonen, E. & 
Vanhanen, H. 

Family support, 
living alone, and 
subjective health of a 
patient in connection 
with a coronary 
artery bypass surgery 

Att utvärdera sambandet 
mellan de tre 
komponenterna familjestöd, 
att bo ensam samt subjektiv 
hälsa hos en patient efter 
CABG-operation. 

Studien ägde rum vid två 
sjukhus i Finland. Den var 
prospektiv samt deduktiv och 
279 CABG-patienter fick fylla i 
ett frågeformulär innan operation 
samt sex månader efter 
operation. Patienternas 
subjektiva hälsa utvärderades.  

Högt stöd från familjen samt gott 
känslomässigt stöd ger bättre subjektiv 
hälsa och återhämtning efter CABG. 

Grad I 

2004 
Finland 

Rantanen, A., 
Kaunonen, M., 
Åstedt-Kurki, 
P. & Tarkka, 
M-T. 

Coronary artery 
bypass grafting: 
social support for 
patients and their 
significant others 

Att beskriva det sociala stöd 
som CABG-patienter samt 
deras signifikanta andra 
upplever sig få av 
sjuksköterskor under 
sjukhusvistelsen. Även 
patientens upplevelse av 
stödet från det sociala 
nätverket beskrivs. Vidare 
hade studien som syfte att se 
om det finns ett samband 
mellan demografiska 
variabler hos patienten och 
det stöd de får av 
sjuksköterskan. 

En population bestående av 53 
patienter och 47 signifikanta 
andra fick fylla i frågeformulär 
en månad efter CABG-
operationen. 

Släktingar är viktiga källor när det 
gäller stöd för CABG-patienter samt 
deras signifikanta andra. Patienterna 
rapporterade högre nivå av socialt stöd 
från både det sociala nätverket och 
sjuksköterskor, än vad de signifikanta 
andra gjorde. 

Grad I 
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2006 
Norge 

Sørlie, T., 
Busund, R., 
Sexton, J., 
Sexton, H. & 
Sørlie, D. 

Video information 
combined with 
individualized 
information session: 
Effects upon 
emotional well-being 
following coronary 
artery bypass surgery 
– A randomized trial 

Att undersöka hur ett nytt 
informationsmaterial 
påverkar patienters 
emotionella återhämtning 
efter en CABG-operation. 

En population bestående av 55 
patienter som var planerade för 
CABG-operation fick utöver 
standardinformation även 
individanpassad information 
preoperativt i samband med 
inskrivning och postoperativt i 
samband med utskrivning. 
Preoperativt visades även en 
videofilm vid två tillfällen – 
innan inskrivning samt vid 
inskrivning. Kontrollgruppen, 
vilken bestod av 54 patienter, 
fick enbart standardinformation.    

Effekterna av det nya 
informationsmaterialet blev att 
interventionsgruppen uppgav bättre 
subjektiv hälsa, bättre emotionellt 
välmående samt mindre ängslan än 
kontrollgruppen post-operativt. 
Effekterna var troligtvis relaterade till 
kombinationen av den individ-
anpassade undervisningen och att 
patienterna fick se videofilmen. 

Grad I 
 

2004 
Australien 

Theobald, K. 
& McMurray, 
A. 

Coronary artery 
bypass graft surgery: 
discharge planning 
for successful 
recovery 

Att undersöka CABG-
patienters och deras 
vårdares bekymmer efter 
utskrivningen och 
undersöka deras upplevelser 
av eventuellt ouppfyllda 
behov ett år senare. 

Studien var kvalitativ, 
fenomenologisk och induktiv. 
Populationen bestod av 30 
patienter som genomgått 
CABG-operation för första 
gången (22 män och åtta 
kvinnor) samt deras vårdare. 
Öppna intervjuer utfördes fyra 
till fem veckor efter utskrivning. 
Ett år senare utfördes en 
telefonintervju.  

De patienter som genomgått en 
CABG-operation samt de som vårdade 
dem efter utskrivning upplevde många 
problem och förändringar i deras 
dagliga liv. De kunde ha ouppfyllda 
behov som sjukvården inte tillfullo 
kunde tillgodose, speciellt då det 
gällde vårdaren som kanske befann sig 
i en av sitt livs mest stressfyllda 
situationer.  

Grad I 

 


