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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Idag finns det begränsad kunskap och forskning kring hur patienter som 

genomgått behandling för abdominellt aortaaneurysm (AAA) upplever sin postoperativa 

livskvalitet och hälsa. Detta kan medföra svårigheter att tillmötesgå patienternas postoperativa 

omvårdnadsbehov. 

Syfte: Undersöka hur patienter som diagnostiserats med AAA upplever sin livskvalitet efter 

operation och vilket omvårdnadsbehov som finns, samt belysa vilka omvårdnadsåtgärder som 

kan främja livskvaliteten hos dessa patienter. 

Metodbeskrivning: Arbetet inkluderar kvantitativ och kvalitativ forskning kring ämnet som 

sökts fram med hjälp av relevanta sökord via databaserna PubMed och CINAHL. Vid 

bearbetning av studierna togs hänsyn till etiska överväganden samt kvaliteten på studierna. 

Huvudresultat: Under den tidiga postoperativa perioden upplever patienterna en försämrad 

livskvalitet jämfört med preoperativt, där patienter som genomgått endovaskulär behandling 

upplever en bättre livskvalitet än de som genomgått öppen operation. Senare i den 

postoperativa perioden är båda patientgrupperna tillbaka på samma eller bättre 

livskvalitetsnivå än preoperativt och skillnaderna mellan grupperna har jämnats ut. Det 

främsta omvårdnadsbehovet som kan finnas är behovet av kunskap. Patienterna saknar 

information om postoperativa symtom, potentiella komplikationer och rehabiliteringsperioden 

överlag. Genom information kan de flesta patienterna ges bättre förutsättningar att hantera den 

postoperativa livssituationen och därmed uppnå en högre livskvalitet och hälsa. 

Slutsats: Samtliga patienter upplevde en försämrad postoperativ livskvalitet, med en fördel 

till den endovaskulära behandlingen kort tid efter operation. Med tiden återgår eller förbättras 

livskvaliteten för båda grupper, med en fördel till öppen kirurgi. Mer information kring 

diagnos och behandling önskas av patienterna, då det tros kunna främja den postoperativa 

livskvaliteten och därmed hälsan. 
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ABSTRACT 

Background: There is limited knowledge and research of how patients who have undergone 

treatment for abdominal aortic aneurysms (AAA) are experiencing their postoperative quality 

of life and health. This can cause difficulties to meet patients' post-operative care needs. 

Aim of the study: Examine how patients diagnosed with AAA perceive their quality of life 

after surgery and detect the existing care needs, as well as highlight the nursing interventions 

that can promote the quality of life of these patients. 

Method: This work includes quantitative and qualitative research on the topic which have 

been found via PubMed and CINAHL. Ethical considerations and the quality of the studies 

were taken into account when processing the studies. 

Results: During the early postoperative period, patients experienced a lower quality of life 

compared to preoperatively, where patients who underwent endovascular treatment 

experienced a better quality of life than those who underwent open surgery. Later in the 

postoperative period, both groups had regained the same or enhanced quality of life compared 

to preoperatively, and the differences between the groups had been smoothed out. The 

primary detected care need is the need for knowledge. Patients lacked information about 

postoperative symptoms, potential complications and the rehabilitation period. Through 

information, most patients are given better opportunities to manage the post-operative life 

situation and achieve a higher quality of life and health. 

Conclusion: All patients experienced an impaired postoperative quality of life, with a benefit 

for the endovascular treatment, shortly after surgery. Over time, the perceived quality of life 

either returned to the preoperative state or was improved for both groups, with an advantage 

to open surgery. More information about the diagnosis and treatment was desired among the 

patients, as it was believed to promote the postoperative quality of life and health. 
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BAKGRUND  

Ca 200 000 svenskar har en missbildning på sina arteriella kärl som kan leda till aneurysm, 

även kallat pulsåderbråck. Definitionen av ett aneurysm är att en artär har vidgats med minst 

50 %. Dessa utvidgningar kan ske i de flesta artärer i kroppen men den vanligaste 

förekomsten är i stora kroppspulsådern i buken, vilket benämns som abdominellt 

aortaaneurysm eller AAA. När aneurysmet överskrider 30 mm i diameter ställs den formella 

diagnosen. AAA utvecklas vanligtvis efter 60 års ålder och det är fyra till sex gånger 

vanligare att män drabbas än kvinnor (Socialstyrelsen, 2016). Ett AAA växer långsamt men 

om tillräckligt lång tid går hinner aneurysmet nå en storlek som gör att risken för att det ska 

rupturera (brista) blir stor, vilket kan bli livshotande (Socialstyrelsen, 2016). När aneurysmet 

rupturerar är det ofta mycket smärtsamt och en omfattande inre blödning uppstår. Ett 

rupturerat aneurysm som inte behandlas leder till döden. Detta sker hos cirka 15 % av 

samtliga AAA (Risberg, 2013). Årligen dör ca 1000 svenskar av rupturerat aortaaneurysm 

(Hjärt- och lungfonden, 2015). För att upptäcka ett eventuellt AAA görs en 

ultraljudsundersökning för att mäta aorta. Screeningprogrammet är nationellt och riktar sig till 

män över 65 år. Kvinnor är exkluderade i detta program då det inte finns tillräckligt 

vetenskapligt underlag som verifierar nyttan för denna grupp. Undersökningen kan med stor 

säkerhet finna patienter med AAA. När aneurysmet nått en storlek av 45-50 mm bör operation 

övervägas. Om förebyggande operation planeras i ett tidigt skede blir effekten bättre än om 

aneurysmet rupturerar och det blir en akut operation. Planerad operation innebär även en lägre 

risk för allvarliga komplikationer och dödlighet. Risken att avlida inom 30 dagar efter en akut 

operation till följd av ett rupturerat aneurysm är 30 % medan motsvarande siffra för planerad 

operation är 1,6 % (Socialstyrelsen, 2016). 

Operationsmetoder  

AAA opereras med två olika metoder, antingen med öppen kirurgi (OR - Open Repair) eller 

med endovaskulär behandling (EVAR - Endovascular Aortic Repair). Anledningen till 

operation är att förhindra ruptur. För att bedöma vilken metod som ska användas studerar 

kärlkirurger och radiologer den kliniska statusen hos patienten samt lokalisationen av 

aneurysmet via röntgenbilder (Pettersson, 2010). 
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Öppen kirurgi - OR 

För att få tillgång till aneurysmet öppnas buken. Genom att byta ut den utvidgade delen av 

aorta mot en kärlprotes i form av en graft stadgas kärlväggen upp (Roos, 2013). Denna 

behandlingstyp innebär ett stort trauma för kroppen då patienten är sövd och hela buken 

öppnas upp, vilket innebär en längre postoperativ vård för dessa patienter. Däremot är risken 

för komplikationer relaterade till aneurysmet vanligtvis lägre hos de som genomgår OR 

(Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2016). 

Endovaskulär behandling - EVAR 

Via ett eller två små snitt i ljumskarna leds en kärlprotes, graft, in i aorta och förs på plats där 

aneurysmet är beläget med hjälp av röntgengenomstrålning. På detta sätt förstärks kärlväggen 

(Roos, 2013). Denna typ av operativt ingrepp sker oftast under lokalbedövning och är mindre 

påfrestande för patienten vilket vanligtvis innebär en kortare postoperativ vård. Dock är 

komplikationer såsom endoläckage och reintervention mer förekommande vid denna typ av 

behandling då den försvagade delen av aorta fortfarande finns kvar runtom graftet (SBU, 

2016).  

Samhällsperspektiv 

I SBU:s (2016) kunskapsöversikt framkom att patienter som behandlats med EVAR hade en 

högre överlevnad på kort sikt jämfört med de patienter som opererats med öppen metod, men 

på lång sikt är båda metoderna likvärdiga vad gäller allvarliga komplikationer och överlevnad. 

De som opererats med öppen metod hade betydligt längre vårdtid än de som har behandlats 

med EVAR. Det är däremot inte kostnadseffektivt med endovaskulär behandling, jämfört med 

öppen operation, då dessa patienter har en hög risk för endograftrelaterade komplikationer 

som medför högre kostnader. Därtill tillkommer samhällskostnader när patienterna är 

färdigbehandlade på sjukhuset. Rehabilitering, sjukresor, sjukskrivning och sjukpension är 

bara några kostnader som samhället är med och finansierar.  

Hälsa som teoretisk referensram 

Det teoretiska begreppet hälsa definieras inom omvårdnadsvetenskapen som ett filosofiskt 

begrepp, som något annat och något mer än frånvaro av sjukdom. Hälsa är en process som 

skapas och upplevs i det dagliga livet av patienten själv. Smärta, skada, lidande och sjukdom 
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kan påverka individens känsla av hälsa och ohälsa. Även arbetslöshet, fattigdom och 

utanförskap kan påverka. Upplevelsen av hopp är en central förutsättning för att uppleva hälsa 

och därför är det en viktig omvårdnadshandling att förmedla hopp till patienten. 

Sjuksköterskans arbete med att främja patientens hälsa innebär bland annat att förebygga och 

motverka sjukdom, lidande och död. Insatserna kan även syfta till att förstärka patientens 

förmågor och resurser för att förstå meningen i olika upplevelser. Att uppleva sig sjuk och att 

ha fått en sjukdomsdiagnos är helt olika syner på hälsa. Hälsa har både subjektiva och 

objektiva dimensioner. Det kan innebära att en person som diagnostiserats med AAA har en 

påvisbar sjukdom men känner sig frisk och upplever sig ha god hälsa medan en annan person 

som fått samma diagnos kan känna sig dålig och uppleva sig sjuk. Hälsa behöver inte sättas i 

samband med symtom, diagnos och behandling utan istället ses från personens egen 

upplevelse av hälsa i samband med att få en diagnos eller genomgå en behandling. Det 

handlar mycket om meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet i den situation som 

personen befinner sig i. Inom litteraturen går meningarna isär när det handlar om hur 

begreppet hälsa definieras i förhållande till begreppet livskvalitet. Livskvalitet kan beskrivas 

som både “hur människor har det” och som “hur människor tar det” och det påverkar hur den 

enskilda individen upplever sin hälsa (Pettersson, 2010; Willman, 2009).  

 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor ska sjuksköterskan i första hand rikta sitt 

professionella ansvar till människor i behov av vård. Hon har därmed ansvar för att patienten 

får korrekt, lämplig och tillräcklig information som grund för att denne ska kunna fatta beslut 

om vård och behandling. När det handlar om fördelningen av resurser och tillgång till hälso- 

och sjukvård ska sjuksköterskan arbeta för social rättvisa och jämlikhet. Sjuksköterskan delar 

även ansvaret med samhället om att främja insatser som ska tillgodose allmänhetens, men i 

synnerhet sårbara gruppers, sociala behov och hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

Livskvalitet  

World Health Organization (1997) beskriver livskvalitet som att det är personens egen 

uppfattning av sin livssituation och sina mål i förhållande till kultur och normer som påverkar 

personens egen värdering av sitt fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Livskvalitet kan 

kopplas till begreppen hälsa, begriplighet och hanterbarhet som en form av meningsfullhet i 

tillvaron. Begreppet hälsorelaterad livskvalitet omfattar de aspekter av den allmänna 

livskvaliteten som påverkas av hälsan. Inom klinisk forskning är hälsorelaterad livskvalitet av 
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intresse för att studera inte enbart symtom och överlevnad utan även undersöka hur effekten 

av olika vårdåtgärder påverkar patienternas livskvalitet och därmed hälsan (SBU, 2016). 

Livskvalitet är ett viktigt mätresultat efter alla former av kirurgiska ingrepp. Detta kan dock 

påverkas av patientens förväntan som kommer att influeras av många faktorer, inklusive 

kvaliteten på den preoperativa information som ges. Inom både samhället och sjukvården 

läggs allt oftare stor vikt på resultaten av olika mätningar. Utfall kan bedömas på ett antal 

olika sätt, som varierar från rå dödlighet och komplikationer, till den tid det tar att återgå till 

normal verksamhet. Under vissa omständigheter är patienter villiga att genomgå riskfyllda 

behandlingar för möjligheten att inte dö i förtid, och därmed förbättra hälsan och 

livskvaliteten, medan andra motsätter sig behandling då riskerna är större än fördelarna. 

Genom att ta del av de tankar och känslor som finns hos patienter som genomgått behandling 

för AAA kan omvårdnaden utvecklas så att patienternas upplevda hälsa och livskvalitet kan 

bevaras eller förbättras över tid (Coughlin et al., 2012).  

Mätverktyg  

Idag finns det närmare 1500 olika mätinstrument som mäter livskvalitet. En anledning till att 

det finns så många olika instrument är att det funnits olika syften till att mäta livskvalitet. 

Vissa forskare tittar på patientnivå, andra vill se till samhällsnivå och ytterligare andra tittar 

på den ekonomiska nivån (SBU, 2016). I en översiktsstudie gjord av Haywood, Garratt och 

Fitzpatrick (2005) ingick 122 studier som utvärderat 15 olika mätinstrument. SF-36, EQ-5D 

och NHP visades ha högst bevis för validitet, tillförlitlighet och förmåga att mäta förändring 

hos de olika instrumenten. SF-36 är ett validerat mätinstrument som avser att mäta både fysisk 

och psykisk hälsorelaterad livskvalitet. Detta mätinstrument är utformat som en enkät med 

totalt 36 frågor. Dessa frågor sammanställs i åtta dimensioner där poängen är mellan 0-100. 

Högre värden indikerar bättre livskvalitet (Sullivan, 1998). EQ-5D är ett standardiserat 

mätverktyg som mäter och beskriver hälsoutfall med hjälp av ett frågeformulär och en vertikal 

visuell analog skala (EQ-VAS). Frågeformuläret innehåller frågor som är indelade i fem olika 

dimensioner. Svaren på frågorna bildar en hälsoprofil som representerar ett hälsotillstånd. I 

EQ-VAS-skalan beskriver patienten hur bra eller dåligt denne mår genom att sätta kryss i 

skalan som går från 0-100. Ju högre poäng desto bättre hälsa (LUL, 2016). NHP är avsett att 

mäta konsekvenserna av en funktionsnedsättning i det dagliga livet. Vid beskrivning av 

problem i samband med ohälsa anses NHP ha en generell användbarhet vilket också gör 

verktyget användbart vid jämförelser mellan grupper. Verktyget är uppdelat i två delar och 
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svaren graderas från 0-100 där högre poäng indikerar sämre hälsa (Hunt, McKenna, McEwen, 

Williams & Papp, 1981). 

Problemformulering 

Under många år har morbiditet och mortalitet ansetts vara viktiga markörer för kirurgiska 

resultat och har rutinmässigt använts för att utvärdera prestanda och utvärdera nya rutiner. 

Med fortsatta insatser för att uppnå patientcentrerad vård har det blivit uppenbart att mer 

subjektiva åtgärder, såsom livskvalitet, hälsotillstånd och patienttillfredsställelse, också har 

avgörande betydelse. Få studier har gjorts med inriktning på hälsotillstånd och livskvalitet hos 

patienter som genomgått AAA-reparation. Lite är känt om förekomsten av postoperativa 

symtom och i vilken grad dessa påverkar patientens välbefinnande. Peach och medarbetare 

(2012) säger i sin litteraturöversikt att tidigare utsagor om att patienter som genomgått öppen 

operation har en sämre livskvalitet i början av den postoperativa perioden och patienter som 

genomgått endovaskulär operation har en sämre livskvalitet på längre sikt inte har någon 

samstämmig enighet i litteraturen. Det går det inte att dra några klara slutsatser om de relativa 

fördelarna för öppen operation jämfört med EVAR vad gäller livskvalitet. Genom att lyfta 

fram patientens livskvalitet skulle det eventuellt gå att rikta och förbättra 

omvårdnadsåtgärderna så att patienterna får bra verktyg till hjälp för att få eller bibehålla en 

god livskvalitet. Detta skulle gagna såväl individ som vård och samhälle i stort. 

Syfte  

Syftet med denna studie var att undersöka hur patienter som diagnostiserats med AAA 

upplever sin livskvalitet efter operation och vilket omvårdnadsbehov som finns, samt att 

belysa vilka omvårdnadsåtgärder som kan främja livskvaliteten hos dessa patienter. 

Frågeställningar 

 Hur upplevs livskvaliteten hos patienterna efter operation? 

 Vilka omvårdnadsbehov och omvårdnadsåtgärder kan identifieras och urskiljas i syfte 

att främja livskvaliteten för patienter med diagnosen AAA? 
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METOD  

Design 

I denna integrativa litteraturstudie ingick både kvalitativ och kvantitativ forskning. En fördel 

med att kombinera dessa två typer av forskning är att de kompletterar varandra då de 

innehåller både text och siffror. De kan även tillsammans förstärka validiteten hos 

informationen som erhålls av respektive studie då den ställda hypotesen kan bli bekräftad av 

olika typer av mätmetoder (Polit & Beck, 2010). Enligt Whittemore och Knafl (2005) har den 

integrativa metoden potential att spela en stor roll för evidensbaserad omvårdnad då 

litteraturgenomgången innefattar olika typer av metoder. Det är därmed den bredaste typen av 

litteraturstudier då den inkluderade forskningen är av varierande art och metod och därmed 

bidrar till en djupare analys och förståelse av ett fenomen. Kategorin av patienter som 

analyserades i artiklarna i denna litteraturstudie var människor som hade diagnostiserats med 

AAA och genomgått ett planerat ingrepp för detta, de hade alltså inte drabbats av ett 

rupturerat aortaaneurysm och behövt genomgå ett akut ingrepp. Åldern på patienterna var av 

ett vidsträckt spann med ett större fokus på den äldre befolkningen. Tiden efter operation 

varierade från några dagar efter operation upp till flera år postoperativt. 

Urval 

Vid sökning av artiklar lästes samtliga titlar, tillhörande abstract lästes om titeln svarade mot 

syftet och innehöll valda nyckelord. Vid funnet relevant abstract för studiens syfte lästes hela 

artikeln. De artiklar vars helhet passade för denna studie ingick i den slutliga granskningen. 

En översikt av sökresultaten finns representerat i Tabell 1. 

Sökstrategi 

De databaser som användes vid sökning av artiklar i denna litteraturstudie var Pubmed och 

Cinahl. Sökorden som användes för att finna relevanta artiklar relaterade till syftet med denna 

studie var abdominal aortic aneurysm, quality of life, endovascular, open, repair samt 

nursing assessment. För att utesluta ett stort antal överflödiga artiklar användes även tillägg 

såsom NOT cost effectiveness, NOT economy och NOT screening. De utformade 

inklusionskriterierna var att de vetenskapliga artiklarna skulle vara publicerade mellan 2000-

2016 och vara på antingen svenska eller engelska. Artiklarnas abstract skulle svara till syftet 
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med denna litteraturstudie gällande undersökning av livskvalitet och patienters upplevelser av 

hälsa efter operation av AAA. De utformade exklusionskriterierna var de artiklar som innehöll 

rupturerat AAA, inte svarade till syftet, inte hade tillgänglig fulltext eller var avgiftsbelagda. 

Tabell 1. Litteratursökning 

Databas Sökord, kombination av sökord (MeSH-

termer) 

Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

utvalda 

artiklar 

Pubmed      

1 abdominal aortic aneurysm 24735 0 0  0 

2 quality of life 284137 0 0  0 

3 abdominal aortic aneurysm AND quality of 

life 

283 34 19  12 

4 abdominal aortic aneurysm AND 

endovascular repair AND quality of life 

117 11 1  0 

5 abdominal aortic aneurysm AND open 

repair AND quality of life 

106 7 1  0 

6 abdominal aortic aneurysm AND diagnosis 

AND quality of life 

175 18 5  0 

7 abdominal aortic aneurysm AND nursing 

assessment 

52 7 3  0 

8 abdominal aortic aneurysm AND quality of 

life NOT cost effectiveness NOT economy 

NOT screening 

112 9 1  1 

Cinahl      

1 abdominal aortic aneurysm AND quality of 

life 

46 5 0  0 

2 abdominal aortic aneurysm open or 

endovascular repair AND quality of life 

254 8 1  1 
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Bearbetning och analys 

Då vi skulle granska både kvalitativa och kvantitativa artiklar använde vi oss av två olika 

mallar för att avgöra kvaliteten på artiklarna. Mallarna som använts i denna granskning är 

hämtade från boken av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Där benämns de som Bilaga 

G, för kvantitativ metod, och Bilaga H, för kvalitativ metod. För att mäta kvaliteten på 

artiklarna poängsatte vi varje punkt, där Ja var värt 1 poäng och Nej var värt 0 poäng. Om 

artikeln fick 70 % eller mer av den totala poängen ansågs den vara av hög kvalitet, 50-69 % 

var medelkvalitet och 0-49 % indikerade låg kvalitet. 

När vi analyserade litteraturen använde vi oss av ytterligare en mall till hjälp för att kunna 

kvalitetsgranska artiklarna (Willman et al., 2011). Vi studerade varje artikel och 

informationen finns presenterad i tabellform, se Bilaga 1, för att ge en klar översikt över 

analyserad litteratur.  

Etiska överväganden 

I denna litteraturstudie valde vi att utgå från följande tre punkter, enligt Forsberg och 

Wengström (2013), när vi gjorde våra etiska överväganden gällande de artiklar vi studerat: 

 Urval: Endast de artiklar som fått tillstånd från en etisk kommitté alternativt innehåller 

andra etiska aspekter och reflektioner får inkluderas i denna studie. 

 Presentation av resultat: Samtliga artiklar som kommer att ingå i denna studie ska 

redovisas. 

 Presentation av resultat: Samtliga resultat presenteras oavsett vilket resultat som 

framkommit. 

 

Då en av författarna till detta arbete har flerårig erfarenhet på kärlkirurgisk avdelning finns 

det en förförståelse kring det valda ämnet. Intentionen har varit att bearbeta resultaten som 

framkommit objektivt med målsättning att inte väga in förutfattade meningar.  
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RESULTAT  

Patientens upplevelse av postoperativ livskvalitet 

Generellt fanns det många olika känslor kring den postoperativa tiden där människans vitala 

parametrar och mentala hälsa hade en varierande inverkan på den upplevda livskvaliteten.  

Öppen operation - OR 

Patienter som opererats med öppen kirurgi skattade enligt flertalet studier sin livskvalitet lägre 

kort tid efter operation jämfört med innan (Aljabri et al., 2006; Aquin, Jones, Zullo, Missig-

Carroll & Makaroun, 2001; de Bruin et al., 2016; Lottman, Laheii, Cuypers, Bender & Buth, 

2004; Prinssen, Buskens & Blankensteijn, 2003; Soulez et al., 2005). Som en följd av det 

kroppsliga hälsotillståndet uppkom problem med patienternas regelbundna dagliga aktiviteter 

(Aquin et al., 2001; Lottman et al., 2004; Prinssen et al., 2003; Soulez et al., 2005). 

Patienterna upplevde en oväntad utmattning (Aquin et al., 2001; Lottman et al., 2004; 

Pettersson & Bergbom, 2010; Prinssen et al., 2003) och brist på styrka som drabbade 

förmågan att kunna ta hand om sig själv (Pettersson & Bergbom, 2010). Flertalet patienter 

fick, till följd av operationen, även oväntade problem med sin emotionella funktion 

(Pettersson & Bergbom, 2010; Prinssen et al., 2003) och att det i vissa fall drabbade deras 

sexliv (Pettersson & Bergbom, 2010). Det sociala umgänget med anhöriga, vänner, grannar 

och andra människor blev påverkat (Pettersson & Bergbom, 2010; Prinssen et al., 2003), 

patienterna upplevde att ångestdrabbade närstående blev en ständig påminnelse av hela 

proceduren och kände att de blev stämplade som sjuka (Pettersson & Bergbom, 2010). Vissa 

patienter upplevde att deras ångest och oro kring sin diagnos minskade efter operation, då 

vetskapen om en livshotande sjukdom sänkte deras preoperativa livskvalitet (Prinssen et al., 

2003), medan andra patienter som genomgick öppen kirurgi drabbades av en lätt depression 

under den långa rehabiliteringsperioden (Pettersson & Bergbom, 2010). I Pettersson och 

Bergboms (2010) studie framkom det att många av de patienter som genomgått öppen kirurgi 

hade svårt att känna en glädje överlag. Den postoperativa smärtan upplevdes som ett stort 

problem som även drabbade deras livskvalitet (Aquin et al., 2001; Ķīsis et al., 2012; Lottman 

et al., 2004; Pettersson & Bergbom, 2010; Prinssen et al., 2003). De medföljande 

gastroenterala problemen, som exempelvis förstoppning, illamående och försämrad aptit, 

försämrade deras livskvalitet ytterligare (Aquin et al., 2001; Ķīsis et al., 2012; Pettersson & 

Bergbom, 2010). Det fanns delade meningar kring det medföljande ärret på buken efter en 
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öppen kirurgi, vissa patienter tyckte att ärret var en mödosam påminnelse av den långa 

process de gått igenom (Pettersson & Bergbom, 2010) och andra patienter valde medvetet 

endovaskulär metod istället för öppen kirurgi då de inte ville ha ett ärr på magen (Aquin et al., 

2001). Ķīsis och medarbetare (2012) fann att det även fanns de patientgrupper där åsikterna 

var delade kring frågan och att en del patienter då inte brydde sig om ärret överhuvudtaget.  

 

Efter några månader upplevde många patienter att de hade likvärdig eller bättre livskvalitet 

jämfört med innan operation (Aljabri et al., 2006; Aquin et al., 2001; Lottman et al., 2004; 

Malina et al., 2000; Prinssen et al., 2003), patienterna upplevde i vissa fall en förbättrad 

mental och generell hälsa (Prinssen et al., 2003). En artikel visar att de kroppsliga 

funktionsnedsättningarna återgått till samma nivå som innan operation medan de övriga 

dimensionerna i enkäten fortfarande var sämre än innan (Soulez et al., 2005). 

 

Från cirka sex månader och framåt förbättrades sociala funktioner, mental hälsa och förmågan 

att utföra aktiviteter utan påverkan av känslomässiga problem (Prinssen et al., 2003). Enligt 

Soulez och medarbetare (2005) sågs en långsam försämring i alla dimensioner, vilket 

indikerade en successiv försämring av livskvaliteten för patienterna över tid. 

Endovaskulär operation - EVAR 

Gällande den endovaskulära behandlingen av AAA hade många patienter positiva tankar och 

känslor efter operationen. De kände sig lyckligt lottade över att ha fått möjligheten att gå 

igenom en mindre invasiv behandling med kortare rehabilitering och dessutom mindre synliga 

ärr. Generellt sett kände de en tacksamhet över att ha överlevt en eventuell dödlig sjukdom 

och uppskattade livet på ett nytt sätt då de kände att de fått en andra chans (Pettersson & 

Bergbom, 2010). Patienterna som deltog i studien av Aquin och medarbetare (2001) skattade 

livskvaliteten som lika bra jämfört med innan behandling. Det finns dock aspekter av denna 

behandling som påverkade vissa patienters livskvalitet negativt. Patienter som opererats med 

endovaskulär metod skattade sin livskvalitet lägre kort tid efter operation jämfört med innan 

enligt flertalet studier (Aljabri et al., 2006; de Bruin et al., 2016; Lottman et al., 2004; 

Prinssen et al., 2003; Soulez et al., 2005). Till följd av det kroppsliga hälsotillståndet uppkom 

problem med patienternas regelbundna dagliga aktiviteter (Lottman et al., 2004; Prinssen et 

al., 2003; Soulez et al., 2005). Försämring av vitaliteten uppfattades av patienter i studien som 

gjordes av Prinssen och medarbetare (2003) och umgänget med andra människor blev 
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påverkat (Lottman et al., 2004; Prinssen et al., 2003). Vissa patienter upplevde problem och 

obehag i ljumsken (Ķīsis et al., 2012), andra drabbades av postoperativa komplikationer 

såsom bland annat hög feber, sårinfektioner, nedsatt känsel i de nedre extremiteterna 

(Pettersson & Bergbom, 2010) och endoläckage (Pol et al., 2014). Den postoperativa smärtan 

upplevdes som ett stort problem, som även drabbade deras livskvalitet (Lottman et al., 2004; 

Prinssen et al., 2003). Den obligatoriska uppföljningen efter den endovaskulära behandlingen 

medförde varierande känslor hos patienterna. En del patienter upplevde en känsla av trygghet 

då vårdpersonalen övervakade deras tillstånd och tyckte att det var acceptabelt att gå på 

uppföljningar (Aquin et al., 2001; Pettersson & Bergbom, 2010), medan det även fanns 

patienter som uppfattade uppföljningarna som en nackdel då de ständigt blev påminda om sin 

diagnos (Hinterseher et al., 2013; Ķīsis et al., 2012; Malina et al., 2000).  

 

Efter några månader var patienterna tillbaka till utgångsläget eller hade förbättrad livskvalitet 

jämfört med innan operation (Aquin et al., 2001; Lottman et al., 2004; Malina et al., 2000; 

Prinssen et al., 2003; Soulez et al., 2005). Förbättringarna sågs i att deras kroppsliga 

hälsotillstånd blivit förbättrat så att de hade lättare att utföra dagliga aktiviteter och 

arbetsuppgifter (Aquin et al., 2001) och den mentala hälsan förbättrades för patienterna 

(Prinssen et al., 2003). 

 

Efter cirka sex månader mådde patienterna i studien av Aljabri och medarbetare (2006) 

likadant som innan operation. Vid ett år postoperativt hade mental hälsa och förmågan att 

utföra aktiviteter utan påverkan av känslomässiga problem förbättrats medan fysisk funktion 

försämrats (Prinssen et al., 2003). Däremot visar Soulez och medarbetare (2005) att alla 

patienter i deras studie upplevde en långsam försämring av livskvaliteten. 

Jämförelse mellan OR-patienter och EVAR-patienter 

I de inkluderade studierna i litteraturgenomgången påvisades det inte några skillnader mellan 

grupperna efter en månad avseende totalpoängen, men däremot fanns det en skillnad i 

parametrarna hushållsarbete och sex där patienterna som genomgått endosvaskulär behandling 

uppgav bättre poäng än patienterna som behandlats med öppen kirurgi (Malina et al., 2000). 

Ķīsis och medarbetare (2012) konstaterade att patienterna som genomgått endovaskulär 

behandling upplevde en högre livskvalitet än de patienter som genomgått öppen operation.  
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Efter ett par månader pekade resultaten på att det var skillnader i hur patienterna mådde, till 

fördel för patienterna som genomgått öppen operation. Vad gällde fysisk funktion och 

generell hälsa visade resultaten att patienterna som genomgått EVAR skattade sin upplevelse 

mycket lägre men vad gällde mental hälsa och social funktion var skillnaderna mindre men 

ändå tydliga, till fördel för OR (de Bruin et al., 2016). 

 

Enligt Aljabri och medarbetare (2006) och Soulez och medarbetare (2005) påvisades ingen 

skillnad i poäng mellan grupperna överlag och över tid. De skillnader i livskvalitet som 

noterades i början av den postoperativa perioden, där de patienter som genomgått 

endovaskulär behandling upplevde en något högre livskvalitet, minskade avsevärt efter ett år, 

men indikerade fortfarande en bättre livskvalitet för denna grupp (Ķīsis et al., 2012).  

Jämförelse mellan patienter och befolkning 

I de inkluderade studierna i litteraturgenomgången gjordes jämförelser mellan patienter som 

genomgått AAA-operation och generella befolkningen där resultaten i samtliga studier 

visar att de som opererats hade en sämre livskvalitet (Dick et al., 2008; Ehlers, Bang Laursen 

& Berg Jensen, 2011; Timmers, van Herwaarden, de Borst, Moll & Leenen, 2013). Dock har 

studien gjord av Ehlers och medarbetare (2011) fått fram varierande resultat beroende på 

vilket mätinstrument som användes. Det ena visade att det inte var någon skillnad mellan 

patienter och befolkning medan det andra mätinstrumentet visade att patienterna hade en 

något förhöjd livskvalitet jämfört med befolkningen.  

Jämförelse mellan patienter under och över 80 år 

Pol och medarbetare (2014) jämförde livskvaliteten hos patienter som var 80 år eller äldre 

med patienter yngre än 80 år efter att ha genomgått endovaskulär behandling. Postoperativt 

uppskattade båda åldersgrupperna en något försämrad livskvalitet på vissa punkter, jämfört 

med innan operation. Efter ett år upplevde patienterna som var 80 år eller äldre fortfarande 

problem med vissa delar i sin livssituation och upplevde en något försämrad generell hälsa, 

medan patienterna under 80 år återhämtats helt. 

Omvårdnadsbehov och omvårdnadsåtgärder 

Brist på information 
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Att vara oförberedd och otillräckligt informerad var ett genomgående tema hos flertalet 

patienter där utförlig information i vissa fall kunde ha förändrat patienternas utfall och 

hantering av situationen postoperativt. Patienter saknade bland annat information kring 

eventuella postoperativa konsekvenser för deras sexliv, deras postoperativa utmattning samt 

den sannolika postoperativa smärtan efter öppen kirurgi (Pettersson & Bergbom, 2010) och i 

ljumskar efter att ha genomgått endovaskulär behandling (Soulez et al., 2005).  

Flertalet studier indikerade att information var nyckeln till att främja postoperativ livskvalitet. 

De menade att genom att förse patienterna med tillräcklig och essentiell information 

preoperativt om operationsmetoderna öppen kirurgi och endovaskulär behandling kunde 

patienterna vara mer förberedda på rehabiliteringsperioden och eventuella postoperativa 

symtom och komplikationer (Aljabri et al., 2006; de Bruin et al., 2016; Pettersson & 

Bergbom, 2010; Pol et al., 2014; Timmers et al., 2013). Det ansågs även vara viktigt att 

utbilda patienter om att risken för ruptur och aneurysm-vidgning fortfarande kunde kvarstå 

efter operation (Hinterseher et al., 2013). Trots att majoriteten av alla patienter saknade 

information preoperativt fanns det även patienter som inte hade det behovet. De ville först ha 

information kring diagnos och behandling efter operation för att slippa eventuell ångest och 

oro inför ingreppet och rehabiliteringen (Pettersson & Bergbom, 2010). I studien av 

Pettersson & Bergbom (2010) framkom det att vissa av patienterna som genomgick den 

endovaskulära behandlingen var tveksamma till de obligatoriska uppföljningarna då de kände 

att informationen som gavs var otillräcklig och ibland obefintlig. De ville veta mer om 

implantatet och eventuella förändringar. 

Nytillkomna fysiska omvårdnadsbehov 

Förutom preoperativ information framkom det i de inkluderade studierna att det fanns ett 

flertal andra viktiga omvårdnadsbehov. Patienterna som genomgått öppen kirurgi upplevde att 

de blev beroende av omvårdnad på grund av sin nedsatta styrka och oförmögenhet att utföra 

egenvård, vilket var ett behov de inte haft tidigare (Pettersson & Bergbom, 2010). Både 

patienter som genomgått öppen kirurgi och behandlats endovaskulärt hamnade i en ny typ av 

beroendeställning då de var i ett ofrivilligt behov av postoperativ sjukvård (Aljabri et al., 

2006; Aquin et al., 2001; Dick et al., 2008; Lottman et al., 2004; Pol et al., 2014; Soulez et al., 

2005). Längden på sjukhusvistelsen var längre hos patienter som genomgått öppen kirurgi då 

de genomgått ett mer omfattande ingrepp och därmed hade ett längre behov av sjukhusvård 

och rehabilitering (Dick et al., 2008; Lottman et al., 2004; Soulez et al., 2005).  
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DISKUSSION  

Resultaten från denna litteraturstudie visar att under den tidiga postoperativa perioden 

upplever patienter som genomgått behandling för AAA en försämring i sin livskvalitet vid 

jämförelse med hur de mådde innan operation. De patienter som genomgått endovaskulär 

behandling upplever dock sin livskvalitet som bättre än de som genomgått öppen operation.  

Senare i den postoperativa perioden, efter cirka sex månader och framöver, pekar resultaten 

på att båda patientgrupperna är tillbaka på samma eller till och med bättre livskvalitetsnivå än 

innan behandling och att skillnaderna mellan grupperna har jämnats ut. 

 

Det främsta omvårdnadsbehovet som kan finnas hos samtliga patienter som opererats för 

AAA är behovet av kunskap. Patienterna saknar bland annat information om postoperativa 

symtom, potentiella komplikationer och rehabiliteringsperioden överlag. Genom att förse 

patienterna med tillräcklig information om operationsmetoderna, den postoperativa vården 

och uppföljningar ges patienterna bättre förutsättningar att hantera den postoperativa 

livssituationen och kan uppnå en högre livskvalitet. Vissa patienter som behandlats 

endovaskulärt vill veta mer vid uppföljningar och få uppdateringar kring sitt ingrepp. 

Detta bör dock individanpassas då det finns patienter som föredrar att få information 

postoperativt istället, för att förebygga bland annat oro och ångest inför behandling. 

 

Förmågan att utföra egenvård försämras efter behandling och varierar i svårighetsgrad. 

Postoperativa symtom som exempelvis smärta, mobiliseringssvårigheter och komplikationer 

ger ett oväntat långt behov av sjukvård och rehabilitering för patienterna.  

Resultatdiskussion 

Denna litteraturstudie tittar på hur patienters livskvalitet är efter operation. Livskvalitet kan 

kopplas till begreppen hälsa, begriplighet och hanterbarhet som en form av meningsfullhet i 

tillvaron. Hälsa har både subjektiva och objektiva dimensioner och behöver inte sättas i 

samband med symtom, diagnos och behandling utan istället ses från personens egen 

upplevelse av hälsa i samband med att få en diagnos eller genomgå en behandling. De studier 

som analyserats mäter livskvaliteten hos patienterna vid olika tidsaxlar och de jämför 

resultaten från baseline (innan operation) och vid olika tidpunkter. Resultaten kan visa på en 

falsk bild då de endast ställs i relation mellan baseline och tiden efter operation vilket kan ge 

läsaren en missvisande bild över hur patienterna egentligen mår. Då det finns en mängd olika 
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mätinstrument som mäter olika områden och dimensioner av livskvalitet blir det svårt att få en 

övergripande bild av vad livskvalitet är. Vissa mätinstrument är specifika för denna diagnos, 

andra inriktar sig på operation i allmänhet medan ytterligare andra mäter livskvalitet generellt 

och totalt, detta gör det komplicerat att få en överblick. Detta tar Peach och medarbetare 

(2016) fasta på i en studie där de konstruerat ett specifikt, validerat mätverktyg för att mäta 

livskvalitet hos patienter som diagnostiserats med AAA. 

 

Patienterna som genomgått öppen operation upplevde i den tidiga postoperativa fasen 

svårigheter både kroppsligt, såsom buksmärtor, och psykiskt, såsom extrem trötthet, fatigue. 

Det styrks av andra studier som gjorts kring patienter som genomgår stora operationer 

(Barnason et al., 2008; Letterstål, Eldh, Olofsson & Forsberg, 2010). Liksom i studien av 

Letterstål och medarbetare (2010) upplevde patienterna i denna litteraturstudie oanade 

postoperativa symtom som var svåra att hantera och därmed sänkte deras hälsorelaterade 

livskvalitet. Utmattning, aptitlöshet, inkontinens och kroppsliga funktionshinder är några 

symtom som påverkade deras upplevda livskvalitet negativt då det gjorde dem beroende av 

vård och omsorg. Dessa symtom påverkar även den självupplevda känslan av hälsa. Deras 

humörpåverkan ledde även till ansträngda relationer till sina nära och kära. I denna studie 

liksom i Pettersons (2010) avhandling framkommer det att patienter som opererats med 

EVAR inte upplevde att operationen påverkade dem i så stor utsträckning perioperativt. De 

återhämtade sig snabbt och hade inte så mycket smärta. Däremot framkom det att patienterna 

kände en oro och osäkerhet kring ingreppet, om stentet skulle hålla och om det fortfarande var 

risk för ruptur efter operation. Dessa frågor aktualiseras hela tiden eftersom patienterna ska gå 

på regelbundna kontroller livet ut. Detta kan tyda på att patienterna, trots att de genomgått 

behandling, inte känner sig friska. Sjukdomen aktualiseras med jämna mellanrum när 

patienten går på uppföljning vilket kan leda till att trots att det inte finns några symtom så 

känner sig patienten sjuk. Den individuella upplevelsen av hälsa är försämrad. I en studie av 

Bäckström, Wynn och Sorlie (2006) framkom det att patienter som genomgått 

kranskärlsoperation hade ett behov av att möta och samtala med personalen som vårdat dem i 

samband med operationen. Deras resultat är något som är applicerbart även på denna 

patientgrupp då det framkommer att även de har funderingar kring operation och sin 

sjukdomssituation. Genom att inrätta en kontaktsjuksköterska på avdelning/mottagning skulle 

detta kunna bidra till en ökad känsla av hälsa, kontroll, kunskap och autonomi och därmed 

minska lidandet hos patienten, vilket kan öka dennes livskvalitet. 

 



 16 

Det som framkommer hos många av patienterna är att deras hälsa och livskvalitet försämras 

när de får diagnosen. Rädsla, okunskap och ovisshet är punkter som sänker livskvaliteten 

(Brännström, Björk & Strandberg, 2009). Detta påverkar även patientens känsla av hälsa eller 

ohälsa. Resultatet styrks även av Petterssons (2010) studie som visade att patienterna har 

många frågor på det existentiella planet där det finns ett stort behov av samtal med någon som 

besitter kunskap om området och där patienten får möjlighet att fråga om vad, när och hur. 

Genom att erbjuda professionell vård, såsom samtal och information, främjas hälsan och det 

skapar en trygghetskänsla hos patienten (Brännström et al. 2009).  

 

I de artiklar som ingår i denna studies resultat inkluderas endast ett fåtal kvinnor, i vissa 

artiklar inga kvinnor alls, och det framgår inga resultat kring kvinnors specifika livskvalitet. 

Anledningen till detta kan bero på att det finns för lite evidens för nyttan av att låta kvinnor 

ingå i screeningprogrammen då förekomsten av AAA är lägre hos kvinnor. Socialstyrelsen 

(2016) menar att det i dagsläget saknas tillräckligt med vetenskapligt underlag för att styrka 

eventuella fördelar med screening av kvinnor för AAA och screening därför inte erbjuds till 

kvinnor. I Sverige dör ca 800 personer av rupturerat AAA och av dessa är en tredjedel 

kvinnor. Dock är obduktionsfrekvensen väldigt låg, framför allt hos kvinnor, år 2003 

obducerades bara 6 % av alla kvinnor över 75 år (Wanhainen, Svensjö, Tillberg, Mani & 

Björk, 2010). Genom att inte inkludera kvinnor kan både de och deras närstående utsättas för 

ett oerhört lidande om aneurysmet upptäcks för sent eller att det vuxit sig så stort att det inte 

går att åtgärda. Beslutet som fattats att kvinnor inte ska ingå i screeningprogrammet är något 

författarna till denna studie ställer sig negativa till då de i sin kommande yrkesroll kommer att 

möta dessa patienter och närstående. Här går det även att vikta in vad lagen säger om lika 

vård för alla (Sveriges riksdag, 1982). 

 

Sett ur ett samhällsperspektiv innebär denna patientgrupp kostnader. Det förekommer ett antal 

vårddygn, inklusive intensivvård, vanligtvis fler dygn hos de patienter som genomgått OR än 

de som genomgått EVAR (SBU, 2016). Detta påvisas också i de artiklar som ingår i denna 

studie. Då flertalet patienter som genomgår behandling för AAA är äldre medför det större 

risker för komplikationer från andra delar av kroppen vilket förlänger sjukhusvistelsen och 

därmed även rehabiliteringen. För de patienter som fortfarande arbetar innebär behandling av 

AAA sjukskrivning och kan även resultera i sjukpension, som kan ge en försämrad känsla av 

hälsa och livskvalitet. 
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Resultatet i denna litteraturstudie visar att den viktigaste omvårdnadsåtgärden är att förse 

patienterna med information kring diagnosen och olika behandlingsalternativ. Behovet av 

kunskap och information är stort hos samtliga patienter, oavsett vilken behandling de 

genomgått. Då sjuksköterskan alltid ska arbeta utifrån ett etiskt förhållningssätt är det viktigt 

att ge patienterna den information som efterfrågas då det är deras rättighet. ICN:s etiska kod 

styrker detta då den säger att “Sjuksköterskan ansvarar för att patienter/enskilda personer får 

korrekt, tillräcklig och lämplig information på ett kulturellt anpassat sätt, som grund för 

samtycke till vård och behandling” (Svensk sjuksköterskeförening, 2014, s 4). Eftersom detta 

behov inte tillgodoses i tillräcklig omfattning följs inte de etiska riktlinjer som finns. Patienten 

blir den individ som drabbas, därtill även den uppskattade livskvaliteten. Dock kan det finnas 

svårigheter i att avväga hur mycket information som ska ges för att patientens psykiska och 

fysiska välmående ska främjas på bästa sätt. Denna individuella bedömning kan ha varit 

orsaken till att patienterna inte fått sina behov tillgodosedda. Etiska resonemang bör hela tiden 

föras inom vården för att undvika ett alltför kliniskt fokus med ett otillräckligt 

patientperspektiv. 

 

Behovet av information börjar ofta redan vid diagnostisering och innan operation, då de i 

vissa fall själva får välja behandlingsmetod. Detta uppdagades i en studie av Berman och 

medarbetare (2008) då patienterna ibland hade felaktiga uppfattningar kring sin diagnos och 

var otillräckligt informerade inför val av behandlingsmetod. Suckow och medarbetare (2016) 

stödjer detta i sin studie där de konstaterade att patienter generellt som diagnostiserats med 

AAA hade en begränsad kunskap kring sin sjukdom och aktuella behandlingsalternativ. 

Denna brist på kunskap kunde bidra till ångest och leda till förhastade och ogrundade beslut 

kring behandling. Denna studie pekade även på att majoriteten av dessa patienter ansåg sin 

läkare som sin primära och viktigaste informationskälla och att genom att utbilda patienter så 

kunde det hjälpa dem att hantera sin sjukdom och att identifiera eventuella riskfaktorer 

(Suckow et al., 2016). På grund av läkarens centrala roll ansågs det i en annan studie vara 

viktigt för patienten att få förtroende för sin doktor för att kunna utbyta information och dela 

tankar och funderingar på bästa sätt (Berman et al., 2008). Vidare fann Letterstål och 

medarbetare (2010) att otillräcklig information kunde förhindra en lyckad rehabilitering och 

en dialog mellan vårdpersonal och patient kunde främja patientens delaktighet under 

vårdprocessen. Att inneha tillräcklig kunskap som vårdgivare och kunna överföra information 

till patienten samt motivera och uppmuntra patienten till behandling kunde anses ha ett 
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positivt samband med det slutliga utfallet av rehabiliteringsprocessen för individen 

(Nieuwenhuijsen, 2009).  

 

Resultatet i denna litteraturstudie visar å andra sidan även att inte alla patienter vill ha 

information preoperativt utan att de först vill ha det efter operation. Berman och medarbetare 

(2008) fann att vissa patienter ville veta allt om sin diagnos, behandlingsalternativ och 

rehabilitering, medan andra ville veta så lite som möjligt på grund av bland annat oro och 

rädsla. De patienter som inte ville ha information ville ibland ha en nära vän eller 

familjemedlem vid sin sida som tog emot informationen från doktorn istället. Det ansågs 

kunna vara av värde att patienten som blev diagnostiserad och hade ett flertal val framför sig 

gällande behandlingar hade en närstående med sig som stöd när information gavs för att 

slippa vara ensam. Nieuwenhuijsen (2009) visade också att familj och vänner kunde vara till 

stor hjälp, både som stöd och avlastning för att slippa ta itu med allt själv som patient. 

Patienterna i denna studie upplevde att de hamnade i en ny typ av beroendeställning då de var 

i ett ofrivilligt behov av postoperativ sjukvård. Problem med nedsatt styrka och oförmögenhet 

att utföra egenvård är delar som framkommit hos flertalet patienter. För att främja hälsa och 

livskvalitet är personcentrerad vård en huvudpelare i yrkesutövningen bland sjuksköterskor 

vilket också ingår i sjuksköterskornas etiska kod. Nieuwenhuijsen (2009) stödjer även detta i 

sin artikel som säger att en central princip för främjandet av återhämtning och rehabilitering 

efter operation av AAA var personcentrerad vård. En essentiell komponent för 

personcentrerad omvårdnad och därmed rehabilitering var medkänsla hos vårdpersonalen, där 

omsorg, empati, personligt engagemang och lyhördhet för patientens behov och värderingar 

var nyckelegenskaper.  

Metoddiskussion 

Denna integrativa litteraturstudie (Whittemore & Knafl, 2005) innefattar resultat från både 

kvalitativ och kvantitativ forskning då frågeställningarna relaterade till syftet med studien 

ansågs ha bäst förutsättningar att bli besvarade med hjälp av information från både ett 

patientperspektiv och jämförelser av livskvalitet mellan grupper över tid. En styrka med detta 

är att genom att inkludera olika metodologiska ansatser blir studiens omfattning så bred som 

möjligt. Det ger möjligheten att utforska syftet med studien på en djupare nivå. Den 

kvantitativa och kvalitativa forskningen kan anses komplettera varandra genom skillnaderna i 

sina metodologiska ansatser och vissa frågeställningar behöver en inklusion av båda typer av 
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metodologier för att kunna besvaras (Polit & Beck, 2010). Genom att analysera kvantitativ 

data i relation till kvalitativ information har det ökat förståelsen för patienternas uppskattade 

livskvalitet, uppmätta genom mätinstrument, då intervjuade patienter förklarat sina 

upplevelser. Detta har givit ett vidare perspektiv som inte kan förklaras och belysas 

fullständigt genom mätinstrument.  

 

Denna studie redovisar resultat baserat på 13 kvantitativa studier och en kvalitativ studie med 

djupgående intervjuer. Vad gäller den kvantitativa forskningen har graden av metodernas 

reliabilitet och validitet tagits i beaktande när resultaten analyserats då detta är avgörande för 

kvaliteten på mätinstrumentens resultat (Polit & Beck, 2010). Då samtliga studier innefattar 

valida och reliabla mätinstrument för att mäta livskvalitet anses detta vara en styrka som ger 

tillförlitliga resultat att inkludera i denna studie. Dock bör noteras att mätinstrumenten inte är 

konstruerade att mäta livskvalitet hos patienter som diagnostiserats och opererats för just 

AAA och kan därför ge ett missvisande resultat. Trots att livskvaliteten har uppmätts med 

valida mätinstrument är det varierande mellan studierna vilket mätinstrument de valt. Detta är 

någonting som försvårar jämförelsen av studiernas resultat då instrumenten inte är identiska 

utan undersöker olika livskvalitets-relaterade faktorer hos patienterna. Dock har samtliga 

artiklar samma utfallsmått, livskvalitet. 

 

Experiment som randomiserade kontrollerade studier är utformade så att samband mellan 

intervention och utfall ska kunna dras, det vill säga att man kan undersöka ifall interventionen 

direkt orsakade utfallet. Experiment är den mest effektiva designen för att testa hypoteser 

kring orsakssamband (Polit & Beck, 2010). Relaterat till detta arbetes syfte kan det förklaras 

som att undersöka om behandling av diagnos orsakar en förändring på uppskattad livskvalitet. 

Kontrollgruppen kan exempelvis antingen vara en patientgrupp utan behandling eller få en 

alternativ behandlingsmetod (Polit & Beck, 2010). I de inkluderade studierna till detta arbete 

återfanns dock endast ett fåtal randomiserade kontrollerade studier, vilket kan anses som en 

svaghet med studien. Detta är dock inte helt oväntat då man inte randomiserat kan applicera 

vilka interventioner som helst på människor på grund av mänskliga faktorer (Polit & Beck, 

2010). Många av patienterna i studierna hade anatomiska och medicinska faktorer som 

förhindrade möjligheten till randomisering av behandlingsmetod.  

 

Den kvalitativa forskningen har studerats gällande trustworthiness (trovärdighet) för att 

bedöma kvalitetsgrad av resultaten. Studiens trovärdighet beror på om det finns ett förtroende 
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för resultaten och därmed en credibility, dependability, confirmability samt transferability. 

Det vill säga; om det finns giltighet, graden av reliabilitet av datan, om endast patienternas 

perspektiv är representerat som data och inte författarnas spekulationer samt möjligheten till 

generaliserbarhet av resultaten (Polit & Beck, 2010).  

 

En noterad svaghet med det vetenskapliga underlaget till denna studie är att endast en 

kvalitativ studie är inkluderad. Den innehåller mycket information om patienters upplevelser 

av livskvalitet och belyser patienternas omvårdnadsbehov och eventuella 

omvårdnadsåtgärder. Därmed är den en av de viktigaste informationskällorna relaterat till 

arbetets syfte. Flertalet kvalitativa artiklar exkluderades under arbetets gång och inkludering 

av ytterligare kvalitativ forskning förhindrades på grund av svårigheter att finna artiklar som 

svarade till syftet och hade tillräckligt hög kvalitet. Trots detta kan det anses vara en fördel att 

arbetet endast inkluderar en kvalitativ studie, då syntetisering av kvalitativ forskning är 

komplext (Whittemore & Knafl, 2005).  

 

En ambition med kvantitativa studier är ofta att kunna generalisera resultaten och visa 

användbarhet inom andra områden. Man kan fundera på till vilken typ av population, vilka 

omständigheter och vilka interventioner som resultaten är applicerbara på (Polit & Beck, 

2010). Samtlig inkluderad kvantitativ forskning i denna studie har framställts i länder med 

liknande kulturell bakgrund som Sverige och kan därmed härleda till en generaliserbarhet för 

patienter som behandlat AAA i norra och mellersta Europa samt USA och Kanada. 

Generaliserbarheten för kvinnor med AAA är dock ambivalent då samtliga studier involverar 

en stark minoritet av kvinnor som deltagare, och som heller inte analyseras genusspecifikt.  

 

Det är sällan ett mål att tillämpa/överföra data från kvalitativ forskning till andra områden 

(transferability). Det är svårt att göra då de kvalitativa resultaten är relaterade till en specifik 

kontext. Trots detta kan det gå att applicera resultaten på andra situationer av liknande 

karaktär, annars skulle den kvalitativa forskningen sakna relevans i kliniken (Polit & Beck, 

2010). I detta fall anses det finnas en möjlighet att överföra resultaten på exempelvis andra 

universitetssjukhus där de bedriver samma vård och tillämpar likvärdiga metoder. 

 

Arbetets inklusionskriterier för att välja artiklar till granskning kan ha medfört vissa påföljder 

som ger en nedsatt möjlighet till generaliserbarhet då värdefull information för studiens syfte 

kan ha förbisetts. Att de inkluderade studierna skulle vara publicerade mellan 2000-2016, 
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återfinnas på utvalda databaser, innehålla/baseras på angivna sökord och vara skrivna på 

svenska eller engelska medförde sannolikt ett begränsat utbud av informationskällor. När 

artiklarnas abstract/sammanfattning studerades baserades dess relevans för arbetet på att de 

skulle ha liknande syfte som detta arbete, främst gällande livskvalitet. Detta kan ha medfört 

ett reducerat antal omvårdnadsbehov och omvårdnadsåtgärder som är relevanta för denna 

patientgrupp. Det kan dessutom ha förekommit viss felöversättning från engelska termer till 

svenska som till följd gett felaktig förståelse. Att exkludera avgiftsbelagda artiklar kan även 

anses som en nackdel med studiens sökmetod. 

 

Willman och medarbetare (2011) presenterade kvalitetsmallar för kvantitativ och kvalitativ 

forskning som användes som hjälpmedel för att mäta kvaliteten på de inkluderade artiklarna i 

denna studie, varefter gränsvärden för varje kvalitetsgrad sattes upp av författarna för att 

anpassas efter denna litteraturstudie. 10 av de inkluderade studierna ansågs vara av hög 

kvalitet, varav resterande fyra var av medelkvalitet. Detta är en styrka med studien men är 

dock helt baserat på författarnas modifierade gränsvärden för tolkning av kvalitetsmallar för 

tillhörande studie och bör tas i beaktande. I övrigt togs hänsyn till, som tidigare nämnts, den 

kvantitativa forskningens validitet och reliabilitet respektive den kvalitativa forskningens 

trovärdighet för att ytterligare analysera kvaliteten på resultaten. Kvalitetsgranskning av 

inkluderad forskning är å andra sidan inte av betydande roll för denna integrativa 

litteraturstudie. Kvalitetsgranskning är mer gynnsamt vid litteraturöversikter där 

forskningsurvalet är begränsat och de tillhörande forskningsdesignerna är av liknande slag 

(Whittemore & Knafl, 2005).  

 

De forskningsetiska överväganden som gjordes för varje enskild inkluderad studie är 

grundade på riktlinjer från Forsberg & Wengström (2013). Det är viktigt att studier följer 

etiska principer (Polit & Beck, 2010) och därför sattes som krav på forskningen att 

godkännande från etisk kommitté ska finnas. Det finns emellertid inte alltid etiska kommittéer 

tillgängliga och därför sattes som ett alternativt krav att studierna skulle innehålla reflektioner 

över etiska aspekter och förhållanden. Exempel på etiska aspekter är anonymitet, informerat 

samtycke och självbestämmande (Polit & Beck, 2010). Vidare är det av stor betydelse att 

författarna från inkluderade studier samt detta arbete presenterar samtliga resultat, oavsett 

utfall, för att förevisa en tillförlitlighet hos resultaten.  

Kliniska implikationer 
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Resultaten i denna litteraturstudie ger ett starkt stöd för att det behövs en vidare kunskap och 

förståelse för patienternas behov av information, för att minska deras lidande och oro, vilket 

kan leda till ökad livskvalitet. Patienternas livskvalitet sjunker när de får diagnosen och väntar 

på behandling. De har många frågor och funderingar innan operation, kring risker, angående 

behandlingen och även efterförloppet efter operation. I syfte att bemöta dessa behov bör det 

utvecklas nya strategier för omhändertagandet av patienterna. Genom att avsätta tid för samtal 

kan sjuksköterskan informera om de olika behandlingsalternativen och fånga upp frågor från 

patienten. Samtalen inför operation måste grundas på kunskap och förståelse för patientens 

dramatiska upplevelse av att få denna diagnos och genomgå behandling. Den försämrade 

livskvaliteten kort tid efter operation är något som behöver beaktas i utformandet av 

omvårdnaden för denna patientgrupp och det är av stor vikt att patienterna får veta att det kan 

ta lång tid att återhämta sig. Genom att inrätta en kontaktsjuksköterska på avdelning eller 

mottagning, med adekvat uppdaterad kunskap som grundar sig på evidens, som har vårdande 

samtal med patienten kan det ge större möjlighet att patienten känner sig delaktig i sin vård 

och får en större kunskap kring vad som händer och hur denne kan förvänta sig att må. Andra 

alternativ som går att genomföra är att starta patientgrupper där patienterna får träffas och 

utbyta erfarenheter, skapa en webbaserad informationskanal, trycka informationsfoldrar eller -

böcker som innehåller både pre-, peri- och postoperativ information. Det skulle gagna såväl 

patient, närstående, personal och samhället i stort.  

Vidare forskning 

Då omvårdnad har en central roll i sjuksköterskans yrkesutövande är det viktigt att hålla sig 

uppdaterad med den senaste forskningen. Vidare forskning om hälsa, livskvalitet och 

omvårdnadsbehov är nödvändig för att kunna upprätthålla och vidareutveckla vården av 

patienternas “mjuka värden” och inte bara inrikta vården på det medicinska. Det skulle vara 

intressant att se studier kring hur patienter som haft vårdande samtal upplever sin livskvalitet i 

jämförelse med de som inte fått den möjligheten. 

Slutsats 

I denna litteraturstudie har författarna tittat på livskvalitet samt omvårdnadsbehov och 

omvårdnadsåtgärder hos patienter som opererat AAA. Resultaten visar att oavsett vilken 

metod patienterna behandlats med så upplevde de en försämrad livskvalitet, jämfört med 

baseline. Kort tid efter operation upplevde patienterna som behandlats med endovaskulär 
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metod bättre livskvalitet jämfört med de patienter som genomgått öppen operation. I det 

längre tidsperspektivet återgår eller förbättras livskvaliteten för båda grupperna men de 

patienter som opererats med öppen metod har en klar förbättring i många av de uppmätta 

domänerna jämfört med de som opererats endovaskulärt. Det råder en generell önskan om 

mer information bland patienterna som ingått i denna litteraturstudie. Postoperativ livskvalitet 

kan främjas genom att psykiska påfrestningar såsom ångest och rädsla förebyggs genom 

tydligare och mer riktad information till patienten. Detta kräver dock fortsatt forskning inom 

området och att vårdpersonalen har adekvat utbildning och är uppdaterade inom de senaste 

resultaten av den medicinska forskningen. 
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BILAGA 1. Översikt av analyserad litteratur 

 

Författare, 

år, land 

Titel Syfte Metod Deltagare, bortfall Resultat Kvalitet

/evidens

grad 

Aljabri, B., 

Wahaibi, K., 

Abner, D., 

Mackenzie, K., 

Corriveau, M-

M., Obrand, D., 

Meshefedjian, 

G., Steinmetz, 

O. (2006). 

Canada 

Patient-reported 

quality of life 

after abdominal 

aortic aneurysm 

surgery: A 

prospective 

comparison of 

endovascular 

and open 

repair. 

Utvärdera och 

jämföra 

förändringar i 

HRQOL över 

tid hos 

patienter som 

genomgår 

EVAR och OR. 

 

Design: Prospektiv icke-

randomiserad studie. 

 

Utfallsmått: Livskvalitet. 

Datainsamlingsmetod: 

Frågeformulär - SF-36. 

 

Dataanalys: Kategorivariabler 

jämfördes med chi-2 test. Med hjälp 

av t-test jämfördes kontinuerliga 

variabler och individuella HRQOL-

poäng. 

 

Etik: Godkänd av 

granskningsnämnd. 

Skriftligt godkännande. 

 

Inklusionskriterier: Patienter 

till kirurger som utför både 

EVAR och OR. 

 

Exklusionskriterier: 
Exkluderad om kirurgen inte 

utför EVAR, patient inte talar 

engelska eller franska, 

oförmögen att förstå frågorna 

i formuläret, uppföljning på 

en annan institution, nekade 

att delta i studien, 

symtomatisk eller rupturerad 

AAA. 

 

Antal deltagare: 76 st. 

 

Antal bortfall: 3 st. 

Båda grupperna hade signifikant 

lägre poäng 1 vecka och 1 månad 

efter operation än preoperativt. Det 

var ingen signifikant skillnad efter 

6 månader.  

OR-patient visade på signifikant 

högre poäng än EVAR-patient efter 

6 månader. 

Hög 



Aquino, R., 

Jones, M., 

Zullo, T., 

Missig-Carroll, 

N., Makaroun, 

M. (2001). USA 

Quality of life 

assessment in 

patients 

undergoing 

endovascular or 

conventional 

AAA repair. 

Jämföra 

HRQOL-utfall 

i en cohort av 

AAA-patienter 

behandlade 

antingen 

konventionellt 

eller 

endovaskulärt. 

Design: Prospektiv studie. 

 

Utfallsmått: Livskvalitet. 

Datainsamlingsmetod: 

Frågeformulär – SF-36. 

 

Dataanalys: Wilcoxons tecken-

rangtest användes vid icke-

parametriskt parade data. 

HRQOL-poäng jämfördes över tid 

med ANOVA. 

 

Etik: Skriftligt medgivande. 

Inklusionskriterier: 

Anatomiska förutsättningar. 

 

Exklusionskriterier: Inga. 

Antal deltagare: 51 st. 

 

20 st. vid 1-års uppföljningen 

 

Antal bortfall: 0 st. 

Efter en vecka postoperativt visade 

båda grupperna en signifikant 

reduktion av medianpoäng jämfört 

med utgångsvärdet. Vid fyra veckor 

postoperativt hade EVAR-

patienterna återgått till 

utgångsvärdet medan OR-

patienterna var tillbaka till 

utgångsvärdet efter åtta veckor. 

Hög 

de Bruin, J.L., 

Groenwold, R. 

H. H., Baas A. 

F., Brownrigg, 

J. R., Prinssen, 

M., Grobbee, D. 

E. & 

Blankensteijn, J. 

D. (2016). 

England 

Quality of life 

from a 

randomized 

trial of open 

and 

endovascular 

repair for 

abdominal 

aortic 

aneurysm. 

Utvärdering av 

den långsiktiga 

hälsorelaterade 

livskvaliteten 

och 

hälsostatusen 

efter operation 

av abdominellt 

aortaaneurysm 

genom 

endovaskulär 

metod (EVAR) 

eller öppen 

kirurgi (OR). 

Design: Kvantitativ, prospektiv, 

RCT. 

Utfallsmått: Livskvalitet. 

Datainsamlingsmetod: Enkäter: 

Medical Outcomes Study 36-Item 

Short-Form Health Survey (SF-36), 

EuroQol 5D (EQ-5D). 

Dataanalys: Students T-test, Mann-

Whitney U-test, x2-test.  

Etik: Studien har följt etiska 

principer. 

Inklusionskriterier: Patienter 

som har ett AAA på minst 5 

cm i diameter och som var en 

lämplig kandidat för att 

genomgå båda typer av 

operation. 

Exklusionskriterier: Inga. 

Antal deltagare: 351 st. 

Antal bortfall: 19 st. (vid 

första insamlingen av enkäter) 

Båda typer av behandling 

påverkade samtliga patienters 

hälsorelaterade livskvalitet och 

hälsostatus negativt. Efter 0-6 

veckor hade EVAR en mer positiv 

inverkan på fysisk funktion, social 

funktion och vitalitet än OR. Efter 

3-60 månader upplevde patienter 

som genomgått OR en bättre 

påverkan på fysisk funktion, mental 

hälsa, social funktion och generell 

hälsa jämfört med EVAR. 

Hög 



Dick, F., 

Grobéty, V., 

Immer, F. F., 

Do Do, D., 

Savolainen, H., 

Carrel, T. P. & 

Schmidli, J. 

(2008). Schweiz 

Outcome and 

quality of life 

in patients 

treated for 

abdominal 

aortc 

aneurysms: a 

single center 

experience. 

Undersökning 

av resultaten av 

elektiv OR, 

elektiv EVAR 

eller akut OR 

av AAA. 

Resultaten 

baseras på 

dödlighet och 

livskvalitet 

efter ingreppen. 

Design: Kvantitativ, retrospektiv, 

prospektiv. 

Utfallsmått: Livskvalitet. 

Datainsamlingsmetod: Enkäter: SF-

36. 

Dataanalys: Two-tailed unpaired t-

test, Mann Whitney U-test, two-

tailed Fisher´s exact test, x2.  

Etik: Godkänd av etisk kommitté. 

Inklusionskriterier: Patienter 

som opererats för AAA 

mellan januari 1998 och 

december 2002 på en specifik 

institution.  

Exklusionskriterier: Inga. 

Antal deltagare: 401 st. 

Antal bortfall: 117 st. 

Långsiktig livskvalitet är inte 

permanent försämrad efter AAA-

operation utan kommer sedan att 

förbättras igen hos patienter på lång 

sikt. Inga skillnader kunde hittas 

mellan EVAR och OR eller mellan 

elektiv och akut ingrepp.  

Hög 

Ehlers, L., Bang 

Laursen, K. & 

Berg Jensen, M. 

(2011). 

Danmark 

Health-related 

quality-of-life 

in patients after 

elective surgery 

for abdominal 

aortic 

aneurysm. 

Beskriva den 

hälsorelaterade 

livskvaliteten 

hos 

asymtomatiska 

patienter med 

AAA, > 1 år 

efter elektiv 

operation. 

Även studera 

relationen 

mellan 

livskvalitet och 

antal år efter 

operation.  

Design: Kvantitativ, cross-sectional 

study. 

Utfallsmått: Livskvalitet. 

Datainsamlingsmetod: Enkäter: 

EQ-5D, EQ-VAS och SF-12 (Short 

Form Health Survey). 

Dataanalys: T-test, x2-test, T-

statistik, Mann-Whitney. 

Etik: Godkänd av the Danish data 

protection agency. 

Inklusionskriterier: Alla 

danska män>= 65 år som har 

genomgått elektiv kirurgi för 

AAA mellan 1989–2007. 

Asymtomatisk aneurysm, 

planerad elektiv operation, 

OR.  

Exklusionskriterier: Kvinnor, 

en ålder under 65 år vid 

operation, akut operation, 

rupturerat anuerysm, EVAR, 

dödsfall, svår demens samt 

personer som var bosatta 

utanför Danmark. 

Antal deltagare: 375 st. (var 

vid liv vid undersökningens 

början) 

Antal bortfall: 47 st. (svarade 

inte på enkäten) 

En försämrad livskvalitet återfanns 

hos patienter som genomgått 

elektiv kirurgi för AAA, jämfört 

med den generella befolkningen. 

Resultatet för relationen mellan 

livskvalitet och antal år efter 

operation är tvetydigt, då 

analysinstrumenten svarade olika.  

Medel 



Hinterseher, I., 

Kuffner, H., 

Berth, H., 

Gäbel, G., 

Bötticher, G., 

Detlev Saeger, 

H. & Smelser, 

D. (2013). 

Tyskland 

Long-term 

quality of life 

of abdominal 

aortic aneurysm 

patients under 

surveillance or 

after operative 

treatment. 

Undersöka den 

långsiktiga 

livskvaliteten 

hos patienter 

som har AAA 

och som 

antingen 

övervakas eller 

har opererats. 

Design: Kvantitativ, retrospektiv. 

Utfallsmått: Livskvalitet. 

Datainsamlingsmetod: Enkäter. 

WHO Quality of Life-BREF 

(WHOQOL-BREF) och SF-36. 

Dataanalys: Student’s 2-tailed t-

test. 

Etik: Godkänd av etisk kommitté. 

Inklusionskriterier: Patienter 

som opererats för AAA 

mellan 1995–2006 (inkl. akut 

OR av rupturerat AAA, 

elektiv OR och elektiv 

EVAR). Patienter under 

övervakning från 

universitetssjukhusets 

vaskulära center som 

diagnostiserats med ett litet 

AAA, minst ett år och 

genomgår konservativ 

behandling (inklusive 

blodtryckssänkande 

medicinering, icke-rökare/ 

minskar sitt intag samt följer 

restriktion gällande tung 

fysisk aktivitet).   

Exklusionskriterier: Patienter 

som har en AAA av minst 5 

cm men inte passar för 

operation. 

Antal deltagare: 249 st. (78 st 

med ett litet aneurysm (3-4,9 

cm) under övervakning, 26 st 

akut öppen kirurgi av 

rupturerad AAA, 98 st elektiv 

OR och 47 st elektiv EVAR. 

Antal bortfall: 68 st. 

Enligt WHOQOL-BREF: De som 

genomgått elektiv EVAR och OR 

uppskattade sin livskvalitet 

gällande miljö högre än den 

generella befolkningen.  

Enligt SF-36: De som genomgått 

elektiv OR hade samma livskvalitet 

som den tyska befolkningen och de 

som genomgått EVAR uppskattade 

en förbättrad vitalitet och mental 

hälsa jämfört med den tyska 

befolkningen. 

Hög 



Ķīsis, K., 

Krieviņš, D., 

Naškoviča, K., 

Gediņš, M., 

Šavlovskis, J., 

Ezīte, N., 

Lietuvietis, E. & 

Zariņš, K. 

(2012). Lettland 

Quality of life 

after 

endovascular 

abdominal 

aortic repair: 

nellix sac-

anchoring 

endoprosthesis 

versus open 

surgery. 

Utvärdering av 

livskvalitet hos 

patienter som 

opererat AAA 

med antingen 

EVAR (Nellix-

metod) eller 

OR. Innan 

operation, en 

månad och ett 

år efter 

operation. 

Design: Kvantitativ, prospektiv. 

Utfallsmått: Livskvalitet. 

Datainsamlingsmetod: Enkäter: SF-

36. 

Dataanalys: T-test. 

Etik: Godkänd av etisk kommitté. 

Inklusionskriterier: Utvalda 

patienter som opererats med 

den nya typen av endoprotes 

via kärlkirurgicentret P. 

Stradins klinska 

universitetssjukhus samt 

övriga patienter som istället 

fick opereras genom OR. 

Exklusionskriterier: Inga. 

Antal deltagare: 45 st. 

Antal bortfall: 5 st. 

En månad postoperativt var 

livskvaliteten bättre hos de 

patienter som genomgått EVAR 

jämfört med de som genomgått OR. 

Efter ett år var resultatet 

densamma, dock med en betydligt 

mindre skillnad mellan 

patientgrupperna.  

Medel 

Lottman, P., 

Laheii, R., 

Cuypers, P., 

Bender, M., 

Buth, J. (2004). 

Nederländerna 

Health-related 

quality of life 

outcomes 

following 

elective open or 

endovascular 

AAA repair: A 

randomized 

controlled trial 

Bedöma 

HRQOL-utfall 

efter EVAR 

och OR. 

Design: RCT. 

 

Utfallsmått: Livskvalitet. 

Datainsamlingsmetod: 

Frågeformulär – SF-36. 

 

Dataanalys: Icke-parametriskt test, 

Parade data jämfördes med 

Wilcoxons tecken-rang test och 

oparade data med Wilcoxons 

rangsummetest, Chi-2 test användes 

för att analysera proportionella 

differenser i kontingeringstabeller. 

 

Etik: Godkänd av etisk kommité, 

skriftligt godkännande. 

Inklusionskriterier: Alla 

patienter med AAA i behov 

av elektiv behandling. 

 

Exklusionskriterier: 

Ogynnsam 

aneurysmmorfologi för 

EVAR, kontrastallergi, 

opassande för OR, nekat 

deltagande. 

 

Antal deltagare: 76 st. 

 

Antal bortfall: 0 st. 

Preoperativt hade båda grupperna 

jämförbara poäng. 1 månad 

postoperativt var det en signifikant 

sänkning av poängen i båda 

grupperna jämfört med 

preoperativt. Efter 3 månader var 

båda grupperna tillbaka på 

utgångsvärdet.  

Det var en signifikant skillnad 

mellan grupperna efter 1 månad där 

EVAR-patienterna visade högre 

poäng. Efter 3 månader var det inte 

längre några skillnader mellan 

grupperna. 

Hög 



Malina, M., 

Nilsson, M., 

Brunkwall, J., 

Ivancev, K., 

Resch, T., 

Lindblad, B. 

(2000). Sverige 

Quality of life 

before and after 

endovascular 

and open repair 

of 

asymptomatic 

AAAs: A 

prospective 

study. 

Hur patienter 

uppfattar 

hälsorelaterad 

livskvalitet 

efter EVAR 

och OR. 

Design: Prospektiv studie. 

 

Utfallsmått: Livskvalitet. 

Datainsamlingsmetod: 

Frågeformulär- Nottingham Health 

profile score – NHP. 

 

Dataanalys: Wilcoxons teckenrang-

test användes vid jämförelse av 

parade data.  

Grupper av oberoende urval 

jämfördes genom att använda 

Wilkoxons rang-test eller Kruskal-

Wallis test.  

Chi-2 test användes för att jämföra 

proportioner. 

 

Etik: Informerat samtycke från 

varje patient. 

Godkänd av granskningsnämnd. 

Inklusionskriterier: Patienter 

behandlade för asymtomatiskt 

infrarenalt AAA. 

 

Exklusionskriterier: Inga. 

Antal deltagare: 42 st. 

 

Antal bortfall: 2 st. 

HRQOL var förbättrad tre mån 

efter operation jämfört med innan 

op. Ingen signifikant skillnad 

upptäcktes mellan de båda 

grupperna (EVAR & OR) vid 

någon tidpunkt. 

Medel 



Petterson, M., 

Bergbom, I. 

(2010). Sverige 

The drama of 

being 

diagnosed with 

an aortic 

aneurysm and 

undergoing 

surgery for two 

different 

procedures: 

open repair and 

endovascular 

techniques. 

Beskriva och 

tolka vad det 

betyder för 

patienter att bli 

diagnosticerade 

med AAA och 

deras 

upplevelse av 

behandling. 

Design: Filosofisk hermeneutisk 

kvalitativ studie. 

 

Utfallsmått: Livskvalitet. 

Datainsamlingsmetod: Intervju. 

 

Dataanalys: Intervjuerna spelades in 

och skrevs ner i sin helhet. Därefter 

lästes de separat för att finna 

meningsbärande enheter. Nästa steg 

var att göra subteman av dessa. 

Liknande subteman grupperades 

under samma tema för att finna ut 

svaren på frågeställningarna. 

 

Etik: Muntligt och skriftligt 

samtycke. 

Svensk sjuksköterskeförening. 

ICN. 

Etiska kommittén för medicinska 

fakulteten-Sahlgrenska akademin. 

Inklusionskriterier: Kunna 

uttrycka sig. 

Förstå svenska. 

Orienterad i tid och rum. 

 

Exklusionskriterier: Inga. 

Antal deltagare: 20 st. 

 

Antal bortfall: 0 st. 

Öppen och EVAR verkar skilja sig 

åt i effekterna av psykiskt 

välmående. Pat som genomgått 

öppen kirurgi fann det svårt att 

återgå till normalt liv på grund av 

postoperativa komplikationer och 

symtom som de inte blivit 

förberedda på. EVAR-patienter 

klagade mindre på allvarligt 

obehag. 

Hög 



Pol, R. A., 

Zeebregts, C. J., 

van 

Sterkenburg, S. 

M. M., Ferreira, 

L. M. & 

Reijnen, M. M. 

P. J. (2014). 

Nederländerna 

Outcome and 

quality of life 

after 

endovascular 

abdominal 

aortic aneurysm 

repair in 

octogenarians. 

Utvärdering av 

livskvaliteten 

hos patienter 

>= 80 år 

jämfört med 

patienter < 80 

år, 1 år efter att 

ha genomgått 

EVAR av 

AAA. 

Design: Kvantitativ, prospektiv. 

Utfallsmått: Livskvalitet. 

Datainsamlingsmetod: Enkäter: 

EQ-5D. 

Dataanalys: Students t-test, 

Wilcoxons teckenrangtest, 

Cochran-Mantel-Haenszel test. 

Etik: Skriftligt medgivande i 

ENGAGE-studien. 

Inklusionskriterier (redovisad 

i tidigare studie): Patienter 

som ingår i ENGAGE-

registret. Patienterna ska vara 

>=18 år eller minimumålder i 

enlighet med lokala 

föreskrifter och gällande 

riktlinjer för endovaskulära 

interventioner.  

Exklusionskriterier (redovisad 

i tidigare studie): Patienter 

med hög sannolikhet att 

ignorera läkares 

uppföljningskrav eller om 

patienten deltar i en annan 

studie samtidigt. 

Antal deltagare: 1263 st. (290 

>= 80 år, 973 < 80 år). 

Antal bortfall: Vid första 

kontakten var det ett bortfall 

på 55 st. Vid utskrivning var 

det ett totalt bortfall på 217 st. 

Efter 1 år hamnade det totala 

bortfallet på 327 st.  

Båda patientgrupperna upplevde en 

försämring gällande rörlighet, 

egenvård, dagliga aktiviteter och 

smärta/obehag jämfört med innan 

operation. Denna försämring höll i 

sig för patienter >= 80 år efter 1 år 

postoperativt. Dessa patienter 

skattade även en sämre generell 

hälsa jämfört med patienter <80 år 

vid denna tidpunkt (1 år). 

Medel 



Prinssen, M., 

Buskens, E., 

Blankensteijn, 

J.D. (2003). 

Nederländerna 

Quality of life 

after 

endovascular 

and open AAA 

repair. Results 

of a 

randomized 

trial. 

Genom en 

randomiserad 

studie jämföra 

QOL under det 

första 

postoperativa 

året efter 

EVAR och OR. 

Design: RCT. 

 

Utfallsmått: Livskvalitet. 

Datainsamlingsmetod: 

Frågeformulär – SF-36, EuroQol-

5D. 

 

Dataanalys: För att jämföra 

utgångsläget mellan grupperna 

användes Students t-test och chi-2 

test. Förändringar över tid 

jämfördes med hjälp av Wilcoxons 

tecken-test. Mann-Whitney test 

användes vid jämförelse av absoluta 

och relativa poäng i mätningarna 

för varje tidpunkt. 

 

Etik: Godkänd av 

granskningsnämd, skriftligt 

medgivande. 

Inklusionskriterier:  

Finns väl beskrivna i tidigare 

studie av Prinssen et.al. 

varifrån data till denna studie 

är tagen ifrån. 

Exklusionskriterier:  

Finns väl beskrivna i tidigare 

studie av Prinssen et.al. 

varifrån data till denna studie 

är tagen ifrån. 

Antal deltagare: 153 st. 

 

Antal bortfall: 0 st. 

Preoperativt var det ingen skillnad 

mellan EVAR- och OR-patienter 

och den generella populationen i 

samma ålder. Tre veckor efter 

operation visade OR-pat. en 

signifikant försämring i EuroQol-

5D och i sex av åtta delar av SF-36. 

EVAR-patienterna visade en 

signifikant försämring i EuroQol-

5D och i fem av åtta delar i SF-36. 

Efter sex veckor hade OR-

patienterna återhämtat sig till 

utgångsläget i båda 

mätinstrumenten. EVAR-

patienterna hade återhämtat sig i 

EuroQol-5D och i sex av de åtta 

delarna av SF-36. Efter sex 

månader visade OR-patienterna en 

signifikant högre poäng i EuroQol-

5D än vad EVAR-patienterna 

visade. 

Hög 



Soules, G., 

Thërasse, E., 

Monfared, 

A.A.T., Blair, J-

F., Choinière, 

M., Stéphane, 

E., Beaudoin, 

N., Giroux, M-

F., Cliché, A., 

Lelorier, J., 

Olivia, V.L. 

(2005). Canada 

Pain and 

quality of life 

assessment 

after 

endovascular 

versus open 

repair of 

abdominal 

aortic 

aneurysms in 

patients at low 

risk. 

Jämföra 

autonomi, 

livskvalitet och 

smärtlindring 

efter EVAR 

och OR. 

Design: Prospektiv studie. 

 

Utfallsmått: Livskvalitet. 

Datainsamlingsmetod: 

Frågeformulär – Karnofsky poäng, 

SF-36, NRS,  

Brief Pain Inventory questionnaire. 

 

Dataanalys: Jämförelse mellan 

grupperna gjordes md t-test och 

Wilcoxon rangsummeringstest. 

 

Etik: Godkänd av 

granskningsnämnd, Skriftligt 

medgivande. 

Inklusionskriterier: 

Ickerupturerat AAA, minst 

fem cm i diameter, lokaliserat 

under njurartärerna. 

 

Exklusionskriterier: 
Högriskpatienter (>80 år, 

hjärtsjuk, KOL, oförmåga att 

fylla i skriftligt medgivande, 

kontraindikationer för 

antikoagulantia eller 

kontrastmedel, mykotiskt 

aneurysm.) 

 

Antal deltagare: 40 st. 

 

Antal bortfall: 1 st. (Efter 17 

mån.) 

Det var ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna avseende 

autonomi och livskvaliet, varken 

vid varje mättillfälle eller över tid. 

Båda grupperna hade lägre mått 

efter en månad jämfört med 

utgångsvärdet men efter tre 

månader var de tillbaka till samma 

värden som innan op. 

Hög 

Timmers, T. K., 

van 

Herwaarden, J. 

A., de Borst, G-

J. & Moll, F. L. 

(2013). 

Nederländerna 

Long-term 

survival and 

quality of life 

after open 

abdominal 

aortic aneurysm 

repair. 

Undersöka den 

långsiktiga 

överlevnaden 

och 

hälsorelaterade 

livskvaliteten 

hos patienter 

som skrivits ut 

från sjukhuset 

efter att ha 

opererat AAA 

med OR. 

Design: Kvantitativ, 

retrospektiv+prospektiv. 

Utfallsmått: Livskvalitet. 

Datainsamlingsmetod: Enkäter: 

EuroQol-6D (EQ-6D).  

Dataanalys: T-test, x2, student’s t-

test.  

Etik: Godkänd av etisk kommitté. 

Inklusionskriterier: Intrarenal, 

juxtarenal och suprarenal 

anurysm reparation. 

Asymptomatisk, 

symptomatisk eller rupturerat 

aneurysm. Utskriven från 

sjukhuset levande. 

Exklusionskriterier: Isolerat 

iliaca-artär aneurysm. 

Patienter som genomgått 

EVAR.  

Antal deltagare: 263 st. 

Antal bortfall: 117 st.  

Dessa patienter (både akut och 

elektiv OR) som överlevt 

studieperiodens tidsspann upplevde 

en sämre hälsorelaterad livskvalitet 

jämfört med den generella 

befolkningen i landet, speciellt 

gällande mobilitet, egenvård, 

dagliga aktiviteter och kognition.  

Hög 

 


