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SAMMANFATTNING 
 
I Sverige drabbas årligen cirka 15000 personer av plötsligt hjärtstopp och är en av de vanlig-
aste dödsorsakerna i Sverige. Chansen att överleva ett hjärtstopp minskar med tio procent för 
varje minut som går. Det är därför av största vikt att omgivningen kan larma ambulans och 
påbörja hjärt- och lungräddning så snabbt som möjligt. Att drabbas av ett plötsligt hjärtstopp 
kan vara en traumatisk upplevelse och vem som helst kan drabbas. 
 
Syftet var att belysa upplevelsen av att ha drabbats av ett plötsligt hjärtstopp. 
 
Som metod valdes en litteraturöversikt som innefattar 15 vetenskapliga artiklar. Varav sex 
med kvalitativ design och nio med kvantitativ design. Artiklarna togs fram ur databaserna 
PubMed och CINAHL. Sökord som användes var cardiac arrest, heart arrest, out-of-hostpital 
cardiac arrest,  out-of-hospital heart arrest, experience, quality of life, to survive, life experi-
ence, coherence, sudden cardiac death, cognition disorders and survival life. Inkluderade ar-
tiklar är publicerade från år 2005 till 2015.  
 
Resultatet mynnade ut i fyra huvudteman. Fysiska begränsningar, emotionella aspekter, soci-
ala relationer och ett nytt livsperspektiv. Den drabbade upplevde många gånger fysiska be-
gränsningar, men också emotionella aspekter som satte sin prägel på livet. Det framkom att 
det var viktigt att hitta en mening med det som har hänt och då var sociala relationer en cen-
tral del i den processen. Ett nytt livsperspektiv med att ta vara på livet i en positiv mening 
framkom också. Uppföljning och omvårdnad från sjukvårdens sida upplevdes bristfällig för 
den drabbade.  
 
Slutsatsen visar att det uppstod både psykiska och fysiska begränsningar i livet efter ett plöts-
ligt hjärtstopp. Det skapade mycket frågor och känslor hos den drabbade. Sjukvården har en 
betydande roll gällande omvårdnad och uppföljning av dessa patienter.  
 
 
 
Nyckelord: Plötsligt hjärtstopp, upplevelse, livskvalité, fysiska och psykiska begränsningar.  
 
 
 
 
 



  
  
                   

 

ABSTRACT 
 

Cardiac arrest affects approximately 15 000 Swedes and it´s one of the leading causes of 
death in Sweden. The chance of surviving a cardiac arrest decreases by ten percent for every 
minute that passes. It is therefore paramount that the surroundings can alert the ambulance 
and begin cardiac resuscitation as quickly as possible. To suffer a sudden cardiac arrest could 
be a traumatic experience, and anyone can be stricken. 

The aim was to illuminate the experience suffering from a sudden cardiac arrest. 

Method used was a literature review that includes fifteen scientific articles. Six articles with 
qualitative design and nine with quantitative design was included. The articles were generated 
from the databases PubMed and CINAHL. Keywords used were cardiac arrest, heart arrest, 
out-of-hospital cardiac arrest, out-of-hospital heart arrest, experience, quality of life, to sur-
vive, life experience, coherence, sudden cardiac death, cognition disorders and survival life. 
Included articles were published from year 2005 to 2015. 

The results concluded in four main themes; physical limitations, emotional aspects, social 
relations and a new life perspective. The survivors of cardiac arrest experienced often physi-
cal limitations, but also the emotional aspects that made its mark on life. It appeared as it was 
important to find a meaning in what has happened and the social relationships was a central 
part of that process. To find a new perspective of life and to take advantage of life in a posi-
tive sense was also emerged. Monitoring and care by health care providers felt inadequate for 
the victim. 

The conclusion shows that there were both mental and physical limitations that affected life 
after a sudden cardiac arrest. It created a lot of questions and emotions of the affected persons. 
Health care has a significant role regarding care and follow-up of these patients. 
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INLEDNING 
 
I Sverige drabbas årligen cirka 15000 personer av plötsligt hjärtstopp, majoriteten av dessa 
sker utanför sjukhus (Andersson, 2015). Årligen överlever cirka 1200 personer av de som 
drabbats av plötsligt hjärtstopp, en siffra som ständigt ökar (Herlitz, 2015). Enligt Socialsty-
relsen (2015) är plötsligt och oväntat hjärtstopp en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige.  
 
Den vanligaste orsaken till hjärtstopp är kranskärlssjukdom, som beräknas vara 90 procent 
(Hjärt-lungfonden, 2015). Den övriga andelen orsakas av medfödda hjärtfel, klaffsjukdom, 
olika kardiomyopatier och retledningsrubbningar (Persson & Stagmo, 2014; Wallentin & 
Lindahl, 2010). 
 
Chansen att överleva ett hjärtstopp minskar med 10 procent för varje minut som går. Det är 
därför av största vikt att omgivningen kan larma ambulans och påbörja hjärt- och lungrädd-
ning så snabbt som möjligt, men också att sjukvårdspersonal kan hantera situationer med 
plötsliga hjärtstopp på ett optimalt sätt med snabb handläggning (Hjärt- och lungfonden, 
2015).  
 
Vården bör hjälpa patienten med orientering av situationen och en identifiering av utgångs-
punkterna för den fortsatta vården efter ett hjärtstopp. Detta för att patienten ska kunna åter-
vända till ett liv med känsla av välbefinnande, oberoende och kontroll (Fridlund, Malm & 
Mårtensson, 2012). Hur påverkar det livet och livskvalitén att ha drabbats av ett plötsligt 
hjärtstopp egentligen? Genom ökad kunskap för patientens situation kan sjuksköterskan 
minska lidande och främja hälsa (Fridlund et al, 2012).  
 

BAKGRUND 

Incidens av plötsligt hjärtstopp 

En allmän definition av plötsligt hjärtstopp är en naturlig död orsakad av hjärtsjukdom och 
som inträffar vanligtvis inom en timme efter det att symtomen uppträder. Personen befinner 
sig inte i ett tillstånd där döden är väntad. I vissa fall är plötsligt hjärtstopp första tecknet till 
att personen lider av en hjärtsjukdom. Ett plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtats pump-
förmåga av oväntad anledning upphör och den drabbade förlorar medvetande och visar inga 
livstecken (Hjärt-lungfonden, 2015).  
 
Incidensen för plötsligt hjärtstopp i Europa uppskattas till 86,4 personer per 100 000 personer/ 
år, men den siffran är förmodligen underskattad, då obevittande dödsfall är svåra att kategori-
sera enligt Hayashi, Shimizu och Albert (2016). Incidensen för plötslig hjärtdöd i åldersgrup-
pen < 35 år är 0,4-4,3/ 100 000/år (Dahlström, Jonasson & Nyström, 2010). Enligt McNally et 
al. (2011) är medelåldern 65 år för plötsligt hjärtstopp och det är fler män än kvinnor som 
drabbas.   
 

Fysiologi 

Hjärtat är beläget till vänster om mittlinjen och bakom bröstbenet i thorax. Hjärtat fungerar 
som en pump, som med sin muskulatur förmår spontana kontraktioner kring hålrummen, för-
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mak och kammare (Persson & Stagmo, 2014). Dessa kontraktioner är en förutsättning för att 
kunna förse alla kroppens organ med blod (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2006).  
Den elektriska impuls som får kontraktionerna i hjärtat att ske utgår i ett friskt hjärta från si-
nusknutan. Impulsen når först förmaken som i sin tur når AV-knutan, där det sker en kort för-
dröjning innan impulsen överleds via hiska bunten. Därefter fortsätter impulsen vidare till 
höger och vänster retledningsskänkel för att sedan via purkinjenätet leda till kontraktion av 
höger och vänster kammare. Myokardiet får sin blodförsörjning via vänster och höger koro-
narartärer (Perssons & Stagmo, 2014). Det högra kranskärlet försörjer framförallt höger 
kammare och vänster kranskärl i huvudsak vänster kammare och väggen mellan kamrarna 
(Rosenqvist & Tornvall, 2012).    

Patofysiologi 

Enligt Wallentin och Lindahl (2010) finns tre olika patologiska mekanismer som kan föror-
saka ett hjärtstopp: kammarflimmer, pulslös elektrisk aktivitet (PEA) och asystoli. 
 
Kammarflimmer är en snabb hjärtrusning i kamrarna. Det uppstår ett elektriskt kaos i kam-
marmuskulaturen och pumpförmågan upphör helt. Patienten förlorar medvetandet inom ett 
par sekunder. Den vanligaste orsaken till hjärtstopp är myokardischemi som i sin tur kan or-
saka takyarytmier (Wallentin & Lindahl, 2010). Ischemisk hjärtsjukdom handlar till största 
delen om aterosklerotiska förändringar i artärväggen. Det finns risk för att de aterosklerotiska 
placken blir instabila och rupturerar, vilket i sin tur kan leda till myokardischemi (Lindgräde, 
Thulin & Östergren, 2005; Wallentin & Lindahl, 2010).  I området av det ischemiska myo-
kardiet uppstår ändringar i elektrolytkoncentrationer, vilket kan påverka retledningssystemet 
som kan ge elektriska återkopplingscirklar som kammarflimmer (Wallentin & Lindahl, 2010).  
 
PEA innebär att det på ett EKG ser ut som att patienten har normala QRS-komplex, trots att 
patienten är medvetslös och ingen puls kan palperas. Hjärtats elektriska aktivitet fungerar 
normalt, men kontraktionerna genererar inga slagvolymer. Den elektriska verksamheten är 
alltså frånkopplad från den mekaniska. Detta tillstånd förekommer ofta i ett slutskede av en 
kardiogen chock. Vänsterkammaren klarar inte av att pumpa ut tillräckligt mycket blod för att 
skapa en pulsvåg. Det låga blodtrycket orsakar förminskad koronarperfusion, vilket i sin tur 
försämrar perfusionen i koronarkärlen som leder till ett försämrat arbete i hjärtmuskeln. Detta 
leder i sin tur till ett ytterligare sänkt blodtryck. PEA förekommer ofta på grund av hypoxi, 
ytterligare orsaker kan vara hypvolemi, lungembolism och tamponad (Wallentin & Lindahl, 
2010). 
 
Asystoli innebär att hjärtats muskelceller inte kan ge någon elektrisk aktivitet. Ofta när det 
konstateras asystoli har personen initialt haft kammaflimmer som sedan övergått till asystoli. 
Ofta är orsaken till asystoli kardiogen chock där PEA övergår till asystoli. En ytterligare mek-
anism är sjukdom i retledningssystemet såsom sjuk sinusknuta (Wallentin & Lindahl, 2010).   

Behandling av hjärtstopp 

Enligt Persson och Stagmo (2014) är det viktigt att vara snabb i handläggningen när en person 
drabbas av hjärtstopp. Uttrycket ”kedjan som räddar liv” betyder: tidigt larm -tidig hjärt- och 
lungräddning -tidig defibrillering och tidig avancerad hjärt- och lungräddning (A-HLR) (An-
dersson, 2015 & HLR-rådet, 2015,).  
 
Allmänheten ska kunna agera vid ett bevittnat hjärtstopp för att förutsättningarna ska vara så 
goda som möjligt för att personen ska överleva. Det visar sig bli bättre och bättre över tid med 
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överlevnaden vid ett bevittnat hjärtstopp. Detta på grund av allt fler hjärtstartare ute i sam-
hället, men även mer utbildning bland allmänheten och sjukvårdspersonal (Hollenberg et al, 
2008). Om den drabbade med ett hjärtstopp kan återupplivas inom 1-2 minuter sker i regel 
inga större skador, men för varje minut som går uppstår allt svårare skador på hjärnan. Om 
behandlingen kommer igång först efter 15 minuter är det i princip omöjligt att lyckas fram-
gångsrikt (Persson & Stagmo, 2014). Undantag kan vara om personen har legat nedkyld då 
behandlingen kan lyckas framgångsrikt med återupplivningen trots att det har gått längre tid 
(HLR-rådet, 2015).  
 
Hjärt- och lungräddning påbörjas med trettio bröstkompressionerna och därefter två inblås-
ningar som utförs växelvis. Vid kompressionerna bör stor del av den egna kroppstyngden ut-
nyttjas och den drabbade ska ligga på ett fast underlag (Dahlström et al, 2010; Gavin et al, 
2015; Persson & Stagmo, 2014; HLR-rådet, 2015).  
 
Vid effektiv hjärt- och lungräddning ger den endast 25-30 procent av en normal slagvolym, 
därför bör en snabb behandling sättas in så snabbt som möjligt för att återställa hjärtats egen 
aktivitet. Detta sker med hjälp av en defibrillator (Persson & Stagmo, 2014). En strömstöt 
genom hjärtat kan få hjärtats eget elektriska signalsystem att börja fungera igen (HLR-rådet, 
2015). EKG-diagnos är initialt inte nödvändigt, för även om det skulle vara en asystoli, så kan 
en stöt till hjärtat ibland initiera en spontan elektrisk aktivitet i hjärtat (Persson & Stagmo, 
2014). A-HLR innefattar farmakologisk terapi och defibrillering (Persson & Stagmo, 2014).  

Vård efter hjärtstopp 

Initialt vårdas patienten i första hand på en intensivvårdsavdelning. Efter en lyckad åter-
upplivning av ett hjärtstopp är hypotermibehandling en etablerad behandlingsstrategi. Hypo-
termibehandling betyder att sänka personens kroppstemperatur till mellan 32-34 grader. Det 
har visat sig att detta minskar antalet dödsfall och förbättrar den neurologiska funktionen. 
Målorganet är hjärtat, men hjärnan måste också skyddas. Hypotermibehandlingen startar i 
genomsnitt 90-120 minuter efter hjärtstoppet och pågår sedan i cirka 24-48 timmar (Ro-
senqvist & Tornvall, 2012). Enligt Holden och Flynn Makic (2006) minskar hypotermibe-
handling metabolismen i hjärnan och sänker behovet av syrekonsumtionen. Patienten är ned-
sövd under kylningen och efter avslutad behandling värms individen långsamt till normal 
kroppstemperatur (Rosenqvist & Tornvall, 2012). 

Sjuksköterskans roll och ansvar 

På en vårdavdelning är det oftast sjuksköterskan som påbörjar hjärt- och lungräddning innan 
annan personalkategori är på plats för att hjälpa till. Detta betyder att sjuksköterskan befinner 
sig i en arbetsledande roll (Einav, Shleifer, Kark, Landesberg & Matot, 2006). Sjuksköterskan 
har ett stort ansvar gällande att kunna organisera situationen vid ett hjärtstopp (Socialstyrel-
sen, 2005).   
 
Sjuksköterskan har också en central roll av patienters omhändertagande vid hjärtsjukdom. 
Patienten ska kunna få en orientering av situationen och identifiering av vården som fortskri-
der. Många gånger är det viktigt att kunna se möjligheterna till återhämtning som kan vara en 
central utgångspunkt genom att ha förståelse för reaktioner, svar, olika handlingsstrategier 
och tolkningar. För att främja återhämtningsprocessen ska sjuksköterskan ha förståelse för 
reaktioner och beteenden för att anpassa vården därefter. Att drabbas av ett hjärtstopp utgör 
ofta en kris hos patient och anhöriga. Ett inre kaos och frustration kan lätt komma till uttryck 
och då får sjuksköterskan underlätta kontakten genom ett ödmjukt, respektfullt och ett förstå-
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ende förhållningssätt (Fridlund et al, 2012). Enligt Collins et al (2013a) är dokumentationen 
en central del för säkerställa en god och trygg vård för patienten. Dokumentationen är högst 
nödvändig vid försämring hos en patient, då detta har visat sig minska mortaliteten. (Collins 
et al, 2013a). 
 
Depression är vanligt förekommande hos personer med hjärtsjukdom. Sjuksköterskan ska 
kunna bedöma olika faktorer som kan vara en ökad risk för att drabbas av depression. Exem-
pel på dessa faktorer är ensamboende, social isolering, låg självuppskattad hälsa och alkohol-
missbruk. Det kan vara vanligt att depression hos patienter med hjärtsjukdom förblir oupp-
täckt. På vårdavdelningar är det troligen de standardiserade frågeformulären som är mest 
lämpliga, då frågorna går snabbt att svara på och trots detta kan ge en relativt god uppfattning 
om risken föreligger (Fridlund et al, 2012).  

Att drabbas av en allvarlig sjukdom 

Att drabbas av en sjukdom som är ett hot mot livet skapar mycket tankar med existentiella 
frågor. Självbestämmande är en central del för att kunna skapa en mening med den nya situat-
ionen. Det skapar ett lidande att drabbas av en akut/allvarlig sjukdom. Detta lidande brukar 
delas in i två delar, det kroppsliga och det själsliga/andliga lidandet. Detta kan även förvärras 
av dåligt bemötande från sjukvårdens sida. En stor förändring i livet kan också förorsaka li-
dande på grund av att ens existens är hotad och att personen i fråga inte kan leva som tidigare 
(Öhman, Söderberg & Lundman, 2003). Det skapar även en osäkerhetskänsla hos den drab-
bade, osäkerhet som ofta är ett led i att kunna utvecklas till depression och utmattning. Osä-
kerhetskänsla skapar också begränsningar med att inte kunna planera för framtiden (Neville, 
2003). Livskriser med att drabbas av allvarlig sjukdom kan också innebära en transition som 
betyder att förändringen i livet gör att den drabbade kan leva sitt liv på ett nytt sätt. Ett nytt 
sätt i positiv bemärkelse med att kunna acceptera sin sjukdom (Kralik, Visentin & van Loon, 
2006). 

Känsla av sammanhang  

Enligt Antonovsky (2005) är individen varken frisk eller sjuk, utan befinner sig hela tiden 
någonstans mellan dessa två poler. Känsla av sammanhang (KASAM) delas in i tre bestånds-
delar: hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet som tillsammans kan förklara graden av 
friskhetskänsla hos individer med sjukdom. Hanterbarhet handlar om att det ska finnas olika 
verktyg för att kunna klara av att hantera olika stimuli. Ett exempel kan vara en resurs som 
familj och vänner som kan öka känsla av hanterbarhet. Hanterbarhet grundar sig också i hur 
individen upplever om en händelse i livet är rättvis eller inte. Begriplighet handlar om hur inre 
och yttre stimuli uppfattas. En individ med hög KASAM upplever diverse stimuli som grip-
bara även om dessa stimuli inte alltid är önskvärda. Meningsfullhet bygger på att de utma-
ningar individen ställs inför ska kännas värda att lägga energi på. När individen kan hitta en 
mening med de olyckliga som hänt mår de bättre än de som inte kan göra det (Antonovsky, 
2005).  

 

Upplevelsen av KASAM kan delas in i låg, måttlig och hög. Alla individer befinner sig i nå-
gon av dessa graderingar beroende på dess livssituation och tidigare erfarenheter. Beroende 
på grad av KASAM har individen olika förutsättningar och resurser för att kunna hantera 
olika situationer. De som upplever att de kan hantera livet blir mer motståndskraftiga emot 
ohälsa. Det är viktigt för individen att ha struktur på sitt liv och att hitta en mening med allt. 
Det blir lättare för individen i fråga om denne kan hitta en mening med det som hänt och på så 
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sätt lättare kunna gå vidare. Vid större händelser i livet, kan KASAM dock förändras över tid 
(Antonovsky, 2005). 

Livskvalité 

Enligt SBU (2012) lyder WHO ́s definition av livskvalité:  
“ Livskvalité omfattar individens uppfattning om sin situation i tillvaron utifrån den 
kultur och det värdesammanhang som hon/han befinner sig i och i relation till person-
liga mål, förväntningar, värderingar och intressen. Det är ett vitt begrepp som påver-
kas av individens fysiska hälsa och psykologiska tillstånd, grad av oberoende, sociala 
förhållanden och relationer till betydelsefulla händelser i livsmiljön” 

Enligt Felce och Perry (1999) så finns det olika komponenter som har betydelse för en god 
livskvalité, det psykiska välmåendet, materiella ting, det sociala livet, emotionellt välbefin-
nande, utveckling och aktiviteter.  

 

Livskvalité är enligt Brülde (2008) ett svårdefinierat begrepp. Det finns tre huvudteorier för 
begreppet livskvalité. Dessa är hedonismen, önskeuppfyllelseteorin och den objektivistiska 
pluralismen. Hedonismen står för att livskvalitén utgör hur personen i fråga mår. Att känna 
välmående är att må bra och att inte känna välmående är att må dåligt. Önskeuppfyllelseteorin 
bygger på att personen i fråga ska känna att han/hon lever det liv som de önskar. Den objek-
tivistiska pluralismen bygger på att det exempelvis ska finnas intima relationer till andra, me-
ningsfull verksamhet, personlig utveckling, kunskap och verklighetskontakt (Brülde, 2008). 
Enligt Collins, Wacker, Robbyn och Karen (2013b) så innebär livskvalité också känsla av 
självbestämmande, känna socialt stöd och att kunna leva ett aktivt liv. Enligt Birkler (2007) 
kan god livskvalité uppnås när tillfredsställelse är tillgodosedda enligt Maslows behovstrappa 
som innefattar det fysiska, känsla av trygghet, känsla av gemenskap, uppleva självkänsla och 
självförverkligande.  

Problemformulering 

Att drabbas av ett plötsligt hjärtstopp kan vara en traumatisk upplevelse och vem som helst 
kan drabbas. Under hjärtstoppet mister personen totalt kontrollen och den drabbade har varit 
helt beroende av någon annan för att kunna överleva. Vården ska kunna erbjuda stöd, hjälp 
och information för att den drabbade ska kunna ta sig vidare. Många gånger vårdar en sjuk-
sköterska dessa patienter i akutskedet alternativt på en eftervårdsavdelning, men hur påverkar 
det livet efter att ha varit med om ett plötsligt hjärtstopp? För att kunna bemöta dessa patienter 
behöver sjuksköterskor kunskap och förståelse kring hur den drabbade upplever denna hän-
delse för att kunna bemöta och ge omvårdnad på bästa möjliga sätt.  

SYFTE 

Syftet var att belysa upplevelsen av att ha drabbats av ett plötsligt hjärtstopp.  

Frågeställningar 

Hur påverkar det livskvalitén att ha drabbas av ett hjärtstopp? 
Vilka problem upplever den drabbade i det dagliga livet efter ett hjärtstopp? 
Vilka faktorer kan vara viktiga för att kunna återgå till ett så normalt liv som möjligt? 
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METOD 

Metodvalet var en litteraturöversikt och som kan användas för att få en uppfattning om vad 
som finns skrivet inom det aktuella ämnet. Enligt Forsberg och Wengström (2013) är det vik-
tigt att kunna sammanställa resultat från olika studier, då mängden studier hela tiden ökar 
inom omvårdnadsforskningen. Det är en bra metod att använda för att få en helhetsbild inom 
det valda området, men även för att få en uppfattning om det behövs mer forskning i framti-
den (Polit & Beck, 2008). 

Urval  

Enligt Forsberg och Wengström (2013) finns det olika steg att följa i urvalsprocessen som 
underlättar, vilket har legat till grund för urvalet i denna litteraturöversikt. Intresseområdet 
identifierades genom att göra en grovsökning initialt inom området. Sökord har definierats 
utifrån syftet och problemformuleringen. Inklusionskriterier: Skrivna på engelska, publicerade 
från år 2005 till 2015, abstract och fulltext ska finnas tillgängligt och vidare ska det vara stu-
dier av kvantitativ eller kvalitativ art. Exklusionskriterier: Studier som inkluderat personer 
under 18 år, litteraturstudier och studier som inte uppnått 69 procent enligt bifogat gransk-
ningsprotokoll (se bilaga 1 och 2).  

Datainsamling 

Det är viktigt att både inkludera kvantitativa och kvalitativa studier eftersom omvårdnads-
forskningen innehåller båda (Forsberg & Wengström, 2008). Sökord som har använts utgår 
ifrån problemformulering, syfte och frågeställningarna. De databaser som bäst har lämpat sig 
för det valda ämnet är PubMed och CINAHL. I PubMed har MeSH-termer via Karolinska 
institutets bibliotek identifierats, men fria sökningar har även utförts. I CINAHL användes 
Headings.  
 
Ett stort antal studier fanns tillgängliga från början, studierna med en relevant titel och ett 
tydligt syfte bearbetades vidare genom att läsa abstracten för att sedan gå vidare med att läsa 
artiklarna i sin helhet. Enligt Karlsson (2012) är det initialt viktigt med breda sökningar för att 
få en uppfattning om hur mycket det är skrivet inom det aktuella ämnet. Breda sökningar 
gjordes i första hand genom PubMed. Breda sökningar med enstaka sökord gav resultat med 
ett ohanterligt stort utfall av studier, därför fick andra sökord kombineras för att få ett hanter-
ligt arbetsmaterial att gå vidare med. Dessa breda sökningar gjordes även i CINAHL vilket 
genererade liknande fynd som i PubMed, därav mindre sökningar i söktabellen för CINAHL. 
Det gjordes även många detaljerade sökningar med olika kombinationer av sökord. 
Sökord kombinerades med ”OR” och ”AND”, vilket enligt Karlsson (2012) gör att resultatet 
av sökningarna innefattar alla sökord. Trunkering i sökningarna har också använts. Trunke-
ring innebär att sökordet avslutas med en asterisk. Genom att använda asterisk kan sökningar 
ske i olika böjningsformer. Sökningen blir där med effektivare (Karlsson, 2012). 
PubMed användes MeSH-termer som: Quality of life, cardiac arrest, out-of-hostpital cardiac 
arrest, out of hospital heart arrest, heart arrest, cognition disorders, life experience, experi-
ence, survival life, to survive och coherence. I CINAHL användes Headings som: quality of 
life, heart arrest, cardiac arrest, to survive, sudden cardiac death och experience. Sökord som 
användes i PubMed, användes även i CINAHL och vice verca. En del sökningar genererade 
nya artiklar att tillgå, men många sökningar genererade samma fynd. Tabell 1 och tabell 2 
redovisar endast de sökningar som genererade artiklar till resultatet.  
 
Tabell 1. Söktabell för PubMed  
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Sökord/ 
MeSH-
termer 

Begränsningar Träffar Lästa 
abstract 

Lästa artik-
lar 

Använd-
bara artik-

lar 

Cardiac ar-
rest AND 
experience* 

Engelska, pub-
licerade från år 
2005, gratis full 
text, abstrakt 

224 15 10 1 

Heart arrest 
AND Quality 
of life * 

" 60 20 15 3 

Out of hospi-
tal heart ar-
rest AND 
quality of life 
* 

" 17 10 8 2 

Cardiac ar-
rest AND 
cognition 
disorders * 

" 24 8 8 1 

Out of hospi-
tal cardiac 
arrest AND 
coherence * 

" 1 1 1 1 

Out-of hospi-
tal cardiac 
arrest AND 
survival life 
AND life 
experience 

" 6 3 3 1 

Out-of-
hostpital car-
diac arrest 
AND quality 
of life AND 
to survive 

" 10 3 3 2 

 
Sökning utförd 2015-12-05 
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Tabell 2. Söktabell för CINAHL  
Sökord/ He-

adings 
Begränsningar Träffar Lästa ab-

strakt 
Lästa artik-

lar 
Användbara 

artiklar 

Heart arrest 
AND quality 
of life* 

Publicerade 
från 2005, full-
text, abstract, 
refe- renser 
tillgängliga  

25 5 5 2 

Cardiac arrest 
OR Heart 
arrest AND 
to survive* 

" 128 15 13 1 

Sudden car-
diac death 
AND experi-
ence 

” 11 5 3 1 

 
Sökning utförd 2016-01-15 

Analys 

Vid granskning av de kvantitativa artiklarna lästes abstractet och resultatet i sin helhet i första 
hand för att gå vidare med att ifrågasätta trovärdigheten och hur väl det passar in på det an-
givna syftet i denna litteraturöversikt. En fortsatt granskning utfördes därefter enligt Willman, 
Stoltz och Bahtsevani (2006) granskningsprotokoll för kvantitativa studier (se bilaga 1). De 
kvalitativa studierna granskades enligt Willman et al. (2006) granskningsprotokoll för kvalita-
tiva studier (se bilaga 2). Studierna fick poäng utifrån hur många kriterier de uppfyllt utifrån 
granskningsprotokollen. Procenttalet på inkluderade artiklar räknades ut utifrån hur många 
frågor som kunde besvaras med svaret ”JA” och därefter dividera med det sammanlagda anta-
let frågor. Artiklarna graderades enligt nedan: 

 
 
 
 
Hög kvalitet motsvarade    >80%  

Medel kvalitet motsvarade 70-79% 

Låg kvalitet motsvarade   <69% 
 

 
 
Artiklar som inte uppfyllde 60 procent togs inte med i litteraturöversikten. De artiklar som 
valdes ut lästes ytterligare ett par gånger för att inte gå miste om information för betydelse i 
resultatet. Granskning av artiklarna utfördes även en andra gång, för att vara säker på att den 
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uppfyllda kvalitén stämde. Efter artikelgranskningen så valdes 15 artiklar ut. Varav nio artik-
lar med kvantitativ art och sex artiklar med kvalitativ art. Dessa artiklar inkluderades då de 
höll hög alternativt medel kvalité och svarade på syftet. Alla inkluderade artiklar har presente-
rats i en matris. Enligt Forsberg och Wengström (2008) är det viktigt att materialet delas in i 
mindre delar, för att sedan sätta ihop dessa delar från olika studier till en helhet. Kodning är 
ett effektivt sätt för att sedan kunna skapa teman och kategorier (Forsberg & Wengström, 
2008) Färgkodning har legat till grund för att kunna komma fram till de olika teman i denna 
litteraturöversikt. Färgkodningen utgjorde i första steget tre olika teman. De teman som arbe-
tades fram kunde preciseras genom att olika faktorer utifrån syftet färgkodades och därefter 
sammanställdes. Dessa teman omarbetades ett flertal gånger för att kunna inkludera så mycket 
relevant fakta som möjligt. Vid ytterligare bearbetning av texten kunde ytterligare ett tema 
preciseras.  
 
Forskningsetiska överväganden 
 
Enligt Forsberg och Wengström (2008) är det viktigt att inte förvränga resultatet i studierna 
för att det ska passa syftet. Artiklar ska granskas på ett opartiskt sätt (Willman et al, 2006). 
Vidare är det även viktigt att välja studier som har fått tillstånd från etiska kommittén eller där 
det i alla fall diskuteras kring etiska överväganden. Det är även viktigt att alla artiklar som 
ingår i litteraturöversikten redovisas (Forsberg & Wengström, 2008). Författaren har strävat 
efter att i hela arbetet förhålla sig till dessa forskningsetiska överväganden. 
 

RESULTAT 

Det framkom fyra teman ur de 15 inkluderade artiklarna i denna litteraturöversikt. Dessa te-
man presenteras utifrån följande huvudrubriker: Fysiska aspekter, emotionella aspekter, soci-
ala relationer och nytt livsperspektiv.  

Fysiska aspekter 

Många upplevde trötthet den första tiden efter ett plötsligt hjärtstopp och mycket vila var där-
för nödvändigt (Forslund, Zingmark, Jansson, Lundblad & Söderberg, 2013; Wachelder, 
2009). Det blev många gånger fysiska begränsningar efter händelsen (Ketilsdottir, Albertsdot-
tir, Akadottir, Gunnarsdottir & Jonsdottir, 2014; Uren & Galdas 2014). En begränsning var att 
exempelvis inte kunna utöva sport/träning på samma sätt som tidigare. Trötthet och känsla av 
svaghet tog över många gånger. Dessa fysiska begränsningar kändes många gånger frustre-
rande för de drabbade (Uren & Galdas, 2014). Det uttrycktes också en frustration över att inte 
kunna ha kontroll över vad kroppen klarar av fysiskt (Uren & Galdas, 2014; Ketilsdottir et al, 
2013). Det fanns en önskan hos de drabbade att sjukvården skulle vara tydligare med vilka 
begränsningar som finns och vad som får utövas (Uren & Galdas, 2014).  
Ofta kunde de endast klara av en aktivitet per dag och kunde ibland behöva hjälp med den 
enda aktiviteten. Detta blev dock märkbart bättre vid uppföljning ett år efter händelsen 
(Raina, Rittenberger, Holm & Callaway, 2015). Majoriteten hade i längden inte problem med 
smärta, daglig aktivitet eller mobilisering (Smith, Andrew & Benard, 2014). Vidare påverka-
des inte synen, hörseln, sömnen, aptiten, språket eller eliminationen nämnvärt (Saarinen, 
Kämäräinen, Silfvast, Yli-Hankala & Virkkunen, 2012). 
 
Majoriteten av personer som överlevt ett plötsligt hjärtstopp kan återgå till ett liv utan hjälp i 
hemmet (Smith et al, 2014; Hofgren, Lundgren-Nilsson, Esbjörnsson & Sunnerhagen, 2008). 
Det visade sig också att de flesta kunde komma tillbaka till sitt arbete tids nog (Smith et al, 
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2014; Raina et al, 2015; Tiainen et al, 2015; Baunes et al, 2014; Deasy et al, 2012;). Det var 
viktigt att kunna komma tillbaka till arbetet för att få känslan av att livet på något sätt återgick 
till det normala igen (Ketilsdottir et al, 2013). 
 
Det är många som innan hjärtstoppet kände av symtom i form av bröstsmärta och minskad 
uthållighet. De har då undvikit att söka sjukvård, för de inte ville ses som svaga (Ketilsdottir 
et al, 2013; Uren & Galdas, 2014). Många försökte hitta kontroll på det fysiska i sitt liv och 
ett sätt som lugnade de drabbade var att kontinuerligt mäta sitt blodtryck hemma (Ketilsdottir 
et al, 2013).  

Emotionella aspekter 

Många upplevde en psykisk begränsning i det vardagliga livet efter ett plötsligt hjärtstopp. 
Mycket på grund av ångest och kognitiva problem den första tiden (Tiainen et al, 2015; Bau-
nes, 2014; Ketilsdottir et al, 2014). Drabbade personer har ofta till en början depressiva be-
svär med ångest (Raina, 2015; Deasy, C et al, 2012). Enligt Moulaert, Wachelder, Verbunt, 
Wade & Van Heugten (2010) kunde livskvalitén påverkas till det negativa på grund av fak-
torer som post-traumatisk stress, trötthet, rädsla/ångest och kognitiva problem den första ti-
den.  
 
Vid uppföljning sex månader efter händelsen så kunde de flesta uttrycka att de har eller haft 
depressiva besvär (Raina et al, 2015). Vid uppföljning ett år efter händelsen upplevdes dock 
energinivå, upplevd stress, kognitiv funktion och känsla av nedstämdhet som att det hade 
återgått till det normala. De drabbade upplevde alltså att de kunde klara av vardagen som tidi-
gare och livskvalitén var god hos majoriteten vid uppföljning (Deasy, C et al, 2012 ;Saarinen 
et al, 2012).  
 
Många upplevde att det var svårt att kontrollera känslor efter ett hjärtstopp. Det var känslor 
med rädsla och ångest som var mest återkommande hos de drabbade (Ketilsdottir et al, 2013; 
Uren & Galdas, 2014). Även känsla av ovisshet för framtiden. Oro inför att inte veta om åta-
ganden och förväntningar som ställdes på den drabbade fortfarande kunde uppfyllas (Uren & 
Galdas, 2014). Det fanns också en känsla av att ha svårigheter med att kunna hantera sina 
känslor. Uttrycka saker som inte skulle sägas på grund av instabilitet i humöret, vilket skap-
ade ångerkänslor (Ketilsdottir et al, 2013).  
 
De drabbade uttryckte också att det var lättare att kunna hantera sin sårbarhet genom att an-
vända sarkasm och humor. Det var också viktigt att kunna prata med professionella kring 
händelsen för att få ventilera sina känslor då det många gånger även handlade om existentiella 
frågor (Ketilsdottir et al, 2013). Känslor blev hotade som med att inte kunna vara oberoende 
längre. Ett exempel på detta är en praktisk aspekt som att köra bil som de inte kunde göra den 
första tiden efter sitt hjärtstopp. Att ha varit utsatt för ett plötsligt hjärtstopp medförde en 
känsla av förlorad kontroll och att det kunde påverka identiteten, vilket skrämde många. 
Männens identitet blev hotad i den mening att inte kunna ses som en ”stark man” längre. När 
den drabbade kunde acceptera situationen och de begränsningar som hjärtstoppet medförde så 
gick det lättare att tillika göra sig med den nya livssituationen (Uren & Galdas, 2014).  
 
Att överleva ett hjärtstopp medförde ett behov av att få veta vad som har hänt, då det oftast 
bara är små fragment precis innan händelsen som den drabbade mindes. En del ställde sig 
också frågan varför det hände just dem och försökte få en rimlig förklaring till detta. En 
känsla av osäkerhet infann sig också, då de gärna ville veta vad det var för symtom de skulle 
vara uppmärksamma på om det skulle hända igen. För att kunna gå vidare i livet var det vik-
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tigt att hjälpa den drabbade att fylla i minnesluckor både före och efter händelsen. Det fanns 
också en betydelse att få prata med dem som har varit involverade. Det uppkom mycket frå-
gor för de drabbade som ”tänk om jag vore själv i skogen”, ”tänk om frun inte var hemma”, 
”tänk om jag inte var där jag var” och det framkom en stor tacksamhet för de som har varit 
där i stunden och kunnat hjälpa till (Forslund et al, 2013).  
 
Det var en livsändring att vara med om ett plötsligt hjärtstopp. Under sjukhusvistelsen var 
känslan mer trygg än när den drabbade skulle stå på egna ben utanför sjukhuset. Många bar 
med sig sin mobil överallt för att vara på den säkra sidan om de skulle känna av några sym-
tom. Familjemedlemmar var viktiga för känsla av trygghet. Det var också till en fördel att 
träffa andra som varit med om samma situation för att utbyta tankar och känslor.  Sjukvården 
hade också en betydande roll när det gällde uppföljning. Detta för att den drabbade skulle 
känna sig trygg (Ketilsdottir et al, 2013). Dock upplevdes uppföljningen från sjukvårdens sida 
som knapphändig och den enskilda kände sig som en i mängden med en nummerlapp (Pa-
lacios-Cena, Losa-iglesias, Salvadores-Feuntes & Fernanderz-de-las-Penas, 2011).  
 
Det fanns också en känsla av rädsla efter att ha upplevt ett plötsligt hjärtstopp. En rädsla att 
det kunde hända precis när som helst igen, vilket skapade begränsningar i livet så som att inte 
kunna planera för framtiden. De drabbade upplevde att sjukvårdspersonal kunde bli bättre på 
att ge olika verktyg för att kunna hantera känslor som uppkom. Känslor med rädsla inför att 
det kan hända när som helst igen och att sjukvårdspersonal skulle våga penetrera denna fråga. 
Detta resulterade annars i en ökad osäkerhet och som i sin tur kunde skapa mer ångest hos den 
drabbade (Palacios-Cena et al, 2011). 
 
Första tiden efter ett hjärtstopp upplevdes många gånger som svår med humörsvängningar och 
lättirritation. De som hade återgått till jobbet kunde uppleva kognitiva svårigheterna så som 
koncentrationssvårigheter, men även att ha problem med att placera välbekanta ansikten. 
Minnet kunde även svika, vilket upplevdes som frustrerande. Detta blev dock bättre med tiden 
(Ketilsdottir et al, 2013). Det kunde kännas frustrerande att inte helt kunna återfå sitt dåva-
rande liv på samma sätt som innan hjärtstoppet, både fysiskt och psykiskt. Känsla av ensam-
het och fjärmande var inte ovanligt (Palacios-Cena et al, 2011; Ketilsdottir et al, 2013).  

Sociala relationer 

Ofta var det lättare att få stöd och kunna ventilera sina känslor med nära och kära än med pro-
fessionell hjälp, trots att detta många gånger också behövdes (Uren & Galdas, 2014; Forslund 
et al, 2013). Detta gjorde att det skapades ett annat band till sina familjemedlemmar och vän-
ner, vilket medförde att de stod varandra närmare efter händelsen. Samtidigt uppkom det 
också en viss oro över att uttrycka sina känslor till sina familjemedlemmar då de inte ville 
skapa mer oro för dem (Uren & Galdas, 2014). Det kunde bli för mycket socialt för den drab-
bade i början, då det är många som vill höra av sig och komma på besök. Familjemedlemmar 
kan många gånger hjälpa till att begränsa detta (Forslund et al, 2013).  
 
En del upplevde händelsen som något positivt, då de såg på livet annorlunda. Prioriterade 
saker som är viktiga för en själv, som att umgås med familj och vänner. Det var värdefullt 
med stöd från nära och kära i rehabiliteringen. Sociala relationer var viktigt för att känna 
sammanhang och känna sig hel igen i sitt ”nya liv” (Bremer, Dahlberg & Sandman, 2009). De 
drabbade upplevde många gånger att nära och kära var väldigt positiva efter händelsen, vilket 
också gjorde att det var lätt att anförtro sig till dem. Detta på grund av att dem spred en positiv 
känsla och på så sätt var det lättare att gå vidare. Det var också värdefullt att inte behöva vara 
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ensam för den drabbade, som helst ville ha någon runtomkring sig som en extra trygghet 
(Forslund et al, 2013).  
 
Det fanns också en känsla av att behöva förbereda sina nära och kära på att det kunde hända 
igen. Samtidigt som det var viktigt att reda ut allt som var outrett sedan tidigare och be om 
ursäkt för händelser i det förflutna (Palacios-Cena et al, 2011). Den drabbade tänkte också på 
de runtomkring som varit involverade i händelsen. De ville gärna få kontakt med dem för att 
kunna få hela händelsen återberättad, men även för att veta hur de mådde efter händelsen. 
Känsla av skuld kunde också infinna sig för att ha satt dem i en dramatisk situation (Forslund 
et al, 2013). 

Nytt livsperspektiv 

Att överleva ett hjärtstopp betydde för många ett förändrat liv, där livskvalité och lidande fick 
en annan mening. Det var viktigt med trygghet och tillfredsställelse i livet, men ur ett annat 
perspektiv än vad det var innan hjärtstoppet. Det var viktigt med olika strategier för att kunna 
hantera känsla av trygghet och harmoni. Detta byggde på att kunna förstå det förflutna, det 
nutida och det framtida ur ett annat perspektiv (Bremer et al, 2009). 
 
Många såg nya möjligheter i livet och var tacksamma gentemot de som fanns runtomkring 
dem på ett annat sätt än tidigare. Familjemedlemmar prioriterades på annat vis och det var 
viktigt att hålla sams. Det visade sig också att många prioriterade om, exempelvis vem de 
skulle umgås med och la tid på de som verkligen tillförde något eller gav energi i livet (Ke-
tilsdottir et al, 2013). Det fanns mycket som togs för givet innan ett hjärtstopp, vilket gjorde 
att dem drabbade fick ett annat perspektiv på livet och uppskattade händelser och livet i 
största allmänhet på ett annat sätt (Ketilsdottir et al, 2013; Palacios-Cena et al, 2011). De ut-
tryckte också att de var tacksamma för en andra chans i livet. Det blev ett nytt tankesätt med 
att leva i nuet och njuta av livet varje dag på grund av den nya insikten med att allt kan för-
ändras väldigt snabbt (Forslund et al, 2013; Palacios-Cena et al, 201; Klemenc-Ketis, 2011).  
 
En annan komponent var att döden blev verklighet och inte så främmande längre. Döden var 
inte bara en möjlighet längre utan även ett faktum. Det är också återkommande att de drab-
bade ville hitta en mening med det som har hänt för att kunna svara på frågor som varför och 
hur det kunde hända. Det var många frågor som dök upp efter ett plötsligt hjärtstopp som den 
drabbade gärna letade svar på. Som exempelvis: Varför hände detta mig? Vad kunde jag gjort 
annorlunda? Vad gjorde jag för fel? Samtidigt kunde det även bli ett konstaterande som att 
meningen med denna händelse var att lära sig att leva igen (Palacios-Cena et al, 2011). 
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Det anses vara passande att välja en litteraturöversikt, då ett stort material med studier kan 
samlas in på relativt kort tid. En litteraturöversikt skapar även en god inblick inom det valda 
kunskapsområdet och hur det ser ut idag. Det kan vidare ge svar på kunskapsluckor och ett 
bra sätt att sammanställa befintlig forskning. Nackdelen med en litteraturöversikt kan dock 
vara att granskningen sker subjektivt och att resultatet skapas utifrån andras resultat (Polit & 
Beck, 2012). Att utföra en kvalitativ studie med intervjuer hade också varit passande med 
tanke på att det handlar om upplevelsen av en händelse. 
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Databaser som PubMed och CINAHL har använts för att söka artiklar till denna litteraturö-
versikt, då det är stora databaser med artiklar inom både medicin och omvårdnad. Till en bör-
jan utfördes breda sökningar som gav ett ohanterligt stort antal sökträffar. Detta kan ha med-
fört att relevanta studier inte kunde identifieras. I databaserna användes tillhörande söktermer. 
Alla sökord som användes i PubMed användes också i CINAHL, vilket var effektivt då andra 
studier kunde hittas. Detta minskade alltså risken för att gå miste om relevanta studier likväl 
som sökningarna uppnådde mättnad då det var överlappande resultat i de olika databaserna. 
Ytterligare studier kunde hittas med hjälp av nya headings i CINAHL. Det framkom även 
under studiens gång vetskap om andra databaser att söka i som SveMED och PsycINFO. På 
grund av begränsad tidsåtgång och att tillräckligt många studier redan var funna med me-
del/hög kvalité, så genomfördes aldrig sökningar i dessa databaser. Detta kan ha medfört att 
en del relevanta artiklar har missats. Endast ett fåtal manuella sökningar har utförts på grund 
av snäv tidsram och ytterligare relevanta studier kan ha gått förlorade. Sökord som exempel-
vis cognition disorders och coherence tycks möjligtvis inte kunna svara på syftet med denna 
litteraturöversikt. Sökorden genererade dock artiklar som svarade på syftet.  
 
Inklusionskriterier som abstract, metod, resultat, diskussion och referenser är enligt Polit och 
Beck (2012) viktiga delar att kvalitetsgranska i de valda artiklarna. Alla inkluderade artiklar i 
denna litteraturöversikt innefattar dessa delar. Ytterligare en inklusionskriterie har varit att 
artiklarna ska ha varit i fulltext. Detta kan dock vara en begränsning för generaliserbarheten i 
resultatet, då relevanta artiklar förmodligen har gått förlorade. Vidare har inklusionskriterie 
med begränsat årtal använts, mellan årtal 2005 till 2015. Detta kan både vara positivt och ne-
gativt för litteraturöversikten. Positivt på grund av att den senaste forskningen inkluderades 
och i negativ bemärkelse genom att gå miste om relevanta studier. Dock tycks inte upplevel-
sen av en händelse vara så förändringsbar över tid, då detta alltid är individuellt. Enligt Gran-
skär och Höglund (2012) så är det även viktigt att artiklar har ett etiskt godkännande eller där 
det i alla fall diskuteras kring etiska överväganden. Detta uppfylldes i alla inkluderade artik-
lar.  
 
En styrka i denna litteraturöversikt är att både kvalitativa och kvantitativa studier är inklude-
rade. Enligt Forsberg och Wengström (2013) är det viktigt att kvalitativa studier inkluderas i 
en litteraturöversikt när det handlar om att beskriva hur olika fenomen upplevs. De inklude-
rade kvalitativa studierna i denna översikt utgör större delen av resultatet, men styrks av den 
statistiska analysen i de kvantitativa studierna. Önskvärt hade förmodligen varit att kunna 
inkludera fler kvalitativa studier för att kunna styrka delar i resultatet med fler artiklar. Ett 
alternativ hade också kunnat vara att endast inkludera kvalitativa studier, då det är upplevelse 
av ett fenomen som undersöks.  
 
Artiklarna har granskats efter ett modifierat granskningsprotokoll enligt William et al (2006) 
för kvalitativa och kvantitativa studier. Enstaka punkter har tagits bort för dessa ansågs vara 
irrelevanta för denna litteraturöversikt. Gällande det modifierade granskningsprotokollet för 
kvalitativa studier så finns det inga krav gällande etiskt godkännande, bortfall, begränsningar 
eller förslag till framtida forskning, vilket kan vara anmärkningsvärt. Punkter som huruvida 
metodansats genereras av teori eller om resultatet förhåller sig till en teoretisk referensram 
togs bort, då detta ej är relevant för denna litteraturöversikt. Granskningsprotokollet för kvan-
titativa studier är oförändrad. Modifiering av granskningsprotokoll kan påverka resultatet i 
den meningen att utforma för höga krav respektive för låga krav på artiklarna. Alla artiklar 
granskades minst två gånger med granskningsprotokoll. Kvalitetsgranskningen kan ha påver-
kats då denna är gjord oberoende av någon annan som ensam författare. Det tycks vara en 
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fördel att kunna jämföra resultatet av granskningen med någon annan. Detta får ses som en 
begränsning i denna litteraturöversikt.  
 
Alla inkluderade artiklar lästes flertalet gånger för att undvika eventuella feltolkningar. För att 
undvika att missa relevant information i studierna så har färgkodning använts som ligger till 
grund för tematiseringen i resultatet. Från början skrevs detaljer noggrant med mycket text 
som därefter kunde sammanställas för att mynna i olika essensens.  
 
Den valda designen med att utföra en litteraturöversikt kan ha påverkat reliabiliteten eftersom 
tolkningen sker helt subjektivt. Som ensam författare tycks detta också påverka reliabiliteten 
negativt med tanke på att analysen av de inkluderade studierna sker genom en bedömare. 
Breda sökningar har utförts, men även sökningar med många olika sökord för att kunna svara 
upp till syftet på bästa möjliga sätt, detta stärker validiteten i denna litteraturöversikt. Inklude-
rade artiklar har uppnått medel och hög kvalité enligt bifogat granskningsprotokoll, vilket 
stärker både reliabiliteten och validiteten.  
 
Då alla artiklar är skrivna på engelska finns en risk att vid översättning till svenska förlora 
innebörden av vissa nyanser i språket, dock ska detta inte ha påverkat resultatet. För att kunna 
ge ut rekommendationer så ska det enligt Britton (2000) finnas ett vetenskapligt underlag. I 
denna litteraturöversikt så finns begränsningar på grund av bland annat snäv tidsram. Därav är 
det svårt att ge ut rekommendationer utifrån denna litteraturöversikt.  

Resultatdiskussion 

Centrala fynd som framkom i resultatet handlade om fysiska begränsningar med förlorad kon-
troll. Även hur emotionella aspekter satte sin prägel på livet genom att inte kunna kontrollera 
sina känslor med rädsla och ångest. Vidare framkom det också att sociala relationer med an-
höriga och vänner är en viktig del i rehabiliteringen då de stödjer och hjälper till att bygga 
trygghet i den svåra situationen. Sociala relationer bidrar också till att kunna hitta en mening 
med det som har hänt och finna sammanhang. Det framkom också att de drabbade upplevde 
att uppföljningen och omvårdnaden från sjukvårdens sida var bristfällig. 
 
De drabbade upplevde att uppföljningen från sjukvårdens sida var bristfällig efter att ha drab-
bats av ett plötsligt hjärtstopp (Palacios-Cena et al, 2011; Ketilsdottir et al, 2013). Det fram-
kom även att de drabbade hade en önskan om att sjukvården skulle våga penetrera frågor som 
dyker upp hos den drabbade med tankar som att det kan hända när som helst igen (Palacios-
Cena et al, 2011). Fridlund et al (2012) förespråkar vikten av att sjukvårdspersonal ska ge 
patienten en orientering och identifiering av vården. Även hur viktigt det är att prata om verk-
tyg med olika handlingsstrategier för att den drabbade ska kunna ta sig vidare efter ett plöts-
ligt hjärtstopp. För att främja återhämtningsprocessen är det sjuksköterskan som ska ha för-
ståelse för reaktioner och beteenden, men även att vara lyhörd (Fridlund et al, 2012). Forsk-
ningen visar tydligt att sjukvården upplevs bristande gällande uppföljning och omvårdnad 
kring dessa patienter. Sjuksköterskan ställs inför olika vårdsituationer med patienter som kan 
vara emotionellt instabila och därmed har sjuksköterskan ett ansvar att stötta den drabbade för 
att underlätta. Troligtvis upplevs det skönt för den drabbade att kunna ventilera dessa tankar 
och känslor med någon som vet hur detta ska bemötas och replikeras på bästa sätt. Många 
gånger kanske den drabbade samtalar kring detta med sina anhöriga som säkert många gånger 
inte finner några bra svar eller vet hur samtalet ska kunna hjälpa den drabbade. Detta kan 
mycket väl skapa frustration hos de involverade. Sjuksköterskan har många gånger en större 
erfarenhet kring att möta patienter som kan ha dessa tankar och kan förhoppningsvis stötta på 
ett bättre sätt. Sjuksköterskan skulle säkert kunna hjälpa den drabbade med en ökad känsla av 
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begriplighet av situationen genom att kunna besvara frågor som den drabbade har. Det är 
komplexa frågor att penetrera för en sjuksköterska och rädsla kan ligga till grund för att frå-
gorna inte ställs i den utsträckning som behovet kräver i relation till okunskap eller oerfaren-
het. Kanske väcker det också tankar och känslor hos sjuksköterskan när existentiella frågor 
uppkommer, därav undviks kanske dessa frågor många gånger. Vidare spelar det säkert en 
roll vilken bakgrund en sjuksköterska har gällande erfarenheter/upplevelser i sitt eget liv för 
hur mycket sjuksköterskan kan sätta sig in i den drabbades situation. Enligt Torneo, Danbolt, 
Kvigne och Sorlie (2014) upplever sjuksköterskor i allmänhet att det finns svårigheter med att 
samtala om livet och döden på grund av att existentiella frågor anses vara svåra att sätta ord 
på.  
 
Enligt Fridlund et al (2012) är det viktigt att bedöma olika faktorer som kan vara en ökad risk 
för depression då det är vanligt med depression hos patienter med hjärtsjukdom. Resultatet i 
denna litteraturöversikt visade att det var skillnad på psykiskt status när patienten vårdas på 
sjukhuset i jämförelse med när den drabbade har kommit hem. Vid hemgång uppkom oftast 
mer tankar och känslor på ett annat vis (Ketilsdottir et al, 2013;Palacios-Cena et al, 2011). 
Informationen på sjukhuset bör förbereda patienten och dennes anhörig/anhöriga på vanliga 
psykiska och fysiska reaktioner den första tiden efter händelsen för att minska risken för 
känsla av misslyckande. En omställning där livet blir annorlunda till en början och att det tar 
tid med en sådan förändring. Som sjuksköterska kan det vara viktigt att veta vilken grad av 
KASAM den drabbade har för att kunna ge stöd på bästa sätt.  
 
Det finns många viktiga aspekter för sjukvården att penetrera vid uppföljning av dessa patien-
ter. Enligt socialstyrelsen (2015) finns det tydliga riktlinjer över vad som ska göras medicinsk 
för personer som drabbats av ett plötsligt hjärtstopp. Dock finns det inga direkta riktlinjer 
kring hur vården ska bemöta exempelvis existentiella frågor som kan uppkomma efter en 
dramatisk händelse eller hur omvårdnaden ska bedrivas. Det kan vara svårt för sjuksköterskor 
att penetrera dessa psykiska frågor på grund av osäkerhet och okunskap, men möjligtvis även 
på grund av tidsbrist med hög arbetsbelastning. Det kan också handla om en kultur på avdel-
ningen att det kanske inte är så tillåtande att sitta och prata med patienterna gällande frågor 
där utrymme för extra tid krävs. Informationen ska dock ske enligt patientlagen (SFS, 
2014:821). Dock tycks detta vara minst lika viktigt som den medicinska delen i eftervården, 
men det är lättare att se de fysiska problemen än det psykiska problemet. Alltså en mer hel-
hetssyn kring patientens vård är önskvärt. Vidare är det viktigt för sjuksköterskan att verklig-
en försöka sätta sig in i patientens situation så att bemötandet blir genuint. Utöver detta ska 
också sjuksköterskan hjälpa till med olika strategier för att den drabbade ska kunna ta sig vi-
dare och öka känslan av hanterbarhet. Enligt Schaufel, Nordrehaug och Malterud (2011) kan 
ett professionellt omhändertagande av dessa patienter bidra till hopp och en ökad trygghet. 
 
Det är tydligt att det är viktigt för de drabbade att hitta en mening med det som har hänt. Det 
är exempelvis viktigt med sociala relationer för att kunna känna sammanhang/meningsfullhet 
(Bremer et al, 2009). Detta bekräftar även Palacios-Cena et al (2011) då de drabbade upplever 
att de måste jobba med att hitta en mening med det som har hänt för att kunna gå vidare. Det 
är viktigt av att låta anhöriga vara involverade i vården. Sjuksköterskan ska se anhöriga och 
även kunna vara där för att svara på deras frågor, men också för att ge kontinuerlig informat-
ion. Detta för att skapa bättre förutsättningar för den drabbade att kunna känna trygghet. En-
ligt Antonovsky (2005) så upplevs KASAM mer när den drabbade känner sig närmre den 
friska poolen. Vidare bygger KASAM på beståndsdelar som begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet (Antonovsky, 2005). Resultatet visade att den drabbade upplevde god livskva-
lité över tid. Detta skulle kunna höra samman med en högre grad av KASAM. Som sjukskö-
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terska är aspekter som kommunikation, förmedla kunskap och att ge stöd viktiga delar. Detta 
för att kunna ge bättre förutsättning för begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. Sjuk-
sköterskan är många gånger en trygghet för den drabbade, men spelar även en viktig roll när 
det gäller att kunna påverka känslan av meningsfullhet. Detta genom ett professionellt för-
hållningssätt i sitt omvårdnadsarbete med patienten i fokus.   
 
I denna litteraturöversikt visade resultatet tydligt att det finns fysiska begränsningar efter ett 
hjärtstopp och att sport/träning inte kan utföras på samma sätt som tidigare. Detta skapar en 
frustration att inte känna kontroll över det fysiska i livet (Forslund et al, 2013; Ketilsdottir et 
al, 2014; Uren & Galdas, 2014). Vidare upplevde dock många att det blev en positiv föränd-
ring i livet genom ett mer hälsosamt liv och att den drabbade minskade på den vardagliga 
stressen i livet (Ketilsdottir et al, 2014). Sjuksköterskan har en betydande roll när det gäller att 
arbeta med patienter preventivt. Vidare är det viktigt för sjuksköterskan att fortsätta motivera 
och informera om betydelsen av att leva hälsosamt, men också att hjälpa till att hitta nya 
vägar anpassade till den nya situationen. Sjuksköterskan ska bedöma patientens egna resurser 
och bör upprätta en plan med fortsatta mål enligt SFS (1982:763). Det skulle kunna leda till 
en trygghet för patienten om sjukvården kallar dessa patienter regelbundet för fysisk träning 
på sjukhuset. Sjuksköterskan ska enligt SFS (1982:763) bedriva vård i samråd med sin patient 
som ska vara grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Med utbildning och information 
kan sjuksköterskan leda patienten till en god egenvård som leder till en bättre hälsa (SFS, 
1982:763). 
 
I en av de inkluderade kvalitativa artiklarna var det endast män som blev intervjuade. Det var 
tydligt att de upplevde att deras person som en ”stark man” blev hotad efter ett plötsligt hjärt-
stopp. De var bekymrade över praktiska aspekter som att inte kunna köra bil den första tiden. 
Vidare att omgivningen skulle se dem som svaga på grund av att könsrollen blev förändrad 
efter händelsen (Uren & Galdas, 2014). Detta kan vara av vikt för sjuksköterskan att ha i 
åtanke om olika föreställningar kring genus. Dock ska sjuksköterskan enligt Svensk sjukskö-
terskeförening (2007) möta individen där den befinner sig och ge jämlik vård oberoende kön.  
 
En annan aspekt i resultatet är att de studier som är inkluderade, finns det inte beskrivet om 
huruvida de drabbade har fått implementerar defibrillator (ICD) eller inte som en del i be-
handlingen. Detta skulle mycket väl kunna påverka resultatet då upplevelsen förmodligen kan 
bli annorlunda. Annorlunda i den mening att en ICD skulle kunna skapa en extra trygghet. 
Det uppkommer säkert mycket känslor kring en behandling med ICD, men troligtvis även 
känslor i positiv mening över tid med en ”livräddare” inopererad. Detta skulle då kunna på-
verka aspekter i resultatet både gällande fysiska och psykiska begränsningar.  
 
Det finns en del studier som är inkluderade i denna litteraturöversikt där det finns beskrivet att 
de drabbade har fått behandling med hypotermi efter sitt hjärtstopp. Då hypotermibehandling 
enligt Holden och Flynn Makic (2006) minskar metabolismen i hjärnan och sänker behovet av 
syrekonsumtionen som i sin tur resulterar i mindre skador på hjärnan. Det finns dock ingen 
skillnad gällande livskvalité, fysiska och psykiska förändringar i de studier där det är beskri-
vet med hypotermibehandling i jämförelse med de studier där det inte är beskrivet med hypo-
termibehandling.  
 
Att drabbas av en akut sjukdom är en stor förändring i livet som kan förorsaka lidande på 
grund av att ens existens är hotad och att personen i fråga inte kan leva som tidigare (Öhman, 
Söderberg & Lundman, 2003). Denna litteraturstudie skulle kunna vara överförbar till drab-
bade med andra sjukdomar, som exempelvis cancer och oron över att cancern ska komma 
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tillbaka. Ett cancerbesked blir troligtvis för de flesta en påminnelse om hur skört livet är, likt 
som att drabbas av ett plötsligt hjärtstopp. Existentiella tankar, oro inför framtiden, begräns-
ningar i livet, men även ett nytt sätt att se på livet i en positiv riktning kan säkert mycket väl 
uppkomma på samma sätt.  

Slutsats 

Denna litteraturöversikt pekar på att ett plötsligt hjärtstopp medför fysiska begränsningar och  
psykiska aspekter i form av rädsla och ångest. Det medförde också att sociala relationer blev 
en central del för att kunna känna trygghet och hitta sammanhang. Vidare skapade händelsen 
också ett nytt sätt att se på livet i en positiv mening. Sjukvården upplevdes bristande gällande 
uppföljning och omvårdnad av dessa patienter. Som sjuksköterska är det viktigt att ha kun-
skap kring den drabbades upplevelser och känslor efter ett plötsligt hjärtstopp. Detta för att 
kunna ta hand om dessa patienter på bästa möjliga sätt. 

Klinisk tillämpbarhet 

Denna litteraturöversikt bidrar till att genom den senaste forskningen kunna visa på olika fak-
torer som påverkar den drabbade efter ett plötsligt hjärtstopp. Genom att belysa det valda äm-
net kan detta ge sjuksköterskan en bättre kunskap som i sin tur kan göra det lättare att hantera 
situationer kring patienter som drabbats. Det finns inga tydliga riktlinjer idag kring hur efter-
vården skall bedrivas gällande olika behov som den drabbade kan ha. Det behövs ytterligare 
forskning inom detta område för att kunna implementera rekommendationer/riktlinjer kring 
omvårdnaden för dessa patienter.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

REFERENSER 
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http://www.sbu.se/sv/Vetenskap--Praxis/Vetenskap-och-praxis/Viktigt- men-svart-mata-
livskvalitet/  
 
Smith, K., Andrew, Z., & Benard, S. (2014). Quality of Life and Functional Outcomes 12 
Months After Out-of-Hospital Cardiac Arrest. American Heart Association, 
doi:10.1161/circulationaha.114.011200. 
 



 

21 

Socialstyrelsen. (2015). Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård. Hämtad 7 februari, 2016, från 
http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/nr-hjarta-kranskarlssjukdom.pdf/  
 
Svensk sjuksköterskeförening. (2007). ICN:s etiska koder för sjuksköterskor. ISBN: 92-
95040-41-4. 
 
Schaufel, M. A., Nordrehaug, J. E., & Malterud, K. (2011). Hope in action-facing cardiac 
death: A qualitative study of patients with life-threatening disease. International Journal of 
Qualitative Studies on Health and Well-being, 6(1), doi:10.3402/qhw.v6i1.5917 
 
Tiainen, M., Poutainen, E., Oksanen, T., Kaukonen, K. M., Pettilä, V., Skrifvars, M., Varpula, 
T., & Castrén, M. (2015). Functional outcomes, cognition and quality of life after out-of-
hospital cardiac arrest and therapeutic hypothermia: data from randomized controlled trial. 
Scandinavian journal of trauma. doi:10.1186/s13049-014-0084-9 
 
Torneo A, K., Danbolt J, L., Kvigne, K. & Sorlie, V. (2014). The power of consoling pres-
ence - hospice nurses’ lived experience with spiritual and existential care for the dying. BMC 
Nursing, 13(25),1-8. doi:10.1186/1472-6955-13-25 
 
Uren, A., & Galdas, P. (2014). The experience of male sudden cardiac arrest survivors and 
their partners: a gender analysis. Department of health sciences, 71(2), 349-58. doi: 
10.1111/jan.12499 
 
Wachelder, E. M., Moulert, V.R., Van Heugten, C., Verbunt, J., Bekkers, S., & Wade, D.T. 
(2009). Life after survival: long-term daily functioning and quality of life after an out-of-
hospital cardiac arrest. Resuscitation, 80, 517-522. doi:10.1016 
 
Walletin, L., & Lindahl, B. (red.). (2010). Akut kranskärlssjukdom. Stockholm: Liber AB. 
Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani. (2006). Evidensbaserad omvårdnad-en bro mellan 
forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 
 
Öhman, M., Söderberg, S., & Lundman, B. (2003). Hovering between suffering and enduring: 
the meaning of living with serious chronic illness. Qualitative Health Research. doi: 
10.1177/1049732302250720 



 

1 

Granskningsprotokoll enligt Willman et al (2006). Protokoll för kvantitativa studier. 
 
Beskrivning av urval  
-  Kriterier för exkludering    

   Adekvata exklusioner?                           JA □ NEJ □ 
-  Urvalsförfarandet beskrivet?   JA □ NEJ □  
- Representativt urval?     JA □ NEJ □  
 

-  Randomiseringsförfarande         

   beskrivet?                                               JA □ NEJ □ 
 - Likvärdiga grupper vid start?                JA □ NEJ □ 
 - Analyserade i den grupp 
   som de randomiserades till?                   JA □ NEJ □ 
 
   Blindning av patienter?                          JA □ NEJ □ 
   Blindning av vårdare?                            JA □ NEJ □ 
   Blindning av forskare?                           JA □ NEJ □ 
    
   Bortfall  
-  Bortfallsanalys beskriven?   JA □ NEJ □  

-  Bortfallsstorleken beskriven?    JA □ NEJ □  

-  Adekvat statistisk metod?    JA □ NEJ □  
  
 -  Etiskt resonemang      JA □ NEJ □  
 

Hur tillförlitliga är resultaten?  

- Är instrumenten valida?     JA □ NEJ □  

- Är instrumenten reliabla?    JA □ NEJ □  

- Är resultatet generaliserbart?    JA □ NEJ □ 
  
 
Huvudfynd(hur stor var effekten?, hur beräknades effekten?, NNT, konfidensintervall, statist-

isk signifikant, klinisk signifikant, powerberäkning) 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 

 
Sammanfattande bedömning av kvalitet 

 
□ Bra  □Medel □ Dålig 

Bilaga 1.  
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Granskningsprotokoll enligt Willman et al (2006). Protokoll för kvalitativa studier.  
 
Tydlig avgränsning/problemformulering JA □ NEJ □  

Patientkarakteristiska                               Antal………. 

                                                      Ålder………. 

                                                                 Man/kvinna… 
 
Är kontexten presenterad?                       JA □ NEJ □  

Etiskt resonemang?     JA □ NEJ □  
 
Urval   
-  Relevant?                                              JA □ NEJ □  

-  Strategiskt?     JA □ NEJ □  
 

Metod för  

-  Urvalsförfarandet tydligt beskrivet?  JA □ NEJ □  

-  Datainsamling tydligt beskriven?   JA □ NEJ □  

-  Analys tydligt beskriven?   JA □ NEJ □  
 
Giltighet  
-  Är resultatet logiskt,      JA □ NEJ □  
     begripligt? 
-  Råder datamättnad?     JA □ NEJ □  

-  Råder analysmättnad?    JA □ NEJ □  
 
Kommunicerbarhet  
-  Redovisas resultatet klart och tydligt?  JA □ NEJ □             
 
 
Huvudfynd 
Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 
 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 
 

□ Bra        □ Medel      □ Dålig 
 

Bilaga 2.  
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Artikelmatris 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare (bort-
fall) 

Resultat Kvalitet/Typ 

Bremer, A., 
Dahlberg, K,. & 
Sandman, L.  
2009 
Sverige 

To survive out-
of-hospital cardi-
ac arrest: A 
search for mean-
ing and coher-
ence. 

Syftet med denna 
studie var att besk-
riva upplevelsen 
av att överleva ett 
plötsligt hjärt-
stopp. 

Kvalitativ studie. Fe-
nomenologisk metod. 
Intervjuerna skedde 
med hjälp av öppna 
frågor.  

N=9 
(0) 

Behovet av emot-
ionellt stöd från 
sjukvårdspersonal, 
vilket kan hjälpa 
de drabbade att 
hitta en mening 
med det som hänt. 
De drabbade be-
skriver även ett 
chockartat upp-
vaknande med 
minnesförlust.  

K 
Hög 

Buanes, E.A., 
Gramstad, A., 
Sövig, K. K., 
Hufthammar, K. 
O., Flaatten, H., 
Husby, T., Lang-
görgen, J., & 
Heltne, J-K.  
2014 
Norge 

Cognitive func-
tion and helath-
related quality of 
life four years 
after cardiac ar-
rest. 

Syftet var att un-
dersöka kognitiva 
funktionen och 
livskvalitén fyra år 
efter ett plötsligt 
hjärtstopp.  

Kvantitativ studie. 
Frågeformulär.  

N=30 
(46) 

Resultatet visade 
att 29 procent var 
försämrade kogni-
tivt. Kognitiva 
svårigheter med 
korttidsminnet. 
Livskvalitén var 
sämre enligt EQ-
VAS, dock inte på 
EQ-index.  

P 
Hög 

Deasy, C., Bray, 
J., Smith, K., 
Harriss, L., Ber-
nard, S., & Cam-
eron, P.  

Functional out-
comes and quali-
ty of life of 
young adult who 
survive out-of-

Syftet var att un-
dersöka livskvali-
tén av unga vuxna 
som har överlevt 
ett hjärtstopp utan-

Kvantitativ studie. 
Frågeformulär via 
telefon. Statistisk ana-
lys.  

N=56 
(45) 

Resultatet visar att 
84 procent lever i 
sitt eget hem. 68 
procent har åter-
gått till jobbet. 11 

P 
Hög 



 

2 

 
2012 
 
Australien 

hospital cardiac 
arrest.  

för sjukhuset.  procent rapporte-
rar markant eller 
svår handikapp. 
Majoriteten har 
inte problem med 
mobilisering, 
ADL, vanliga 
aktiviteter eller 
smärta. 61 procent  
uppger måttlig till 
svår ångest.  

Forslund, A. S., 
Zingmark, K., 
Jansson, J. H., 
Lundblad, D., & 
Söderberg, S. 
 
2013 
 
Sverige  

 Meanings of  
people´s lived 
experiences of 
surviving an out-
of-hostpital car-
diac arrest, 1 
Mount after the 
event.  

Syftet med denna 
studie var att kart-
lägga upplevelsen 
av överleva ett 
plötsligt hjärt-
stopp.  

Kvalitativ studie med 
fenomenologisk her-
meneutisk tolkning. 
Ostrukturerade inter-
vjuer med öppna frå-
gor 

N=11 
(0) 

Resultatet visade  
på två huvudte-
man: Återgå till 
livet och upp-
skatta livet. Däref-
ter mynnade detta 
ut i fem subteman: 
Att vakna upp och 
få en känsla av att 
sakna hela bilden. 
Inse att det inte 
var tid att dö. 
Undrar och söker 
efter en förkla-
ring. Känsla av 
tvetydighet i relat-
ioner och en und-
ran kring om livet 
kommer bli det 
samma igen.  
 

K 
Hög 



 

3 

Hofgren, C., 
Lundgren-
Nilsson, Å., Es-
björnsson, E., & 
Sunnerhagen, 
K.S.  
 
2008 
 
Sverige 

Two years after 
cardiac arrest; 
Cognitive status, 
ADL function 
and living situa-
tion. 

Syftet med denna 
studie var att besk-
riva hur det påver-
kar den kognitiva 
funktionen, den 
dagliga aktivite-
ten, hushållsar-
betet och att 
komma tillbaka till 
jobbet efter ett 
plötsligt hjärtstopp 
och utvärdera be-
tydelsen av tidig 
intervention.   

Kvantitativ ansats. 
Beskrivande statistisk 
analys. Olika bedöm-
ningsinstrument an-
vändes för att bedöma 
den kognitiva funkt-
ionen. 
Bedömning skedde 
utifrån en neoropsyko-
log och en arbetstera-
puet.  

N=22 
 (0) 

64 procent kunde 
återgå till att bo i 
sitt hem. 36 pro-
cent bodde i 
skyddat boende. 
29 procent av de 
som hade ålder för 
att jobba var åter i 
arbete. Kognitiva 
svårigheter sågs 
hos 96 procent. 
Fyra personer som 
bodde hemma var 
i behov av hem-
tjänst.  

P 
Medel 

Ketilsdottir, A., 
Albertsdottir H. 
R., Akadottir S. 
H., Gunnarsdot-
tir, T. J., & Jons-
dottir, H.  
 
2013 
 
Island 

The experience 
of sudden cardiac 
arrest: Becoming 
reawakened to 
life.  

Syftet med denna 
studie var att besk-
riva upplevelsen 
av att överleva ett 
plötsligt hjärt-
stopp.  

Kvalitativ studie med 
fenomenologisk me-
tod. Semistrukturerade 
intervjuer.  

N=7 
(0) 

Den drabbade har ett 
behov av stöd och 
känsla av trygg-
het. Sjukvården 
har en central roll 
för att kunna 
hjälpa den drab-
bade med känsla 
av trygghet med 
kontinuitet i upp-
följningen. Strä-
van efter att återfå 
sitt tidigare liv. Ny 
syn på livet. 
 
 
 

K 
Hög 
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Klemenc-Ketis, 
Z.  
 
2011 
 
Slovenien 

Life changes in 
patients after out 
of hospital cardi-
ac arrest. The 
effect of near-
death experienc-
es. 

Syftet var att un-
dersöka föränd-
ringar i livet efter 
ett plötsligt hjärt-
stopp med beto-
ning på patienter 
med nära döden 
upplevelse. 

Kvantitativ studie med 
statistisk analys.  

N=37 
(0) 

Resultatet visade 
att det inte påver-
kar livet så omfat-
tande efter ett 
plötsligt hjärt-
stopp. Dock fram-
kom det att de 
drabbade kände 
svårigheter med 
att lyssna på 
andra, toleransen 
var inte den 
samma som innan 
och en önskan 
fanns att få leva 
ett bra liv.  

P 
Medel 

Moulaert,M. P., 
Wachelder, E. 
M., Verbunt, 
J.A., Wade, D. 
T., &, van 
Heugten, C. M.  
 
2010 
 
Nederländerna 

Determinants of 
quality of life in 
survivors of car-
diac arrest.  

Syftet med denna 
studie var att un-
dersöka livskvali-
tén efter en period 
av syrebrist på 
grund av ett plöts-
ligt hjärtstopp. 

Kvantitativ studie. 
Mellan år 2001-2006. 
Frågeformulär om om 
den fysiska och men-
tala livskvalitén.   

N=63 
(25) 

Resultatet visar att 
livskvalitén på-
verkades efter ett 
plötsligt hjärt-
stopp relaterat till 
kognitiva svårig-
heter, trötthet, 
ångest/depression, 
post-traumatisk 
stress och svårig-
heter med den 
dagliga aktivite-
ten. 
 
 
 

P 
Hög 
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Palacios-Cena, 
D., Losa-iglesias, 
M. E., Salvado-
res-Fuentes, P., & 
Fernanderz-de-
las-Penas. 
 
2011 
 
Spanien 

Sudden cardiac 
death: the per-
spectives of 
spanish survi-
vors.  

Syftet med denna 
studie var att un-
dersöka upplevel-
sen efter ett plöts-
ligt hjärtstopp för 
att utveckla om-
händertagandet. 

Kvalitativ studie. Fe-
nomenologisk ansats. 
Snöbollsurval. Ostruk-
turerade intervjuer 
med öppna frågor.  

N=9 
(0) 

Tre teman ut-
gjorde resultatet. 
1; Hantera rädsla. 
2; Sökandet efter 
mening. 3; Känna 
döden på nära 
håll. 4; Känsla av 
ensamhet och 
fjärmande. 

K 
Medel 

Raina, D.K., Rit-
tenberger, J.C., 
Holm, M. B., & 
Callaway, C. W.  
 
2015 
 
USA 

Functional Out-
comes: One Year 
after a Cardiac 
Arrest. BioMed 
Research interna-
tional. 

Syftet med denna 
studie var att un-
dersöka tidsa-
spekter efter ett 
plötsligt hjärtstopp 
gällande påverkan 
på fysisk aktivitet, 
restriktioner gäl-
lande deltagande 
och livskvalitén.  

Kvantitativ studie. 
Frågeformulär vid 1,6 
och 12 månader. Stat-
istisk analys.  

N=29 
(20) 

Resultatet visar att 
vid uppföljning 
sex månader efter 
händelsen så 
kunde de flesta 
uttrycka att de har 
eller haft depres-
siva besvär. Majo-
riteten klarar av 
det dagliga livet 
självständigt.   

P 
Medel 

Saarinen, S., 
Kämäräinen, A., 
Silfvast, T., Yli-
Hankala, A., & 
Virkkunen, I.  
 
2012  
 
Finland 

Pulseless electrial 
activity and suc-
cessful out of 
hospital resusci-
tation - long-term 
survival and 
quality of life: an 
observational 
cohort study. 

Syftet med denna 
studie var under-
söka neurologiskt 
status och livskva-
litén efter ett plöts-
ligt hjärtstopp med 
pulslös elektrisk 
aktivitet. 

Retrospektiv kvantita-
tiv studie. Intervjuer 
med frågeformulär.  

N= 7 
(0) 

Resultatet visar att 
fysiska aspekter 
som synen, 
hörseln, talet, 
sömnen, nutrition-
en och elimination 
rapporterades helt 
normal eller svagt 
försämrat. 
Psykiska aspekter 
som energinivå, 

R/P 
Hög 
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ångest och de-
pression var likt 
med före 
hjärtstoppet eller 
något försämrat. 

Smith, K., An-
drew, Z., & 
Benard, S  
 
2014 
 
Australien 

Quality of Life 
and Functional 
Outcomes 12 
Months After 
Out-of-Hospital 
Cardiac Arrest. 

Syftet var att besk-
riva livskvalitén 
12 månader efter 
patienten drabbats 
av ett plötsligt 
hjärtstopp.  

Kvantitativ prospektiv 
studie. Populationsba-
serad data. Telefonin-
tervjuer. 

N=687 
(10) 

Resultatet visade 
att majoriteten 
lever hemma i 
deras egna hem 
utan hjälp.  De 
drabbade upplev-
de god livskvalité.  

P 
Hög 

Tiainen, M., Pou-
tainen, E., Oksa-
nen, T., Kau-
konen, K. M., 
Pettilä, V., 
Skrifvars, M., 
Varpula, T., & 
Castrén, M. 
 
2015 
 
Finland  

Functional out-
comes, cognition 
and quality of life 
after out-of-
hospital cardiac 
arrest and thera-
peutic hypother-
mia: data from 
randomized con-
trolled trial.  

Syftet var att un-
dersöka den neu-
rologiska funkt-
ionen och livskva-
litén efter ett plöts-
ligt hjärtstopp med 
ventrikelflimmer 
och efterföljande 
behandling med 
kylbehandling.  

Kvantitativ studie. 
Kohort, randomiserad. 
Statistisk analys.  

N=57 
(0) 

Resultatet visar att 
många upplevde 
en psykisk be-
gränsning i det 
vardagliga livet 
efter ett plötsligt 
hjärtstopp. Myck-
et på grund av 
ångest och kogni-
tiva problem den 
första tiden. 

RCT 
Medel 

Uren, A., & Gal-
das, P.  
 
2014 
 
England 

The experience 
of male sudden 
cardiac arrest 
survivors and 
their partners: a 
gender analysis. 

Syftet med denna 
studie var att un-
dersöka hur mas-
kulinitet formar 
erfarenheter hos 
män och deras 
partner efter ett 
överlevt hjärt-

Kvalitativ studie. De-
skriptiv ansats. Semi-
strukturerade inter-
vjuer. Tematisk ana-
lys.  

N=13 
(0) 

Tre teman ut-
gjorde resultatet. 
1; Stöd och insikt. 
2; Kunna hantera 
sårbarhet. 
3; Inte vara en 
”He-man” längre. 

K 
Hög 
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stopp.  
Wachelder, E. 
M., Moulert, 
V.R., Van 
Heugten, C., 
Verbunt, J., Bek-
kers, S., & Wade, 
D.T.  
 
2009 
 
Nederländerna 

Life after surviv-
al: long-term 
daily functioning 
and quality of life 
after an out-of-
hospital cardiac 
arrest. 

Syftet med denna 
studie var att ut-
värdera funktions-
nivån 1-6 år efter 
ett hjärtstopp med 
medicinska variab-
ler.  

Retrospektiv kohort-
studie mellan år 2001-
2006. Frågeformulär 
avseende ADL, socialt 
liv, livskvalité, fysisk 
förmåga, kognitiv 
förmåga och emotion-
ell förmåga.   

N=63 
(0) 

Resultatet visar att 
efter tre år så upp-
lever 74 procent 
låg delaktighet i 
samhället. 50 pro-
cent känner av 
trötthet. 38 pro-
cent har ångest 
eller depression. 
24 procent har 
sämre livskvalité 
än innan hjärt-
stoppet.  

R/P 
Hög 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 


