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SAMMANFATTNING 

 

 

I Sverige drabbas ca 10 000 personer av hjärtstopp utanför sjukhus varje år. Överlevnaden är 

låg, men på senare år har åtskilliga insatser gjorts för att förbättra dessa siffror. Bland annat 

har man börjat utbilda brandmän, säkerhetsvakter och taxichaufförer i hjärt-lungräddning med 

defibrillator och numer är hypotermibehandling en vedertagen metod för att skydda den 

ischemiskt skadade hjärnan. Trots detta kan dessa patienter drabbas av funktionsnedsättning 

på grund av den syrebrist i hjärnan som ändå uppstår till följd av hjärtstoppet. Det är viktigt 

att ha kunskap om hur dessa patienter mår och klarar av sin vardag sedan de lämnat sjukhuset, 

för att kunna ge det stöd de behöver för att kunna återgå till ett så normalt liv som möjligt. 

 

Syftet var att beskriva livssituationen hos patienter som drabbats av hjärtstopp med fokus på 

livskvalitet, kognitiva funktioner och ADL. 

 

Forskningsöversikt valdes som metod för att få en samlad bild över aktuellt kunskapsläge 

inom detta problemområde. Artikelsökning genomfördes i databaserna PubMed och CINAHL 

och sökorden var: cardiac-heart-arrest, heart arrest, cardiac arrest, cognitive disorders, 

cognitive dysfunction, quality of life, daily life och activities of daily living. 

 

Resultatet visade att de flesta patienter fick någon form av kognitiv funktionsnedsättning, 

framför allt minnesnedsättning och sämre förmåga att planera samt att lösa problem.  

Många patienter klarade sig självständigt vad gällde personlig ADL, men flera var beroende 

av andras hjälp då det kom till instrumentell ADL. Livskvaliteten skiljde sig i stort sett inte 

från normalbefolkningen, men vissa studier pekade på ett lägre deltagande i det sociala livet 

och andra uppgav minskad vitalitet och brist på energi. 

 

Slutsatsen var att patienter som drabbats av hjärtstopp får en påverkan på den kognitiva 

förmågan vilket får effekter i det dagliga livet. Med viss distans till hjärtstoppet upplever de 

flesta trots detta god livskvalitet som inte skiljer sig nämnvärt från övriga befolkningen. Det 

är viktigt att informera patienten och dennes anhöriga hur deras dagliga liv kan påverkas efter 

hjärtstoppet för att ge bättre förutsättningar inför hemgång och återgång till en vardag.  

 

Nyckelord: Hjärtstopp, livskvalitet, kognitiv funktion, ADL 
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INLEDNING  

 

 

I Sverige drabbas årligen ca 10 000 personer av hjärtstopp utanför sjukhus och av dessa 

överlever endast drygt 300 (Svensson et al., 2009).  

 

De som överlever ett hjärtstopp och kommer till den eftervårdsavdelning där författarna till 

föreliggande arbetar, har ofta någon form av funktionsnedsättning, och de är sällan helt 

återställda då de återvänder hem alternativt får komma till rehabiliteringsklinik. Det är därför 

viktigt att undersöka hur dessa patienters livssituation ser ut när de kommer hem, d.v.s. hur de 

klarar sina dagliga aktiviteter, om den kognitiva funktionen är påverkad och hur de upplever 

sin livskvalitet. Det är därför av intresse att sammanställa forskning kring detta för att kunna 

förbereda och ge stöd till patienten och dennes anhöriga för att underlätta återgång till ett så 

normalt liv som möjligt. 

 

 

 

BAKGRUND 

 

 

Hjärtstopp  

 

Den största anledningen till hjärtstopp utanför sjukhus, ca 69 procent, bedöms vara till följd 

av hjärtsjukdom (Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2010). Ett hjärtstopp debuterar ofta 

som kammarflimmer, vilket innebär en oorganiserad elektrisk impulsutbredning i kamrarna 

med en frekvens mellan 250-600 slag/min (Gulbrandsen & Stubberud, 2009). Detta ger ingen 

cirkulation och övergår så småningom i asystoli när hjärtmuskeln är tömd på energi. Asystoli 

innebär att all aktivitet upphör i hjärtat, både mekaniskt och elektriskt. Chansen att överleva 

ett hjärtstopp är fem till tio gånger större vid ett kammarflimmer jämfört med en asystoli, då 

ett kammarflimmer ofta kan behandlas framgångsrikt med defibrillering (elchock) (Svenska 

rådet för hjärt-lungräddning, 2010). Detta styrks i en svensk studie av Holmgren et al. (2010) 

som påvisade att 80 procent av överlevande patienter som haft hjärtstopp utanför sjukhus, 

initialt hade defibrillerbar hjärtrytm (kammarflimmer) medan övriga 20 procent hade en icke-

defibrillerbar hjärtrym (asystoli). Enligt Terranova, Valli, Severgnini, Dell´Orto och Greco 

(2006) visade det sig att medeltiden från larm till defibrillering hos dem som överlevde ett 

hjärtstopp var 15,7 +/- 4,4 min, medan de som avled hade en medeltid på 18,2 +/-4,7 min. 
 

Tiden från larm till defibrillering är ca tio minuter i Sverige, med en överlevnad på ca sex-sju 

procent. Flera andra länder uppvisar siffror på 15-20 procents överlevnad. Två saker lyfts 

fram som är speciellt viktiga för att förbättra överlevnaden efter ett hjärtstopp; tiden från 

kollaps till påbörjad hjärt–lungräddning (HLR) och tiden från kollaps till användning av 

defibrillator. Åtgärder för att minska tidsspannet används redan i andra länder med goda 

resultat och har nu även börjat tillämpas i Sverige, bl. a att utbilda polismän, brandmän, 

säkerhetsvakter o taxichaufförer i HLR med defibrillatorer. Dessa är ofta snabbare på plats 

och kan påbörja räddningsarbetet innan ambulansen anländer. Defibrillatorer har även 

placerats ut på en del större allmänna platser såsom t ex flygplatser, tågstationer och större 

varuhus (Svensson et al., 2009). Hollenberg et al. (2009) kunde konstatera att brandmän 

utbildade i HLR och utrustade med defibrillatorer kom före ambulansen i 36 procent av fallen, 

då brandbil skickades ut parallellt med ambulans från larmcentralen vid ett misstänkt 

hjärtstopp.  
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Enligt Svensson et al. (2009) minskar möjligheten att överleva med sju till tio procent för 

varje minut om ingen HLR påbörjas, medan chansen att överleva istället ökar med upp till tre 

gånger om en individ/vittne på plats påbörjar HLR, varför SOS alarm numer alltid erbjuder 

telefonledd vägledning i hur man utför HLR. De flesta hjärtstoppen sker i hemmen, och av de 

publika platser där det förekommer flest hjärtstopp nämns bland annat flygplatser, 

järnvägsstationer, stora köpcentra och gym/stora idrottsanläggningar. Ett sätt att öka 

överlevnaden skulle kunna vara att utbilda stora delar av befolkningen i HLR. Andelen 

personer som fått HLR av en förbipasserande/ett vittne på plats innan ambulansens ankomst, 

har ökat från 40 procent år 1992 till 55 procent år 2005, en ökning man tror beror just på 

satsningen i HLR-utbildning (Svensson et al., 2009).  

 

Behandling 

En lyckad återupplivning innebär att spontan cirkulation återupprättas, s.k. ”return of 

spontaneous circulation” (ROSC). Men även om detta uppnås, avlider många till följd av den 

hjärnskada som uppstår vid hjärtstoppet. Numer behandlas dessa patienter med terapeutisk 

hypotermi (nedkylning) för att skydda den ischemiskt (av syrebrist) skadade hjärnan. Detta 

enligt rekommendation från International Liaison Committee on Resuscitation, efter att 

forskning visat på goda resultat av denna behandling (Gulbrandsen & Stubberud, 2009). De 

baserar sig framför allt på två oberoende studier som genomfördes i Europa och Australien i 

slutet av 90-talet. En europeisk studie utfördes på nio sjukhus i fem olika länder och sträckte 

sig över fem år. Tvåhundrasjuttiofem patienter randomiserades till hypotermibehandling 

alternativt standardbehandling. Patienterna i inklusionsgruppen kyldes ner till en 

måltemperatur på 32-34 grader, vilken bibehölls i 24 timmar varefter patienten värmdes upp 

passivt. Gynnsamma neurologiska resultat sågs hos 55 procent i gruppen som behandlats med 

hypotermi jämfört med 39 procent i kontrollgruppen efter sex månader, och 41 procent i 

hypotermigruppen hade avlidit jämfört med 55 procent i kontrollgruppen efter samma tid 

(The Hypothermia after Cardiac Arrest Study Group, 2002). I den australiensiska studien 

randomiserades 84 patienter över tre år, och där sågs gynnsamma neurologiska resultat hos 49 

procent i hypotermigruppen jämfört med 26 procent i kontrollgruppen.  Mortaliteten var även 

här lägre i hypotermigruppen, 51 procent jämfört med 68 procent i kontrollgruppen (Bernard 

et al., 2002). 

 

 

Patofysiologi vid hjärnskada till följd av hjärtstopp 

 

Generellt gäller att omfattningen av den vävnadspåverkan som uppstår till följd av syrebrist, 

allvaret av de neurologiska fynden samt hur snabb återhämtningen blir är direkt relaterat till 

längden på cirkulationsstoppet. Efter 15 min total syrebrist vid hjärtstopp, är upp till 95 

procent av hjärnvävnaden skadad. Ischemisk celldöd karaktäriseras av en fördröjning mellan 

skadan/händelsen och manifestationen av cellskadan som kan uppträda allt från några timmar 

till fyra dagar senare beroende på syrebristens längd, var i hjärnan skadan uppstår och vilken 

celltyp det handlar om. Ett flertal förändringar inträffar till följd av syrebrist i hjärnan:  

 

●  Syrebristrelaterad depolarisation leder till påverkan på intra- och extracellulära   

    elektrolytbalansen.  

●  pH sjunker, vilket försämrar cellfunktionen och leder till ödem efter ett visst antal minuter. 

●  Glutamat (en neurotransmittor) frisätts, vilket resulterar i en patologisk process där 

    destruktiva enzymer aktiveras och bryter ner neuronal vävnad. 

●  Fria radikaler frisätts och det produceras kväveoxid vilket ger ett sönderfall av celler. 
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●  Dysfunktion av mitokondrierna leder bl. a till brist på energiöverskott och  

     överproduktion av fria radikaler. 

●  Cytoskeleton bryts ned vilket resulterar i att celler inte kan bibehålla sin struktur. 

●  Proteinsyntesen blir hämmad (Busl & Greer, 2010). 

 

Reperfusion i hjärnan efter cirkulationsstopp  

När den spontana cirkulationen återvänder och syreförsörjningen samt den metaboliska 

aktiviteten är återställd, innebär inte detta automatiskt att cellnedbrytningen upphör.  

En snabbt övergående period (ca 15 min) av hyperemia, då blodflödet är 2-3 ggr högre än 

normalt, uppträder då den spontana cirkulationen återfås. Denna ersätts snart av en mer 

utdragen period, ca 6-24 tim, av global och multifokal hypoperfusion, då blodflödet istället är 

30-50 procent av normalt blodflöde. Flertalet konsekvenser av det minskade blodflödet i 

hjärnan inträffar på den mikrocirkulatoriska nivån. Studier har visat att stas av blodflödet i 15 

min resulterade i ett misslyckat återflöde på mikrocirkulatorisk nivå, vilket involverade upp 

till 50 procent eller mer av den totala hjärnmassan. Resultatet av obalansen mellan blodflödet 

och det faktiska syrebehovet till vävnaden framkallar troligen en sekundär hypoxi (syrebrist). 

(Busl & Greer, 2010). 

 

En studie av van der Post et al. (2002) undersökte effekten av olika nivåer av hypoxi som en 

orsak för kognitiv försämring. Försöksgruppen utgjordes av 12 friska frivilliga som fick andas 

in en gasblandning av luft/N2 genom mask som bibehöll en perifer saturation (syremättnad) 

på antingen >97 procent (placebo, normal andning), 90 procent eller 80 procent i två timmar 

och tio min. Ett urval av kognitiva och neuropsykologiska tester användes och en signifikant 

minskning av antalet korrekta svar kunde ses då saturationen var 80 procent jämfört med 

saturation 90 procent. De ogynnsamma effekterna försvann direkt då masken avlägsnades. 

Däremot uppvisades bättre resultat då det gällde reaktionstid vid saturation 80 procent än vid 

90 procent. Resultaten pekade på att hypoxi minskar kognitiv prestation med framför allt 

påverkan på minne samt processer gällande beslutsfattning, men då försöksgruppen var så 

pass liten var det svårt att dra generella slutsatser. 

 

 

Kognitiva funktioner  

 

 I Egidius termlexikon förklaras begreppet kognitiv: ”1. om sådant som har med information, 

kunskap och tänkande att göra i motsats till emotion och motivation 2. psykisk, sådant som 

gäller upplevande och medveten erfarenhet överhuvudtaget; i denna betydelse innefattas ofta 

uppfattningen att människan till hela sin natur är rationell, tänkande, och  att känslor och 

motiv är förståndsmässiga, kognitiva, till sin natur och funktion.” (Egidius, 2002, s.124). 

Lundh, Montegomery och Waern beskriver fyra typer av kognitiva processer; 

perceptionsprocesser, minnesprocesser, tankeprocesser och språkliga processer (enl Almén, 

2007).  De tre första sammanfattas i boken: 

 

Perceptionsprocesser: Perception innefattar hur vi uppfattar intryck genom våra sinnen. En 

process inom detta område kan vara förmågan att selektera bland intrycken och förkasta det 

som inte är relevant. En störning här kan handla om problem att uppfatta ”den röda tråden”. 

 

Minnesprocesser: Här beskrivs korttidsminne, även kallat arbetsminne, som sparar 

information tillfälligt för att kunna klara av aktuella uppgifter, samt långtidsminne som i stor 

utsträckning lagrar information permanent. Minnet kan delas in i fem kategorier; episodiskt 

minne (behandlar personliga händelser), semantiskt minne (faktakunskaper), procedurellt 
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minne (om hur praktiska färdigheter skall utföras), perceptuellt minne (sinnesintryck och 

igenkänning) och slutligen prospektivt minne (minne som gäller planering och utförande).  

 

Tankeprocesser: Här behandlas t.ex. hur vi löser problem, resonerar, analyserar, reflekterar 

och drar slutsatser. Tankeprocesser kan vara både rationella och logiska likaväl som icke-

målinriktade som vid associerande, fantiserande och drömmande (Lundh et al., 1992, 

refererad i Almén, 2007)  

 

 

Aktiviteter i Dagliga Livet (ADL) 

 

ADL innefattar aktiviteter som är gemensamma för i stort sett alla människor och som vi 

måste utföra regelbundet för att leva ett självständigt liv (Hulter Åsberg, 1990). Detta 

inkluderar egenvård, skötsel av hemmet och kommunikation då dessa aktiviteter ofta utgör 

basen för andra former av sysselsättning. Med en aktivitet (sysselsättning) menas en avsiktlig 

och målmedveten handling vilket består av en interaktion mellan en person/subjekt och en 

uppgift/objekt i ett specifikt sammanhang. Det betyder att uppgiften i sig formulerar kraven 

och påverkar hur en person presterar i den specifika aktiviteten. Att utföra en aktivitet (att 

göra) förutsätter att personen har kapacitet att utföra den (att kunna), kan uppfylla kraven  

aktiviteten ställer (att veta hur) och är kapabel att utföra aktiviteten när det är nödvändigt (att 

vilja/måste göra) (Sonn,Törnquist & Svensson, 1999). 

 

Dagliga livets aktiviteter delas in i fyra olika delaktiviteter; personlig ADL, instrumentell 

ADL, ADL för att delta i samhällslivet samt ADL för att utföra fritt valda aktiviteter. 

 

Personlig ADL (P-ADL) innefattar grundläggande personliga behov såsom att; 

- äta och dricka 

- förflytta sig (kort förflyttning av kroppen, t ex från säng till stol) 

- klä på och av sig 

- göra toalettbesök och byta inkontinensartiklar 

- sköta sin personliga hygien  (tvätta kropp och hår samt kunna torka sig) 

- sköta sin övriga kroppsvård (ex kamma sig, borsta tänderna och raka sig) 

 

 Instrumentell ADL (I-ADL) innefattar de aktiviteter som krävs för att klara sin personliga  

ADL och boende, såsom att;     

- laga mat, där det ingår att planera, plocka fram och undan, bereda, tillaga, duka och diska 

- göra inköp; vilket omfattar att planera inköp och att utföra småinköp såväl som storhandla  

- städa och tvätta 

- transport; att ta sig till hållplats för allmänna kommunikationsmedel, åka buss eller lokaltåg. 

 

ADL för att delta i samhällslivet                    
Innefattar personlig och instrumentell ADL för att kunna hälsa på närstående, för att utöva 

kultur- och fritidsaktiviteter och för att kunna ta sitt samhällsansvar 

 
ADL för att utföra fritt valda aktiviteter                                                                          

Innefattar personlig och instrumentell ADL för att utföra de aktiviteter man önskar och att 

vistas i fritidsboende (Hjälpmedelsguiden, SLL, 2009 och 2010 & Hulter Åsberg, 1990). 
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I Sverige är ADL taxonomi en vedertagen och validierad metod att mäta ADL. Det används i 

olika syften, bl. a i kliniskt arbete på individuell nivå där förändringar mäts över tid (vid 

ankomst, hemgång och vid uppföljning), liksom då man sätter upp målprofiler och/eller för 

bedömning av prestationsförmåga vad gäller aktiviteter i olika miljöer. ADL taxonomin är 

indelad i tre nivåer; sysselsättningsformer, aktiviteter och funktioner och består av de 

aktiviteter som är beskrivna ovan. Dessa aktiviteter kan betraktas som vanliga och generella 

för de flesta människor och räknas därför till basen vad gäller aktiviteter i dagligt liv (Sonn, 

Törnquist & Svensson, 1999). 

 

 

Livskvalitet och hälsa 

 

Inom hälsovetenskapen, vårdvetenskapen och folkhälsovetenskapen är livskvalitet, hälsa och 

välbefinnande grundläggande begrepp, men det saknas allmänt vedertagna definitioner på vad 

dessa begrepp betyder. Vanligtvis brukar hälsa och livskvalitet likställas med välbefinnande 

(Svensson & Hallberg, 2010).  Sarvimäki (2006) fann att det förekom ett flertal beskrivningar 

av livskvalitet och välbefinnande som antingen hade ett alltför snävt fokus på den subjektiva 

känslan av det sistnämnda, alternativt delade upp människan i olika delar. Författaren till 

studien ville finna en djupare förståelse för mänskligt välbefinnande med utgångspunkt av att 

vara människa, att finna en balans i det dagliga livet med alla dess växlingar. Hallberg (2010) 

beskriver att ett holistiskt förhållningssätt kan bidra till att synen på hälsa vidgas; tankar, 

upplevelser och känslor samt icke mätbara fenomen innefattas i detta synsätt där kropp och 

själ kan ses nära sammanlänkade. 

  

Världshälsoorganisationens (WHO, 2011) definition av hälsa från 1948 lyder: ”Health is a 

state of complete physical, mental and social well-being and  not merely the absence of 

disease or infirmity”. Socialstyrelsen (2009) använder begreppet hälsorelaterad livskvalitet 

som beskrivs utifrån fysiska, psykiska och sociala synvinklar samt det allmänna 

välbefinnandet. Detta görs utifrån ett patientperspektiv där patienten själv får bedöma och 

skatta sin hälsa. Enligt Sullivan och Tunsäter (2001) är hälsorelaterad livskvalitet det mått 

man oftast använder då man tittar på funktion och välbefinnande vid ohälsa, sjukdom och 

behandling. Detta effektmått kan vara till hjälp i behandlingsstudier då den styrker kliniskt 

viktiga förändringar i hur patienten mår och fungerar i vardagen.  

 

Mätinstrument  

Standardiserade livskvalitetsmått har använts i kliniska studier och läkemedelsprövningar 

sedan 1990-talets senare del, efter att ha utvecklats och prövats i internationella samarbeten 

mellan läkare och metodexperter under ett par decennier. ”Etablerade livskvalitetsmått i 

sjukvården är alltid multidimensionella, kvantitativa och uppbyggda enligt psykometrisk teori 

till sammansatta skalor, profiler och index med känd reabilitet, validitet och känslighet för 

kliniskt relevanta förändringar” (Sullivan & Tunsäter, 2001, sid 4432). 

 

Det finns flera mätinstrument inom hälsorelaterad livskvalitet, varav en del mer 

tillståndsspecifika (symtom, besvär, konsekvenser) och andra mer generella (fysisk/psykisk 

hälsa, välbefinnande).  Det mest tillämpade generella effektmåttet är SF-36, en hälsoenkät där 

frågor ställs runt fysiska hälsokomponenter; fysisk funktion, funktionsinskränkningar, smärta, 

allmän hälsa samt psykiska hälsokomponenter; vitalitet, social funktion, känslomässiga 

begränsningar och psykiskt välbefinnande (Sullivan & Tunsäter, 2001).  
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Känsla av sammanhang (KASAM) 

KASAM är ett begrepp som utvecklats av den medicinske sociologen Aaron Antonovsky. När 

en människa ställs inför en stressor, leder det till ett spänningstillstånd som måste hanteras. 

Detta kan i sin tur leda till hälsa alternativt olika grader av ohälsa beroende på hur 

framgångsrik hanteringen är. Tre centrala komponenter nämns för att uppnå KASAM; 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

 

Begriplighet handlar om i vilken grad man uppfattar inre och yttre stimuli som något 

förnuftsmässigt gripbart, något man kan ordna och strukturera för sig själv snarare än 

motsatsen, d.v.s. kaos, slumpmässighet, något oförklarligt.  

 

Hanterbarhet handlar om upplevelsen av att ha resurser att möta de krav som man uppfattar 

ställs av dessa stimuli. Dessa resurser behöver inte nödvändigtvis komma från en själv, utan 

kan handla om en make, Gud, läkaren eller dylikt, men som man räknar med och litar på. 

 

Meningsfullhet handlar om i vilken utsträckning livet har en känslomässig innebörd vilket 

betyder att dessa krav blir en utmaning att söka mening i och värda att engagera sig i 

(Antonovsky, 2005). 

 

I en studie gjord i Danmark ville man se om patienter som skattat låg livskvalitet kunde 

förbättras om de fick hjälp med läkning av hela deras livssituation med hjälp av en ökad 

känsla av sammanhang utifrån Antonovsky´s salutogenes. Femtiofem patienter med låg eller 

väldigt låg självskattad livskvalitet valdes ut och blev behandlade med kliniskt holistisk 

medicin (medveten psykodynamisk terapi kombinerat med kroppsarbete) under 2004-2005. 

Efter avslutad behandling upplevde 56 procent av patienterna en klar förbättring på flertalet 

områden, och den effekten höll i sig vid kontroll ett år senare. När artikelförfattarna 

kombinerade hälsa (både fysisk och psykisk), livskvalitet och förmåga (bl. a socialt, 

arbetsmässigt och sexuellt) såg man att livet som helhet hade förbättrats markant, vilket är 

karaktäristiskt för salutogenesen (Ventegodt et al., 2007). 

 

 

Sjuksköterskans stödjande funktion 

 

I hälso- och sjukvården bör patientens individuella behov, förutsättningar, förväntningar, 

värderingar, kunskaper och erfarenheter tillgodoses. Närstående bör få sina behov av kunskap 

om situationen tillgodosedda och göras delaktiga i sin stödjande funktion. De behöver stöd i 

att hantera olika frågor och krav som uppstår. Förmedlingen av kunskap bör leda till att 

patienten skall kunna hantera sin situation och uppnå oberoende i dagligt liv (Socialstyrelsen, 

2009).  

 

Kirkevold (2000) har analyserat omvårdnadsteoretikern Dorothea Orems egenvårdsteori. 

Huvudtesen är att i allmänhet har människor förmåga och motivation att målinriktat tillvarata 

och främja den egna hälsan samt att förebygga sjukdom. I fokus för teorin är tre begrepp: 

egenvård, egenvårdsbehov och egenvårdskrav. Egenvårdens syfte är att tillgodose individens 

egenvårdsbehov. Dessa kan indelas i universella behov (den mänskliga funktionens 

grundläggande behov), utvecklingsmässiga behov (utvecklingsprocesser, specifika 

utvecklingsrelaterade tillstånd eller händelser) och hälsorelaterade behov (sjukdom, skador, 

specifika tillstånd eller funktionshinder). 
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I samband med obalans kan egenvårdskraven överstiga individens förmåga att kunna utföra 

de handlingar som underhåller och främjar liv, hälsa och välbefinnande. I dessa fall ansvarar 

omvårdaren för att denna brist kompenseras. Patienten bör få hjälp att så långt det är möjligt 

återfå sin egenvårdskapacitet. Omvårdnaden bör inriktas på att förstärka patientens förmåga 

till egenvård och vara behjälplig där individen själv, eller med hjälp av anhöriga, inte har 

möjlighet att utföra en aktivitet. Sjuksköterskan behöver kunna bedöma patientens 

egenvårdskrav samt resurser, klargöra eventuella brister och utifrån denna bedömning göra en 

plan med målinriktade lämpliga omvårdnadsåtgärder (Orem, enligt Kirkevold, 2000). 

 

Enligt Mattila, Kaunonen, Aalto, Ollikainen och Åstedt-Kurki (2010) undersöktes patienters 

upplevelse av sjuksköterskans stödjande funktion. Studien visade att patienterna var mer 

nöjda med det känslomässiga stödet än det informativa. Brister i det informativa stödet för att 

klara av sin egenvård kunde tyda på att sjuksköterskan under vårdtiden inte hade tagit reda på 

patientens individuella strategier och egenvårdsmetoder. 

 

I Ontario utfördes en studie för att fastställa effekten av problemlösande rådgivning eller stöd 

via telefon för att förbättra den psykosociala anpassningsförmågan till sjukdom. En 

randomiserad kontrollerad studie genomfördes där 27 polikliniker runt Ontario Hospital 

ingick. Nyremitterade patienter med en kronisk sjukdom som krävde medicinsk uppföljning i 

över ett år valdes ut. Patienter fick fylla i ett självskattningsformulär med frågor rörande 

psykosocial anpassningsförmåga till sjukdom. De med lågt poängtal randomiserades sedan för 

besök hos sjuksköterska, telefonsamtal av sjuksköterska eller ingenting alls utöver sina 

läkarbesök. Resultatet visade att de patienter som fick uppföljning av sjuksköterska, antingen 

via besök eller telefon, uppvisade bättre resultat vad gällde hur de såg på sin sjukdom än de 

patienter som fått den konventionella behandlingen, det vill säga endast läkarbesök. De 

upplevde sjukdomen bland annat mindre stressfull och mer hanterbar.  Då det gällde de 

psykosociala huvudeffekterna framkom att gruppen som fått stöd via telefonsamtal visade på 

den största förbättringen när det gällde psykologiska svårigheter; de upplevde mindre ilska, 

depression, skuld och oro. Patienterna som fick rådgivning (besök hos sjuksköterska) 

uppvisade förbättring gällande kognitivt coping-beteende; de kunde oftare se den positiva 

sidan av situationen, övervägde oftare alternativ och tycktes i större utsträckning acceptera 

situationen än patienterna i de båda andra grupperna (Roberts et al., 1995) 

 

 

Problemformulering 
 

Ett hjärtstopp leder till vävnadspåverkan i hjärnan till följd av den syrebrist som uppstår, men 

längden på cirkulationsstoppet är avgörande för allvaret av denna påverkan (Busl & Greer, 

2010). Det är viktigt att inhämta kunskap om hur patienter som drabbats av hjärtstopp mår 

och klarar av sin vardag sedan de lämnat sjukhuset, för att kunna ge det stöd de behöver för 

att kunna återgå till ett så normalt liv som möjligt. 
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SYFTE 

 

Syftet var att beskriva livssituationen hos patienter som drabbats av hjärtstopp. 

 

Frågeställningar 

 

Hur påverkas livskvaliteten? 

Hur påverkas den kognitiva funktionen? 

Hur påverkas aktiviteter i dagligt liv? 

 

 

 

METOD 
 

 

En forskningsöversikt valdes som metod för att få en överblick av det aktuella kunskapsläget 

inom problemområdet. Enligt Forsberg och Wengström (2008) benämns forskningsöversikt 

som ett systematiskt sätt att söka, kritiskt granska samt göra en sammanställning av 

litteraturen. Redovisningen av data grundas på aktuella vetenskapliga tidskriftsartiklar eller 

vetenskapliga rapporter. Backman (2008) anser att översiktens forskningsprocess kan bestå av 

frågeställning, problemformulering, litteratursökning, evaluering, tolkning och rapportering. 

Behovet av en forskningsöversikt skulle kunna vara att söka vetenskapligt stöd för en praktisk 

tillämpning (Backman, 2008). 

 

 

Urvalskriterier 

 

Urvalskriterierna var vuxna patienter (över 19 år) som vårdats på akutsjukhus efter hjärtstopp 

utanför sjukhus. Det skulle vara primärstudier i ”fulltext”, skrivna på engelska eller svenska 

från de senaste 10 åren. Studierna skulle ha tillstånd av en etisk kommitté alternativt att etiska 

överväganden gjorts.  

 

 

Datainsamling 

 

Artikelsökning genomfördes i databaserna PubMed och CINAHL. Översättning av sökord 

från svenska till engelska skedde med hjälp av Svensk MeSH. Användning av Booleska 

sökoperatorn gjordes i enlighet med Willman, Stoltz och Bathsevani (2006). Sökorden var: 

cardiac heart arrest, heart arrest, cardiac arrest, cognitive disorders, cognitive dysfunction, 

quality of life och daily life. Dessa sökord användes i olika kombinationer. Sökord som 

användes var för sig omfattade ett alltför stor antal artiklar. En separat sökning gjordes i 

efterhand på activities of daily living tillsammans med heart arrest vilket inte gav några nya 

objekt. Artiklar valdes ut, först genom att titta på titlarna, för att därefter gå vidare och läsa 

abstracts. Om innehållet verkade relevant för syftet lästes artikeln i sin helhet, och valdes ut 

respektive ratades därefter. Artikelsökningen redovisas i tabell 1, men då författarna till 

föreliggande arbete endast fann dubbletter i  CINAHL, valdes att endast ta med sökningarna i 

PubMed. 
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Tabell 1. Redovisning av artikelsökningen 

Databas/ 

datum 

Sökord Träffar Granskade 

artiklar 

 

 

Inkluderade 

artiklar 

PubMed 

   110126 

Out-of-hospital 

cardiac arrest AND 

cognitive disorder 

 

11 4 4 

PubMed 

110131 

Cognitive 

dysfunction AND 

cardiac heart arrest 

24 7 2 

 

PubMed 

110202 

Quality of life AND 

cardiac heart arrest 

163 14 8 

PubMed 

110331 

Cardiac heart arrest 

AND daily life 

33 9 1 

 

   

Bearbetning och analys av data  

 

Författarna till föreliggande arbete har läst igenom utvalda artiklar tillsammans och var för 

sig. Understrykningar samt egna noteringar har gjorts för att underlätta påföljande bearbetning 

av texten. Allt eftersom artiklarna bearbetats har de förts in i resultatet i löpande text för att 

sedan sorteras in under rubriker som skapats utifrån frågeställningarna. Artiklarna har 

sammanställts i en matris (bilaga I), och analyserats efter ett modifierat bedömningsunderlag 

enligt SBU och SSF (1999) samt William, Stoltz och Bathsevani (2006). Engelskt lexikon har 

använts samt loggbok har fortlöpande förts över de olika delarna i processen. 

 

 

Forskningsetiska överväganden  

  

Det är viktigt att studierna som väljs ut har tillstånd från en etisk kommitté alternativt att 

noggranna etiska överväganden har utförts. Alla resultat som stödjer eller inte stödjer 

hypotesen ska presenteras. Resultatet ska heller inte fabriceras eller förvanskas i enlighet med 

Forsberg och Wengström (2003). Detta har författarna haft i åtanke under arbetets gång. 
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RESULTAT 

 

 

Resultaten kommer att presenteras under rubriker som utgår från frågeställningarna: 

livskvalitet, kognitiva funktioner och aktiviteter i dagligt liv. Aktiviteter i dagligt liv delades 

in i ytterligare underrubriker som rörde personlig alternativt instrumentell ADL där detta 

tydligt framgick i artiklarna.  

 

 

Livskvalitet 

 

Wachelder et al. (2009) fann i sitt resultat en försämring i livskvaliteten hos ca en fjärdedel av 

patienterna som drabbats av hjärtstopp. Majoriteten hade ett lägre deltagande i det sociala 

livet jämfört med befolkningen i stort. I en studie gjord i Lund fick patienterna bedöma sin 

livskvalitet ca sju månader efter överlevt hjärtstopp och hypotermibehandling. Nivå av 

upplevt hälsostatus mättes hos de 43 inkluderade patienterna. Dessa fick gradera sitt 

hälsostatus på en skala från noll till 100 innefattande fysisk, psykisk och social hälsa och där 

100 var bästa tänkbara värde. Knappt 75 procent av patienterna skattade sig över 70 procent, 

varav 25 procent skattade sig mellan 90-100 procent (Cronberg, Lilja, Rundgren, Friberg & 

Widner, 2009).  

 

Saner, Rodriguez, Kummer-Bangerter, Schüppel och von Planta (2002) undersökte 

livskvaliteten hos femtio patienter upp till sex år efter deras hjärtstopp. I studien användes 

strukturerade intervjuer för sociodemografiska och medicinska data, frågeformulär från fyra 

bedömningsinstrument samt en kontrollgrupp. Inga signifikanta skillnader kunde påvisas 

avseende oro, depression, vitalitet, allmänt välbefinnande och självkontroll i jämförelse med 

kontrollgruppen. Signifikanta försämringar framkom gällande fysisk rörlighet, energinivå, 

känslomässiga reaktioner och sömnmönster. Dessa negativa faktorer hade dock sammantaget 

liten effekt på livskvaliteten. Inte heller Torgersson et al. (2010) kunde påvisa någon 

signifikant skillnad i livskvalitet hos patienterna med hjärtstopp jämfört med den norska 

referenspopulationen. Liknande resultat fann även Harve et al. (2007) där tio patienters 

funktionella status och livskvalitet undersöktes femton år efter deras hjärtstopp. Resultatet 

visade att sju av åtta patienter upplevde sin livskvalitet som tillfredsställande. 

 

Den hälsorelaterade livskvaliteten hos patienter som drabbats av hjärtstopp var till en början 

sänkt enligt en studie av Lundgren-Nilsson, Rosén, Hofgren och Stibrant-Sunnerhagen 

(2005). Denna förbättrades dock markant efter ett år, speciellt då det gällde fysisk förmåga, 

sömn samt emotionellt. Förutom mätning av hälsorelaterad livskvalitet användes en skala för 

att mäta tillfredsställelsen med livet, som även den visade låga resultat vid första mätningen 

som ägde rum då patienten fortfarande låg på sjukhus. Trots en förbättring var 

tillfredsställelsen med livet mycket lägre än i övriga svenska befolkningen och det förekom 

större problem med brist på energi bland patienterna med hjärtstopp. 

 

Horsted, Rasmussen, Meyhoff och Nielsen (2007) undersökte långtidsöverlevnaden och 

livskvaliteten efter hjärtstopp utanför sjukhus. Trettiotre patienter som inkluderades i studien 

blev intervjuade utifrån två värderingsinstrument gällande hälsan samt minnet. Det fanns 

ingen signifikant skillnad i livskvalitet jämfört med nationella normer. Däremot var två 

aspekter i värderingsskalan sämre än normen, nämligen de roll-fysiska och roll-emotionella. 

Inte heller Bunch et al. (2003) kunde finna någon skillnad i livskvalitet mellan patienter som 

drabbats av hjärtstopp och en likvärdig grupp i normalbefolkningen, förutom då det gällde 
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vitaliteten som skattades lägre i interventionsgruppen. En koppling kunde ses mellan en 

allvarligare grad av glömska och försämrad generell hälsa. 

 

I en retrospektiv studie som inkluderade patienter som vårdats på en rehabiliteringsklinik efter 

ett hjärtstopp, fann Middelkamp et al. (2007) ett starkt samband mellan längden på 

medvetslöshet och påverkan på livskvalitet samt deltagande i det sociala livet. Längre 

medvetslöshet var förenligt med sämre värden. Även posttraumatisk amnesi i det initiala 

skedet påverkade livskvaliteten negativt. 

 

I en studie av Moulaert, Wachelder, Verbunt, Wade och van Heugten (2010) undersöktes 

vilka faktorer som påverkade livskvaliteten efter ett hjärtstopp. Åttioåtta personer som haft 

hjärtstopp utanför sjukhus fick svara på ett formulär angående den fysiska och mentala 

livskvaliteten. Sextiotre av patienterna svarade på formuläret och tiden efter hjärtstoppet till 

intervjun var i genomsnitt trettiosex månader. Fysisk livskvalitet påverkades signifikant av 

kognitiva besvär, svårigheter med I-ADL, posttraumatisk stress och trötthet och den mentala 

livskvaliteten av framför allt oro/depression, trötthet och kognitiva besvär. 

 

Bremer, Dahlberg och Sandman (2009) intervjuade nio patienter om deras välbefinnande efter 

att ha överlevt ett hjärtstopp utanför sjukhus. Resultatet från intervjuerna visade på vad som 

kunde påverka upplevelsen av ett överlevt hjärtstopp. De beskrev ett plötsligt och ogripbart 

hot, ett förbryllande uppvaknande och förlust av sammanhang. Vidare framkom minnes-

luckor, existentiell osäkerhet och en känsla av sårbarhet. Välbefinnande uppnåddes slutligen 

genom en känsla av sammanhang och mening med livet. 

 

 

Kognitiv funktion 

 

I en studie beskrev Peskine, Rosso, Picq, Caron och Pradat-Diehl (2010) hur de neurologiska 

följderna av syrebrist i hjärnan yttrade sig efter ett hjärtstopp allt från ett till tio år tidigare. 

Framförallt påverkades den exekutiva förmågan (verkställande förmågan, ex planering) 

negativt. Andra följder som kunde uppstå var minnesnedsättning och beteendestörningar, 

såsom emotionell labilitet, impulsivitet eller bristande känslomässiga uttryck. Detta framkom 

också i studien som Torgersen et al. (2010) genomfört, där hälften av patienterna hade någon 

form av kognitiv dysfunktion vid kontroll ca två år efter ett hjärtstopp. Framför allt sågs 

skillnader då det gällde den exekutiva funktionen och korttidsminnet jämfört med 

befolkningen i stort. Däremot sågs inga signifikanta skillnader då det kom till bland annat 

reaktionstid och långtidsminne. 

 

Cronberg et al. (2009) visade att en knapp fjärdedel av patienterna uppvisade milda kognitiva 

defekter i de tester som rörde detta område, drygt en tredjedel hade måttliga svårigheter inom 

något enstaka område och sex av 43 patienter hade avsevärda minnessvårigheter. Enligt 

Wachelder et al. (2009) upplevde var femte patient kognitiva svårigheter ett till sex år efter ett 

hjärtstopp. 

 

Över hälften av patienterna hade påverkan på den kognitiva funktionen enligt Lundgren-

Nilsson et al. (2005), men denna förbättrades signifikant under de första 45 dagarna för att 

sedan vara ungefär densamma vid ettårskontrollen. Cirka en tredjedel hade då kvarstående 

kognitiva problem. Liknande resultat fann van Alem, de Vos, Schmand och Koster (2004) i 

sin studie, som visade en kognitiv försämring hos upp till en tredjedel av patienterna som haft  
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ett hjärtstopp (11-28 procent). Nästan alla testresultat låg statistiskt signifikant under referens-

gruppens resultat. 

 

I en svensk studie följdes 22 patienter upp två år efter ett hjärtstopp. Över hälften var 

beroende av hjälp social-kognitivt, framför allt då det gällde minne och problemlösning. 

Uppmärksamhet, koncentration, uppfattning om den egna prestationsförmågan hörde också 

till de kognitiva funktioner som påverkades mest (Hofgren, Lundgren-Nilsson, Esbjörnsson & 

Sunnerhagen, 2008). Liknande resultat sågs hos Harve et al. (2007) där hälften av patienterna 

hade vissa kognitiva svårigheter, framförallt lättare minnesproblem. I den studien undersöktes 

patienter som upplevt hjärtstopp 15 år tidigare. Hos nio av tio patienter fanns ingen förändring 

i neurologiskt status jämfört med ett år efter hjärtstoppet. Hos en patient hade det skett en 

förbättring. 

 

Bunch et al. (2003) jämförde minnesfunktionen hos patienter som överlevt ett hjärtstopp med 

en frisk kontrollgrupp bestående av äldre personer. Patienterna som haft ett hjärtstopp 

rapporterade mer minnessvårigheter än kontrollgruppen, dock sågs en förbättring av den 

självrapporterade minnesfunktionen hos dessa patienter under den långtidsuppföljning som 

gjordes. Ingen skillnad kunde konstateras då det gällde långtidsminnet mellan 

interventionsgruppen och kontrollgruppen. Samma resultat fick Horsted et al. (2007) när det 

kom till långtidsminnet.  De kunde påvisa minnesnedsättning hos två av 33 patienter. 

 

 

Aktiviteter i dagligt liv (ADL) 

 

Peskine et al. (2010) visade i sin studie att motoriken kunde påverkas genom överaktivitet av 

vissa muskler eller muskelgrupper varpå ofrivilliga rörelser kunde uppstå. Det kunde även bli 

ett ökat spänningstillstånd i muskler eller muskelgrupper. I studien framkom att 14 av 

patienterna var beroende av hjälp i dagligt liv, medan 16 klarade sig själva förutom vid mer 

komplexa uppgifter.  

 

Av tjugo patienter som vårdats på rehabiliteringsklinik efter hjärtstopp två-sju år tidigare var 

två patienter totalt beroende av andra för att klara av dagligt liv, och endast tre var helt 

oberoende. Tio bodde hemma utan utomstående hjälp, tre behövde hjälp från andra, och en 

hade fått flytta till omsorgsboende (Middelkamp et al., 2007). 

 

van Alem et al. (2004) fann i sin studie att de flesta (81 procent) av patienterna uppvisade en 

liten, eller ingen ADL-begränsning alls, sex månader efter sitt hjärtstopp. Sju patienter (12 

procent) var begränsade, men kapabla att ta hand om sig själva och sju procent var helt eller 

delvis beroende av andras hjälp. 

 

Fyra av nitton patienter med hjärtstopp uppvisade hjärnskada till följd av syrebristen efter sex 

månader. Av dessa fyra hade en person lättare neurologisk funktionssättning och en hade 

medelmåttig, de andra två hade allvarlig neurologisk funktionssättning. En högre andel av 

dem som överlevt hjärtstopp upplevde mer uttalade problem inom vissa dimensioner 

(rörlighet, egenvård, vanliga aktiviteter, smärta/obehag) än kontrollgruppen bestående av 

andra patienter som vårdats på intensivvårdsavdelning (Granja, Cabral, Texiera Pinto och 

Costa-Pereira, 2002). 
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Personlig ADL 

Enligt Cronberg et al. (2009) kunde det inte ses någon anmärkningsvärd funktionsnedsättning 

i 36 av de 43 fallen då det gällde motoriskt neurologstatus. Tre personer var i behov av 

rullstol efter hjärthändelsen, varav en var beroende av assistans dygnet runt. Fyra personer 

hade antingen spastisk gång eller en paretisk arm eller hand. Wachelder et al. (2009) fann att 

ett par av de 63 patienter som var med i studien hade problem med P-ADL . 

 

I en studie gjord av Hofgren et al. (2008) klarade sig de flesta av de 22 patienterna 

självständigt då det gällde att gå (inklusive gå i trappor), att ta sig till och från 

sängen/toaletten samt att klara sina toalettbesök. De uppgifter som krävde de största 

hjälpinsatserna var att duscha, att klä sig och att ta hand om sitt utseende. 

 

Harve et al. (2007) undersökte tio patienters funktionella status och livskvalitet efter 

hjärtstopp utanför sjukhus femton år tidigare. I resultatet framkom att alla tio patienter som 

ingick i studien bodde hemma och var ADL-mässigt oberoende av hjälp. 

 

Instrumentell ADL 

Enligt Lundgren-Nilsson et al. (2005) var strax över hälften beroende av hjälp med I-ADL ett 

år efter sitt hjärtstopp, och nio av 26 personer hade fått antingen flytta till omsorgsboenden, 

alternativt hade personlig assistans för att klara de dagliga aktiviteterna. 

 

Fyra av 14 personer som bodde hemma var beroende av stöd utifrån avseende social-kognitiv 

ADL på grund av minnessvårigheter, svårigheter med problemlösning och social interaktion 

(Hofgren et al., 2008).  

 

 

 

DISKUSSION 

 

 

Metoddiskussion 

 

Syftet med denna studie var att belysa hur patienternas livssituation ser ut efter ett hjärtstopp 

med fokus på hur de klarar sitt dagliga liv och hur de upplever sin livskvalitet. Författarna 

anser att det saknas kunskap om vilka insatser som är nödvändiga för en god rehabilitering, 

varför det är viktigt att samla kunskap om vad patientens behov verkligen består i. Författarna 

valde forskningsöversikt som metod, för att få en samlad bild över forskning inom området 

(Forsberg & Wengström, 2003). Studierna som användes var gjorda under de senaste tio åren, 

vilket ger en god bild av det aktuella läget inom forskningsområdet. De flesta studier var från 

Norden och övriga från Europa med undantag av en som var från USA. Dessa länder har 

liknande levnadssätt, varför författarna anser att resultaten i denna studie går att applicera på 

svenska förhållanden.  

 

Avsikten var att använda endast studier med patienter som drabbats av hjärtstopp utanför 

sjukhus. I en av studierna hade dock nio av 51 patienter haft hjärtstopp på sjukhus (Lundgren 

et al., 2005). Författarna till den studien gjorde inte någon skillnad på dessa patienter varför 

det är svårt att veta om det påverkade resultatet.  

 

Eftersom syftet var att beskriva patientens livssituation efter ett hjärtstopp hade intervjuer 

kunnat vara värdefullt som metod. Detta valdes dock bort på grund av att patientunderlaget är 
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litet och att det därför skulle ta alltför lång tid att samla material. En kvalitativ metod innebär 

dessutom många ställningstaganden som forskare i val av intervjumetod och frågor, beslut om 

när tillräckligt med material samlats in samt goda förutsättningar att tolka den information 

som framkommit (Forsberg & Wengström, 2003). 

 

En begränsning med forskningsöversikten har varit svårigheten att finna artiklar som tydligt 

beskrev patienters livssituation efter ett hjärtstopp. Detta har lett till att vissa studier tagits 

med där forskningsresultatet inte varit tillräckligt detaljerat kring dessa data. Vissa artiklar såg 

dessutom ut att vara användbara till en början, men visade sig vid närmare granskning 

fokusera på utvärdering av instrument för bedömningar av livskvalitet och kognitiva 

funktioner istället för resultat av bedömningar. Författarnas oerfarenhet kan ha bidragit till att 

allt relevant material inte tagits med. Sökorden som användes gav artiklar som svarade mot 

syftet men andra sökord eller kombinationer hade möjligen lett till ett bredare underlag. Dock 

anser författarna att syftet har besvarats. 

 

Det är möjligt att fler artiklar skulle uppnås om urvalet även inkluderat barn och patienter med 

hjärtstopp på sjukhus. Barn valdes bort med motiveringen att författarna till föreliggande 

enbart arbetar med vuxna patienter och då vården av dessa olika grupper skiljer sig en del åt. 

Då det gäller hjärtstopp på sjukhus kan behandling av denna grupp sättas in omedelbart av 

specialutbildad personal vilket troligen påverkar resultatet. De studier vi fann med mer 

allmänna sökord handlade om patienter med hjärtstopp utanför sjukhus. 

 

Litteratursökningen genomfördes i Pubmed och Cinahl då dessa är breda och täckande 

databaser inom medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2003).  Manuell sökning 

har gjorts i referenslistor på använda artiklar, men dessa har inte givit något ytterligare 

material då studierna antingen varit för gamla alternativt inte varit relevanta för syftet. 

En av artiklarna kunde författarna inte finna vara granskad av etisk kommitté, men den gav 

värdefull information varför författarna valde att ändå ta med denna. 

 

Lexikon för översättning av engelska till svenska har använts, både i bokform och på nätet 

liksom Svensk MeSH. En engelskspråkig person har konsulterats för att översätta vissa 

begrepp. För att förtydliga vissa svenska begrepp användes Svenska Akademins ordlista. Det 

har varit värdefullt med den loggbok som förts, för att ha kontroll på de olika momenten 

under arbetets gång och ha möjlighet att gå tillbaka. Detta ökar tillförlitligheten i arbetet. 

 

Författarna upplevde kvalitetsgranskningen som svår, framför allt på grund av att studierna 

baserades på relativt små grupper då många av hjärtstoppspatienterna avlider. Ingen av 

studierna inbegrep över 100 patienter och i sju av de kvantitativa studierna var det slutliga 

antalet under fyrtio. Med så litet underlag kan inga generaliserbara slutsatser dras, utan det 

krävs ytterligare forskning för att eventuellt kunna styrka det som framkommit. Då författarna 

inte besitter någon stor erfarenhet av att läsa studier blir också kvalitetsbedömningen svår, 

trots hjälp av granskningsinstrument för detta (SBU & SSF, 1999; samt William, Stoltz och 

Bathsevani, 2006).  

 

 

Resultatdiskussion 

 

Samtliga studier som undersökt den kognitiva funktionen visar på nedsättningar inom detta 

område (Peskine et al., 2010; Cronberg et al., 2009; Wachelder et al., 2009; Lundgren-Nilsson 

et al., 2005; van Alem et al., 2004; Hofgren et al., 2008; Harve et al., 2007; Bunch et al., 2004 
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och Horsted et al., 2007). Busl och Greer (2010) visar på att det blir en vävnadspåverkan i 

hjärnan till följd av syrebristen som uppstår vid hjärtstopp, vilket skulle kunna förklara dessa 

besvär. Skadorna som uppstår är beroende av längden på syrebristen. Det som framför allt 

framkommer i studierna är minnesproblem samt exekutiva svårigheter som exempelvis 

planering och problemlösning. van der Post et al. (2002) finner i sin studie att det är just 

minne och processer gällande beslutsfattning som påverkas vid hypoxi. Flera longitudinella 

studier visar på att många av dessa funktionsnedsättningar dessutom är bestående av 

varierande grad hos patienter som upplevt hjärtstopp (tex Harve et al., 2007; Middelkamp et 

al., 2007; Peskine et al., 2010 och Bunch et al., 2004).  

 

Det som blir mest påtagligt på avdelningsnivå är problemen med korttidsminnet och svårighet 

att följa instruktioner. Vårdpersonalens uppgift är att se var patienten befinner sig och att ge 

anpassad information utifrån detta. Vad är deras behov här och nu i denna fas? Enligt 

Socialstyrelsen (2009) bör patientens individuella behov, förutsättningar, förväntningar, 

värderingar, kunskaper och erfarenheter tillgodoses. Mattila et al. (2010) visade på att 

patienterna upplevde brister i det informativa stödet, medan de var nöjda med det 

känslomässiga stödet. Författarna till föreliggande arbete finner det viktigt att kontinuerligt 

utvärdera vad patienten tagit in och fylla på med information där luckor finns, och ständigt 

arbeta för en förbättring på området. 

 

Utifrån författarnas egna erfarenheter har många patienter till en början problem med 

motoriken. Ofta ses överrörlighet hos dessa patienter, vilket också omnämns i Peskines studie 

(2010). Det gäller här att hitta en bra balans där patienten verkligen stöttas till att göra saker 

självständigt trots att det kan innebära en del ”misslyckanden”. Omvårdnadsteoretikern Orem 

framhåller (enligt Kirkevold, 2000) vikten av att förstärka patientens förmåga till egenvård. 

Sjuksköterskans uppgift blir att bedöma patientens egna förmågor/resurser och därefter 

upprätta en plan med lämpliga åtgärder och mål. 

 

I en studie framkommer att den kognitiva funktionen förbättrades signifikant under de första 

45 dagarna för att sedan hålla sig relativt konstant vid ettårskontrollen (Lundgren-Nilsson, 

2005).  I de andra studierna nämns inget om när förbättringen inträffade. Dock framkommer 

det inte i Lundgren-Nilssons (2005) studie om eventuella insatser gjordes som bidrog till den 

signifikanta förbättringen. Detta är något som författarna till föreliggande arbete anser vore 

intressant att veta mer om, då dessa tror att det är viktigt med tidiga insatser för att bidra till 

en förbättring både kognitivt och motoriskt. Desamma tror också att sjukgymnast och 

arbetsterapeut kan vara goda resurser redan på avdelningsnivå. Paramedicinare arbetar mer 

specifikt med områden som rör det motoriska, ADL-mässiga, förmåga till planering mm. Här 

borde ADL taxonomi vara ett bra bedömningsinstrument, som enligt Sonn et al. (1999) mäter 

den individuella förmågan och eventuella förändringar över tid. Många patienter hämtar sig 

motoriskt relativt fort och kan klara mycket av sin egenvård själva. Detta kan leda till att 

omvårdnadspersonalen missar områden där dessa patienter faktiskt brister, och som en 

paramedicinare har utbildning och erfarenhet att upptäcka.  

 

I andra studier nämns problem med koncentration, uppmärksamhet och uppfattning om den 

egna prestationsförmågan (t.ex. Hofgren et al., 2008). Det senare är något som författarna ofta 

möter i sitt arbete med dessa patienter, att de överskattar sin egen förmåga och ofta önskar 

snar hemgång. Detta kan vålla problem då det många gånger är långa väntetider till 

rehabilitering och patienten hinner gå hem istället, kanske med någon form av hem-

rehabilitering. Många patienter är på grund av sina besvär mer eller mindre beroende av 

andras hjälp vilket också framkommer i ett flertal studier (tex Middelkamp et al., 2007, van 
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Alem et al., 2004 och Lundgren-Nilsson et al., 2005). Det ställer stora krav på de anhöriga 

och leder många gånger till oro hos dessa. Vissa måste lämna sina anhöriga ensamma under 

stora delar av dagen då de själva arbetar.  Det är viktigt att förbereda patienten och anhöriga 

på hur den närmaste tiden kan se ut hemma för att minimera eventuell oro och känslor av 

misslyckande. De står inför en omorientering, livet blir kanske inte som förut, och denna 

omställning tar tid. Författarna till föreliggande arbete tror att dessa patienter och även deras 

anhöriga, skulle vara hjälpta av uppföljning under längre tid med tanke på det trauma de 

genomgått samt de svårigheter som ofta uppstår till följd av detta. Roberts et al. (1995) visade 

på att uppföljning per telefon alternativt besök hos sjuksköterska visade på goda resultat hos 

nyremitterade kroniskt sjuka som bland annat upplevde sin sjukdom mindre stressfull och mer 

hanterbar med hjälp av detta stöd. Vi tror att det finns en vinst i att träffa patienten på 

mottagningsbesök, för att kunna bedöma vad patienten tar in och identifiera vilken slags 

funktionsnedsättning som eventuellt kvarstår ADL-mässsigt och kognitivt.   

 

I den intervjustudie som gjordes av Bremer et al. (2009) framkom bland annat känslor av ett 

ogripbart hot, ett förbryllande uppvaknande och minnesluckor hos dem som drabbats av ett 

hjärtstopp. Det är en process att återta kontrollen och finna ett sammanhang, vilket också 

framkommer hos Antonovsky (2005).   Här kan sjuksköterskan vara ett viktigt stöd för 

patienten genom hela händelseförloppet efter hjärtstoppet, och vara en hjälp att få situationen 

mer begriplig och hanterbar. Den processen kräver tid, vilket ytterligare stärker behovet av en 

långtidsuppföljning av dessa patienter. 

 

I fyra av studierna upplevde patienterna som drabbats av hjärtstopp en försämrad livskvalitet 

och ett lägre deltagande i det sociala livet (Lundgren-Nilsson et al., 2005; Middlekamp et al., 

2007; Wachelder et al., 2009; Cronberg et al., 2009). Här finner författarna till föreliggande 

arbete en risk att patienten drar sig undan sociala sammanhang efter sitt hjärtstopp. Detta 

innebär i sin tur en risk för minskat stöd till familjen från omgivningen, förutom den viktiga 

aspekt det innebär att vara en del av ett sammanhang. Både Socialstyrelsen (2009) och WHO 

(2011) beskriver hälsa och hälsorelaterad livskvalitet utifrån både fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande, vilket pekar på att den sociala delen också ligger till grund för välbefinnande.  

 

Här fyller sjuksköterskan en funktion genom att medvetandegöra patient och anhörig om 

vikten av att upprätthålla kontakt med vänner och närstående som kan bli ett välbehövligt stöd 

i den nyuppkomna situationen. 

 

Moulert et al. (2010) undersökte faktorer som påverkade livskvalitet, och där framkom 

kognitiva besvär, svårigheter med I-ADL, posttraumatisk stress, oro/depression och trötthet.  

De flesta studier visar dock att livskvaliteten hos patienter som drabbats av hjärtstopp i stort 

sett inte skiljer sig markant från referensgrupper i övriga befolkningen. Författarna till 

föreliggande arbete finner det intressant att många patienter skattar sig högt vad gäller 

livskvalitet trots att de kan vara drabbade av bestående funktionshinder av varierande grad. En 

möjlig förklaring skulle kunna vara att de uppnått en känsla av sammanhang och funnit en ny 

mening med livet som framkommer i studien av Bremer et al. (2009) och som finner stöd i 

Antonovsky´s salutogenes (Antonovsky, 2005). Detta är en viktig kunskap att förmedla till 

patienten, att trots vissa bestående funktionshinder ADL-mässigt och kognitivt, uppnår många 

patienter god livskvalitet med en viss distans till hjärtstoppet.  
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Slutsats 

 

Slutsatsen var att patienter som drabbats av hjärtstopp får en påverkan på den kognitiva 

förmågan vilket får effekter i det dagliga livet. Med viss distans till hjärtstoppet upplever de 

flesta trots detta god livskvalitet som inte skiljer sig nämnvärt från övriga befolkningen. Det 

är viktigt att informera patienten och dennes anhöriga hur deras dagliga liv kan påverkas efter 

hjärtstoppet för att ge bättre förutsättningar inför hemgång och återgång till en vardag. 

 

 

Framtida forskning 

 

Vad som framkommit i denna forskningsöversikt är att de hjärnskador som uppstår till följd 

av syrebristen som hjärtstoppspatienter drabbas av, ofta leder till olika grad av funktionsned-

sättningar, framför allt kognitivt. Författarna till föreliggande arbete upplever att det idag 

finns brister i eftervården av dessa patienter. Det krävs mer forskning om hur vardagen ser ut 

för dem som drabbats av hjärtstopp för att veta vilka insatser som skulle gynna dessa patienter 

bäst. 

 

Detta är ett angeläget ämne, och nedan beskrivs en studiedesign av en intervention som just 

nu pågår i Nederländerna. Moulaert et al. (2007) visar i sin artikel på bristen av publikationer 

i ämnet interventioner för att öka livskvaliteten hos patienter som drabbats av hjärtstopp, och 

pekar på nödvändigheten av evidens om effektiva rehabiliteringsprogram för dessa patienter. 

Detta med tanke just på de kognitiva funktionshinder hos denna grupp som ofta leder till 

begränsningar i dagligt liv, undandragande från socialt liv, sänkt livskvalitet och påfrestning 

för anhöriga. Syftet med studien är att utvärdera effekterna av en ny tidig interventionsservice 

för dessa patienter och deras anhöriga. Deltagarna i studien ska följas under ett år och 

patienterna som randomiserats kommer att under tre månader efter sitt hjärtstopp få träffa en 

specialistsjuksköterska upp till sex gånger, beroende på graden av besvär och behoven hos 

patient/anhörig. Mellan besöken ges möjlighet att kontakta sjuksköterskan via telefon eller e-

mail. Under denna tid screenar sjuksköterskan för kognitiva och emotionella problem, 

tillhandahåller information, ger emotionellt och praktiskt stöd och befrämjar hjälp till 

självhjälp. Sköterskan handleds av en konsult inom rehabilitering och om behov finns kan 

patienten remitteras till en rehabiliteringsklinik. 

 

Författarna till föreliggande arbete ser fram emot resultatet av denna studie och tror att detta 

skulle kunna vara överförbart till svensk sjukvård. En sådan uppföljning skulle kunna 

innebära att dessa patienter får stöd och hjälp att kunna förhålla sig till det som hänt och att 

hitta strategier för att erhålla så god livskvalitet som möjligt.  
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Bilaga I 

  

Författare 

År 
Land 

 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat              Kvalitet Typ 

van Alem, A.P., de Vos, R., 
Schmand, B. och Koster, 

R.W. 

2004 
The Netherlands 

Cognitive impairment 
in survivors of out-of-

hospital cardiac arrest 

(OHCA). 

Att undersöka den 
kognitiva funktionen 

hos patienter med 

OHCA där man vägde 
in tidsfaktorerna vid 

återupplivningen. 

Patienter som överlevt 
OHCA med VF som 

initial rytm genomgick 

en omfattande 
neuropsykologisk 

undersökning med fokus 

på minne, uppmärk-
samhet och exekutiva 

funktioner 6 mån efter 

hjärtstoppet. 
Tidsrelaterade aspekter 

vid räddningsarbetet 

samlades in på plats och 
bedömdes i relation till 

de kognitiva test-

resultaten.  
 

   57 
   (0) 

 

 

Mellan 11 och 28 procent av patienterna var 
försämrade kognitivt efter hjärtstoppet beroende på 

olika test, medan 58 procent inte uppvisade någon 

försämring på något av testerna. Hos 19 procent sågs 
en begränsning i ADL. De patienter som fått hjärt-

lungräddning innan ambulansens ankomst visade 

generellt bättre resultat vad gällde kognitiva 
funktioner och bättre närminne. En svag korrelation 

mellan tid till hjärt-lungräddning, tid till defibrillering 

eller tid till ROSC och kognitiv funktion kunde ses, 
men även i de fall där det dröjde >10 min innan 

ROSC fanns patienter som inte uppvisade några 

funktionsnedsättningar i testerna. 

Prospektiv 
kohortstudie 

       I 

Bremer, A., Dahlberg,K. och 

Sandman, L. 

2009 
Sweden 

To survive out-of -

hospital cardiac 

arrest: A search for 
meaning and 

coherence. 

Att beskriva patienters 

erfarenheter efter att ha 

överlevt OHCA, 
med fokus på hur detta 

påverkat väl-

befinnandet över tid. 
 

Patienter som överlevt 

OHCA intervjuades om 

välbefinnadet efteråt. 
Tiden från OHCA till 

intervjutillfället 

varierade från sex 
månader till 15 år. 

Intervjuerna skedde med 

hjälp av öppna frågor av 
försteförfattaren i 

deltagarnas hem. 

Inspelning av 
intervjuerna skedde 

digitalt och därefter 

transkiberades texten. 
En dataanalys av texten 

utfördes. 

  N=  9 

    (0) 

 

I studien beskrivs patienters upplevelser med fokus på 

välbefinnandet efter att ha överlevt ett hjärtstopp. De 

beskriver  känslor av ett plötsligt och osynligt hot 
samt ett chockartat uppvaknande med minnesförlust 

och en förlust av sammanhang. En existensiell  känsla 

av otrygghet och sårbarhet. Välbefinnande kan uppnås 
genom en känsla av sammanhang och mening med 

livet.  

Kvalitativ 

studie 

     II 



Bilaga I 

  

Bunch, T.J., White, R.D., 

Smith, G.E., Hodge,D.O., 
Gersh, B.J., Hammill,S.C., 

Shen, W-K. och Packer, 

D.L. 
2004 

USA 

 
 

Long-term subjective 

memory function in 
ventricular fibrillation 

out-of-hospital 

cardiac arrest 
survivors resuscitated 

by early 

defibrillation. 
 

Att fastställa om 

långtidsminnesbesvär  
består hos patienter 

som överlevt VF/ 

OHCA med tidig 
defibrillering i 

jämförelse med en 

frisk kontrollgrupp. 
 

Patienter som haft ett 

hjärtstopp till följd av 
VF utanför sjukhus 

mellan 1990-2001 

inkluderades. 
Uppföljningsperioden 

var 4,9 +-3,0 år.  

Gruppen åldersindelades 
i över resp under 65 år. 

Långtidsminnet mättes 

med ett självskattnings- 
frågeformulär med olika 

fokus på minnes-

funktioner. 
Man mätte också hur en 

försämring av minnet 

påverkade dagligt liv. 
Resultaten jämfördes 

med en grupp friska 

äldre personer från 
normalbefolkningen. 

Hos en subgrupp av 

patienterna mättes 
livskvaliteten med hjälp 

av ett frågeformulär. 

       79 

       (0) 
 

22 personer 

dog under 
studien och 

kunde inte 

fullfölja alla 
formulär 

 

38 (67%) av 
långtids- 

överlevarna 

kunde 
fullgöra 

minnesfrå-

geformulä-
ret. 

Femtio 

patienter 
fullgjorde 

formuläret 

om livs-
kvalitet. 

 

 

Vad gällde generell frekvens av glömska visade 

gruppen som överlevt ett hjärtstopp signifikant 
sämre resultat än kontrollgruppen. Problem med 

långtidsminnet var likvärdigt i de båda grupperna. 

Allvarlig glömska självskattades högre i 
hjärtstoppsgruppen jämfört med kontrollgruppen. 

En annan jämförelse var mellan överlevarna <65 år 

kontra >65 år där de yngre uppgav mer 
minnesproblem generellt än de äldre. Även tiden 

från larm till chock jämfördes avseende de olika 

minnesfunktionerna med bättre resultat där det 
dröjt <5 min jmf med hos dem där det dröjt >5 min 

till chock. Gällande livskvalitet sågs ingen skillnad 

hos interventionsgrupp kontra ålders- och 
könmatchad kontrollgrupp utom då det gällde 

vitalitet som skattades lägre i interventionsgruppen.  

 

Prospektiv 

studie 
   II 

Cronberg,T., Lilja, G., 
Rundgren, M., Friberg, H. 

och Widner, H. 

2009 
Sweden 

Long-term 
neurological outcome 

after cardiac arrest 

and therapeutic 
hypothermia 

Att göra en detaljerad 
analys av typ och 

omfattning av 

neurologiska defekter 
hos patienter som 

överlevt ett hjärtstopp 

och behandlats med 

hypotermi. 

Patienter som överlevt 6 
mån efter ett hjärtstopp 

kontaktades för 

neurologisk uppföljning 
där olika tester 

genomfördes. Bla ingick  

ett självskattnings-

formulär, en bedömning 

av neurolog och en 

strukturerad intervju 
med arbetsterapeut. 

  N= 43 
   (0) 

Någon form av neurologisk påföljd sågs hos 40 
patienter, men var av mildare natur hos alla utom 

tre personer. De vanligaste fynden var 

minnessvårigheter, exekutiv frontallobsdysfunktion 
samt mild depression och sömnstörning. 

Nivå av hälsostatus mättes hos de 43 patienter som 

var inkluderade, där en fjärdedel av patienterna 

listade 90-100 procent, en knapp tredjedel 80-89 

procent, en sjättedel 70-79procent, en fjärdedel <70 

procent och 2 patienter <20 procent) 

Prospektiv 
studie 

    II 

Granja, C.,Cabral, G., 

Texiera Pinto, A. och Costa-

Pereira, A. 
2002 

Portugal 

 

Quality of life 6-

months after  

cardiac arrest 

Att utvärdera 

hälsorelaterad 

livskvalitet hos 
patienter efter upplevt 

hjärtstopp. 

Patienter som haft 

hjärtstopp och skrivits ut 

från IVA följdes upp 
efter sex månader med 

en intervju samt ett 

hälsorelaterat 
själskattningsformulär.  

Resultaten jämfördes 

med en matchande 

  N=97 

   (78) 

 
73 patienter 

dog inom sex 

månader.  
Ytterligare 

fem med-

verkade ej av 

Åtta av de nitton patienterna som följdes upp 

arbetade, sex av dessa hade klarat att återgå till sin 

tidigare aktivitetsnivå. Elva patienter var 
pensionerade och sju av dessa hade återgått till 

tidigare funktionsnivå medan fyra uppvisade  

hjärnskada pga syrebrist. En av dessa hade en mild 
och en hade en medelsvår neurologisk dysfunktion. 

En högre andel av de som haft hjärtstopp uppvisade 

extrema problem vad gällde rörlighet, egenvård, 

Prospektiv 

studie 

   II 



Bilaga I 

  

kontrollgrupp bestående 

av andra IVA-patienter .  

olika skäl. 

 
 

vanliga aktiviteter samt smärta/obehag än i 

kontrollgruppen. Inga signifikanta skillnader 
gällande den hälsorelaterade livskvaliteten kunde 

ses.  

Harve, H., Tiainen, M., 

Poutiainen, E., Maunu, M., 

Kajaste, S., Roine, R.O. och 
Silfast, T. 

2007 

Finland 

The functional status 

and perceived quality 

of life in long-term 
survivors of out-of -

hospital cardiac arrest 

. 

Att fastställa hur 

patienter upplever 

livskvaliteten 15 år 
efter hjärtstopp. 

 

Neuropsykologiska och 

neurologiska 

undersökningar 
genomfördes på 

patienter 15 år efter 

hjärtstoppet. Den 
kognitiva förmågan 

utvärderades och 

jämfördes dels med 
individuella testresultat  

som utförts tre till tolv 

månader efter 

hjärtstoppet och dels  

med en åldersmatchad 

kontrollgrupp.  

  N=11 

    (1) 

Elva av 59 
tilltänkta 

patienter hade 

överlevt efter 
15 år.  

 

 

Samtliga tio bodde hemma och var ADL-mässigt 

oberoende. Hos nio av patienterna var det ingen 

förändring i neurologstatus jämfört med ett år efter 
hjärtstoppet, hos en hade det förbättrats. Fem 

patienter hade intakt kognitiv förmåga och fyra 

hade lätta kognitiva problem. Sju av åtta var nöjda 
med livskvaliteten, två hade inte svarat på den 

frågan. 

Retrospektiv 

Studie 

   II 
 

Hofgren, C., Lundgren-
Nilsson, Å.,  Esbjörnsson, E. 

och Sunnerhagen, K.S. 

2008 
Sweden 

Two years after 
cardiac arrest; 

cognitive status, ADL 

function and 
living situation . 

 

Att beskriva 
situationen för 

patienter som överlevt 

hjärtstopp efter två år 
gällande kognitiv 

funktion, aktiviteter i 

dagligt liv, boende och 
återvändande till 

arbete. 

Syftet var även att 
undersöka det 

prognostiska värdet av  
tidiga värderingar/ 

skattningar 

   
      

 

En grupp patienter som 
överlevt ett hjärtstopp 

bedömdes av en neuro-

psykolog och en 
arbetsterapeut två år 

efter hjärthändelsen. 

Olika bedömnings-
instrument användes för 

att avgöra kognitiva 

funktioner och ev 
handikapp för att klara 

av dagligt liv. Det 
noterades också om 

personen återgått i 

arbete och hur 
livssituationen såg ut.  

 N= 22 
   (0) 

Kognitiv dysfunktion sågs hos 95 procent av 
patienterna. Trettiosex procent hade flyttat till 

någon form av vårdinrättning och var beroende av 

hjälp med ADL. Fyra personer av de 64 procent 
som klarade av att bo hemma, var i behov av stöd  

avseende social-kognitiv ADL, då de bla hade 

minnessvårigheter och svårigheter med 
problemlösning och sociala interaktioner. 

Tjugonio procent av dem i arbetsför ålder kunde 

återgå i arbete på hel- eller deltid. 

Prospektiv  
     II 



Bilaga I 

  

Horsted, T.I., Rasmussen, 

L.S., Meyhoff, C.S., och  
Nielsen, S.L. 

2007 

Denmark 

Long-term prognosis 

after out-of-hospital 
cardiac arrest. 

Att fastställa 

överlevnaden och 
livskvaliteteten hos 

patienter mer än sex 

månader efter 
hjärtstoppet. 

 

 

Långtidsöverlevnad (>6 

mån) efter OHCA 
insamlades prospektivt 

under en 2-årsperiod 

genom samkörning av 
databaser. 

Uppföljningen efter 6-10 

mån bestod i en intervju 
i hemmet, ett minnestest 

och ett självskattnings-

formulär rörande 
livskvalitet. 

   N=33 

      (0) 

Medianvärdet från minnestestet MMSE var 29 av 

30 möjliga. Två patienter hade under 24 poäng. 
Vad gällde livskvaliteten var två av åtta aspekter 

signifikantsämre än de nationella normerna för 

samma ålder, nämligen den  roll-fysiska och  roll-
emotionella aspekten. I de övriga sex aspekterna 

sågs ingen signifikant skillnad. 

Prospektiv 

studie 
     II 

Lundgren-Nilsson, Å., 

Rosén, H., Hofgren, C. och 

Stibrant Sunnerhagen, K. 
2005 

Sweden 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

The first year after 

successful cardiac 

resuscitation: 
Function, activity, 

participation and 

quality of life. 
 

Att utvärdera kognitiv 

funktion, aktiviteter i 

dagligt liv (ADL) och 
livssituation upp till ett 

år efter hjärtstopp. 

 

En studie där patienter 

med hjärtstopp 

undersöktes av läkare 
och arbetsterapeut enligt 

olika skalor för fysisk 

funktion, aktivitet och 
livskvalitet vid fyra 

tillfällen under ett år.  

   N=51 

    (25) 

 
9 av 51 fick 

hjärtstopp på 

sjukhus 

Det var en hög dödlighet (31%) under de första tre 

månaderna. Kognitiva begränsningar sågs hos 13 

av 20 personer efter 14 dagar. Efter 45 dagar sågs 
en signifikant förbättring som höll sig relativt 

konstant efter ett år. Motsvarande förhållande sågs 

vid ADL där siffrorna höll sig konstanta vid 45 
dagar respektive ett år, 55 procent var beroende av 

hjälp med I-ADL efter ett år. Hälsorelaterad 

livskvalitet förbättrades markant under första året, 

ffa vad gällde fysisk rörlighet, sömn samt 

emotionellt. Däremot upplevde många brist på 

energi. Tillfredsställelsen med livet var mycket 
lägre än i övriga svenska befolkningen. 

Prospektiv 

   studie  

     II 

Middelkamp, W., Moulaert, 

R.M.P., Verbunt, J.A., van 
Heugten, C.M., Bakx, W.G. 

och Wade, D.T. 

2007 
The Netherlands 

 

 

Life after survival: 

long-term daily life 
functioning and 

quality of life of 

patients with hypoxic 
brain injury as a 

result of a cardiac 

arrest. 

Att utvärdera den 

dagliga funktionsnivån 
och livskvaliteten hos  

patienter med 

hypoxisk hjärnskada 
efter hjärtstopp. Att 

undersöka hur tiden för 

medvetslöshet och 
post-traumatisk amnesi 

påverkar långtids-

funktioner.   

En retrospektiv kohort-

studie på patienter med 
syrebristskada i hjärnan 

till följd av hjärtstopp, 

som vårdats på ett 
rehabiliteringscenter 

2-7 år tidigare. 

Patienterna fick fylla i 
frågeformulär som 

innehöll skalor för olika 

funktionsområden samt 
livskvalitet. Data från 

den medicinska 

journalen användes 
också. Resultaten 

sammanställdes sedan i 

tabeller.  

N=20 

 
 

Varav fyra st 

inte kunde 
besvara 

frågorna, utan 

där endast 
uppgifter från 

journalen 

användes.   
 

Fem av 

patienterna 
fyllde i 

formulären 

med hjälp av 
anhörig 

 

 
  

Medeltiden för rehabiliteringen var 137 dagar med 

ett spann på 30-323 dagar. De var komatösa i 
genomsnitt tre dagar och posttraumatisk glömska 

höll i sig under 8-28 dagar. 

Efter 2-7 år var två patienter totalt beroende av 
andra för att klara av dagligt liv, och endast tre var 

helt oberoende.Tio bodde hemma utan utomstående 

hjälp, tre behövde hjälp från andra, och en fick 
flytta till omsorgsboende. Två kunde återvända till 

heltidsarbete, en till deltid och 8 fick sjukpension 

r/t oförmåga att arbeta. Ett klart samband sågs 
mellan längden på medvetslöshet och påverkan på 

den kognitiva funktionen och livskvalitet. 

 

Retrospektiv 

kohortstudie  
     II 



Bilaga I 

  

Moulert,V.R.M.P., 

Wachelder, E.M., Verbunt, 
J.A.,Wade,,D.T., och van 

Heugten C.M. 

2010 
The Netherlands 

Determinants of 

quality of life in 
survivors of cardiac 

arrest. 

Att undersöka de 

faktorer som påverkar 
livskvaliteten efter  en 

period av syrebrist på 

grund av  hjärtstopp. 

Åttioåtta patienter som 

överlevt hjärtstopp 
utanför sjukhus mellan 

2001-2006 inkluderades. 

Efter i snitt  trettiosex 
månader sedan 

hjärtstoppet fick de 

svara på ett formulär om 
den fysiska och mentala 

livskvaliteten efter att ha 

överlevt ett hjärtstopp. 

N=88 

(25) 

Den fysiska livskvaliteten påverkades signifikant 

av kognitiva besvär, instrumentell ADL, 
posttraumatisk stress och trötthet. Mental 

livskvalitet påverkades signifikant av 

oro/depression, trötthet och kognitiva besvär. 

Retrospektiv 

kohortstudie 
      II 

Peskine, A., Rosso, C.,  
Picq, C., Caron, E. och 

Pradat-Diehl, P. 

2010 
France 

 

Neurological sequele 
after cerebral anoxia. 

Att verifiera 
neurologiska 

funktionsned-

sättningar, påverkan på  
den executiva 

förmågan och 

beteendeförändringar 
som kan uppkomma 

efter hjärtstopp med 

cerebral anoxi..  
 

 

Patienter inkluderades 
som vårdades  på  

neurologisk 

rehabilitering 1995-2007 
efter att ha fått  cerebral  

anoxi efter hjärtstopp. 

Dessa bedömdes kliniskt 
och neuropsykologiskt 

genom olika test. 

N= 30 
   (0) 

Fjorton av patienterna hade en allvarlig funktions-
nedsättning och 16 hade en medelmåttig 

nedsättning. Patienterna med allvarlig nedsättning 

var beroende av hjälp i dagligt liv. De uppvisade 
exekutiv nedsättning och beteendeförändring samt 

hade minnesproblem. Av dessa hade 64 procent 

motoriska störningar. De som hade medelmåttlig 
nedsättning uppvisade självständighet i dagligt liv 

men inte i samband med komplexa aktiviteter eller 

funktioner. De hade inga motoriska störningar men 
excekutiva problem och minnesnedsättning samt 

beteendeförändringar. 

 

Retrospektiv 
Studie 

    II 

Saner, H., Borner 
Rodriguez, E., Kummer-

Bangertera, A.,  

Schüppel, R. och  
von Planta, M. 

2002 

Switzerland 

Quality of life in 
longterm survivors of 

out-of-hospital 

cardiac arrest. 

Att mäta livskvalitet 
hos långtidsöver-

levande efter 

hjärtstopp utanför 
sjukhus.  

Livskvaliteten 
utvärderades hos 

patienter 5-68 månader 

efter hjärtstoppet och 
jämfördes med en 

kontrollgrupp. 

Frågeformulär som 
utgick från fyra 

mätinstrument avseende 

fysiskt och psykiskt 
välbefinnande användes, 

och det genomfördes 

intervjuer i hemmet. 

N=50 
  (0) 

Inga signifikanta skillnader syntes vad gällde 
ångest, depression, vitalitet, generellt 

välbefinnande och självkontroll hos 

interventionsgruppen i jämförelse med 
kontrollgruppen.  Däremot sågs signifikanta 

nedsättningar av fysisk rörlighet, energinivåer, 

emotionella reaktioner och sömnmönster i 
interventionsgruppen. Endast små skillnader 

uppmättes i hälsorelaterad livskvalitet, där 49 av 50 

patienter tyckte att livet var värt att leva efter att ha 
återupplivats. Det fanns inga signifikanta 

förändringar familjärt eller i övrigt psykosocialt 

mellan grupperna. 

Retrospektiv 
studie 

     II 



Bilaga I 

  

Torgersen, J., Strand, K., 

Bjelland, T.W., Klepstad, P., 
Kvåle, R., Soreide, E., 

Wentzel-Larsen, T. och 

Flaatten, H. 
2010 

Norway 

Cognitive 

dysfunction and 
health-related quality 

of life after a cardiac 

arrest and therapeutic 
hypothermia. 

Att utvärdera 

förekomsten av 
kognitiva 

dysfunktioner och 

hälsorelaterad 
livskvalitet hos 

patienter som överlevt 

hjärtstopp och 
behandlats med 

hypotermi. 

Patienter som uppvisat 

tillräckligt gott 
funktionellt status på 

testet för intellektuell 

förmåga inkluderades 1-
2 år efter överlevt hjärt-

stopp.  Patienterna 

genomgick en 
undersökning med hjälp 

av olika skalor 

beträffande kognitiv 
förmåga och funktionellt 

status. Patienterna fick 

även fylla i ett formulär 
angående deras 

livskvalitet. 

  N=  26 

    (2) 
 

 

Kognitiv dysfunktion sågs hos 52 procent av 

patienterna. I jämförelse med befolkningen i stort 
sågs inga skillnader i den motoriska funktionen 

eller vad gällde långtidsminnet, däremot fanns en 

signifikant skillnad då det gällde den exekutiva 
funktionen  samt korttidsminnet. Inga samband 

hittades mellan kognitiv funktion och ålder, tid 

sedan hjärtstopp eller livskvalitet. Ingen  
signifikant skillnad i livskvalitet kunde påvisas 

mellan  patienterna med hjärtstopp och den norska 

referenspopulationen. 

Prospektiv 

studie 
   II 

Wachelder, E.M., 

Moulaert,V.R.M.P., van 
Heugten, C., Verbunt, J.A., 

Bekkers, S.C.A.M., och  

Wade, D.T. 

2009 

The Netherlands 

Life after survival: 

long-term daily 
functioning and 

quality of life after an 
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Sjuttiofyra  procent upplevde ett lägre deltagande i 

det sociala livet medan livskvaliteten försämrades i 
24 procent av fallen. Över hälften upplevde svår 

trötthet. Oro och/eller depression representerades 

hos 35 procent av patienterna. En femtedel av 

patienterna visade sig ha kognitiva  svårigheter. 
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