
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PATIENTERS UPPLEVELSER EFTER ATT HA DRABBATS AV 

HJÄRTSTOPP 

 

En allmän litteraturöversikt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng  

Självständigt arbete, 15 högskolepoäng  

Examinationsdatum: 21 januari 2019 

Kurs: 50 

Författare: Amanda Gratting Handledare: Ulla Tunedal 

Författare: Jessica Lindström Examinator: Åke Grundberg 



 

 

SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund  

 

Hjärtstopp är ett livshotande tillstånd som alla kan drabbas av och som kräver snabb 

behandling. Idag överlever allt fler hjärtstopp, trots det visar statistik från år 2017 omkring 

8000 rapporterade fall, där bara 1370 av de drabbade överlevde. Den överlevande patientens 

liv påverkas på olika sätt och sjuksköterskan bär det yttersta ansvaret för omvårdnaden efteråt. 

I sjuksköterskans professionella ansvar ingår att stödja patientens unika omvårdnadsbehov i 

det nya sammanhanget. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva patienters upplevelser efter att ha drabbats av hjärtstopp. 

 

Metod 

Studien genomfördes som en allmän litteraturöversikt. Datainsamlingen genomfördes i 

databaserna CINAHL complete, PubMed samt via manuell sökning. Efter kvalitetsgranskning 

inkluderades totalt 16 artiklar av både kvalitativ och kvantitativ ansats. Dessa analyserades 

genom en integrerad analys och sammanställdes i en matris.  

 

Resultat 

Sammanställningen av artiklarna resulterade i tre kategorier: en förändrad kropp, att återfå 

livet och sociala aspekter. Livet efter hjärtstoppet innebar ett flertal begränsningar såsom 

fysiska, emotionella och kognitiva aspekter. Det var av stor vikt att finna mening efter den 

livsomvälvande händelsen och ett nytt perspektiv på livet skapades. Information och stöd från 

hälso- och sjukvårdspersonal samt sjuksköterska upplevdes bristande. 

 

Slutsats 

Patienter påverkas på många olika sätt efter att ha drabbats av hjärtstopp. Sjuksköterskan har 

med sin patientnära position, en betydande roll i omvårdnaden efteråt och goda möjligheter att 

främja dessa patienters hälsa. Genom att hela sjuksköterskans omvårdnadsarbete genomsyras 

av ett personcentrerat förhållningssätt kan den enskilda patientens individuella behov 

identifieras och på så sätt mötas på bästa sätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Hjärtstopp, Patient, Sjuksköterskans roll, Upplevelse, Överlevnad 



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

INLEDNING ............................................................................................................................. 1 

BAKGRUND ............................................................................................................................. 1 

Hjärtstopp .............................................................................................................................. 1 

Behandling vid hjärtstopp .................................................................................................... 2 

Sjuksköterskans professionella ansvar ............................................................................... 3 

Teoretisk referensram .......................................................................................................... 5 

Problemformulering ............................................................................................................. 6 

SYFTE ....................................................................................................................................... 6 

METOD ..................................................................................................................................... 6 

Val av Metod ......................................................................................................................... 6 

Urval ....................................................................................................................................... 6 

Datainsamling ........................................................................................................................ 7 

Databearbetning .................................................................................................................... 9 

Dataanalys ............................................................................................................................. 9 

Forskningsetiska överväganden .......................................................................................... 9 

RESULTAT ............................................................................................................................. 10 

En förändrad kropp ............................................................................................................ 10 

Att återfå livet ..................................................................................................................... 13 

Sociala aspekter ................................................................................................................... 14 

DISKUSSION .......................................................................................................................... 15 

Resultatdiskussion ............................................................................................................... 15 

Metoddiskussion .................................................................................................................. 19 

Slutsats ................................................................................................................................. 21 

REFERENSER ....................................................................................................................... 22 

 

 

BILAGA   A–B 

 



 

1 

 

INLEDNING 

I denna studie behandlas patienters upplevelser efter att ha drabbats av hjärtstopp. Intresset 

väcktes under den verksamhetsförlagda utbildningen då en av författarna medverkade vid ett 

återupplivande hjärtstopp. Som blivande sjuksköterskor är det sannolikt att i framtiden vårda 

dessa patienter och det är därför angeläget att göra en fördjupning i detta ämne. Detta genom 

att som blivande sjuksköterskor få en ökad förståelse om patienters upplevelser och därmed 

kunna möta samt vårda dessa patienter på bästa sätt. 

 

BAKGRUND 

 

Hjärtstopp 

Hjärtstopp är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och alla människor kan drabbas (Strand, 

2017). Svenska hjärt- och lungräddningsregistret (2018) visar i sin statistik från år 2017 

omkring 8000 rapporterade fall, men bara cirka 1370 av de drabbade överlevde. Rapporten 

visar dock att överlevnaden har ökat både på och utanför sjukhus. Vid ett hjärtstopp på 

sjukhus är det ofta sjuksköterskan som är först på plats (Roh, Issenberg, Chung, Kim & Lim, 

2013) och i fall där hjärt-lungräddning [HLR] krävs är sjuksköterskan skyldig att starta 

behandling (Munezero, Atuhaire, Groves & Cumber, 2018).  

Hjärtat är ett livsviktigt organ vars främsta uppgift är att pumpa runt blodet och vid ett 

hjärtstopp upphör hjärtats pumpförmåga. Patienten blir då omedelbart medvetslös och 

chansen att överleva minskar med tio procent för varje minut som går om ingen behandling 

ges (Strand, 2017). På grund av hjärnans syrebrist ökar dessutom risken för obotliga 

hjärnskador för varje minut som går (Wikström, 2012). För att syresätta kroppens organ bör 

behandling i form av HLR med defibrillering ske i ett så tidigt skede som möjligt (Strand, 

2017).  

 

Orsaker till hjärtstopp 

I en studie av Srinivasan och Schilling (2018) framgår att majoriteten av alla hjärtstopp 

orsakas av hjärt- och kärlsjukdomar. Wikström (2012) menar att omkring 80 procent av alla 

hjärtstopp orsakas av ett ventrikelflimmer, vilket innebär att hjärtats normala sinusrytm 

övergår till att hjärtats muskler arbetar osynkroniserat. Enligt Srinivasan och Schilling (2018) 

är högt blodtryck, diabetes, höga blodfetter samt rökning faktorer som ökar risken för att 

drabbats av ett hjärtstopp. Det beskrivs även i studien att emotionell stress samt genetiska 

aspekter spelar en roll gällande bakgrunden av de som drabbas.  

Majoriteten av alla människor som dör i hjärtstopp gör det som ett resultat av ateroskleros i 

relation till hjärtat och det kardiovaskulära systemet (Alpert, 2012). Ateroskleros i hjärtats 

kranskärl är en riskfaktor då kalk och fett inlagras i kärlen under en längre period. Dessa 

avlagringar kan bilda en blodpropp som riskerar att leda till en hjärtinfarkt vilket försämrar 

blodcirkulationen och slutligen skadar hjärtmuskeln. I detta skede är risken för rubbningar i 

hjärtrytmen stor och hjärtstopp kan inträffa (Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2016a). 

Konsekvenser efter hjärtstopp 

Vid ett hjärtstopp kan kroppens samtliga organ skadas på grund av syrebrist (Pothiawala, 

2017). När hjärtats funktion stabiliserats bör hjärnan som är ett av kroppens viktigare organ 
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prioriteras, då skador på hjärnan anses vara den främsta dödsorsaken efter att ha drabbats av 

ett hjärtstopp (Dragancea, Rundgren, Englund, Friberg & Cronberg, 2013). När hjärnan 

drabbas riskeras bland annat även förmågan att lagra minnen att drabbas, minnessvårigheter är 

därför vanliga efter ett hjärtstopp (Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2016b). I en studie av 

Ørbo et al. (2015) beskrivs hur den kognitiva utgången efter lyckad HLR ibland visar milda 

till måttliga försämringar av minne, verkställande samt psykomotorisk funktion.  

Posttraumatiskt stressyndrom [PTSD] är också något som kan förekomma efter hjärtstopp och 

framför allt hos yngre patienter (Viktorisson, Sunnerhagen, Pöder, Herlitz & Axelsson, 2018). 

PTSD är en vanlig psykisk störning som kan påverka individer som upplever eller bevittnar 

en livshotande eller våldsam händelse. Symtomen faller i tre huvudkategorier som är 

återupplevande, undvikande samt upphetsat känsloläge. Dessa inkluderar bland annat 

påträngande tankar, mardrömmar, undvikanden av stimuli eller påminnelser om händelsen 

samt fysiologisk upphetsning med överdriven nervositet. Symtomen för PTSD uppstår oftast 

inom 6 månader efter händelsen men kan även inträffa senare (Tulloch, Greenman & Tassé, 

2014). Kognitiva funktionsnedsättningar och depressiva symtom som exempelvis ångest är 

andra vanligt förekommande psykiska problem (Dostálová et al., 2017). 

Behandling vid hjärtstopp 

 

Det akuta omhändertagandet 

HLR är den initiala behandlingen vid ett hjärtstopp och tidiga insatser kan vara livräddande. 

Enligt Wikström (2012) så ökar chansen att överleva med närmare 300 procent om HLR 

startas omedelbart. Även Bouland et al. (2015) belyser vikten av snabbt initierad HLR men att 

momentet även kräver en viss kvalité. 

Behandling vid ett oväntat hjärtstopp innebär först en kontroll av andning, medvetande och 

puls. Om patienten inte reagerar på smärtstimuli, andas onormalt eller inte alls, ska 112 direkt 

larmas samt hjälp tillkallas om hjärtstoppet sker utanför sjukhus (Strand, 2017). På sjukhus 

larmar istället vårdenheterna ett larmteam vars uppdrag är att vara en kvalitetshöjande tillgång 

vid hjärtstopp (Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2017). Vikten av att larma tidigt 

bekräftas av “kedjan som räddar liv” som i sin tur följs av tidig HLR (Vårdhandboken, 2017). 

Basal HLR innefattar 30 hjärtkompressioner följt av assisterad andning som innebär två 

luftinblåsningar (Ericson & Ericson, 2012; Wikström, 2012). Detta utförs sedan kontinuerligt 

och bör inte avbrytas. Det är vanligt att revbensfrakturer uppstår, framförallt hos äldre 

personer, men det bör inte hindra utförandet av HLR (Ericson & Ericson, 2012). Det har i 

själva verket diskuterats kring att revbensfrakturer ibland kan vara en nödvändighet för att 

HLR ska ge resultat (Foex & Benbow, 2006).  

HLR ser till att cirkulationen upprätthålls i kroppen, men det krävs defibrillering för att 

återställa ett elektriskt kaos, vilket är nästa steg i kedjan som räddar liv (Strand, 2017). 

Defibrillering innebär att ge hjärtat en hög energimängd så att det förhoppningsvis “av-

flimrar” det osynkroniserade arbetet i hjärtats muskler och kan återgå till sin normala 

sinusrytm (Wikström, 2012). Den fjärde och sista länken i kedjan innefattar vården efter 

hjärtstoppet för att bevara en god livskvalitet och har stor betydelse för utfallet för patienten 

(Vårdhandboken, 2017). 
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Direkt vård efter hjärtstopp 

Efter lyckad HLR bedrivs vården ofta på en intensivvårdsavdelning [IVA] (Nolan et al., 2015; 

Pothiawala, 2017; Svensson, 2012). Somliga patienter är fortfarande medvetslösa när de 

kommer till avdelningen medan andra vaknar direkt efter återupplivning (Nolan et al., 2015). 

Vården efter ett hjärtstopp kräver tidiga insatser och eventuella behandlingsåtgärder bör ske 

fortlöpande för att möjliggöra en god återhämtning efter patientens enskilda behov (Nolan et 

al., 2015; Pothiawala, 2017; Twedell & McDonough, 2009).  

En behandling som har visat sig skydda hjärnan samt minska antalet dödsfall gällande 

återupplivade hjärtstopp är hypotermibehandling, som innebär att kroppstemperaturen sänks 

till mellan 32 och 34 grader (Nolan et al., 2015; Twedell & McDonough, 2009; Svensson, 

2012). Denna behandling initieras på IVA och pågår i genomsnitt ett par timmar upp emot två 

dygn efter hjärtstoppet innan patienten långsamt värms upp till normal kroppstemperatur 

under noggrann övervakning (Svensson, 2012).  

Uppföljande vård efter hjärtstopp 

Svenska rådet för hjärt-lungräddning (2016c) har skapat riktlinjer gällande uppföljning efter 

hjärtstopp och menar på att samtliga patienter ska erbjudas uppföljning inom en till tre 

månader efter utskrivning. I uppföljningen bör det bland annat undersökas om patienten och 

närstående erhållit tillräcklig information gällande händelseförloppet, bakomliggande orsaker 

samt göras en utförlig undersökning om eventuella problem såsom fysiska begränsningar, 

smärtor och trötthet (Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2016c). 

Vid uppföljningen bör dessutom en bedömning göras kring patientens behov av stöd samt en 

kontroll gällande emotionella svårigheter relaterade till krisreaktioner och PTSD. Upplever 

patienten emotionella bekymmer skall patienten få hjälp med detta (Svenska rådet för hjärt-

lungräddning, 2016c). Cullberg (2006) menar att en händelse som kan leda till döden, kan 

upplevas som en kris för den drabbade. Han har delat in krisförloppet i fyra olika stadier. 

Chockfasen är den första som kan vara någon dag till flera veckor. Fasen innebär ofta en 

känsla av overklighetskänslor och bedövning av kroppen. Den andra fasen är reaktionsfasen 

som kan vara i någon till några månader. Vid denna fas börjar personen ta in händelsen och 

känslor som ilska, förtvivlan och sorg är vanliga. Chockfasen och reaktionsfasen tillsammans 

utgör den akuta perioden i krisförloppet. Den tredje är bearbetningsfasen som är tydligast 

efter ett halvår och kan vara upp till ett år efter händelsen. Personen kan i detta skede börja 

tänka på framtiden. Den fjärde och sista är nyorienteringsfasen som inte har något avslut utan 

fortlöper livet ut. Glädje och lycka är känslor som förekommer och personen lever vidare med 

acceptans av den inträffade händelsen (Cullberg, 2016). 

 

Sjuksköterskans professionella ansvar 

Målet för hälso- och sjukvården är god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. 

Dessutom ska vården visa respekt för individers enskilda integritet och värdighet (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2017). Då sjuksköterskor bär det yttersta ansvaret för 

omvårdnaden av patienten har en kompetensbeskrivning tagits fram för legitimerade 

sjuksköterskor. I kompetensbeskrivningen skildras bland annat vikten av att på ett 

respektfullt, empatiskt och lyhört sätt undervisa och stödja patienter, individuellt eller i grupp, 

i syfte att främja hälsa, förhindra ohälsa och lindra lidande. Vidare beskriver 

kompetensbeskrivningen att sjuksköterskan på ett individanpassat sätt ska informera patienter 
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och anhöriga för att säkerställa att informationen nått fram (SSF, 2017). International Council 

of Nurses [ICN] har utformat en etisk kod som innehåller riktlinjer och som bildar ett 

komplement till kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor. Riktlinjerna menar 

att ett förhållningssätt grundat i yrkets professionsetik ska tillämpas, som i sin tur stärker en 

tillförlitlig vårdrelation mellan patient och sjuksköterska. I det professionella ansvaret ingår 

även att arbeta evidensbaserat vilket innebär att förena vetenskaplig kunskap med tillförlitlig 

erfarenhet. Detta inkluderar att aktivt och kontinuerligt upprätthålla och utveckla 

forskningsbaserad kunskap som bevarar en evidensbaserad verksamhet (ICN, 2017). 

SSF (2017) beskriver sjuksköterskans uppgift att visa respekt för patientens integritet vilket 

även innebär att bevara den tillsammans med autonomin och värdigheten. Vidare beskrivs att 

sjuksköterskan bör ha förmåga att skapa en vårdrelation med patient och anhöriga fylld av 

förtroende. Genom att se patientens behov ur ett helhetsperspektiv kan detta uppnås (SSF, 

2017). I en studie av Da Silva Lisboa, Da Silva Borges och Sade Monteiro (2016) beskrivs 

sjuksköterskan vara den huvudsakliga professionen som utför de viktiga 

omvårdnadsåtgärderna i vården efter hjärtstopp. Sjuksköterskan spelar en huvudroll i 

arbetsledning samt agerar som mellanhand mellan familj, patient och vårdpersonal. Vidare 

beskriver studien att omvårdnaden bör vara grundad på teknisk-vetenskaplig kunskap så att 

sjuksköterskan ska kunna utöva sin profession med skicklighet. Detta tillåter ett led mellan 

teori och praktik samt utvidgar möjlighet för kritiska reflektioner kring vården (Da Silva 

Lisboa et al., 2016). 

I kompetensbeskrivningen beskrivs sjuksköterskans sex kärnkompetenser, vars mål är att öka 

vårdens kvalitet och säkerhet. Dessa innefattar samverkan i team, personcentrerad omvårdnad, 

säker vård och informatik, evidensbaserad vård, ledarskap och pedagogik samt 

förbättringskunskap och utveckling (SSF, 2017). Samverkan i team innebär att alla 

professioner inom vården tillsammans arbetar för att främja en patientsäker vård. Detta då de 

med hjälp av teamarbete kompletterar varandras kunskap vilket i sin tur lägger grund för 

personcentrerad och patientsäker omvårdnad (SSF, 2017). I en studie av Weller, Boyd och 

Cumin (2014) belyses att varje medlem i vårdteamet bör erhållas möjlighet att bidra med sin 

kunskap och information i beslutsfattandet. Detta ömsesidiga förtroende är en central 

beståndsdel vilket leder till att vårdteamet känner att deras bidrag är värdefulla. Genom en 

stark samverkan i teamet ökar den säkra vården för patienten (Weller, Boyd & Cumin, 2014).  

Sjuksköterskan ska arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Detta innebär att utgå 

från att varje människa är unik och har individuella behov. Personcentrerad omvårdnad 

innebär dessutom att synliggöra hela patienten och att ta hänsyn till det andliga, existentiella, 

sociala samt psykiska behovet i lika hög grad som det fysiska. För sjuksköterskan innebär 

detta att behovet som patienten själv uttrycker, har lika stor betydelse som behovet 

sjuksköterskan själv identifierar hos patienten (SSF, 2017). Ekman et al. (2011) belyser vikten 

i detta och beskriver att personcentrerad omvårdnad har visat sig fördjupa samstämmigheten 

mellan patient och vårdgivare i behandlingsplaner, förbättra hälsoutfall samt öka 

patientnöjdheten. 

Genom att tillvarata och stödja patientens egna resurser samt förstå patientens livsvärld, ges 

möjligheten att bidra till att uppnå en bättre livskvalitet (SSF, 2017). 

Världshälsoorganisationen [WHO] (1997) beskriver livskvalitet som ett begrepp där 
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individens egen värdering av sitt psykiska, sociala och fysiska välbefinnande, definieras. 

Begreppet beskrivs även som den egna uppfattningen om sin status i livet i relation till sina 

förväntningar, mål, intressen och normer. Vidare omfattar livskvalitet individens grad av 

självständighet, fysiska hälsa, psykosociala status, existentiella aspekter samt sociala 

relationer (WHO, 1997).  

Patienter som varit med om ett hjärtstopp är sårbara då de inte har möjlighet att varken skydda 

sin integritet eller sig själva (Sundström, 1997). Detta skapar förändringar, begränsningar och 

ett lidande dels för patienten men även de anhöriga vilket gör att behovet av nyorientering, 

stöd och förståelse är stor (Bremer, 2008). Upplever sig en patient försummad under vårdtiden 

i form av att inte blivit hörd eller sedd, kan det resultera i ett vårdlidande (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Detta överensstämmer med Katie Erikssons teori om lidande vilket utöver 

vårdlidande även inkluderar livslidande och sjukdomslidande som en del av begreppet 

(Eriksson, 1994). Livslidandet berör patientens liv och situation samt genomsyrar tillvaron 

och verklighetsuppfattningen. Sjukdomslidandet uppstår i relation till sjukdom och 

behandling vilket kan yttra sig som såväl ett kroppsligt som andligt och själsligt lidande. 

Vidare menar Eriksson att vördnad, öppenhet och ödmjukhet inför patientens lidande, lägger 

fundamentet för patientens upplevelse av tillit och trygghet. 

 

Teoretisk referensram 

Den valda teoretiska referensramen för denna studie är Aaron Antonovskys (2005) teori om 

känsla av sammanhang (KASAM). Detta valdes för att få en djupare förståelse för individens 

upplevelser och perspektiv samt för att kunna beskriva helheten av omvårdnadsbehov hos den 

drabbade. Dahlberg och Segesten (2010) relaterar sammanhang och mening till hjärtstopp, 

varpå detta kompletteras med KASAM. Den teoretiska referensramen kopplas till studiens 

resultat i diskussionen. 

 

KASAM 

KASAM växte fram då det fanns en vilja att kunna förklara varför vissa personer upplever 

hälsa trots hårda prövningar i livet. Dessa prövningar kan bestå av fysiska, psykiska och 

sociala påfrestningar som påverkar människors upplevelse av hälsa och tillvaro (Antonovsky, 

2005). Begreppet består av tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begriplighet kan förstås som hur en individ uppfattar och förstår de händelser som inträffat. 

Finns en hög känsla av begriplighet kan händelser som sker, bli mer begripliga. Vidare 

beskriver Antonovsky (2005) att komponenten hanterbarhet syftar till individens yttre och 

inre resurser och förmågan att med hjälp av dessa, kunna hantera händelser. Under denna 

komponent upplever individen att det finns resurser till förfogande, som är kontrollerbara dels 

av en själv och dels av andra som individen känner förtroende för. Finns en hög känsla av 

hanterbarhet upplever individen varken livet som orättvist eller ser sig själv som offer i 

händelser som inträffat utan tar kontroll över sin situation. Meningsfullhet är den tredje och 

viktigaste komponenten och avspeglar individens motivation samt om en händelse är värd att 

investera tid i. De händelser som anses vara värdiga att investera tid i, ses som en utmaning 

istället för belastning. Komponenten grundas i hur mycket man upplever livets emotionella 

betydelse vilket är individuellt och påverkas av livssituation och ålder. Personer som 

engagerar sig i vad som anses betydelsefulla områden, bedöms nå en hög KASAM 

(Antonovsky, 2005). Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att det hos personer som 
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upplevt hjärtstopp, tillkommer psykiska, fysiska och sociala utmaningar som påverkar 

hanterbarheten, begripligheten och meningsfullheten. Dessa utmaningar kan underlättas då 

sjuksköterskan har till uppgift att inneha ett hälsofrämjande perspektiv som syftar till att 

personen ska uppnå KASAM.  

 

Problemformulering 

Hjärtstopp är ett livshotande tillstånd som alla människor kan drabbas av. Allt fler människor 

överlever idag hjärtstopp och sjuksköterskan har en betydande roll gällande omvårdnaden hos 

dessa patienter. Detta ställer krav på sjuksköterskans kompetens, professionella ansvar och 

förståelse kring denna livsomvälvande händelse som påverkar den drabbade patienten på olika 

sätt. Som blivande sjuksköterskor är det sannolikt att i framtiden vårda dessa patienter och det 

är därför angeläget att göra en fördjupning i detta ämne. Genom att ta del av patienternas egna 

upplevelser efter ett hjärtstopp kan sjuksköterskan få ökad förståelse och kunskap. Detta 

bidrar med möjligheten att på bästa sätt möta och vårda den aktuella patientgruppens unika 

behov i framtiden. 

 

SYFTE  

Syftet var att beskriva patienters upplevelser efter att ha drabbats av hjärtstopp. 

 

METOD 

Val av Metod 

Studien genomfördes som en allmän litteraturöversikt, i fortsättningen benämnd som enbart 

“litteraturöversikt”. Enligt Friberg (2017) innebär en litteraturöversikt att beskriva redan 

befintlig forskning inom ett specifikt område. Genom att noga sammanställa granskade 

vetenskapliga artiklar ger detta en tydlig bild av det aktuella forskningsläget inom valt 

problemområde (Forsberg & Wengström, 2016). Friberg (2017) menar dessutom på att 

kunskapen som erhålls i litteraturöversikter sedan kan leda till resultat som kan appliceras i 

det praktiska omvårdnadsarbetet. 

Urval 

Enligt Kristensson (2017) bör ett urval med inklusions- och exklusionskriterier fastställas för 

att generalisera resultatet. Vid urvalet inkluderades vetenskapliga artiklar genom 

databassökningar inom områden som rörde hjärtstopp och patienters upplevelser efteråt. 

Avgränsningar vid sökningarna i databaserna var artiklar skrivna på svenska och engelska för 

att ta hänsyn till språk som författarna behärskade. Artiklar publicerade mellan år 2008 och 

2018 valdes för att eftersträva så aktuell forskning som möjligt då litteraturöversikter baseras 

på detta enligt Friberg (2017). För att öka trovärdigheten samt säkerställa en god vetenskaplig 

kvalitet användes artiklar som var peer reviewed. Detta innebär att innehållet i de 

vetenskapliga artiklarna har granskats och godkänts av ämnesexperter inom ämnesområdet 

(Helgesson, 2015; Karlsson, 2017; Polit & Beck, 2017). 

 

Inklusionskriterier 

För att besvara studiens syfte inkluderades artiklar som rörde patienter  ≥ 18 år, som överlevt 
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ett hjärtstopp både på och utanför sjukhus samt deras upplevelser efteråt. Både kvalitativa och 

kvantitativa originalartiklar från olika länder inkluderades. Enligt Polit och Beck (2017) 

bidrar kvalitativa artiklar med en ökad förståelse för människans upplevelser av en händelse. 

Genom att inkludera även kvantitativa artiklar belyser Henricson (2017) att det kan erhållas 

olika perspektiv samt komplettera dess styrkor och begränsningar. Vidare inklusionskriterier 

var att samtliga artiklar skulle erhålla en god kvalité enligt Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag (bilaga A). Dessutom skulle samtliga artiklar blivit godkända av en etisk 

kommitté alternativt att författarna till artiklarna noggrant övervägt och motiverat de etiska 

aspekterna. 

Exklusionskriterier 

Vetenskapliga artiklar som inte kunde kopplas till syftet och som saknade abstrakt 

exkluderades. Artiklar som enbart rörde upplevelser efter en viss typ av eftervård eller 

behandling valdes också bort. Ytterligare ett exklusionskriterium var artiklar som beskrev 

sjuksköterskans eller närståendes upplevelser. 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes under november månad år 2018. Sökningarna utfördes i 

databaserna PubMed och Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 

(CINAHL Complete). PubMed rör områden som medicin, tandvård och omvårdnad medan 

CINAHL har mer fokus på fysioterapi, arbetsterapi och omvårdnad (Karlsson, 2017). Inför 

datainsamlingen erhölls en databashandledning via Sophiahemmet högskolas bibliotek. Enligt 

Friberg (2017) kan det vara en fördel att ta hjälp av en expert för att lättare fånga in relevanta 

artiklar. I de olika databaserna användes sökord som kan beskrivas som ett nyckelord som 

tilldelas artiklarna beroende på vad de handlar om. Även detta för att lättare få fram fler 

relevanta artiklar. I CINAHL kallas dessa sökord CINAHL headings medan PubMed 

använder sig av Medical Subject Headings (MeSH-termer) (Kristensson, 2017). 

Specialiserade sökningar samt fritextsökningar utfördes sedan i databaserna med hjälp utifrån 

valda sökord. En specialiserad sökning innebär att använda sig av dessa sökord för att på så 

sätt få ut en så specialiserad sökning som möjligt. En fritextsökning kan dock vara en fördel 

vid behov att generera i fler artiklar, detta genom att den inte är bunden till dessa sökord 

(Kristensson, 2017). För att specificera sökningen ytterligare användes booleska termer som 

AND och OR. Detta kan vara en fördel då de gör det möjligt att kombinera sökorden och på 

så sätt kunna specialisera sökningen ytterligare. För att få ut en så specialiserad sökning som 

möjligt väljs med fördel den booleska termen AND medan OR ökar sensitiviteten i sökningen 

då endast ett av orden behöver vara med (Karlsson, 2017). 

 

Databassökning 

Databassökningen initierade i testsökningar för att säkerställa att relevanta artiklar fanns 

utifrån valt syfte och sökord. I PubMed utgick sedan sökningarna från MeSH-termerna “heart 

arrest”, “death, sudden, cardiac”, “survivors”, “survivors/psychology” och “adaptation, 

psychological”. “Heart arrest” användes även i CINAHL, men även sökord som 

”survivors/psychosocial factors”, “cardiac arrest”, “life change events” och “near-death-

experiences” adderades då dessa ansågs svara på studiens syfte. I CINAHL användes 

sökorden som exact subject headings (MH), vilket säkerställer att artiklarna har sökordet i sitt 
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huvudsakliga innehåll. Genom att dessutom använda filtret explode (+) kunde sökningarna 

generera i fler artiklar, detta då den även inkluderar underrubriker till sökorden. 

Under databassökningen påträffades dubbletter, det vill säga att samma artiklar återfanns i de 

olika sökningarna. Dessa lästes endast en gång och redovisas likväl endast första gången de 

lästes. Enbart sökningar med inkluderade artiklar redovisas i tabell 1. 

 

Tabell 1. Presentation av databassökning i PubMed och CINAHL complete.  

 

Databas 

Datum 

Begränsningar Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluder

ade 

artiklar 

 PubMed 

 

2018-11-08 

 ENG + SV 

2008-2018 

("Heart 

Arrest"[Mesh]) 

AND 

"Survivors/psycholo

gy"[Mesh]) 

 44 17 7  6 

PubMed 

 

2018-11-13  

 ENG + SV 

2008-2018 

(("Heart 

Arrest"[Mesh]) 

AND 

"Survivors"[Mesh]) 

269 36 10 4 

PubMed 

 

2018-11-13  

 ENG + SV 

2008-2018 

(("Death, Sudden, 

Cardiac"[Mesh]) 

AND Adaptation, 

Psychological[Mesh

]) 

17 2 1 1 

CINAHL  

 

2018-11-13 

 ENG + SV 

2008-2018 

Peer review 

(MH "Heart 

Arrest+") AND  

(MH 

"Survivors/PF")  

23 13 4 3 

 CINAHL  

 

2018-11-13 

 ENG + SV 

2008-2018 

Peer review 

(MH "Life Change 

Events+") AND  

(MH "Heart 

Arrest+") OR 

Cardiac arrest 

[fritext]) AND (MH 

“Near-Death 

Experiences”) 

 2  2  1  1 

TOTALT 355  70  22 15 
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Manuell sökning 

För att komplettera datainsamlingen utfördes manuella sökningar i referenslistor tillhörande 

litteraturöversiktens inkluderade artiklar. Detta resulterade i en inkluderad artikel: (Forslund, 

Jansson, Lundblad & Söderberg, 2017) som inhämtades 2018-11-13. Efter manuell sökning 

genomförts hade studien totalt 16 inkluderade vetenskapliga artiklar. 

 

Databearbetning 

Databassökningen utfördes inledningsvis individuellt utifrån nämnda sökord och urval, till 

artiklar som berörde ämnet och syftet i studien, se tabell 1. Vid sökningarna sållades sedan 

irrelevanta artiklar utifrån titlar och abstrakt då de inte motsvarade studiens syfte. Vidare 

valdes artiklar utifrån relevanta abstrakt ut för närmare granskning. Dessa artiklar lästes 

initialt enskilt i sin helhet och diskuterades sedan gemensamt för att stärka tillförlitligheten 

(Henricson, 2017) och för att uppnå ett objektivt synsätt (Polit & Beck, 2017). Inga 

meningsskiljaktigheter uppstod gällande vilka artiklar som skulle inkluderas. De valda 

artiklarna lästes sedan igenom ett flertal gånger för att få en god förståelse för innehållet samt 

om de besvarade studiens syfte (Friberg, 2017). 

16 artiklar valdes ut för att sedan kvalitetsgranskas enligt Sophiahemmet högskolas 

bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet modifierat utifrån Berg, 

Dencker och Skärsäter (1999) samt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011), se bilaga A. 

Syftet med kvalitetsgranskningen var att enbart inkludera artiklar som uppfyllde hög eller 

medelhög kvalitet för att öka studiens trovärdighet. Dessa sammanställdes sedan i en 

matristabell, se bilaga B. 

Dataanalys 

Samtliga artiklar som valdes utifrån syftet och urvalet skrevs ut för att sedan genomföras 

utifrån Kristenssons (2017) integrerade analys. Analysen utförs med fördel i tre steg och gör 

det möjligt att sammanställa och presentera resultatet på ett överskådligt sätt. Det första steget 

innebär att läsa igenom samtliga artiklar för att skapa en överblick och hitta eventuella 

likheter och skillnader (Kristensson, 2017). De valda artiklarna lästes initialt individuellt följt 

av en gemensam diskussion. Enligt Kristensson (2017) bidrar detta till att uppnå en objektiv 

granskning. Sammanställandet av kategorier är den integrerade analysens andra steg. En 

överstrykningspenna användes för att hitta meningsbärande enheter i artiklarna utifrån 

studiens syfte, som i sin tur bildade kategorier. Kategorier beskrivs enligt Kristensson (2017) 

som en etikett som sammanfattar resultat från de olika artiklarna och som kan relateras till 

varandra. Dessa kategorier lade sedan grunden för resultatet genom att forma rubriker. 

Slutligen integrerades resultatet från den insamlade datan i löpande text, vilket är det tredje 

och sista steget i Kristenssons (2017) integrerade analysprocess. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Det finns krav på hur god forskning ska bedrivas och Helsingforsdeklarationen är ett 

internationellt styrdokument som är riktad mot forskning som involverar människor 

(Kristensson, 2017). Deklarationen fokuserar bland annat på deltagarnas autonomi 
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och integritet samt beskriver hur omvårdnadsforskningen skall bedrivas och att individen 

alltid ska gå före forskarens intresse (World Medical Association, 2013). 

Forsberg och Wengström (2016) menar att det är av stor vikt att göra etiska överväganden av 

alla vetenskapliga artiklar samt att resultatet ska vara välgrundat och noggrant uppvisat. 

Denna studie har därför baserats på artiklar som har ett etiskt godkännande och som utgår från 

etiska principer. Detta för att arbetet skulle vara av så god kvalitet som möjligt samt moraliskt 

acceptabel (Forsberg & Wengström 2016). Under arbetet granskades artiklar med ett objektivt 

synsätt och ett öppet och etiskt förhållningssätt eftersträvades (Polit & Beck, 2017). 

Enligt Helgesson (2015) kan plagiering och förvanskning ske oavsiktligt eller avsiktligt och 

tillhör ej god forskningssed. Plagiering innebär att framställa en annan persons arbete eller 

intellekt som sitt eget. Sker detta avsiktligt bedöms plagieringen som forskningsfusk. Detta 

till skillnad från oavsiktlig plagiering som innebär avvikelse från god forskningssed. 

Förvanskning innebär däremot att förvrida eller förfalska forskning genom ett selektivt urval 

av dataredovisning eller publicering av resultatet med mål att gynna syftet. Då denna studie 

strävar efter att inneha god forskningsetik samt för att undvika plagiering och oavsiktlig 

plagiering, granskades resultatet i artiklarna flera gånger samt refereras i enlighet med 

referensmodellen från American Psychological Association (APA) (Helgesson, 2015). Detta 

för att undvika att förvanska eller förvränga innebörden av resultatet. 

 

RESULTAT 

Resultatet är baserat på 16 vetenskapliga artiklar, åtta kvalitativa och åtta kvantitativa, som 

samtliga berör patienters upplevelser efter att ha drabbats av hjärtstopp. Utifrån dataanalysen 

resulterade dessa i tre kategorier: en förändrad kropp, att återfå livet och sociala aspekter.  

 

En förändrad kropp 

 

Efter hjärtstoppet upplevde många patienter att de inte längre visste vad deras kroppar klarade 

av. Detta innebar en stor frustration, osäkerhet (Uren & Galdas, 2015) och att de fick testa 

kroppen för att se vilka begränsningar som fanns (Bremer, Dahlberg & Sandman, 2009; 

Forslund, Jansson, Lundblad & Söderberg, 2017; Ketilsdottir, Albertsdottir, Akadottir, 

Gunnarsdottir & Jonsdottir, 2014). Det tog längre tid att utföra vissa dagliga aktiviteter vilket 

relaterades till nedsatt rörlighet till följd av hjärtstoppet (Bremer et al., 2009; Ketilsdottir et 

al., 2014; Lim, Verfaellie, Schnyer, Lafleche & Alexander, 2014). Detta bidrog i vissa fall till 

en mer försiktig livsstil och även passivitet (Bremer et al., 2009; Uren & Galdas, 2015). 

Denna passivitet grundades även i rädslan att aktiviteten kunde framkalla smärta (Forslund et 

al., 2017). 

En del patienter uttryckte svårigheter med att genomföra vardagliga sociala aktiviteter samt 

fritidsaktiviteter utomhus (Deasy et al., 2012). Majoriteten av patienterna i studien av 

Wachelder et al. (2009) uppgav däremot att de klarade av vardagliga aktiviteter utan att 

erhålla hjälp från andra. I de flesta fall handlade det om minskad energi (Deasy et al., 2012; 

Forslund, Zingmark, Jansson, Lundblad & Söderberg, 2014; Sawyer et al., 2016) och i vissa 

fall kunde det innebära att bli andfådd av en kort dusch (Ketilsdottir et al., 2014). Även i 

studier av Forslund et al. (2017) och Uren och Galdas (2015) beskrev patienterna att de 
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upplevde en avsaknad av energi och en oerhörd trötthet som ej funnits innan hjärtstoppet. 

Detta uppmärksammades framför allt efter hemgången från sjukhuset vilket gjorde 

patienterna osäkra på om de klarade av vardagsaktiviteter som innan händelsen (Forslund et 

al., 2014; Uren & Galdas, 2015). Denna trötthet minskade dock med tiden och de upplevde att 

de sakta kunde återgå till sitt vanliga liv (Forslund et al., 2017). I en studie av Moulaert, van 

Heugten, Gorgels, Wade och Verbund (2017) beskrev istället patienterna att tröttheten var 

nästintill oförändrad tre månader efter hjärtstoppet samt 12 månader efter. Patienter uppgav 

att de med hjälp av träning, kämpade för att återfå energi och för att komma i form igen 

(Brännström, Niederbach & Rödin, 2018). Depression var något som förekom hos många 

patienter efter hjärtstoppet (Deasy et al., 2012; Forslund et al., 2014; Rosman et al., 2015; 

Sawyer et al., 2016; Uren & Galdas, 2015). Studien av Israelsson et al. (2017) beskriver dock 

att majoriteten av patienterna i deras studie inte visade tecken på depression men att 

majoriteten av de som faktiskt drabbats, var kvinnor. 

I Forslunds et al. (2017) studie beskrev patienter att de upplevde en smärta över bröstet efter 

återupplivning som i sin tur kunde kopplas till oro över ett nytt hjärtstopp. Smärtan minskade 

dock med tiden. Trettionio procent av patienterna i studien av Moulaert et al. (2017) upplevde 

en generell smärta eller obehag efter händelsen. Majoriteten av patienterna i studien av Deasy 

et al. (2012) upplevde däremot inte smärta efter hjärtstoppet. Kroppen påverkas dock på 

många sätt och många kände att de behövde lära känna sin nya kropp (Forslund et al., 2017). 

Fler studier beskriver att en vanligt förekommande företeelse efter hjärtstoppet var nedsatt 

kognitiv förmåga (Forslund et al., 2017; Ketilsdottir et al., 2014; Lim et al., 2014; Rosman et 

al., 2015; Sawyer et al., 2016). Den nedsatta kognitiva förmågan innefattade bland annat 

koncentrationssvårigheter samt förmåga att hantera känslor (Rosman et al., 2015; Sawyer et 

al., 2016). Detta skapade ett behov av ordning och tydlig struktur i patienternas liv (Sawyer et 

al., 2016). En del patienter upplevde även svårigheter med att känna igen personer i sin 

omgivning samt minskad läsförmåga (Ketilsdottir et al., 2014; Sawyer et al., 2016). 

Studier visar att minnesproblematik var återkommande hos majoriteten av patienterna varav 

några hade enstaka minnesluckor och andra inte mindes något alls från hjärtstoppet (Bremer 

et al., 2009; Brännström et al., 2018; Forslund et al., 2014; Ketilsdottir et al., 2014; Lim et al., 

2014; Sawyer et al., 2016). I en studie av Bremer et al. (2009) beskrev patienterna att vakna 

upp från medvetslösheten var som att kastas in i en värld av kaos och förvirring. Den nya 

världen var oklar och innebar osäkerhet och en ovisshet om tid och rum samt vad som hade 

inträffat (Bremer et al., 2009). Patienterna i studien av Brännström et al. (2018) beskrev att de 

inte uppfattade vad som hade inträffat när de vaknade upp på IVA. Omgivningen upplevdes 

dimmig och de fanns endast svaga minnen om vad som hade skett omkring dem. Enligt 

studien förekom även minnesluckor kring upplevd hypotermibehandling bland patienterna. 

Majoriteten av patienterna mindes inte behandlingen alls, medan några få hade vaga minnen 

av att de känt sig frusna. 

Relaterat till minnesproblematik fanns ett behov av att prata med personer som varit 

närvarande under hjärtstoppet i hopp om att fylla i minnesluckorna (Bremer et al., 2009); 

Forslund et al., 2014; Sawyer et al., 2016). Detta för att sammanslå det med sina egna minnen 

och därmed försöka skapa en helhetsbild av vad som hänt. Med tiden fylldes vissa 

minnesluckor i medan andra blev bestående (Sawyer et al., 2016). Detta belyses även i studien 
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av Moulaert et al. (2017) där minnessvårigheter kunde finnas kvar i många år samt att det blev 

mer påtagligt med tiden. Vidare har den nedsatta kognitiva förmågan efter hjärtstopp visat ett 

samband med PTSD, där en tredjedel av deltagarna i studien av Rosman et al. (2015) visade 

symtom på detta. 

Ett flertal studier visar på att patienterna uttryckte en känsla av otrygghet och oro efter 

utskrivningen vid hjärtstoppet (Bremer et al., 2009; Forslund et al., 2014; Ketilsdottir et al., 

2014; Kowalik et al., 2014; Palacios-Ceña, Losa-Iglesias, Salvadores-Fuentes & Fernández de 

las Peñas, 2011; Sawyer et al., 2016; Wachelder et al., 2009). Oron kunde kopplas till rädslan 

att åter drabbas av ett hjärtstopp samt känslor av ensamhet då tryggheten från vården tog slut 

(Palacios-Ceña et al., 2011). Fler studier beskriver även att vardagen präglades av osäkerhet 

och rädsla (Bremer et al., 2009; Rosman et al., 2015; Sawyer et al., 2016), vilket varierade i 

tid och sammanhang (Palacios-Ceña et al., 2011). Patienter upplevde ensamheten som 

obehaglig men kände även ett behov av att utmana den känslan. Genom att till en början vara 

ensam med sin mobiltelefon tillgänglig, i fall något skulle hända, kunde patienterna senare 

utmana rädslan genom att vara helt utan mobiltelefon (Ketilsdottir et al., 2014).  

Flera studier visar även på att ångest var frekvent återkommande hos patienter som överlevt 

ett hjärtstopp. Då flera hade svårt att släppa händelsen och gå vidare återstod ångesten för hur 

framtiden skulle utvecklas (Bremer et al., 2009; Forslund et al., 2014; Kowalik et al., 2014; 

Rosman et al., 2015; Wachelder et al., 2009). I en studie av Deasy et al. (2012) upplevde 

patienter större ångest relaterat till känslan av att vara en belastning för sina anhöriga. Vidare 

visar studien att yngre patienter mellan 18-39 år upplevde mer ångest efter hjärtstopp än de 

äldre patienterna, varav cirka 60 procent upplevde sig ha måttlig till svår ångest (Deasy et al., 

2012). Studien av Israelsson et al. (2017) rapporterade däremot att majoriteten av patienterna 

inte drabbats av ångest. Studien visar även på att kvinnor oftare rapporterade ångest än män. I 

studien av Uren och Galdas (2015) beskrev patienterna ångesten som mest påtaglig i samband 

vid utskrivningen från sjukhuset vilket kunde kopplas till rädslan för ett nytt hjärtstopp. Trots 

denna ångest och nedstämdhet visar studier att många av patienterna höll sina känslor 

inombords (Rosman et al., 2015) eller i vissa fall enbart pratade med sin partner (Uren & 

Galdas, 2015). 

Det framkom även att patienter upplevde skuldkänslor över att de inte tagit hand om sig själva 

tillräckligt, vilket skulle ha varit orsaken till hjärtstoppet (Bremer et al., 2009; Kowalik et al., 

2014). Dock fanns reflektion över hur de levt sitt liv innan och acceptans i att de inte gick att 

ändra på det som redan skett (Bremer et al., 2009). Att inte ha uppmärksammat 

varningssignalerna innan händelsen samt hur anhöriga skulle påverkas efteråt var även något 

som gav patienterna skuldkänslor (Bremer et al., 2009; Uren & Galdas, 2015). Det fanns dock 

patienter som uppgav att de kände tacksamhet över att ha levt ett hälsosamt liv och var stolta 

över att de tagit hand om sig själva, vilket i sin tur gjorde att de istället kunde bespara sig 

skuldkänslor (Bremer et al., 2009). Även i en studie av Brännström et al. (2018) ansåg vissa 

av patienterna istället sig själva som friska och kände sig dessutom alldeles för unga för 

händelsen. Detta gjorde det svårt att förstå varför det hade hänt så plötsligt vilket i sin tur 

medförde en känsla av hopplöshet. 
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Att återfå livet 

 

Patienter som överlevt ett hjärtstopp undrade ofta om livet skulle bli detsamma. Existentiella 

frågor kring varför just de hade drabbades och varför det blev som det blev, var tankar som 

återkom hos flera av patienterna (Bremer et al., 2009; Forslund et al., 2017). Frustrationen 

över dessa tankar var som starkast under den första tiden efter hjärtstoppet men blev lättare att 

hantera med tiden då rädslan för ett återfall inte längre var lika stark. Patienterna menade på 

att de ofta tänkte på döden men att de inte längre kände oro eller rädsla inför den på samma 

sätt (Sawyer et al., 2016). 

I en studie av Brännström et al. (2018) reflekterade patienterna över vad som hade hänt om 

situationen hade sett annorlunda ut. De uppgav dessutom en känsla av tacksamhet att de varit 

med om hjärtstopp som bevittnats och därmed kunnat få livräddning. En del patienter beskrev 

dock att de inte kunde känna glädje över att ha överlevt hjärtstoppet och att tankar om döden 

alltid fanns där (Brännström et al., 2018). Tacksamhet för ett fortsatt liv och en lyckad 

återupplivning nämns även i studien av Bremer et al. (2009). Tacksamheten riktades även till 

de som utfört livräddningen, detta med vetskapen om att väldigt få idag överlever ett plötsligt 

hjärtstopp utanför sjukhus. 

I studien av Palacios-Ceña et al. (2011) beskrev patienter hjärtstoppet som en börda som 

förföljde dem genom livet. Detta ledde till ett behov av att förbereda sig inför döden dels på 

det praktiska planet och dels det mentala planet. Att lösa praktiska bitar som exempelvis 

ekonomi innebar att underlätta för anhöriga i fall ett nytt hjärtstopp skulle ske. Vidare beskrev 

patienter att de kände att de fått en andra chans i livet och behövde gå vidare men samtidigt 

lära sig att leva med döden som följeslagare. Detta ledde till en acceptans om att livet hade 

förändrats och möjligheten till ett nytt liv erhållits (Palacios-Ceña et al., 2011). I studien av 

Ketilsdottir et al. (2014) uppgav patienterna att när de väl förstått att de överlevt ett hjärtstopp 

resulterade det i att de kunde se saker de tidigare tagit för givet och ofta med ett nytt synsätt. 

Detta beskrivs även i Klemenc-Ketis (2013) studie, där patienter uppgav att de hade en ny syn 

gällande flera olika aspekter efter hjärtstoppet. 

Att överleva ett plötsligt hjärtstopp innebar att möta ett förändrat liv och patienter upplevde 

ett behov av att söka efter mening och sammanhang för att på så sätt uppleva välbefinnande i 

både nuet och i framtiden. Patienter upplevde det nya livet som osäkert, sårbart och ibland 

skrämmande (Wachelder et al., 2009). I studien av Wachelder et al. (2009) beskrev patienter 

även att de kände sig mindre delaktiga i samhället. En ny identitet och sina sammanhang från 

en förändrad livsvärld behövde återskapas (Bremer et al., 2009). Genom att ha upplevt ett 

hjärtstopp tvingades patienterna anpassa sig till den nya vardagen vilket ledde till ett nytt 

perspektiv på livet och en ny vilja att ta tag i det. Patienterna jämförde sitt tidigare liv med det 

nya och händelsen gav dem möjligheten att förbättra olika aspekter i livet (Forslund et al., 

2014).  

I studien av Klemenc-Ketis (2013) beskrivs hur nya drivkrafter i livet upptäcktes och att 

patienterna fann meningen med livet. De upplevde att de små sakerna i livet fick en större 

betydelse än de tidigare upplevt samt att de erhållit en ökad tolerans och förbättrad förmåga 

att lyssna på andra människor. Naturen var även något som uppskattades mer av patienterna 

än tidigare och de erhöll en ökad känsla av meningsfullhet i livet (Klemenc-Ketis, 2013). I 
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studien av Bremer et al. (2009) beskrev patienterna att mening i livet bland annat skapades 

genom att känna trygghet, stöd och att känna sig behövd i relationer med nära och kära. Att 

sluta arbeta, inleda resor utomlands eller att finna tid till att umgås mer med barnbarnen var 

tankar som uppstod (Bremer et al., 2009). Att genomföra vardagliga aktiviteter var något som 

upplevdes som meningsfullt och vidare bidrog till en känsla av sammanhang (Forslund et al., 

2017). 

 

Sociala aspekter 

Patienter upplevde ett stort behov av både information och stöd av hälso- och 

sjukvårdspersonal (Bremer et al., 2009; Forslund et al., 2017; Ketilsdottir et al., 2014; 

Palacios Ceña et al., 2011; Sawyer et al., 2016). I studien av Sawyer et al. (2016) uppgav 

patienter att de inte mindes om de fått någon information eller enbart råd om att ta det lugnt 

efter sjukhusvistelsen. Studien av Forslund et al. (2017) beskriver hur patienterna upplevde 

bristfällig information kring att bröstkompressioner kunde resultera i revbensfrakturer. Detta 

på grund av att vissa patienter trott att smärtan från revbensfrakturerna var relaterat till ett fel 

på hjärtat. Patienter i Ketilsdottir et al. (2014) studie beskrev att genom erhållande av 

information efter hjärtstoppet försågs verktyg och strategier som kunde hjälpa dem att hantera 

livet efter hjärtstoppet och på så sätt uppnå välbefinnande. 

I studien av Palacios-Ceña et al. (2011) beskrev patienter som upplevt ett hjärtstopp, att det 

kunde vara svårt att gå vidare och finna mening i livet utan hjälp och stöttning från hälso- och 

sjukvårdspersonal. Studien av Ketilsdottir et al. (2014) beskriver att patienterna hade 

önskemål om att erhålla vägledning från sjuksköterskan och de ansåg att det vore en bra idé 

att exempelvis bli kallad till ett möte med sjuksköterska eller vårdpersonal en tid efter 

hjärtstoppet. Detta för att kunna uttrycka sina känslor och för att få stöd till att kunna 

återhämta sig både fysiskt och psykiskt. Vidare fanns även en önskan att få gå på regelbundna 

undersökningar efter hjärtstoppet, för att se om hjärtat fungerade korrekt. Detta ledde i sin tur 

till en ökad känsla av trygghet (Ketilsdottir et al., 2014). Detsamma gällde patienterna från 

studien av Brännström et al. (2018) som upplevde en stor trygghet när de fått sina positiva 

provsvar efter återbesök. Genom att vårdpersonalen la fokus på förståelsen av upplevd 

livskvalitet, fysiskt och psykiskt, kunde återhämtningen och tillfrisknandet efter hjärtstoppet 

ske på ett mer effektivt och hälsofrämjande sätt (Forslund et al., 2014). 

I studien av Palacios-Ceña et al. (2011) fanns en önskan om att bli uppföljd av samma hälso- 

och sjukvårdspersonal som vårdat patienten efter hjärtstoppet. När detta inte inträffade 

uppstod en förlust av trygghet och stor besvikelse. Studien beskriver även att kvinnor som 

erfarit hjärtstopp upplevde bristfällig vårdplanering med familjen och otillräcklig information 

kring graviditet efter hjärtstopp. Vidare upplevde patienter brist på kunskap kring 

förebyggande av eventuella återfall (Palacios-Ceña et al., 2011). 

Fler studier visar på att patienter upplevde ett behov av att prata med andra personer om sina 

upplevelser (Bremer et al., 2009; Forslund et al., 2017; Palacios-Ceña et al., 2011; Sawyer et 

al., 2016) och minnesluckor (Ketilsdottir et al., 2014). Detta för att dels få klarhet gällande 

hjärtstoppet, hur överlevnaden blev möjlig samt hur nära döden de faktiskt varit (Bremer et 

al., 2009). Brännström et al. (2018) menar på att under tiden patienterna vårdats på sjukhus 

efter hjärtstoppet fanns känslan av trygghet då både anhöriga och vårdpersonal fanns 
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tillgängliga. Vidare beskriver studien att patienterna upplevde ett bra omhändertagande under 

tiden på sjukhuset och att vårdpersonalen tillgodosett deras omvårdnadsbehov. 

Efter hjärtstoppet kände patienter att partnern fick ta ett stort ansvar gällande kontakt med 

hälso- och sjukvården (Uren & Galdas, 2015) samt att de kände oro över hur anhöriga 

påverkades av situationen (Ketilsdottir et al., 2014). Studier visar att familjesituationen 

förändrades efter hjärtstoppet relaterat till de kognitiva och fysiska förändringarna patienten 

genomgått. Detta ledde till att familjen tvingades ta större ansvar (Brännström et al., 2018; 

Forslund et al., 2017).  

I studien av Palacios-Ceña et al. (2011) beskrev patienterna att rädslan för att drabbas av ett 

nytt hjärtstopp påverkade relationen till partnern och förmågan att ta hand om barnen. 

Forslund et al. (2017) beskriver i sin studie att patienterna kände sig som en belastning för 

familjen och att det hade varit bättre om de dött i hjärtstoppet. Vidare beskriver studien att 

patienterna kände irritation över anhöriga som var oroliga och som bad dem vara försiktiga. 

Studien av Brännström et al. (2018) och Uren och Galdas (2015) beskriver att patienterna 

upplevde ett problem i vardagen att inte kunna ta sig någonstans utan att vara beroende av 

sina anhöriga. Ketilsdottir et al. (2014) beskriver att familjen var det mest centrala i livet och 

prioriterades först efter hjärtstoppet. De sociala relationerna i vänner och familj hade stor 

betydelse för patienterna som upplevde att de bidrog med stöd, omtanke och trygghet vilket 

gav motivation när livet kändes tungt (Rosman et al., 2015). 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Litteraturöversiktens syfte var att beskriva patienters upplevelser efter att ha drabbats av 

hjärtstopp och resultatet svarade på syftet genom flera aspekter. Ett huvudfynd i resultatet är 

dock behovet av information och stöd från hälso- och sjukvården och sjuksköterskan. Ur 

resultatet framkom att sjuksköterskan spelar en huvudroll gällande omvårdnaden efter 

hjärtstopp och har genom att arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt goda 

möjligheter att möta patientens behov ur olika aspekter.  

Ett flertal studier visade att många patienter drabbades emotionellt och att det fanns ett behov 

av att prata med andra personer om sina upplevelser. Det var viktigt för patienterna att 

bearbeta händelsen och alla gjorde detta på skilda vis. Sjuksköterskan bär det yttersta ansvaret 

för omvårdnaden efter ett hjärtstopp (Da Silva Lisboa et al., 2016) och bör tillmötesgå dessa 

patienter utifrån deras individuella behov. Genom att som sjuksköterska bidra med 

information och stöd kan patientens upplevelse av begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet öka, som enligt Antonovsky (2005) är grundpelarna i KASAM. Det kan även 

vara av stor vikt att som sjuksköterska vara insatt i KASAM och dess betydelse för patientens 

välmående. Vidare anses att grundpelarna kan skapa en större förståelse för patienten samt att 

de kan användas som riktlinjer eller mål som bör strävas efter att uppfylla. 

Genom att som sjuksköterska bemöta en orolig eller ångestfylld patient på ett lugnt och 

inlyssnande sätt samt bekräfta dessa känslor, kan förhoppningsvis en lugn miljö skapas och en 

eskalerande ångest förhindras. Tankar kring dessa oroliga patienter är att de möjligtvis har låg 
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känsla av dels begriplighet men även hanterbarhet. Då hanterbarhet innebär en ouppfylld 

känsla av kontroll över situationen (Antonovsky, 2005) kan detta relateras till patienternas 

behov av stöd från sjuksköterskan. I kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor 

(SSF, 2017) beskrivs uppgiften att med ett personcentrerat förhållningssätt lindra lidande. 

Oro, ångest och känsla av otrygghet kan bidra till en form av lidande och bör beaktas av 

sjuksköterskan. Detta kan i sin tur vara en bidragande faktor till en låg KASAM. Dahlberg 

och Segesten (2010) beskriver hur patienten, genom att acceptera sitt lidande, kan förhålla sig 

till situationen på ett konstruktivt sätt och vidare även kunna bearbeta sitt lidande. Utifrån 

resultatet kan därmed understrykas att uppföljningen efter ett hjärtstopp kan och bör 

förbättras. Genom att upprätthålla och möjligtvis förbättra uppföljningen samt involvera 

vårdteamet kan vården bli mer personcentrerad. På detta sätt kan sjuksköterskan och resten av 

vårdteamet upprätthålla sitt professionella ansvar och samtidigt minska risken för 

patientlidande.  

Patienter upplevde fysiska förändringar och minskad energi efter hjärtstoppet. Detta bekräftas 

i en studie av Green, Botha och Tiruvoipati (2015) där det framgår en tydlig försämring av 

den fysiska funktionen som exempelvis minskad rörlighet hos patienter som överlevt 

hjärtstopp. Författarna till denna studie anser att om sjuksköterskan som en del av vårdteamet 

bidrar med information kring fysiska följder av hjärtstoppet kan återhämtningsfasen 

förhoppningsvis underlättas. Vidare anses att kunskap kring hur kroppen påverkas och 

förmågan att inte klara av liknande saker som innan händelsen är viktigt för att undvika 

potentiellt lidande och psykiska besvär för patienten. Informationen bör öka patientens 

begriplighet och hanterbarhet då patienten erhåller en förståelse kring sin situation och själv 

får möjlighet att ta kontroll över den. Då sjuksköterskan spelar en huvudroll i arbetsledning 

mellan patient och vårdpersonal kan detta innebära att involvera teamet vilket också är en av 

de sex kärnkompetenserna för legitimerade sjuksköterskor. Genom att upprätthålla samverkan 

i teamet kan patientens individuella behov mötas och på så sätt minska onödigt lidande. Detta 

i sin tur hjälper sjuksköterskan att fokusera på sina arbetsuppgifter och släpper fram andra 

professioner som med sin kunskap kompletterar och optimerar vården. Författarna anser att 

detta är en viktig del i den uppföljande vården av patienter som drabbats av ett hjärtstopp, dels 

för patienten men även sjuksköterskan. 

Bremer (2008) beskriver att behovet av nyorientering, förståelse och stöd är stort hos patienter 

som överlevt ett hjärtstopp. Detta bekräftas i resultatet då en gemensam nämnare för flera 

studier visade på att det fanns ett stort önskemål om att erhålla stöd från sjuksköterskan samt 

att det är tydligt att sjuksköterskans roll är central i tillfrisknandet efteråt. Genom att erhålla 

stöd från sjuksköterskan kan patienter förhoppningsvis hantera händelsen och livet efter på ett 

bättre sätt samt få en ökad av känsla av meningsfullhet. Författarna till denna studie anser att 

en saknad av meningsfullhet kan bidra till lidande då patienten inte har möjlighet eller verktyg 

till att finna motivation eller mening med livet. En utmaning för sjuksköterskan kan då vara 

att söka och upptäcka sätt att motivera patienten till att uppnå meningsfullhet. Detta kan 

dessutom relateras till komponenten hanterbarhet i KASAM som även syftar till individens 

inre och yttre resurser till att hantera händelser (Antonovsky, 2005). Erhåller patienten en hög 

känsla av hanterbarhet med hjälp av sjuksköterskan kan hen ta kontroll över sin situation och 

ser sig själv inte som ett offer för händelsen. 
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Ur resultatet framgick att patienterna som överlevt ett hjärtstopp upplevde ett behov av att 

söka mening och sammanhang och på så sätt känna välbefinnande i nuet och framtiden 

(Bremer et al., 2009). Detta var något som författarna hade en förförståelse kring och som 

även bekräftas av resultatet i denna studie. Många patienter erhöll ett nytt perspektiv på livet 

och med hjälp av olika strategier fann de meningen med detta. I denna situation anses att 

patienterna har högre KASAM än de som inte känner mening och sammanhang efter 

hjärtstoppet. Det är tänkbart att patienterna som med hjälp av strategier kunde finna mening, 

även hade en hög känsla av begriplighet och hanterbarhet då de kommit till insikten om det 

nya livsperspektivet. Detta anser författarna att sjuksköterskan genom en tillförlitlig 

vårdrelation, kan bidra till genom att tillvarata och stödja patientens egna resurser samt att 

förstå patientens livsvärld. Patienterna i studien av Palacios-Ceña et al. (2011) bekräftar detta 

som menar att en sådan typ av relation bidrar till att finna mening i livet. Genom 

personcentrerad omvårdnad och att som sjuksköterska ta hjälp av teamet som exempelvis en 

kurator, kan patientens behov av att söka mening och sammanhang, mötas. 

I flera studier beskrev patienterna att de kände mening i livet genom trygghet, stöd och att 

känna sig behövd av nära och kära. Andra patienter uttryckte genomförandet av vardagliga 

aktiviteter som meningsfull samt att detta bidrog till en ökad KASAM (Forslund et al., 2017). 

Då en del i sjuksköterskans roll är att agera mellanhand mellan familj, patient och 

vårdpersonal, anses att denna roll kan bidra med en ökad förståelse mellan närstående och 

patient. Detta skulle i sin tur kunna bidra till ökad känsla av meningsfullhet och tillsammans 

med de övriga komponenterna en hög KASAM. 

Flera studier visade att minnesproblematik var återkommande hos många patienter som 

upplevde minnesluckor från hjärtstoppet eller inte mindes någonting alls. Att erfara en 

händelse som hjärtstopp innebar förlorad kontroll, sårbarhet samt ett behov av att prata med 

personer i hopp om att fylla i minnesluckorna som uppstått. Tillsammans med ett 

helhetsperspektiv och ett individanpassat sätt kan sjuksköterskan möta patientens behov av att 

fylla i minnesluckorna i möjligaste mån samt bidra med stöd. Detta anses vara ytterligare 

något som bidrar till KASAM genom att dels öka patientens begriplighet efter händelsen. 

Genom att med hjälp av sjuksköterskan få möjlighet till detta kan även känslan av 

hanterbarhet öka då händelsen förhoppningsvis känns mer kontrollerbar. 

Kopplat till den nedsatta kognitiva förmågan förekom PTSD hos en tredjedel av patienterna i 

studien av Rosman et al. (2015). Studien visade även på att nästan hälften av patienterna 

uppvisade tecken på depression. Att så stor del av patienterna upplevde dels PTSD och även 

depression var ny kunskap som överraskade författarna. Då PTSD är en psykisk störning 

relaterat till en livsomvälvande händelse och som förekommer vid hjärtstopp (Viktorisson et 

al., 2018), anses detta vara relevant att koppla till Cullbergs kristeori. En patient som erfarit en 

livsomvälvande händelse som ett hjärtstopp kan befinna sig i olika faser under en kris 

(Cullberg, 2006). I den initiala fasen, chockfasen, kan det vara av stor vikt för sjuksköterskan 

att vara medveten kring tillståndet och möta patientens behov. Detta då patienten i detta skede 

kanske inte själv är medveten om sina basala behov som exempelvis att äta eller dricka. 

Genom att besitta denna kunskap bidrar sjuksköterskan med en form av stöd som patienten 

vid det tillfället kanske inte själv förmår att be om. Vidare är det av stor vikt att 

sjuksköterskan är insatt och medveten om kristeorins alla faser. Denna medvetenhet kan bidra 

till att sjuksköterskan på ett tydligare sätt kan upptäcka vilka behov av stöd patienten har. 
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Patientens behov kan då mötas i den fas de befinner sig i och på det sättet främjas hälsan och 

den personcentrerade omvårdnaden.  

Besitter sjuksköterskan kompetens kring det psykiska och fysiska välbefinnandet hos 

patienten efter hjärtstoppet, kan vård bedrivas respektfullt mot patientens integritet, autonomi, 

värderingar och värdighet (SSF, 2017). Då alla patienter inte ville tala om sina känslor med 

varken anhöriga eller hälso- och sjukvårdspersonal (Rosman et al., 2015; Uren & Galdas, 

2015), anser författarna till denna studie att det kan finnas ett mörkertal kring hur många som 

lider av depression eller PTSD som följd av hjärtstopp. Det är då viktigt att som sjuksköterska 

fånga upp dessa patienter och framför allt genom uppföljning som i regel ska erbjudas inom 

tre månader efter hjärtstoppet (Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2016c). 

Resultatet av hälso- och sjukvårdens information och stöd visade sig bidra som en 

trygghetsfaktor för många, men resultatet visade även på att det kunde förbättras. En del 

patienter hade inte uppfattat någon information efter utskrivning och andra upplevde den som 

bristfällig. Sjuksköterskan har en skyldighet att hålla patienten välinformerad och har ansvar 

för att informationen har nått fram (SSF, 2017). Detta är dessutom något som ingår i 

uppföljningen som bör erbjudas samtliga patienter (Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 

2016c). 

Något som författarna ansåg var särskilt intressant var det stora behovet av uppföljning. 

Behovet av uppföljning bekräftas i en studie av Lilja, Erlinge, Larsson, Wallin, Åkerman och 

Cronberg (2015). Studien beskriver att bland patienter som överlevt ett hjärtstopp, drabbas 

cirka en fjärdedel av depression, ångest och stress samt erhöll en större risk att drabbas av 

psykiska besvär. Dessa svårigheter räknas som dolda handikapp som lätt kan gå sjukvården 

förbi. Studien rapporterar även att de flesta patienter som överlevt hjärtstopp samt närstående, 

erbjöds uppföljning i någon form men vad som faktiskt erbjöds varierar stort. Vidare beskrivs 

att en ökad samordning mellan de nationella kvalitetsregistren och de olika aktörerna i 

uppföljningsprocessen kan resultera i en tydligare och enklare vårdkedja där patienter får den 

hjälp som krävs kopplat till hjärtstoppet (Lilja et al. 2015). Trots att studien säger att de flesta 

patienter får uppföljning anses att resultatet i denna litteraturöversikt tyder på att många faller 

bort och upplever ett fortsatt lidande. 

Vården i samhället ska bedrivas på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. Samhället litar 

på att sjuksköterskan med sin kompetens, ger omvårdnad och vård på ett personcentrerat sätt 

och med hänsyn till varje persons individuella behov. Då uppföljning efter ett hjärtstopp ska 

erbjudas anser författarna att det är av stor vikt att detta efterföljs för att upprätthålla 

riktlinjerna samt en god vård. Då resultatet visar att majoriteten av patienterna upplever 

bristande stöd och information kan även uppföljningen anses bristfällig. Detta innebär att 

sjuksköterskan kan förbättra sitt professionella ansvar samt uppdatera sig kring 

kompetensbeskrivningen vilken beskriver det självständiga ansvaret för omvårdnad. Det krävs 

därmed bättre och tydligare struktur på uppföljning av patienter som överlevt ett hjärtstopp. 

Författarna anser att detta ger sjuksköterskan möjlighet att möta den aktuella patientgruppens 

unika behov i framtiden. 

Sker inte uppföljning på ett korrekt sätt kan detta möjligtvis resultera i konsekvenser för 

samhället. Fångar sjuksköterskan istället upp dessa patienter i ett tidigt skede anses detta 

kunna leda till ett minskat lidande samt minskade vårdkostnader i samhället. Detta då fler 
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patienter troligtvis kan återgå till arbetet tidigare och sjukskrivningar i större utsträckning kan 

undvikas. Sammanfattningsvis vill författarna belysa vikten av stöd, personcentrerad 

omvårdnad och uppföljning då detta antas främja möjligheten till en förbättrad livskvalitet för 

patienten. 

 

Metoddiskussion  

 

För att svara på studiens syfte genomfördes en allmän litteraturöversikt. Valet av metod 

lämpade sig då den gav en överblick av kunskapsläget inom valt problemområde (Forsberg & 

Wengström, 2016). En allmän litteraturöversikt innebär dock att en begränsad mängd relevant 

forskning används. Då det är ett problemområde där det redan finns mycket forskning, finns 

risken att författarnas förförståelse kan ha påverkat valet av inkluderade artiklar samt att 

resultatet skapas utifrån andras resultat (Polit & Beck, 2017). Detta kan enligt Forsberg och 

Wengström (2016) minska trovärdigheten då forskare inom samma område skulle kunna 

komma fram till en annan slutsats. Ett objektivt synsätt har dock eftersträvats. På grund av 

resurs- och tidsbegränsningar ansågs det inte möjligt att utföra en systematisk 

litteraturöversikt. Då syftet var att undersöka individers upplevelser menar Polit och Beck 

(2017) på att en kvalitativ intervjustudie med fördel kan utföras. En litteraturöversikt ansågs 

dock som lämpligast att genomföra då en kvalitativ ansats kan begränsa resultatet på grund av 

för få antal deltagare. En litteraturöversikt kan därför anses som en styrka då denna istället 

skapar en tydlig bild av det aktuella forskningsläget genom att generera i ett flertal 

upplevelser. 

I resultatet har artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats inkluderats. Enligt Forsberg 

och Wengström (2016) anses det vara en fördel att kombinera dessa då styrkorna hos de olika 

forskningsmetoderna anses gynna resultatet och därmed öka trovärdigheten. Henricson (2017) 

menar även att olika perspektiv erhålls genom att komplettera dess styrkor och begränsningar. 

Den kvalitativa ansatsen fokuserar på individers upplevelser medan kvantitativa ansatser 

baseras på mätresultat (Forsberg & Wengström, 2016). Exempelvis framkom patienternas 

unika upplevelser efter att ha drabbats av ett hjärtstopp i de kvalitativa studierna. I de 

kvantitativa studierna däremot visades hur många av de drabbade som upplevde olika 

aspekter. 

Artiklar som var peer reviewed inkluderades då dessa anses stärka tillförlitligheten då 

studierna är bedömda som vetenskapliga och är godkända av ämnesexperter (Henricson, 

2017). Dessutom anses tidsbegränsningen på tio år öka tillförlitligheten, då det enligt 

Forsberg och Wengström (2016) bedöms vara en lämplig avgränsning för att inkludera så 

aktuell forskning som möjligt i en litteraturöversikt. Ytterligare ett inklusionskriterium var att 

artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska. Samtliga inkluderade artiklar var 

skrivna på engelska vilket är ett språk som författarna till studien inte har som modersmål. 

Det finns därmed en risk att översättningen kan ha feltolkats. Texten lästes dock ett flertal 

gånger och lexikon användes vid oklarheter. Vid osäkerhet gällande hur språket skulle tolkas 

diskuterades även detta tillsammans.  

Artiklar som saknade abstrakt påträffades ett fåtal gånger under databassökningen. Då dessa 

artiklar inte fanns tillgängliga utan kostnad valdes dessa att exkluderas. Detta kan ha påverkat 



 

20 

 

resultatet genom att eventuella relevanta artiklar kan ha missats, vilket kan ses som en 

svaghet. 

En avgränsning gällande tiden efter patienters upplevelser ansåg författarna vara svår att 

fastslå då en så bred upptagning av upplevelser som möjligt eftersträvades. Genom att 

undersöka upplevelser efter hjärtstoppet upp till en viss tid efter händelsen, kanske en 

tydligare och mer specificerad bild av patientens upplevelser kunde erhållits. Detta innebär att 

resultatet möjligtvis bör ses mer generellt kring patienter som överlevt ett hjärtstopp. 

Genom att tidigt boka in en databashandledning via Sophiahemmet högskolas bibliotek ökade 

möjligheten att finna fler relevanta artiklar genom tänkbara sökord samt få en ökad förståelse 

för databaserna. Denna rekommendation av Friberg (2017) ökade studiens trovärdighet 

eftersom att bibliotekarier anses som experter på dels informationssökning och dels 

databasernas uppbyggnad. Datainsamlingen valdes sedan att genomföras i databaserna 

PubMed och CINAHL complete som innehåller ett omvårdnadsperspektiv i enlighet med 

studiens fokus (Forsberg & Wengström, 2016). Genom att söka i fler databaser ökar 

tillförlitligheten samt möjligheten att få fram fler relevanta vetenskapliga artiklar (Henricson, 

2017). Ytterligare databaser finns dock att tillgå och det är möjligt att ännu fler relevanta 

artiklar som svarade på studiens syfte kunde hittats. Databaser som Psycinfo valdes medvetet 

bort då en bredare sökning med andra aspekter som exempelvis fysiska eftersträvades. 

Sökorden som valdes anser författarna fångade relevanta artiklar för studiens syfte. Utifrån 

dessa påträffades återkommande artiklar i olika sökkombinationer och i de olika databaserna, 

vilket bidrog till en ökad tillförlitlighet (Henricson, 2017). MeSH-termer användes i PubMed 

vilket gör det lättare att finna artiklar om ett visst ämne, då dessa termer beskriver vad artikeln 

handlar om. I CINAHL användes istället exact subject headings (MH) för att säkerställa att 

artiklarna hade sökordet i sitt huvudsakliga innehåll. Sökordet “experience” som finns med i 

syftet finns inte som MeSH-term och skulle kunna tänkas att via fritextsökning inkludera 

artiklar ur ett närstående eller sjuksköterskeperspektiv. Detta kan ha påverkat att relevanta 

artiklar missats. Då syftet utgick från ett patientperspektiv minimerades risken för detta 

genom att välja ord som “survivors” i olika kombinationer, “life change events”, “adaption” 

samt “near-death-experiences” tillsammans med olika termer för hjärtstopp. 

Efter sållning av titel, abstrakt och läsning i sin helhet inkluderades 16 artiklar totalt, vilket 

kan ses som ett tillräckligt antal. Hade fler artiklar inkluderats kan studiens tillförlitlighet 

eventuellt stärkts eftersom resultatet då kunnat stärkas eller motsägas av ytterligare studier. 

För att säkerställa en god kvalitet utfördes en kvalitetsgranskning enligt Sophiahemmet 

högskolas bedömningsunderlag (bilaga A) i syfte att enbart inkludera artiklar som uppfyllde 

hög eller medelhög kvalitet. Bedömningsunderlaget upplevdes dock som svår att använda då 

ingen av författarna gjort det innan och bedömningen kan ha påverkat resultatet. Mallen 

upplevdes dock som ett bra hjälpmedel. Kvalitetsgranskningen utfördes individuellt och 

följdes av en gemensam diskussion. 13 artiklar av totalt 16 bedömdes ha en hög kvalitet och 

detta ökar studiens trovärdighet. Då tre stycken artiklar bedömdes ha medelhög kvalitet kan 

detta ha påverkat studien negativt i jämförelse med om enbart artiklar med hög kvalitet 

inkluderats. Innehållet i dessa artiklar ansågs dock vara relevant för resultatet. 

De valda artiklarna var utförda i olika länder vilket anses kan haft betydelse för utfallet och 

påverkat studien samt kan vara en svaghet. Då tidig HLR har visat sig ha stor betydelse för 
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utgången av ett hjärtstopp och kunskapen kring HLR kanske skiljer sig i de olika länderna, 

kan utgången se olika ut och därmed även patientens upplevelser. Detta kan dock även ses 

som en styrka i denna studie då resultatet har breddats med ett globalt perspektiv. 

Då ingen tidigare erfarenhet kring denna typ av studie fanns kan detta ha påverkat resultatet 

och relevanta artiklar kan ha missats. Studien genomfördes dock med noggrannhet. Artiklarna 

lästes dessutom ett flertal gånger för att säkerställa att inget relevant resultat missats. Samtliga 

inkluderade artiklar har blivit godkända av en etisk kommitté alternativt att författarna till 

artiklarna motiverat de etiska aspekterna väl. För att stärka en god forskningssed har även 

plagiering och förvanskning undvikits (Henricson, 2017).  

 

Slutsats 

Litteraturöversikten visar på att patienter påverkas på många olika sätt efter att ha drabbats av 

ett hjärtstopp. Faktorer som psykisk ohälsa, minnesproblematik, fysiska nedsättningar, smärta 

och behov av stöd påverkar patienten i olika grad samt kan bidra till lidande. Omvårdnad, stöd 

och uppföljning efter hjärtstoppet upplevdes bristande, vilket kunde relateras till 

genomförande och tidpunkt för uppföljningen. Vidare framkom att en välinformerad patient 

är av betydelse för en ökad känsla av trygghet. Sjuksköterskan har med sin patientnära 

position, en betydande roll i omvårdnaden efteråt och goda möjligheter att främja dessa 

patienters hälsa. Genom att se till att rätt information, stöd och uppföljning ges, vårdteamet 

inkluderat, kan lidandet minska, livskvaliteten förbättras samt en högre KASAM uppnås. En 

livsomvälvande händelse som hjärtstopp kan dessutom bidra till PTSD vilket belyser vikten 

av kunskap kring krisens olika faser samt att fånga upp dessa patienter i tid. Genom att hela 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete genomsyras av ett personcentrerat förhållningssätt kan den 

enskilda patientens individuella behov identifieras och på så sätt mötas på bästa sätt.  

Fortsatta studier  

Då studier tyder på att många patienter kräver mer stöd från hälso- och sjukvården vore det 

intressant att undersöka hur uppföljningen genomförs och när. Fortsatta studier skulle 

förslagsvis kunna undersöka vilken typ av uppföljning som erbjuds dessa patienter samt 

vilken typ av uppföljning som eftertraktas mest. Att undersöka faktorer som försvårar 

uppföljningen för sjuksköterskan är ett ämne som även intresserat oss under arbetets gång. 

Slutligen vore ett intressant ämne att undersöka närmare vore närståendes upplevelser efter ett 

hjärtstopp då detta arbete enbart syftat till patientens perspektiv. 

 

Klinisk tillämpbarhet  

Resultatet av litteraturöversikten visar på att patienten har olika upplevelser efter att ha 

överlevt ett hjärtstopp. Genom att tydliggöra patientens subjektiva upplevelser samt 

uppfattning av hälso- och sjukvården kan denna studie skapa större förståelse för viktiga 

omvårdnadsbehov hos denna typ av patienter. Då patientens egen upplevelse bör ses som 

värdefull fakta är förhoppningen att detta vidare inkluderas dels i de kliniska bedömningarna 

som i planering och genomförande av vården. Betydelsen av lyhördhet, ett personcentrerat 

förhållningssätt samt information bör tydliggöras och aktivt eftersträvas för att på bästa 

möjliga sätt möta dessa patienters behov. 
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* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

Bilaga A 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med  

kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) 

är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd multicenterstudie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger 

otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp 

och en eller flera experimentgrupper. Är 

inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är 

prospektiv men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser 

och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat urval. 

Välbeskriven urvals-process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 



 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Bilaga B 

Matris över inkluderade artiklar 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Bremer, A., 

Dahlberg, K., 

& Sandman, 

L. 

2009,  

Sverige  

To survive out 

of hospital 

cardiac arrest; 

a search for 

meaning and 

coherence  

Att beskriva 

patientens 

upplevelser av ett 

hjärtstopp utanför 

sjukhus samt hur 

detta påverkade 

deras 

välbefinnande över 

tid. 

Design: Kvalitativ deskriptiv studie med 

fenomenologisk ansats 

Urval: Vuxna män och kvinnor som hade 

överlevt ett hjärtstopp.  

Datainsamling: Kvalitativa intervjuer 

skulle genomföras tidigast 6 månader 

efter hjärtstoppet, i patienternas hem. 

Analys: Analysen startade initialt med 

undersökning av delarna och sedan 

sökning efter olikheter, avvikande och 

överraskande upptäckter.  

9 (-) Hjärtstoppet förändrar livet och 

leder till ett sökande efter 

mening och sammanhang i det 

nya livet. Genom andra 

människors berättelser om 

liknande händelse kan 

sammanhang skapas. Mening 

skapas genom stöd. Rädsla och 

ångest men även möjlighet och 

hopp framkom hos deltagarna.  

 

K I 

Brännström, M, 

Niederbach, C, 

Rödin, A-C.  

2018, 

Sverige  

 

 

 

 
 

Experiences of 

surviving a 

cardiac arrest 

after 

therapeutic 

hypothermia 

treatment. An 

interview 

study 

Att beskriva 

individers 

erfarenheter efter 

att ha överlevt ett 

hjärtstopp med 

hypotermibehandli

ng. 

Design: Kvalitativ, beskrivande studie 

med individuella intervjuer.  

Urval: Vuxna män och kvinnor som 

överlevt hjärtstopp mellan år 2007 och 

2013.  

Datainsamling: Data samlades in genom 

individuella intervjuer med patienterna. 

Dessa hade fokus på patienternas 

upplevelser. Breda och öppna frågor 

applicerades.  

Analys: Data analyserades med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys.  

7 (-2) De flesta deltagarna upplevde 

minnesförlust från hjärtstoppet 

och mindes inte 

hypotermibehandlingen. 

Existentiella frågor väcktes hos 

flera och en stor tacksamhet 

uttrycktes till att hjärtstoppet 

blev bevittnat. Deltagarna 

uttryckte belåtenhet med stödet 

och information från vården.  

K I 



 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Deasy, C., 

Bray, J., 

Smith, K., 

Harriss, L., 

Bernard S., & 

Cameron, P. 

2012, 

Australien 

  

Functional 

outcomes and 

quality of life 

of young 

adults who 

survive out-

ofhospital 

cardiac arrest 

Att undersöka 

yngre människors 

funktion och 

livskvalitet efter 

hjärtstopp som 

skett utanför 

sjukhus.  

Design: En kvantitativ tvärsnittsstudie.  

Urval: Vuxna män och kvinnor mellan 

18-39 år, som överlevt ett hjärtstopp i 

Melbourne mellan 2003 och 2008. 

Datainsamling: Deltagarna söktes upp via 

ambulansregistret för överlevare 

hjärtstopp. Via telefon svarade deltagarna 

på frågor enligt Glasgow Outcome Scale 

Extended (GOS-E). 

Analys: All data skrevs in i en databas 

där den genomgick statistiska uträkningar 

som användes till kategoriska variabler. 

En logistisk regressionsanalys utfördes på 

det slutgiltiga resultatet. 

 

56 (45) 

 

Majoriteten av deltagarna hade 

återgått till vardagliga livet. 11 

% av deltagarna hade fått 

allvarliga men efter sitt 

hjärtstopp. 66 % uttryckte 

ångest. De flesta av deltagarna 

upplevde att de var 

självständiga och kunde utföra 

fysiska aktiviteter utan 

problem.  

 

P I 

Forslund, A., 

Zingmark, K., 

Jansson, J., 

Lundblad, D., & 

Söderberg, S.  

2014, 

Sverige 

Meanings of 

People’s Lived 

Experiences of 

Surviving an 

Out of-

Hospital 

Cardiac 

Arrest, 1 

Month After 

the Event 

Att belysa 

betydelsen av 

människors 

erfarenheter efter 

att ha överlevt ett 

hjärtstopp,1 månad 

efter händelsen. 

Design: Kvalitativ studie med 

fenomenologisk och hermeneutisk ansats. 

Urval: Vuxna kvinnor och män mellan 

25-74 år som bor i norra Sverige och har 

överlevt ett hjärtstopp. 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer med klargörande frågor i 

patienternas hem. De ombads berätta om 

sina upplevelser efter hjärtstoppet. 

Analys: Fenomenologisk och 

hermeneutisk analys som inkluderade tre 

steg användes. Naiv läsning, strukturell 

analys och omfattande förståelse.  

11 (-) Deltagarna kände ett behov av 

att erhålla information om vad 

som hände under hjärtstoppet 

samt att kunna prata med 

individerna som närvarat under 

händelsen. Deltagarna kände 

tacksamhet över livet och 

strävade efter att återvända till 

vardagen igen. 

K I 



 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Forslund, A-S., 

Jansson, J-H., 

Lundblad, D., & 

Söderberg S.  

2017, 

Sverige  

A second 

chance at life: 

people’s lived 

experiences of 

surviving out-

of hospital 

cardiac arrest  

Att belysa 

människors 

upplevelser och 

förändringar i 

vardagen det första 

året efter ett 

hjärtstopp. 

Design: Kvalitativ, longitudinell metod 

med semistrukturerade intervjuer.   

Urval: Vuxna män och kvinnor mellan 

25-74 år, boende i norra Sverige. De 

skulle ha överlevt ett hjärtstopp efter 

hjärtinfarkt och inte ha kognitiva 

funktionsnedsättningar. Tillräckliga 

kunskaper i det svenska språket. 

Datainsamling: Patienterna rekryterades 

från fyra olika sjukhus och genomgick 

sedan intervjuer kring upplevelser en, sex 

och 12 månader efter hjärtstoppet. 

Analys: Fenomenologisk och 

hermeneutisk analys applicerades då 

syftet var att ta reda på betydelsen av att 

ha överlevt ett hjärtstopp. Denna analys 

innehöll faser som strukturell analys och 

övergripande förståelse med reflektioner. 

11 (-) Resultatet efter 6 månader 

sammanställs av temat 

“Strävan efter att återfå sitt 

vanliga jag.” Detta innefattar 

subteman som bl.a. “att testa 

kroppen” och “tacksamhet över 

att leva”. Efter 12 månader var 

temat “En andra chans i livet”. 

Subteman var “att lära känna 

ett nytt jag”, “etablera mening 

och framtid” och “att återfå 

känslan av kroppslig trygghet”. 

K I 

Israelsson, J., 

Bremer, A., 

Herlitz, J., 

Axelsson, Å. B., 

Cronberg, T., 

Djärv, T., … 

Årestedt, K. 

2017, 

Sverige 

Health status 

and 

psychological 

distress among 

in-hospital 

cardiac arrest 

survivors in 

relation to 

gender 

Att beskriva 

hälsostatus och 

psykisk smärta 

bland överlevare 

av hjärtstopp på 

sjukhus, i relation 

till kön. 

Design: Kvantitativ tvärsnittsdesign. 

Urval: Patienter mellan 62-78 år gamla 

som överlevt ett hjärtstopp och som var 

registrerade för uppföljning på sjukhus.  

Datainsamling: Data samlades in under 

tre olika tillfällen från det svenska 

nationella registret för hjärt-och 

lungräddning. Initialt samlades 

information om patienten och 

hjärtstoppet. Den andra gången samlades 

information från en 30-dagars 

594 (-) Majoriteten av deltagarna 

upplevde inte problem med 

ångest eller 

depressionssymtom. Kvinnor 

rapporterade dock mer problem 

jämfört med män. Kön var 

signifikant förknippat med 

sämre hälsostatus och mer 

psykisk smärta. 

P I 



 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

uppföljning och den sista gången 

hämtades data från frågeformulär 

gällande hälsostatus. 

Analys: Inbäddade linjära 

regressionsanalyser utfördes.  

Ketilsdottir A,. 

Albertsdottir, H. 

R,. Akadottir S. 

H., 

Gunnarsdottir, 

T. J,. & 

Jonsdottir H.  

2014, 

Island 

The 

experience of 

sudden cardiac 

arrest: 

Becoming 

reawakened to 

life. 

Att beskriva 

patienters 

upplevelser efter 

att ha blivit 

återupplivade efter 

ett plötsligt 

hjärtstopp. 

Design: Kvalitativ studie med 

semistrukturerade intervjuer. 

Urval: Isländsktalande kvinnor och män 

över 18 år som överlevt ett hjärtstopp. 

Hjärtstoppet skulle ha skett över sex 

månader innan studien.  

Datainsamling: Data samlades in genom 

två semistrukturerade intervjuer som 

spelades in och transkriberades. 

Analys: Intervjuerna analyserades separat 

och delades sedan in i olika teman. 

Slutligen skrevs en omfattande 

beskrivning av varje tema. 

7 (1) Efter hjärtstoppet upplevde 

deltagarna rädsla, osäkerhet och 

en oro över att drabbas på nytt. 

De önskade mer stöd och 

information från vården samt 

kände ett behov av att prata om 

händelsen med andra som 

erfarit liknande händelse. 

 

K I 

Klemenc-Ketis, 

Z. 

2013, 

Slovenien 

Life Changes 

in Patients 

After Out-Of-

Hospital 

Cardiac Arrest 

Bestämma 

sambandet mellan 

nära döden-

upplevelser och 

livsstilsförändringa

r hos patienter 6 

månader efter att 

de överlevt 

hjärtstopp 

prehospitalt.  

Design: Kvantitativ prospektiv 

observationsstudie. 

Urval: Patienter över 18 år som överlevt 

ett hjärtstopp mellan 2008 och 2009. 

Datainsamling:  Sex månader efter 

hjärtstoppet erhöll patienterna två enkäter 

med skalor att besvara. Dessa handlade 

om komponenter kring en nära döden-

upplevelse samt om livsförändringar. 

37 (-)  Deltagarna som erfarit ett 

hjärtstopp upplevde 

förändringar i sin egen 

förståelse för andra människor 

samt högre tolerans gentemot 

andra individer. De kände på 

ett djupare plan att livet har en 

mening samt fick en djupare 

självförståelse.  

 

P II 



 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Analys: Data analyserades genom ett 

statistikpaket för samhällsvetenskap. För 

att identifiera statistiskt viktiga skillnader 

mellan variabler användes Mann-

Whitney-testet.  

Kowalik, R., 

Szczerba, L., 

Koltowsk, M., 

Grabowski, K., 

Chojacka, W., 

Wojceich, G., 

Holubek, A., & 

Opolski, G. 

2014, 

Polen 

   

Cardiac arrest 

survivors 

treated with or 

without mild 

therapeutic 

hypothermia: 

performance 

status and 

quality of life 

assessment 

Att bestämma 

långvarig 

neurologisk och 

psykologisk status 

hos 

hjärtstoppsöverlev

are som behandlats 

med och utan 

terapeutisk 

hypotermibehandli

ng.  

Design: Kvantitativ retrospektiv 

observationsstudie. 

Urval: Kvinnor och män över 18 år som 

varit inlagda pga. hjärtstopp med 

systoliskt blodtryck över 80 mmHg och 

ett poäng i Glasgow Coma scale vid 

rekryteringstidpunkten. Hjärtstoppet 

skulle ha skett mellan 2009-2013.  

Datainsamling: Data samlades in genom 

telefonintervjuer.  

Analys: Patienterna som genomgått 

hypotermibehandling jämfördes med 

kontrollgrupperna. Mann-Whitney-testet 

samt statistiska beräkningar användes för 

att jämföra olika variabler i formuläret.  

65 (-) Majoriteten av deltagarna som 

fått hypotermibehandling hade 

inga fysiska begränsningar 

samt mindre emotionell 

påverkan än de som inte fått 

behandlingen. Deltagarna som 

inte erhållit behandlingen 

upplevde större svårigheter 

med att få vardagen att 

fungera.  

 

R I 

Lim, Verfaellie, 

Schnyer, 

Lafleche & 

Alexander. 

2014, 

Recovery, 

long-term 

cognitive 

outcome and 

quality of life 

Att undersöka 

livskvaliteten i 

relation till den 

kognitiva 

Design: Kvantitativ, konsekutiv 

kohortstudie med statistisk analys. 

Urval: Patienter över 70 år och som 

återfått medvetandet inom 12 tim efter 

hjärtstoppet exkluderades. Även personer 

25 (-5) Deltagarna upplevde sämre 

livskvalitet samt bestående 

kognitiva brister 1 år efter 

hjärtstoppet. De som återvände 

P II 



 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

USA following out-

of-hospital 

cardiac arrest. 

funktionsnedsättni

ngen efter 1 år. 

som tidigare haft ett hjärtstopp och som 

inte kunde engelska exkluderades. 

Datainsamling: Kognitiva och 

funktionsrelaterade tester genomfördes 

tre och 12 månader efter hjärtstoppet.  

Analys: Multivariat variansanalys 

(MANOVA) utfördes för att undersöka 

de kognitiva resultaten hos gruppen. 

Korrelationer och regressionsanalyser av 

skillnader mellan den fysiska utgången 

och medicinska variabler genomfördes. 

till sitt arbete upplevde 

däremot högre livskvalitet. 

Moulaert, V. R. 

M., van 

Heugten, C. M., 

Gorgels, T. P. 

M., Wade, D. 

T., & Verbunt, 

J. A.   

2017, 

Nederländerna 

Long-term 

Outcome After 

Survival of a 

Cardiac 

Arrest: A 

Prospective 

Longitudinal 

Cohort Study 

Att undersöka 

utfallet och 

mönstret av 

återhämtning efter 

hjärtstopp 1 år 

efter händelsen. 

Design: Multicenter Kvantitativ 

longitudinell kohortstudie. 

Urval: Patienterna skulle ha överlevt 

längre än 2 veckor efter hjärtstoppet, bo 

inom 50 km inom ett av sjukhusen, kunna 

tyska samt vara äldre än 18 år. 

Datainsamling: Data samlades in två 

veckor, tre mån och ett år efter 

hjärtstoppet. Genom frågeformulär kring 

bl.a. fysisk och emotionell funktion samt 

livskvalitet erhölls information till 

studien. 

Analys: 

Beskrivande statistik användes för att 

beskriva sociodemografiska och 

medicinska variabler samt förändringar 

över tid. 

141 (-) Ett av de mest förekommande 

symtomen efter hjärtstoppet 

var trötthet. Depression och 

ångest förekom bland 

deltagarna. Dock visade 

studien förbättringar gällande 

fysisk och social funktion samt 

ökad livskvalitet inom en 1 års 

period. 

P I 
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Palacios-Ceña, 

D., Losa-

Iglesias, M. E., 

Salvadores-

Fuentes, P., & 

Fernández-de-

las-Peñas, C.  

2011, 

Spanien 

Sudden 

cardiac death: 

the 

perspectives of 

Spanish 

survivors  

Att undersöka 

spanska patienters 

upplevelser efter 

hjärtstopp med 

lyckad 

återupplivning i 

syfte att förbättra 

omhändertagandet 

av dessa.  

Design: Kvalitativ metod med 

fenomenologisk ansats 

Urval: Patienterna var spanska 

medborgare över 18 år som överlevt ett 

hjärtstopp. 

Datainsamling: Data samlades in genom 

ostrukturerade intervjuer och mottagarens 

personliga konton, digitalt eller i 

pappersform.  

Analys: Data analyserades med Giorgis 

metod innehållande 4 steg.   

9 (-) Deltagarna upplevde ångest 

och rädsla inför risken för ett 

nytt hjärtstopp. Detta ledde till 

en daglig osäkerhet som 

påverkade dem negativt. 

Deltagarna reflekterade kring 

varför just de drabbades och 

många kände sig ensamma i 

sitt nya förändrade liv.  

 

K II 

Rosman, L., 

Ford, J., 

Whited, A., 

Cahill, J., 

Lampert, R., 

Mosesso, V., 

Lawless, C., & 

Sears, S.  

2015,  

USA 

Compound 

risk: History 

of traumatic 

stress predicts 

posttraumatic 

stress disorder 

symptoms and 

severity in 

sudden cardiac 

arrest 

survivors 

Två syften finns. 

Att beskriva 

signifikanta PTSD 

symtom i samband 

med hjärtstopp i 

stort tvärsnitt. 

Dessutom är syftet 

att finna 

prediktorer för 

PTSD symtom 

som följd av 

hjärtstopp.  

Design: Retrospektiv tvärsnittsstudie. 

Urval:  Vuxna kvinnor och män över 18 

år.  

Datainsamling: Data samlades genom 

frågeformulär online som skickades till 

patienterna. Dessa mätte bl.a. grad av 

PTSD och hälsostatus. 

Analys: Beskrivande statistisk användes 

för att karaktärisera sociodemografisk 

information och historia kring 

hjärthälsan. 

188 (-) Av 188 deltagare fick 63 

individer poäng som antydde 

på PTSD symtom. Vidare 

pekade resultatet på att PTSD 

och traumatisk stress efter 

hjärtstopp är en parameter som 

bör ses över rutinmässigt. 

R I 

Sawyer, K. N., 

Brown, F., 

Christensen, R., 

Damino, C., 

Newman, M. 

Surviving 

Sudden 

Cardiac 

Arrest: A Pilot 

Qualitative 

Att identifiera 

teman som är 

viktiga och har 

betydelse för 

Design: Kvalitativ metod med 

fenomenologisk ansats.  

Urval: Kvinnor och män över 18 år som 

överlevt ett hjärtstopp.  

Datainsamling: Data samlade in genom 

157 (-) Majoriteten upplevde 

minnesförlust från hjärtstoppet. 

Många deltagare kände oro och 

några upplevde 

depressionssymtom. 

K I 
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M., & Kurz, M. 

C. 2016, 

USA  

Survey Study 

of Survivors.  

hjärtstoppsöverlev

are samt anhöriga. 

semistrukturerade intervjuer.  

Analys: Data analyserades med hjälp av 

fenomenologisk metod. 

Existentiella frågor 

samt förlust av identitet 

förekom bland deltagarna i 

studien. 

Uren, A., & 

Galdas, P. 

2015,  

Storbritannien 

The 

experiences of 

male sudden 

cardiac arrest 

survivors and 

their partners: 

a gender 

analysis  

Att undersöka hur 

manligheten 

påverkar 

upplevelserna hos 

män och deras 

partner efter att ha 

överlevt hjärtstopp 

utanför sjukhus. 

Design: 

Kvalitativ beskrivande och tolkande 

design 

Urval:  

Manliga hjärtpatienter mellan 19-81 år 

gamla från en öppenvårdsklinik i British 

Columbia under år 2010.  

Datainsamling: Data inhämtades genom 

semistrukturerade intervjuer. 

Analys: Data analyserades med hjälp av 

hermeneutisk metod. 

7 (-) Resultatet sammanställde 

patienternas erfarenheter under 

tre teman. Dessa var “stöd och 

självförtroende”, “att hantera 

känslomässig sårbarhet” och 

“inte längre en “man”. De 

upplevde att de förlorat en del 

av sin självständighet och var 

mer beroende av nära och kära 

än innan händelsen.  

K I 

Wachelder, E. 

M,. Moulaert, 

V. R,. Van 

Heugten, C,. 

Verbunt, J. A,. 

Bekkers, S. C,. 

& Wade, D. T. 

2009,  

Nederländerna 

Life after 

survival: 

Long-term 

daily 

functioning 

and quality of 

life after an 

out-of-hospital 

cardiac arrest. 

Att undersöka 

funktionen hos 

individer 1-6 år 

efter att de 

överlevt hjärtstopp 

prehospitalt. 

Design: Kvantitativ retrospektiv studie. 

Urval: Kvinnor och män över 18 år som 

överlevt ett hjärtstopp och som 

registrerats som överlevare mellan 2001-

2006 på två olika sjukhus i 

Nederländerna. Goda språkkunskaper i 

holländska inkluderades. 

Datainsamling: Data samlades in genom 

enkäter. 

Analys: Data analyserades med hjälp av 

deskriptiv analys och multipla 

regressionsanalyser. 

 63 (25)  Deltagarna upplevde kraftig 

trötthet, känslor av ångest och 

depression, kognitiva problem 

samt en minskad livskvalitet. 

De kände sig också mindre 

delaktiga i samhället. 

  

R/P I 

 


