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Sammanfattning: Det största folkhälsoproblemet bland kvinnor är hjärt-kärlsjukdom. 

Kvinnor är underrepresenterade bland patienter som får behandling 
i form av CABG-operation . CABG-operation är ett stort kirurgiskt 
ingrepp som innebär påfrestningar och en stor förändring i livet. 
Syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors upplevelse av 
livskvalitet efter CABG-operation. Studien genomfördes som en 
systematisk litteraturstudie, en metod för att sammanställa alla 
vetenskapliga arbeten inom ett specifikt område. Sju artiklar som 
var relevanta till syftet och hade hög vetenskaplig kvalitet 
analyserades och sammanställdes till resultatet. Resultatet visade 
att de flesta kvinnor upplevde någon form av problem 
postoperativt. Kvinnorna upplevde sin fysiska funktion nedsatt 
efter operation för att under första året återgå till jämförbar nivå 
med friska kvinnor. Ensamhet påverkar den sociala 
rehabiliteringen negativt. Familj och vänner var en bidragande 
faktor till att den sociala rehabiliteringen förbättrades. 
Postoperativt var kvinnornas totala upplevelse av livskvalitet 
signifikant förbättrad. Fortsatt forskning bör inriktas på enbart 
kvinnors upplevelse av livskvalitet efter CABG-operation, för att 
enklare kunna applicera kunskapen i praktiken. 
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Inledning 
 
Hjärt- och kärlsjukdom bland kvinnor utgör det största folkhälsoproblemet (Schenck-
Gusafsson, 2003). Trots detta tycks ett litet antal kvinnor vara rädda för att dö i dessa typer av 
sjukdomar (Chopra, 2000). Myten att hjärt- kärlsjukdom är en manlig åkomma är inte sann, 
då kranskärlssjukdom bland kvinnor från USA utgör den främsta dödsorsaken. Traditionellt 
sett har forskning kring kvinnor om kardiovaskulär hälsa och sjukdom varit sällsynt 
(Schenck-Gustafsson, 2003). Bland de patienter som får kirurgisk behandling i form av 
CABG- operation (coronary artery bypass graft) är kvinnorna underrepresenterade (Perski, 
1999). Endast 25% av de kirurgiskt behandlade patienterna är kvinnor (Schenk-Gustafsson, 
2008). Kranskärlskirurgin utgör för samhället stora kostnader varje år, operation och 
rehabilitering inkluderat (Perski, 1999). Orsaken är att antalet patienter som berörs är stort. I 
ett psykologiskt perspektiv innebär CABG-operationen närmast ett kaotiskt tillstånd för 
patienten (Perski, 1999). Människor som genomgått en CABG-operation beskriver 
upplevelsen som att kastas mellan hopp och förtvivlan, å ena sidan vara livet tacksamt och å 
andra sidan inse sina svagheter. Forskning kring kvinnors upplevelse av livskvalitet efter 
CABG-operation utgör ett intressant och tillsynes begränsat område vilket väckte intresset för 
och föranledde denna litteraturstudie med inriktning på det första året efter operationen. 
 

Bakgrund 
 
År 2005 genomfördes i USA 469 000 CABG-operationer, med denna siffra utgör ingreppet en 
av de vanligaste planerade operationerna i USA (American Heart Association, 2008). 
Operationen är den mest frekventa bland hjärtoperationer i Sverige (Lodén, 1999). I Sverige 
genomfördes år 2006 5032 CABG-operationer (Svenska hjärtkirurgiregistret, 2006).   
Den argentinska toraxkirurgen René Favaloro född 1923, omnämns som CABG:s fader 
(Denton, 2000). Favaloro genomförde den första bypass-operationen som dokumenterats 1967 
på en då 51- årig kvinna. I Sverige genomfördes den första CABG-operationen 1970, under 
de kommande åren opererades ett litet antal patienter (SBU, 1998). Under 1980-talet 
utvidgades hjärtkirurgiverksamheten i Sverige och samtidigt så ökade antalet CABG-
operationer. Ökningen fortsatte under 1980- och första delen av 1990 talet, därefter planades 
ökningen ut.   

Om det finns förträngningar i flera kärl, att förträngningar är utbredda eller att en hotande 
hjärtinfarkt föranligger, kan det bli aktuellt med CABG (Lodén, 1999). CABG innebär att 
genom operation använda patientens egna blodkärl för att skapa nya vägar förbi de förträngda 
kranskärlen (Persson & Stagmo, 2008). Operationen har två syften, dels att minska symtomen 
och i bästa fall minska dödligheten hos patienterna. Vanligtvis uppnås symtomlindring med 
gott resultat. Symtomlindring innebär inte att patienten blir botad från sin hjärtsjukdom 
(Lodén, 1999). Då risken finns att förträningarna i kärlen fortsätter att utvecklas ger 
kombination av livsstilförändringar en möjlighet att hålla sjukdomsutvecklingen under 
kontroll. Ett år efter operationen är 80-90% symtomfria eller betydligt bättre. 

En CABG-operation är inte helt riskfri då det innebär ett stort ingrepp (Lodén, 1999). Risken 
för dödsfall under operationen är mindre än 2 % vilket betecknas som relativt låg 
(Socialstyrelsen, 2008).  

Med stigande ålder, nedsatt vänsterkammarfunktion och operationens svårighetsgrad ökar 
risken för dödsfall. Resultaten har förbättrats både på kort och på lång sikt i takt med att 
operationstekniken utvecklats. 
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Ett stort kirurgiskt ingrepp som en CABG- operation innebär påfrestningar som kan framkalla 
reaktioner som patienten inte kan styra över, en stor förändring i livet (Bengtson, 1998). 
Patienterna upplever ofta den svåraste tiden, i väntan på operationen (Perski, 1999). 
Nervositeten inför ingreppet stiger i takt med att operationsdagen närmar sig. Upplevelsen av 
väntetiden skiljer sig mellan män och kvinnor (Bengtson, 2000). Kvinnorna upplevde 
svårigheter att slappna av, och stresskänsla i högre grad än männen. Sömnstörningar och 
trötthet är vanligt bland patienterna, men var ett större problem bland kvinnorna. Rastlöshet, 
svårigheter att aktivera och koncentrera sig och mer irritation karaktäriserade männens 
upplevelse.  

De första dagarna efter operationen upplever de flesta patienter en känsla av tacksamhet till 
livet och att det är härligt att leva (Perski, 1999). En CABG-operation innebär egentligen inte 
ett omvälvande ingrepp för hjärtat, då hjärtat inte nämnvärt påverkas av själva operationen. 
Däremot upplever patienterna en stor belastning för kroppen postoperativt, i form av en 
långvarig läkningsprocess från såren på bröstkorgen och benen. Dessa läkningsområden 
upplever de flesta människor som mycket känsliga och tillfrisknandet är beroende på ålder 
och allmänt hälsotillstånd. Vid ett kirurgiskt ingrepp skadas vävnader som ger upphov till 
postoperativ smärta (Sjölund, 1996). Smärta leder till att patienten undviker aktiviteter som 
kan förvärra upplevelsen, en bra smärtlindring postoperativt ger patienten förbättrad 
livskvalitet och minskar risken för komplikationer.  

I samband med att livet normaliseras drabbas en del patienter av en känslomässig svacka med 
upplevelse av nedstämdhet (Perski, 1999). Det kan ses som en reaktion på att patienten har 
tagit sig igenom en hotfull och kraftansträngande situation. Chopra (2000) skriver att 
kvinnorna tycks ha svårt att återhämta sig ur det sociala och psykologiska perspektivet.  

Orsaken till de känslomässiga reaktioner som kan uppstå efter en CABG-operation finns det 
inte några klara svar på men misstankar föreligger kring tre faktorer (Perski, 1999). Hjärt-
lungmaskinen som patienten kan vara kopplad till under operationen, misstänks påverka 
förändringar i hjärnfunktionen. Steroidproduktion som sker vid stora kirurgiska ingrepp kan 
orsaka förändringar i minnesfunktionen och koncentrationen samt okontrollerade 
känslourladdningar. Slutligen diskuteras om orsaken kan vara mer psykologisk. Då patienten 
utsätts för en potentiell livsfara, trappas aktiviteten i nervsystemet upp som kan leda till 
känslolabilitet vilket kan påverka upplevelsen kring rehabiliteringen.  

Enligt Persson och Stagmo (2008) är kranskärlssjukdom relativt sällsynt hos kvinnor före 
klimakteriet. Efter klimakteriet ökar risken att drabbas av kranskärlssjukdom då 
könshormonerna som har en skyddande effekt inte längre produceras (Fridlund, 1998). 
Kvinnor insjuknar tio till tjugo år senare än män i koronarsjukdom (Schenck-Gustafsson, 
2003).  I Danmark, Östeuropa, och Ryssland ökar dödligheten i hjärtkärlsjukdom hos kvinnor. 
Jonasson och Swahn (2005) skriver att år 2002 orsakade hjärt- kärlsjukdom 45% av dödstalen 
bland svenska kvinnor. De senaste årtiondena har dock dödligheten minskat.  

Symtomen på kranskärlssjukdom hos kvinnor kan vara svårtolkade vilket ger 
svårdiagnostiserade patienter (Persson & Stagmo, 2008). Det finns forskning som pekar på att 
kvinnor behandlas mindre aggressivt gällande kranskärlsjukdom (Perski, 1999). Kvinnor är 
delvis underrepresenterade bland patienter som får kirurgisk behandling för 
kranskärlssjukdom. I USA genomgick år 2005 145 000 kvinnor CABG- operation (American 
Heart Association, 2008). År 2006 genomfördes 1118 CABG-operationer på kvinnor i 
Sverige (Svenska hjärtkirurgiregistret, 2006).  
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Kranskärlen hos kvinnor är smala och kan ha en benägenhet för kärlspasm (Persson & 
Stagmo, 2008). Kvaliteten på koronarkärlen är sämre hos kvinnor och förträngningarna är ofta 
belägna mer perifert vilket försvårar en CABG- operation (Ståhle, 2003). 

Livskvalitet är en människas upplevelse av sitt eget livs värde i förhållande till värderingar i 
samhället och de förväntningar, mål och omständigheter som kan skapas (Lindskog, 2004). I 
livskvalitet ingår ett antal faktorer som värdesätts av individen såsom fysisk- och psykisk 
hälsa, självständighet och relationer. Livskvalité enligt Siri Naess innebär den personliga 
individens inre upplevelse och symboliseras som psykiskt välbefinnande och innefattar den 
subjektiva upplevelsen av livssituationens olika delar (Jahren Kristoffersen, 2005). Att ha det 
bra är att uppleva livskvalitet och innefattar goda känslor och positiv värdering av sitt liv. För 
sjuksköterskan är det viktigt att ha kunskap och förståelse om patientens upplevelse av 
livskvalitet efter CABG-operation för att kunna erbjuda den bästa omvårdnaden vilket kan 
resultera i att patienten känner trygghet och välbefinnande som kan underlätta rehabiliteringen 
och öka livskvaliteten.  

Syfte 

Litteraturstudiens syfte var att belysa kvinnors upplevelse av livskvalitet efter CABG- 
operation. 

Metod  

Studien genomfördes enligt rekommendationer för en litteraturstudie där sju vetenskapliga 
artiklar granskades. Enligt Bahtsevani, Stoltz och Willman (2006) är en systematisk 
litteraturstudie en metod för att sammanställa alla vetenskapliga arbeten inom ett specifikt 
forskningsområde. Sökstrategin ska vara systematisk och dokumenteras, där artiklarna ska 
granskas och sammanställas. 

Datainsamling 

För att formulera och strukturera frågeställningen användes Flemmings struktur enligt 
Bahtsevani, et al.(2006) förklaring av strukturen. Denna typ av struktur som tabell 1 
åskådliggör är användbar vid studier med ”resultatmått” såsom upplevelser och behov, där 
frågeställningarna inte är avgränsade till sökning efter effektstudier. 
 
Tabell 1. Flemmings problemformuleringsstruktur. 
Undersökningsgrupp 
(Population) 

Åtgärd 
(Metod, Intervention) 

Resultat 
(Outcome) 

 
Kvinnor som har genomgått 
CABG-operation 

 
Alla förekommande 

 
Livskvalitet 
Uppfattad livskvalitet 
Upplevelse 
 

 

Genom problemformuleringen togs de olika sökorden fram. Sökorden översattes till 
användbara söktermer. CABG-operation även kallad bypass, livskvalitet och kvinnor 
översattes i svenska Mesh till tillgängliga engelska söktermer i form av Coronary Artery 
Bypass, Quality of Life och Women. Då inga översättningar på upplevelse, patient och 
uppfattad livskvalitet återfanns i svenska Mesh översattes dessa manuellt och blev 
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Experience, Patient och Percieved Quality of Life. Litteratursökning skedde i följande 
databaser (se bilaga I) Pubmed, Cinahl, PsykInfo och Academic Search. I Pubmed användes 
tillgängliga mesh-termer, Coronary Artery Bypass, Quality of Life och Women. I vissa av 
sökningarna gjordes en inriktning på mesh-termen Coronary Artery Bypass i form av 
psychology.  
Övriga söktermer användes som fritextsökning. Tillgängliga Headings i Cinahl var Coronary 
Artery Bypass och Quality of Life. Frisökningstermer som användes var Experience, Women 
och Percieved Quality of Life. I PsykInfo användes Coronary Artery Bypass och Women som 
frisökningstermer. Subject terms i Academic Search fanns i form av Coronary Artery Bypass 
medan Women användes som frisökningsterm. Ett flertal publicerade studier innehåller 
resultat från både mäns och kvinnor upplevelse av CABG-operation. Problemformuleringen 
är inriktad på kvinnors upplevelse av livskvalitet efter CABG-operation vilket föranledde att 
vissa av sökningarna innehåller NOT men för att begränsa resultatet.   
 
Utgångspunkten i artikelsökningarna var Coronary Artery Bypass som kombinerades med en 
eller flera av de övriga söktermerna. Begränsningar gällande publiceringsår valdes till mellan 
tio och fem år beroende på sökkombinationerna. Flertalet av sökningarna var begränsade till 
fem år. Andra begränsningar som användes var Humans och Female. 
 
Samtliga titlar från de olika sökningarna lästes. De titlar som innehöll medicinsk behandling, 
riskfaktorer, skillnad i behandlingsalternativ och artiklar som jämförde operationsresultatet 
med eller utan hjärt-lung maskin uteslöts från läsning av abstract. Sökningarna resulterade i 
totalt 379 träffar varav 161 abstract lästes.    
 

Databearbetning 

De 161 abstracten lästes gemensamt av författarna och av dessa valdes 53 artiklar till urval 
ett. I samband med urvalsgranskningen togs förekommande dubbletter bort. Under urval ett 
lästes samtliga artiklar tillsammans, de artiklar som inte syftade till problemformuleringen 
valdes bort. Sju artiklar stämde överens med syftet (se bilaga II) vilka lästes flertalet gånger. 
Dessa kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa 
respektive kvantitativa studier. Samtliga artiklar nådde kvalitetsgrad ett och gick vidare till 
urval två. Artiklarna bearbetades med en induktiv ansats, de delar av resultatet som var 
relevant till syftet valdes ut. Varje artikel sammanställdes i ett eget dokument. Upplevelserna 
av livskvalitet som fanns beskrivna i artiklarnas resultat sammanställdes till två rubriker, 
fysiska – och psykologiska upplevelser av livskvalitet.  

 
Resultat 
 
Fysiska upplevelser av livskvalitet 
 
De flesta kvinnor upplevde någon form av problem postoperativt (Gallagher, McKinley & 
Dracup, 2004). Under de första två månaderna efter CABG-operationen upplevde kvinnorna 
sin fysiska kapacitet begränsad, de kunde bara utföra små rutinsysslor (Koivunen, Isola & 
Lukkarinen, 2004). Worcester, et al. (2007) resultat visar att kvinnorna inledningsvis efter 
operationen upplevde sin fysiska förmåga begränsad. Bedömningen av resultaten visade att de 
äldre kvinnorna upplevde sin fysiska funktion sämre gentemot de yngre. Resultat från en 
kanadensisk studie gjord av Baldassarre, Arthur, DiCenso och Gyatt (2002) visade att de 
flesta kvinnorna upplevde en förbättrad hälsorelaterad livskvalitet efter operationen där den 
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fysiska livskvaliteten utgjorde den största förbättringen. Det framkom att de yngre kvinnorna 
hade bättre förmåga gällande fysisk funktion tre månader efter operationen. Från 
utgångsläget, innan operationen till sex veckor efter upplevde kvinnorna en märkbar 
förbättring i sina generella funktioner, 89 % utryckte att de var positiva till sin utveckling 
kring fysisk funktion (DiMattio & Tulman, 2003). Efter två veckor upplevde cirka 50 % av 
kvinnorna sig otillfredsställda gällande fysisk funktion. Kvinnornas förklaring till 
otillfredsställelsen var väntan på att få mer energi för att kunna utföra mer hushållsarbete. 
Efter sex veckor upplevde kvinnorna att deras förmåga till personlig omvårdnad hade återgått 
till samma nivå som innan operationen. Kvinnorna upplevde inledningsvis under 
rehabiliteringen att de kunde utföra lättare hushållsarbete för att efterhand övergå till mer 
krävande hushållsaktiviteter i form av handtvätt, dammsugning och bäddning (Gallager, et al., 
2004). I frågeformuläret som ingick i Penckofers, Ferrans, Fink, Barret and Holm (2005) 
studie, gällande aktivitetsnivåer framkom att de flesta kvinnor upplevde sig kunna utföra 
likartade aktiviteter tre månader efter operationer som de kunnat innan. En finsk studie 
beskrev den tredje till åttonde månaden efter operationen som den stabila fasen (Koivunen, et 
al., 2004). Under denna fas kände kvinnorna sig tillfreds med sina fysiska framsteg. Denna 
studie visar att under den tionde månaden postoperativt upplevde kvinnorna en sämre period i 
form av försämrad fysisk kondition. En jämförande studie gjord på CABG-opererade kvinnor 
och friska kvinnor visade att efter tolv månader var den fysiska funktionen och fysiska 
begränsningen hos de opererade kvinnorna på en jämförbarnivå med de friska kvinnorna 
(Worcester, et al., 2007).   
 
En studie åskådliggör de vanligaste upplevelserna av problem i form av sömnsvårigheter, 
dålig aptit och illamående den första månaden efter CABG-operation (Gallagher, et al., 2004). 
Vanligt förekommande var upplevelser av svårigheter i form av smärta från operationssåren 
på benen och bröstkorgen. Sex veckor efter operationen upplevde kvinnorna mest problem 
relaterat till ödem belägna på benen, smärta från bröstsnittet och frustration. En liten andel 
upplevde svårigheter i form av hjärtklappning, irriterad och ömmande strupe samt 
koncentrationssvårigheter. Efter tolv veckor upplevde de flesta kvinnorna att de blivit fria från 
dessa problem. Tre månader postoperativt upplevdes en förbättring av angina symtomen och 
andfåddheten samt ökat välbefinnande, bättre hälsa och ökad vitalitet (Penckofer, et al., 
2005). En amerikansk studie fortgick i sex veckor efter CABG-operation, under denna period 
upplevde kvinnorna att deras energinivå ökat vilket resulterat i mindre trötthet (DiMattio & 
Tulman, 2003).  
 
Psykologiska upplevelser av livskvalitet 
 
I en finsk studie visade resultatet att den första fasen som utgjorde de två första månaderna 
efter operationen, karaktäriserades av kvinnorna som en känsla av överlevnad (Koivunen, et 
al., 2004). Kvinnorna upplevde en känslomässig instabilitet, från depressiva känslor till lycka 
att ha överlevt operationen. En av artiklarna presenterade att mental hälsa var en av faktorerna 
som kvinnorna upplevde som mest förbättrad två månader efter operationen (Worcester, et al., 
2007). Postoperativt rapporterade kvinnorna en minskad oro och efter tre månader ett ökat 
psykologiskt välbefinnande (Penckofer, et al., 2005). Den största delen av kvinnorna i en 
australiensisk studie upplevde en relativt låg nivå av oro vid utgångsläget, fyra till åtta dagar 
efter CABG-operation (Murphy, et al., 2008). De menade att denna oro avtog under studiens 
gång. Däremot visade en mindre grupp kvinnor en högre grad av oro vid starten av studien 
vilken förvärrades under studiens gång. Upplevelsen kring depression var för flertalet av 
kvinnorna vid studiestart tämligen låg för att ytterligare successivt minska. En liten del av 
kvinnorna upplevde hög grad av depression vid starten för studien, denna upplevelse 
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försämrades allt eftersom studien pågick. Bland de kvinnor som vid start upplevde en högre 
grad av oro och depression, kunde forskarna utläsa vissa komponenter som kan ha påverkat 
upplevelsen över tid. Upplevelse av ensamhet, att ha ett annat förstaspråk än engelska var 
likheter som enligt forskarna kan ha förvärrat upplevelsen av oro och depression. 
 
I Koivunen, et al., (2004) artikel framkom att kvinnorna upplevde att de led av 
humörsvängningar som de själva förklarade med påverkan av väderomslag. Vår och sommar 
upplevde kvinnorna som den bästa tiden för mentalt välbefinnande. Perioden tredje till 
åttonde månaden efter operationen var den tid som karaktäriserades av upplevelse av respekt 
till livet. Under denna period upplevde kvinnorna att de fått en bättre känslomässig balans och 
förbättrat mentalt välmående. Baldassarre, et al., (2002) skriver i sin studie att en av de 
faktorer kvinnorna upplevde hade förbättrats mest efter operationen var mental livskvalitet. 
En upplevelse av ensamhet och oro för familj och vänner förekom hos kvinnorna under 
perioden nionde till tolfte månaden postoperativt (Koivunen, et al., 2004). Kvinnorna och 
speciellt de kvinnor som var ensamboende upplevde att hushållsarbete var en källa till oro. I 
studien Quality of Life in Women Following Coronary Artery Graft Surgery gjord av 
Penckofer, et al., (2005) visade det sammanställda resultatet att postoperativt var kvinnornas 
totala upplevelse av livskvalitet signifikant förbättrad. 
 
Två veckor efter operationen upplevde cirka 50 % av kvinnorna sig missnöjda gällande 
känslan av att vara beroende och erhålla hjälp ifrån andra människor (DiMattio & Tulman, 
2003). Kvinnorna upplevde sig under de två första månaderna efter operationen vara beroende 
av andra, både familj och vänner (Koivunen, et al., 2004). Den viktigaste källan till stöd 
utgjordes av dessa personer, menade kvinnorna. Stöd från familj och vänner förbättrade den 
sociala rehabiliteringen enligt kvinnorna. Inledningsvis efter operationen upplevde kvinnorna 
den sociala funktionen som en av de mest begränsande faktorerna (Worcester, et al., 2007). 
Studien visar att efter fyra månader hade de opererade kvinnorna jämförbara nivåer med 
friska kvinnor gällande upplevd livskvalitet och social funktion. Baldassarre, et al. (2002) 
kunde i sin studie notera en viss tendens som pekade mot att de gifta kvinnorna gjorde större 
framsteg rådande hälsorelaterad livskvalitet gentemot de som var ogifta.  
 
I en australiensisk studie upplevde de opererade kvinnorna sig inledningsvis efter operationen 
emotionellt begränsade (Worcester, et al., 2007). Samma studie jämförde CABG-opererade 
kvinnor med friska kvinnor, det visade att efter tolv månader hade de opererade kvinnorna 
nått en jämförbar nivå med de friska kvinnorna gällande emotionellt välbefinnande. 
Baldassarre, et al., (2002) undersökte hur äldre kvinnors hälsorelaterade livskvalitet 
förändrades efter en CABG-operation. Studien visade att de äldre kvinnorna inom gruppen 
sextio eller äldre upplevde en högre emotionell funktion gentemot de yngre kvinnorna i 
samma grupp. 
  

Diskussion 
 
Metoddiskussion 
 
Litteraturstudien genomfördes under en begränsad tid på nio veckor, vilket har haft betydelse 
då avhandlingar som tagit mer än åtta veckor att få och artiklar på språk som ej behärskats 
valts bort. Tidsramen har inneburit att ett schema efterföljts, med större tidsram hade ett 
sådant schema inte behövts vilket gett utrymme för mer flexibilitet och mer tid för varje del i 
arbetet. Litteraturstudie är ett bra sätt att systematiskt sammanställa forskning kring ett 
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specifikt ämne, dock krävs att bra befintlig vetenskaplig litteratur finns att tillgå. Då relevanta 
artiklar var begränsade till antalet kan litteraturstudie som metod varit en svaghet.  
Studien genomfördes med en induktiv ansats, alla upplevelser av livskvalitet eftersöktes, detta 
ses som en styrka då resultatet får en bredd. I litteraturstudien återfinns flest kvantitativa 
studier men även en kvalitativ studie. De kvalitativa artiklarna ger patienterna utrymme att 
själva beskriva sina upplevelser av livskvalitet, vilket ger läsaren en djupare och mer specifik 
kunskap. De kvantitativa studierna sammanställer ofta kategorier som ger en överskådlig bild 
av generella upplevelser av livskvalitet. Kombinationen kan ses som en styrka då 
upplevelserna av livskvalitet belyses från två olika håll. Då variationen i detta fall var liten 
kan detta ses som en svaghet då specifika upplevelser av livskvalitet inte belyses. Däremot 
kan resultatet bli generaliserbart i större utsträckning. Sökresultaten gav många dubbletter och 
dessa förekom i olika sökkombinationer, vilket visar att sökorden var relevanta och att 
sökningar fångat betydelsefulla artiklar. Antalet sökningar styrker att området täcks på ett 
grundligt sätt. Resultatartiklarna kvalitetsgranskades gemensamt, det fördes en dialog kring 
bedömningen, detta tolkas som en styrka. Granskningsmallarna var sedan tidigare obekanta 
vilket försvårade användandet. Då alla artiklar i resultatet var på engelska kan det ha 
förekommit feltolkningar av språket som gett nyansskillnader i översättningen av resultatet. 
Resultatartiklarna publicerades mellan åren 2002 och 2008, med relativt färska studier speglar 
resultatet aktuell forskning. Studierna genomfördes i Finland, Canada, USA och Australien, 
dessa länder har likheter emellan sig och även med Sverige vilket gör dem representativa för 
kunskap som är användbar i svensk sjukvård.    
 
Resultatdiskussion 
 
Samtliga artiklar i resultatet erhöll vetenskaplig granskningsgrad ett, vilket innebär den högsta 
graden motsvarande 80 % eller mer av den totala maxpoängen. Resultatet får därför en hög 
trovärdighet och tillförlitlighet. Bland artiklarna fanns en stor spridning i antalet informanter, 
från sex stycken i en kvalitativ intervjustudie till 229 i en kvantitativ studie. Spridningen kan 
ses som en svaghet då informanterna i studierna med litet antal får stor inverkan på resultatet 
medan i studier med ett stort antal informanter, påverkar varje enskild informant resultatet 
mindre. Detta kan påverka litteraturstudiens resultat då specifika resultat inte skildrar hur stort 
antal informanter som ingick i studien. Trots det låga antalet informanter i några av studierna, 
vilket är vanligt i kvalitativa studier, har det inte påverkat den sammanlagda kvalitén då 
datainsamlingen hos dessa gett ett omfattande resultat. Antalet resultatartiklar uppgick till sju 
stycken detta kan ses som en svaghet men då omfattande sökningar gjorts i flertalet databaser 
görs bedömningen att området är väl inringat och att utbudet inom området är begränsat. Med 
denna vetskap kan litteraturstudiens resultat ändå uppfattas som pålitligt.  
 
Datainsamlingstillfällena i artiklarna skiljer sig från varandra vilket gör det svårt att jämföra 
dem och urskilja likheter och skillnader i resultatet. Därför valdes de två huvudkategorierna, 
fysiska - och psykologiska upplevelser av livskvalitet, inom bägge kategorierna kan en tidram 
följas från direkt efter CABG-operation till ett år efter. Hade artiklarna varit jämförbara hade 
resultatet blivit starkare då flera artiklar hade kunnat stärka eller motsäga sig samma resultat. 
Bedömningsinstrumenten och frågeformulären som användes i artiklarna var av varierande 
slag, samt att några av artiklarna innehåller både bedömningsinstrument, frågeformulär och 
intervjuer gör att litteraturstudiens resultat får en bredd. Bredden skapar kunskaper om 
kvinnors upplevelse av livskvalitet efter CABG-operation på olika nivåer och med olika 
infallsvinklar. Kategorierna som återfanns i bedömningsinstrumenten och frågeformulären var 
i vissa fall inte definierade av artikelförfattarna, vilket skapar otydlighet i vad som ingår i 
varje kategori. Detta kan skapa individuella tolkningar av kategoriernas innehåll. Önskvärt 
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hade varit att definition funnits för att undvika svårigheter att tyda kategorierna och underlätta 
kunskapen i det praktiska användandet. 
 
Kvinnorna beskriver den första tiden efter operationen som en upplevelse av känslomässig 
instabilitet som pendlar mellan lycka att ha överlevt till depressiva känslor (Koivunen, et al., 
2004). Den svåraste tiden kring CABG-operationen upplever de flesta patienter vara väntan 
på operationen (Perski, 1999). Att genomgå CABG-operation som är ett stort kirurgiskt 
ingrepp innebär stora förändringar i livet och kan skapa reaktioner hos patienten som inte går 
att styra över (Bengtsson, 1998). Kvinnorna karaktäriserade den första tiden efter operationen 
som en känsla av överlevnad (Koivunen, et al., 2004). Detta styrks med att inledningsvis efter 
operationen upplever de flesta patienter en känsla av tacksamhet till livet och att det är härligt 
att leva (Perski, 1999). Det är tänkbart att den svåra tiden som patienterna upplever innan 
operationen påverkar även tiden efter operationen, då patienterna redan i utgångsläget är 
känslomässigt påverkade.  
 
Tre månader efter operationen upplevde kvinnorna en förbättring av angina symtom och 
minskad andfåddhet (Penckofer, et al., 2005). Ett av syftena med operationen är att minska 
symtom förknippade med ischemisk hjärtsjukdom (Persson & Stagmo, 2008).  Smärta och 
andfåddhet är faktorer som påverkar upplevelsen av livskvalitén negativt vilket kan ge 
upphov till svårhanterad oro och ångest. Detta kan kanske även påverka patienternas sociala 
liv då smärta och andfåddhet kan ge begränsningar som leder till att patienterna inte vågar 
genomföra aktiviteter som kan förvärra symtomen. Det är tänkbart att när patienten upplever 
att anginasymtomen minskat efter operationen, ger det en nystart och en vilja att fortsätta 
rehabiliteringen och orka ta sig igenom de motgångar som de möter första året efter 
operationen. Symtomlindring och minskad andfåddhet är faktorer som påverkar upplevelsen 
av livskvalitet positivt. Denna vetskap gör att CABG-operationen kan vara ett bra 
behandlingsalternativ för att minska eller ta bort symtom. Detta skriver även Perski (1999) 
som menar att de flesta operationer är mycket framgångsrika mot angina. Sjuksköterskan har 
till uppgift att förmedla information och undervisa om att patienten efter operationen ska se 
symtomlindringen som en möjlighet till ett aktivt liv. Informationen kan få patientens oro och 
rädsla för återkommande anginasymtom att minska vilket ger en möjlighet till en förbättrad 
livskvalitet. Eftersom livsstilsförändringar är ett sätt att hålla sjukdomsutvecklingen under 
kontroll, då CABG-operation inte är botande, måste sjuksköterskan delge patienten 
information om livsstilsförändringar. 
 
Kvinnorna redovisade att vanligt förekommande var svårigheter i form av smärta relaterat till 
operationsområdena på ben och bröstkorg (Gallagher, et al., 2004). Paralleller kan dras till att 
operationssåren på bröstet och benen utgör svårigheter för patienterna de första dagarna efter 
operation, då läkningsprocessen tar långt tid och områdena är känsliga (Perski, 1999).   
Kirurgiska ingrepp innebär skador på vävnad som efter operationen leder till smärta (Sjölund, 
1996). Denna typ av operationen är ett stort ingrepp där bröstkorgen öppnas och blodkärl från 
benen avlägsnas. Alla kirurgiska ingrepp innebär smärta men det är troligt att denna stora 
operation leder till än mer smärta. Då ena snittet är beläget på bröstkorgen kan detta påverka 
andningen i form av att patienten kan uppleva obehag med andningen då smärtupplevelsen 
från bröstkorgen förvärras. Såren på benen innebär också smärta vilket kan leda till att 
patienten undviker mobilisering som förvärrar smärtupplevelsen. Med dessa typer av 
problem, är en negativ inverkan på rehabiliteringen tänkbar, då patienterna kan känna sig 
osäkra och begränsade. En bra smärtanalys är sjuksköterskans ansvar för att kunna ge 
patienten bästa tänkbara smärtlindring så att smärtan inte upplevs som ett hinder under 
rehabiliteringen. Patienten behöver få undervisning om att smärtan efter operationen är 
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övergående och att den inte ska hindra från träning, det är viktigt att fortsätta träna även om 
det gör ont. Vidare är det viktigt att patientens individuella smärtupplevelse synliggörs för att 
kunna hjälpa patienten. Tillgänglig patientinformation om hur rehabilitering efter CABG-
operationen ser ut ska tillhandahållas av sjuksköterskan, denna kan ge patienten vidare 
kunskap och förståelse om sin nya livssituation. Andra arbetsområden för sjuksköterskan är 
att aktivt arbeta med sårvård och nutrition för att underlätta sårläkningen.      
 
Worcester et al. (2007) visar att de äldre kvinnorna i undersökningen inledningsvis efter 
operationen upplevde sin fysiska funktion sämre i jämförelse med de yngre. Tre månader efter 
operationen hade de yngre kvinnorna bättre resultat än de äldre gällande fysisk funktion 
(Baldassarre, et al., 2002). Resultaten kan jämställas och kan bero på att de yngre kvinnorna 
hade bättre förutsättningar, både fysiskt och psykiskt för sin rehabilitering gentemot de äldre.  
De äldre kvinnorna kan i högre utsträckning innan operationen varit drabbade av andra 
sjukdomar som kan ha påverkat deras återhämtning. En annan tanke kring detta kan vara att 
de yngre kvinnorna hade en högre målsättning och därigenom mer motivation till sin 
rehabilitering. Motivationen kan ge en ökad ork och kraft till att ta sig igenom motgången 
som operationen innebär. De yngre kvinnorna hade troligtvis en bättre läkning av 
operationssåren vilket kan ha gett dem möjlighet att börja sin rehabilitering tidigare vilket kan 
ha lett till ett fysiskt bättre resultat. Resultaten från dessa studier redovisar enbart att äldre 
kvinnor har sämre fysisk funktion upp till tre månader efter operationen. Detta svarar inte för 
hur resultaten hade sett ut i ett senare skede och om skillnader hade uppkommit. Skillnaderna 
hade kanske jämnats ut med tiden då de äldre kvinnorna kanske kan vara i behov av en längre 
rehabilitering för en bra fysisk återhämtning. Då de äldre kvinnorna verkar ha en 
långsammare fysisk återhämtning, är de i behov av större hjälp exempelvis i form av mer 
fysisk träning och rehabiliteringsprogram specifikt utarbetat för äldre kvinnor.  
 
Kvinnorna upplevde en förbättring gällande fysisk funktion, mellan första tiden efter 
operationen tills sex veckor efter (DiMattio & Tulman, 2003; Gallagher, et al., 2004). 
Inledningsvis efter operationen upplevde de brist på energi som skapade missnöje kring deras 
fysiska funktion (DiMattio & Tulman, 2003). Kvinnorna upplevde att energinivån ökade och 
att den kunde jämföras med innan operationen vilket resulterade i mindre trötthet och förmåga 
till att utföra personlig omvårdnad.  Penckofer, el al. (2005) studie visar att när tolv veckor 
passerat var aktivitetsnivån jämställd med innan operationen. Dessa resultat kan tolkas som att 
de flesta kvinnor inom tidsramen sex till tolv veckor efter operationen återfått energi som gett 
möjlighet till att genomföra likvärdiga aktiviteter som innan operationen. Att tidsramen 
varierar kan kanske förklaras med att forskarna inte jämfört samma typer av aktiviteter i sina 
studier. Ett annat resonemang kan vara att kvinnornas fysiska förmåga och energinivå såg 
olika ut redan innan operationen. De kvinnor som hade sämre fysisk funktion innan 
operationen hade svårare att återfå god fysisk förmåga och känna sig tillfreds med de framsteg 
de gjorde gällande fysisk funktion.  
 
 Den sociala rehabiliteringen förbättrades enligt kvinnorna genom stöd från familj och vänner 
(Koivunen, et al., 2004). Den sociala funktionen hos kvinnorna förändrades över tid 
(Worcester, et al., 2007). Den sociala funktionen var inledningsvis efter operationen 
begränsad för att kunna jämställas med friska kvinnor efter fyra månader. Chopra (2000) 
menar att den sociala återhämtningen för kvinnor är svår. Att den sociala funktionen för 
kvinnorna återgått till en jämförbar nivå med friska kvinnor efter fyra månader kan ses som en 
relativt bra rehabilitering och kort tid då de genomgått en stor operation. Då socialt stöd är 
viktigt för rehabiliteringen, kan tänkas att flertalet i dessa studier hade ett socialt stöd som 
underlättade rehabiliteringen. Chopras (2000) tanke om att den sociala återhämtningen för 
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kvinnor är svår och inte kan jämställas med resultaten i artiklarna kan bero på att Chopra 
(2000) inte skriver vilken tidsram svårigheterna innefattar och om socialt stöd fanns. Chopra 
skriver om den första tiden efter operationen, paralleller kan dras till att kvinnorna upplevde 
sig socialt begränsade inledningsvis efter operationen. Vidare framkommer inte vilka problem 
kvinnorna har mött under rehabiliteringen gällande social funktion, det kan ha förkommit 
svårigheter som inte belyses i artiklarna. Resultatet i artiklarna redovisar enbart när kvinnorna 
är på jämförbar nivå med friska kvinnor.  
 
Resultatet i en studie pekar mot att de gifta kvinnorna hade en bättre utveckling gällande 
hälsorelaterad livskvalitet gentemot de som var ogifta (Baldassarre, et al., 2002). De kvinnor i 
en annan studie som var ensamboende upplevde att hushållsarbete utgjorde en orsak till oro 
(Koivunen, et al., 2004). En tredje studie fann att ensamhet var en komponent som kan ha 
förvärrat upplevelsen av oro och depression för kvinnorna (Murphy, et al., 2008). Dessa tre 
studier styrker tanken kring hur viktigt det är att inte uppleva ensamhet. De resultat som visar 
att gifta kvinnor upplever bättre livskvalitet kan ha en förklaring i att de med sin partner 
upplever socialt stöd och närhet till stöttning.  Det kan tänkas att ensamhet försämrar kvinnors 
förutsättningar till välbefinnande och livskvalitet. Viktigt att poängtera är att upplevelsen av 
ensamhet inte är samma sak som att vara ensam, därför ska sjuksköterskan uppmärksamma 
alla de kvinnor som upplever ensamhet och inte bortse ifrån de som är gifta. För att hjälpa 
denna grupp kan det bli aktuellt med extra uppföljning genom kontakt där kvinnorna känner 
att det finns någon för dem. Sjuksköterskans uppgift för dessa patienten är att skapa ett socialt 
stöd och förmedla kontakter med stödgrupper.      
   

Konklusion  
 
Den totala upplevelsen av livskvalitet hos kvinnorna var signifikant förbättrad efter operation.  
Litteraturstudien visar att flertalet av kvinnorna upplevde någon form av problem efter 
CABG-operationen. I det inledande skedet efter operationen upplevde kvinnorna sin fysiska 
funktion vara begränsad. Den fysiska funktionen förbättrades successivt, för att vid tolv 
månader efter operationen vara på en jämförbar nivå med friska kvinnor. Efter operationen 
upplevde många kvinnor svårigheter och smärta från operationsområdena. Anginasymtomen 
och andfåddheten upplevde kvinnorna som förbättrade postoperativt. Upplevelsen av oro var 
relativt låg efter operationen för att efter hand ytterligare förbättras. Ensamhet framkom som 
en faktor som påverkade välbefinnande och därigenom livskvalitén negativt. Familj och 
vänner utgjorde ett viktigt stöd i den sociala rehabiliteringen. Efter operationen och tre 
månader framåt hade de yngre kvinnorna bättre fysisk förmåga i jämförelse med äldre.  

 
Implikation  
 
Forskning kring kvinnors upplevelse av livskvalitet efter CABG-operation är begränsad. 
Många studier innehåller både mäns och kvinnors upplevelse av livskvalitet i ett sammanlagt 
resultat vilket gör att det inte går att särskilja upplevelserna. Mer forskning behövs därför 
kring enbart kvinnors upplevelse av livskvalitet. I det praktiska vårdarbetet är det svårt att 
applicera kunskapen från studierna då datainsamlingen ägt rum vid olika tidpunkten efter 
operationen. Önskvärt hade varit om kommande forskning hade använt samma tidsintervall i 
datainsamlingen för att underlätta den praktiska användningen av kunskapen kring kvinnors 
upplevelse av livskvalitet efter CABG-operation. Då ensamhet påverkar rehabiliteringen 
negativt är det viktigt att se dessa riskpatienter och tillgodose deras behov av socialt stöd. 
Detta kan ske i form av stödgrupper alternativt patientföreningar som sjuksköterskan kan 
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tillhandahålla information om och förmedla kontakt med. Kvinnornas rehabilitering är 
individuell, det sjuksköterskan kan göra är att underlätta de faktorer som påverkar 
rehabiliteringen. Smärtlindring, sårvård, nutritionsprogram, träningsprogram och 
uppföljningssamtal är områden som sjuksköterskan kan arbeta med för att underlätta 
kvinnornas rehabilitering och därigenom öka livskvalitén.     
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Pubår  
Land 

Författare  Titel  Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
Kvalité 

2002 
Canada 

Baldassarre, F. G., 
Arthur, H. M., 
DiCenso, A., & 
Guyatt, G. 

Effect of coronary 
artery bypass graft 
surgery on older 
women´s health-
related quality of 
life 

Syftet var att 
fastställa om 
HRQoL förbättras 
efter CABG-
operation för äldre 
kvinnor. 

Frågeformulär 
besvarades av 34 
kvinnor över 60 år, 
en vecka före 
operation för att 
följas upp med 
intervju antingen 
via telefon eller via 
direktkontakt, tre 
månader efter. 
Kvantitativ metod. 

CABG-operation 
förbättrar HRQoL 
avsevärt hos äldre 
kvinnor med låg 
nivå av HRQoL 
före operation. 
HRQoL hos äldre 
kvinnor förbättras 
redan tre månader 
efter operationen.  

Grad 1 

2003 
USA 

DiMattio, M. J.K., 
&Tulman, L.  

A Longitudial 
Study of Functional 
Status and 
Correlates 
Following Coronary 
Artery Bypass Graft 
Surgery in Women 

Syftet var att 
studera förändring I 
funktionell status 
och upplevelsen av 
detta hos kvinnor 
som genomgått 
CABG. Titta på 
samband mellan 
funktionell status 
och 
familjeförhållande, 
förekomst av fler 
sjukdomar, 
operationssmärta 
och illamående 
under det första sex 
veckorna efter 
utskrivning. 

Antalet deltagande 
kvinnor i studien 
var 61, första 
datainsamlingen 
skedde innan 
utskrivning från 
sjukhus genom 
direktkontakt 
intervju för att 
sedan två, fyra och 
sex veckor efter 
utskrivningen ske 
via telefonintervju. 
Kvantitativ metod. 

 

Under sexveckors 
perioden upplevde 
kvinnorna en 
signifikant 
förbättring kring sin 
funktionella status, 
speciellt i perioden 
mellan två och fyra 
veckor efter 
utskrivning. Bäst 
framsteg gjordes 
kring generell 
funktionell status 
men ingen av 
kvinnorna var helt 
återställda efter sex 
veckor. 

Grad 1 
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Pubår  
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Författare  Titel  Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
Kvalité 

2004 
Australien 

Gallagher, R., 
McKinley, S., & 
Dracup, K. 

Post discharge 
problems in women 
recovering from 
coronary artery 
bypass graft 
surgery 

Syftet var att 
undersöka 
australiensiska 
kvinnors upplevelse 
av problem under 
rehabiliteringen efter 
CABG-operation. 

Innan utskrivning 
efter CABG- 
operation 
intervjuades 52 
kvinnor . De 
efterföljande 
intervjuerna ägde 
rum efter en, tre, 
sex och tolv veckor 
efter utskrivning. 
Kvantitativ metod. 

  

De vanligaste 
problemen under 
första till tredje 
veckan var 
sömnlöshet, 
illamående eller 
dålig aptit och 
smärta från 
operationsområdet. 
Trots förbättring  
under de första sex 
veckorna 
rapporterades 
smärta från 
operationsområdet 
och bensvullnad. 

Grad 1 

2007 
Finland 

Koivunen, K., 
Isola, A., & 
Lukkarinen, H. 
 

Rehabilitation and 
guidance as 
reported by women 
and men who had 
undergone 
coronary bypass 
surgery 

Syftet var att beskriva 
den subjektiva 
upplevelsen av 
rehabiliteringen hos 
patienter som 
genomgått CABG. 

Män och kvinnor 
sammanlagt 14 (sex 
kvinnor och åtta 
män) som 
genomgått CABG -
operation 
tilldelades 
frågeformulär en 
gång i månaden 
under ett år. 
Frågeformuläret 
innehöll tre 
semistrukturerade 
frågor och en 
”open-ended”. 
Kvalitativ metod.  

Personer som 
genomgår 
rehabilitering 
behöver speciell 
rådgivning från 
sjukvårdspersonal, 
speciellt när 
rehabiliteringen inte 
är optimal. 
Resultatet visade att 
rådgivning till 
kvinnor bör 
förbättras då de 
verkar lida av 
många problem 
under 
rehabiliteringen. 

Grad 1 
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Pubår 
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Författare  Titel  Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalité 

2008 
Australien 
 
 

Murphy, B. M., 
Elliott, P. C., 
Worcester, M. U. 
C., Higgins, R. O., 
Le Grande, M. R., 
Roberts, S. B., & 
Goble, A.  

Trajectories and 
predictors of 
anxiety and 
depression in 
women during the 
12 months 
following an acute 
cardiac event 

Syftet var att 
identifiera 
förändringar kring 
oro och depression 
hos kvinnor under 
tolv månader efter 
CABG-operation 
eller hjärtinfarkt. 
Identifiera tänkbara 
orsaker till varför 
kvinnorna följt en 
viss förändring 
kring oro och 
depression. 

Vid fyra olika 
tillfällen under ett år 
intervjuades och 
svarade 226 kvinnor 
på frågeformulär . 
Första tillfället 
inträffade fyra till 
åtta dagar efter 
operation därefter 
två, fyra och tolv 
månader efter. 
Kvinnorna 
intervjuades antigen 
i sin hemmiljö eller 
per telefon. 
Kvantitativ metod.   

Förändringar i oro 
och depression efter 
en hjärtinfarkt eller 
CABG-operation 
följer inte någon 
enkel eller linjär 
bana. De flesta 
kvinnor visade 
tidigt i 
rehabiliteringen en 
upplevelse av oro 
och depression. 

Grad 1 

2005 
USA 

Penckofer, S., 
Ferrans, C. E., Fink, 
N., Barret, M. L., & 
Holm, K.  

Quality of Life in 
Women Following 
Coronary Artery 
Bypass Graft 
Surgery 

Syftet var att ta reda 
på CABG-
operationens 
påverkan och 
förändringar i 
livskvaliteten hos 
kvinnor. 

De 61 deltagande 
kvinnorna fick 
svara på 
frågeformulär 
innehållande olika 
delar för att kunna 
utläsa upplevelsen 
av förändrad 
livskvalité, före och 
tre månader efter 
operationen. 
Kvantitativ metod 

Resultatet visar 
förbättringar i 
generell hälsa, 
livskvalité och 
belåtenhet med livet 
efter operationen. 
Trots detta uttryckte 
en stor del av 
informanterna att de 
fortfarande hade 
hjärtsymtom och 
psykiska bekymmer 
tre månader 
postoperativt. 

Grad 1 
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Pubår 
Land 

Författare  Titel  Syfte Metod 
Urval 
 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalité 

2007 
Australien 
 

Worcester, M. U., 
Murphy, B. M., 
Elliott, P. C., Le 
Grande, M. R., 
Higgins, R. O., 
Globe, A. J., & 
Roberts, S. B. 

Trajectories of 
recovery of quality 
of life in women 
after en acute 
cardiac event 

Syftet var att beskriva 
förändringen i 
HRQoL 
(hälsorelaterade 
livskvalité) hos 
kvinnor efter 
akuthjärtinfarkt eller 
CABG. Jämföra detta 
med representativa 
australiensiska 
kvinnors HRQoL. 
Utvärdera ålderns-, 
behandlingstypens och 
hjärt-
rehabiliteringsprogram 
påverkan på HRQoL. 

Data samlades in 
via intervjuer och 
frågeformulär från 
229 kvinnor. Vid 
start, två, fyra och 
tolv månader efter 
hjärtinfarkten eller 
CABG. Kvantitativ 
metod. 

Tiden kring 
hjärtinfarkt/CABG 
är den mest uttalade 
perioden för 
försämring av 
HRQoL bland 
kvinnliga 
hjärtpatienter. Bäst 
återhämtning sker 
under den första 
tiden av 
återhämtningen, och 
full återhämtning 
har skett efter tolv 
månader. 

Grad 1 


