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Abstrakt 
Bakgrund: Varje år drabbas cirka 10 000 personer i Sverige av ett plötsligt hjärtstopp varav 

600 överlever. Hjärtstopp kan drabba vem som helst och kan vara en traumatisk upplevelse 

som påverkar vardagslivet och deras välmående upp till flera år efter händelsen.  

Syfte: Syftet var att beskriva upplevelser av det vardagliga livet hos personer som har 

överlevt ett plötsligt hjärtstopp. 

Metod: En systematisk litteraturstudie där åtta vetenskapliga artiklar inkluderades. Artiklarna 

identifierades i tre olika databaser: Cinahl, PubMed och PsycINFO. Artiklarna analyserades 

med innehållsanalys. Inklusionskriterierna som användes var vetenskapliga artiklar som 

svarade på studiens syfte och var skrivna på svenska eller engelska, samt publicerade från 

2007-2017.  
Resultat: I analysen framkom fyra kategorier: Upplevelsen av ett nytt livsperspektiv, 

emotionella upplevelser, fysiska upplevelser, sociala upplevelser. Där den största kategorin 

var emotionella upplevelser.  

Slutsats: Det är väsentligt för sjuksköterskan att införskaffa kunskap om personens 

upplevelse av att överleva ett plötsligt hjärtstopp och hur det har påverkat det vardagliga livet 

för att kunna ge stöd och information för en bättre eftervård.   

   

Nyckelord 
Plötsligt hjärtstopp, upplevelser, överlevare. 

     

Tack 
Stort tack till vår handledare Emma Halme för stöd och bra vägledning genom hela vårat 

examensarbete.  
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1 Inledning 
Den systematiska litteraturstudien utgår från patientens perspektiv då tidigare forskning visar 

att det finns bristande kunskap om struktur kring eftervården för kardiologisk omvårdnad 

efter ett hjärtstopp (Lundgren-Nilsson, Rosén, Hofgren, & Sunnerhagen, 2005). Hjärt- och 

lungfonden (2017) och Socialstyrelsen (2015) skriver att antalet drabbade personer som 

överlever ett hjärtstopp ökar, vilket betyder att sjuksköterskan behöver införskaffa mer 

kunskap och struktur för att kunna möta de överlevandes behov av vård och stöd efter ett 

plötsligt hjärtstopp. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Plötsligt hjärtstopp 

Enligt Hjärt- och lungfonden (2017) är plötsligt hjärtstopp en av Sveriges vanligaste 

dödsorsaker. Varje år drabbas cirka 10.000 personer och av dessa överlever endast 600. Ett 

hjärtstopp kan drabba vem som helst och kan bli en traumatisk upplevelse oavsett ålder eller 

bakomliggande orsak. 

 

2.1.1 Definition 

Studien använder sig av Hjärt- och lungfondens definition av ett plötsligt hjärtstopp: 

“Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtats pumpförmåga av oväntad anledning upphör och 

den drabbade förlorar medvetande och är utan livstecken” (Hjärt- & lungfonden, 2016). 

 

2.1.2 Fysiologi 

Hjärtat är ett av våra viktigaste organ i kroppen. Hjärtat är en outtröttlig muskel, lika stor som 

din egen knytnäve, som ständigt pumpar runt vårt blod i kroppen för att syresätta, ge näring 

och värme till kroppens alla organ. Hjärtat består av två förmak och två kammare samt ett 

eget retledningssystem. Retledningssystemet är ett elektriskt system bestående utav 

sinusknutan, AV-knutan, retledningsskänklarna och sedan vidare till purkinjefibrernätet som 

leder kontraktionen av höger och vänster kammare. Under ett dygn slår hjärtat cirka 100.000 

slag samt pumpar runt cirka 20.000 liter blod (Hjärt- & lungfonden, 2012; Gavin, et al, 2015). 
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2.1.3 Patofysiologi  

Av oväntad anledning stannar hjärtat och den drabbade förlorar medvetandet, puls och 

normal andning. Detta yttrar sig som långsamma ytliga andetag som inte förmår att syresätta 

blodet (Hjärt- & lungfonden, 2017). Det finns flera bakomliggande orsaker till ett hjärtstopp, 

till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, men det kan även inträffa vid till exempel drunkning, 

aortaruptur eller okänd anledning. Det betyder att även en frisk, vältränad och fysisk aktiv 

person kan drabbas av ett hjärtstopp. Gemensamt är att alla orsaker påverkar hjärtats rytm, 

som övergår till kammarflimmer, kammartakykardi eller asystoli (Gavin, et al, 2015; Hjärt- 

& lungfonden, 2016).  

 

2.2 Akut behandling vid ett plötsligt hjärtstopp 

Enligt Svenska Rådet för Hjärt- och Lungräddning (2015) och s (2017) är det av betydelse att 

hjärt- och lungräddning samt defibrillering startar så fort som möjligt då chansen att överleva 

minskar med 10 % för varje minut som går. Redan tre till fyra minuter efter att hjärtstoppet 

har inträffat ökar risken för syrebrist i hjärnan. En manuell hjärt- och lungräddning innebär 

kompressioner och inblåsningar för att syresätta blodet och kompressionerna innebär att 

hjärtat får hjälp att pumpa blodet runt i kroppen. En defibrillering är en hjärtstartare som 

levererar en mängd energi genom hjärtat och urladdar dess elektriska celler. Det ger 

sinusknutan en möjlighet att starta om sina elektriska impulser, så hjärtat återfår sina 

kontraktioner (ibid.). I en studie skriven av Lundgren-Nilsson et al (2005) framkom det att de 

första 90 dagarna var kritiska eftersom komplikationer såsom syrebrist i hjärnan och skador 

på hjärtmuskulaturen kan i värsta fall leda till döden. I en annan studie av Whitcomb och 

Blackman (2007) framkommer det att informationen om hjärt- och lungräddning och 

defibrillatorer har ökat. Allmänheten har idag därför ökad kunskap på grund av att första 

hjälpen lärs ut på arbetsplatser, i skolor men även på sociala medier runt om i världen. Detta 

medför i sin tur att chansen att överleva ett plötsligt hjärtstopp ökar (ibid.). 

 

2.3 Vård på sjukhuset 

Väl på sjukhuset sker medicinsk behandling samt fysisk och psykisk rehabilitering. Enligt 

HLR-rådets (2015) nya riktlinjer i Sverige ska den överlevande få adekvat information och 

stöd kring den nya situationen samt hur det kan se ut efter hemgång från sjukhuset. Detta för 

att förbereda personen på hur deras nya livssituation kan upplevas samt för att förbättra deras 
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möjligheter till en snabbare och mer optimal hantering av vardagen. Men det kvarstår hur 

riktlinjerna skall struktureras upp samt hur de skall anpassas och användas i praktiken (ibid.).  

 

2.3.1 Upplevelsen av fysisk rehabilitering 

Efter ett hjärtstopp upplever den överlevande att den fysiska förmågan är begränsad i form av 

muskelsvaghet, trötthet och kognitiv försämring. Rehabiliteringen varierar därför utifrån 

fysiska begränsningar och omständigheter (Gavin et al, 2015). När personen är inneliggande 

på sjukhuset kan hen bli erbjuden, om ansvarig läkare beslutar detta, att få delta i en så kallad 

hjärtskola (Hambraeus, 2005). Om inte personen erbjuds detta blir hen hänvisad till 

sjukhusets kurator samt sjukgymnast om behov finns enligt läkaren. Hjärtskolan inriktar sig 

främst på fysisk rehabilitering där de belyser vikten av sjukgymnastik, motion, kost, 

tobaksavvänjning och psykosocialt stöd. På en hjärtskola kan den drabbade ha möjlighet att 

dela sina erfarenheter med andra i samma situation samt vända sig till både läkare, 

sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, eller dietist för stöd och råd (ibid.). En del 

personer som överlever hjärtstopp upplever att deras fysiska förmåga snabbt återgår till 

funktionell nivå redan på sjukhuset då de fått daglig tillgång av rehabilitering från 

sjukgymnasten, hjärtskola och hjärtgympa (HLR-rådet, 2015).   

 

2.3.2 Upplevelsen av medicinsk rehabilitering 

På sjukhuset upplever de överlevande en lättnad över den medicinska behandlingen då läkare 

och sjuksköterska har fullt ansvar för medicineringen (Hjärt- & lungfonden 2017; HLR-rådet 

2015). När en hjärtsjukdom orsakat plötsligt hjärtstopp, kan framtida hjärtstopp förebyggas 

med den livräddande apparaten ICD, Implantable Cardioverter Defibrillator. Det är en 

implanterbar hjärtstartare som förebygger framtida hjärtstopp genom att tillföra elektriska 

impulser som återför hjärtat till sin normala rytm (Fridlund, Malm & Mårtensson, 2012). I en 

studie av Dougherty, Pyper och Benoliel (2005) framkommer det att den överlevande 

upplever varierande känslor efter en inplantering av ICD. Gränsen mellan liv och död är mer 

tydlig, vilket gör att livet uppskattas mer. Samtidigt som de alltid behöver vara väl 

informerade och förberedda på eventuella situationer och komplikationer av ICD:n.  
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2.3.3 Upplevelsen av psykisk rehabilitering 

De överlevande har en individuell återhämtningstid, men när medvetslösheten släpper och 

personerna vaknar upplever de den första tiden som väldigt kaotisk. De upplever att minnet 

sviktar och att de befinner sig i en dvala och inte riktigt vet vad som hänt. Det kan vara en 

hjälp om vårdpersonalen tillsammans med anhöriga skriver en minnesdagbok under 

sjukhusvistelsen för att den överlevande skall kunna läsa och återgå till vad som hänt och 

varför (HLR-rådet, 2015). På sjukhuset kontrolleras den kognitiva samt neurologiska 

förmågan genom olika tester efter ett hjärtstopp. Detta upplever de överlevande som en 

trygghet när de blir väl omhändertagna och får noggranna kontroller (Engman & Lundgren, 

2009). Om det inte framkommer begränsningar eller svårigheter sker ingen fortsatt 

uppföljning. Problemet är att den kognitiva försämringen, komplikationer samt psykiska 

besvär kan uppkomma efter sjukhusvistelsen (HLR-rådet, 2015). I en studie av Lundgren-

Nilsson et al, (2005) kan dock personens anhöriga se kognitiva försämringar, trots att tester 

visar tvärtom. Personen som överlevt ett hjärtstopp kan upplevas som frisk av sjuksköterskan 

men omedvetet ha kognitiva försämringar som påverkar det vardagliga livet (Beesems, 

Wittebrood, de Haan & Koster, 2013). Kuratorskontakt erbjuds under tiden för vård på 

sjukhuset, vilket personerna upplever som ett bra stöd. Efter utskrivning från sjukhuset 

erbjuds kontakt med primärvården om den drabbade upplever eventuella problem eftersom 

det finns expertkunskap om rehabilitering inom neurologi som är tillgängligt för 

hjärtstoppsöverlevare (Socialstyrelsen, 2012; HLR-rådet, 2015). Många överlevare återgår till 

sitt vanliga liv och blir helt återställda utan rehabilitering medan andra personer får 

kvarvarande kognitiv försämring. Personer med kognitiva försämringar samt psykiska och 

sociala begränsningar riskerar därför att inte identifieras då en strukturerad uppföljning ofta 

saknas (Socialstyrelsen, 2012).  

 

3 Teoretisk referensram  
Aaron Antonovskys (2005) teori om känsla av sammanhang (KASAM), är vald som teoretisk 

referensram. Perspektivet känsla av sammanhang valdes för att beskriva helheten av 

personens omvårdnadsbehov och för att få en djupare förståelse för den drabbades 

individuella perspektiv och upplevelser.  
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3.1 KASAM 

Aaron Antonovsky (2005) presenterar begreppet KASAM som består av tre komponenter: 

begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet. Med begripligheten menas att personen 

förstår de händelser som har inträffat. Hanterbarhet syftar till om en persons inre och yttre 

resurser är tillräckliga för att hantera den uppkomna situationen.  Meningsfullhet avspeglar 

den motivation en person har och om den uppkomna situationen är värd att invenstera energi 

i (ibid). Meningsfullhet är individuellt och påverkas av vilken ålder och period i livet 

personen befinner sig i. Meningsfullhet är motivationsfaktorn av de tre komponenterna och 

personen behöver en viss grad av begriplighet och hanterbarhet över situationen för att kunna 

se det som är meningsfullt för hen (Antonovsky, 2005).  

KASAM utvecklades för att förklara varför vissa personer kunde uppleva hälsa trots många 

utmaningar i livet. Utmaningar i livet kan bestå av psykiska, fysiska och sociala påfrestningar 

som kan vara långvariga och upprepade, och som påverkar människors tillvaro och 

upplevelsen av hälsa. För en person som har drabbats av ett plötsligt hjärtstopp tillkommer 

det fysiska, psykiska och sociala påfrestningar som påverkar begripligheten, hanterbarheten 

och meningsfullheten (Dahlberg & Segesten, 2010). Enligt Antonovsky (2005) kan dessa 

påfrestningar underlättas genom att sjuksköterskan har ett hälsofrämjande perspektiv för att 

se se de friskfaktorer som krävs för att personen ska uppleva  KASAM.  

 

4 Problemformulering 
När en person överlever ett plötsligt hjärtstopp påverkar de det vardagliga livet. Med ett 

plötsligt hjärtstopp uppkommer det fysiska, psykiska samt sociala påfrestningar som 

förändrar livssituationen. På sjukhuset finns det möjlighet för fysisk, medicinsk och psykisk 

rehabilitering, men det saknas forskning kring hur personerna egentligen mår efter 

utskrivning. Forskning visar att personerna kan upplevas som friska både fysisk och psykiskt 

av sjukvårdspersonal men ändå ha kognitiva försämringar som påverkar det vardagliga livet. 

För att sjuksköterskor ska få ökad kunskap och förståelse för enskilda personer efter ett 

plötsligt hjärtstopp och kunna ge individuell omvårdnad belyser denna studie ur ett 

patientperspektiv upplevelsen av det vardagliga livet, efter att ha överlevt ett plötsligt 

hjärtstopp.  
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5 Syfte 
Syftet var att beskriva upplevelser av det vardagliga livet hos personer som har överlevt ett 

plötsligt hjärtstopp. 

 

6 Metod 
Enligt Forsberg och Wengström (2016) är en systematisk litteraturstudie en lämplig metod 

för att få en uppfattning om forskningen inom det aktuella ämnet. Att det finns forskning är 

en förutsättning för att en litteraturstudie skall kunna göras. I den systematiska 

litteraturstudien användes databaserna CINAHL, PubMed samt PsycINFO där 

vårdvetenskaplig forskning finns att tillgå (Willman & Stoltz, 2002).  

 

6.1 Inklusionskriterier/Exklusionskriterier 
Inklusionskriterier till litteraturstudien var personer som har överlevt ett plötsligt hjärtstopp 

och att artiklarnas resultat skall svara på studiens syfte. Artikeln skall innefatta människans 

upplevelser samt vara skrivna på engelska och/eller svenska eftersom det är de två språk 

författarna till denna studie behärskar. Det användes inga inklusionskriterier gällande 

geografiskt ursprung eller ålder. Exklusionskriterier är litteraturöversikter litteraturstudier. 

 

6.2 Datainsamling 
För att komma fram till den faktiska sökningen rekommenderar Forsberg och Wengström, 

(2016) att använda sig av en så kallad sökstrategi. 

En sökstrategi innebär att testa olika sökningar för att komma fram till relevanta ämnesord 

och sökord som innefattar det relevanta material som svarar på syftet. Vilka avgränsningar 

som är aktuella samt vilka sökord som skall användas i faktiska sökningen utformades under 

sökstrategin. Det valdes att ta hjälp av det så kallade booleska operatorerna, “AND” och 

“OR” för att kombinera ämnesord och fritextord. Genom att trunkera ett ord i databaserna 

används en asterisk (*), vilket innebär att sökningar sker i olika böjningsformer. Sökningen 

blir därmed bredare och för att öka trovärdigheten i den systematiska litteratursökningen kan 

alla abstrakt vid fullständig sökning läsas (Forsberg & Wengström, 2016). Avgränsningar 

som använts i databaserna var att artiklarna skulle vara peer-reviewed, vilket innebär att 

tidskrifterna är vetenskapligt granskade (Östlundh, 2012), samt vara publicerade från år 
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2007-2017, detta för att få ta del av aktuell forskning. I PubMed finns inte peer- reviewed 

som avgränsning och därför kontrollerades valda artiklarna i Ulrichsweb (Ulrich's Periodicals 

Directory, 2015). 

 

6.2.1 Cinahl 

Cinahl är en databas som innehåller tidskrifter som inriktar sig på omvårdnad, sjukgymnastik 

och arbetsterapi (Willman & Stoltz, 2002).  

 

“Sudden cardiac arrest” genererade ämnesordet [Heart arrest] i Headings. Sökordet 

“Experience” valdes att trunkeras. “Life after” genererade till sökordet “survival”. För att 

bredda sökningen gjordes en trunkering på [survive, survival, survivor] till “Surviv*”. I den 

slutgilitga sökningen blev det 86 träffar (bilaga 1). Det lästes 86 titlar med abstrakt där 8 

artiklar lästes i fulltext.  De artiklar som inte lästes i fulltext berodde på att abstrakten 

handlade om hjärtinfarkt, död eller livshotande sjukdom, vilket inte stämde överens med 

syftet eller problemformulering. Fyra av de åtta artiklar som lästes i fulltext 

kvalitétsgranskades och valdes ut till analys (bilaga 1). 

 

6.2.2 PubMed 

PubMed är en referensdatabas med vissa fulltextlänkar med artiklar inom biomedicin, 

medicin och omvårdnad (Willman & Stoltz, 2002). 

 

 I PubMed genererade “sudden cardiac arrest” till MeSH-termen [Heart arrest]. Utifrån 

[heart arrest] valdes [Heart arrest/rehabilitation] samt [Heart Arrest/psychology] för att 

minimera sökområdet. MeSH-termen [Heart arrest/rehabilitation] OR [Heart 

Arrest/psychology] valdes att kombineras med “OR” på fritextsökning på frasen “sudden 

cardiac arrest”. I Pubmed valdes även att göra en trunkering på “surviv*” samt 

“experience*” så som i Cinahl, för att följa en systematisk sökning (Forsberg & Wengström, 

2016).  

 

Sökningen genererade i 71 träffar där alla titlar och abstrakt lästes och åtta artiklar valdes ut 

från sökningen i Cinahl. Bortfall på artiklar berodde på att de var dubletter, att de inriktade 

sig hjärt-lungräddning, anhörigas perspektiv vid hjärt- och lungräddning samt förebyggande 
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åtgärder vid hjärtstopp, vilket faller ur syfte och problemformulering samt population. De åtta 

resterande artiklarna kontrollerades i Ulrichsweb. Antal artiklar som var peer-reviewed enligt 

Ulrichsweb är sex artiklar av dessa åtta. De två artiklarna som inte var peer-reviewed i 

Ulrichsweb kontrollerades tidskriften som publicerat artikeln där tidskriften enbart publicerat 

etiskt godkända artiklar. Åtta artiklar lästes i fulltext varav tre kvalitétsgranskades och två 

artiklar valdes att analyseras. De fem artiklar som lästes i fulltext men inte 

kvalitetsgranskades berodde på att resultaten innefattade enbart nära-döden upplevelsen vid 

hjärtstopp och inte upplevelser av livet efter hjärtstopp (bilaga 2).  

  

6.2.3 PsycINFO 

PsycINFO är en referensdatabas som innehåller tidskriftsartiklar, avhandlingar och böcker 

inom psykologi, sociologi, pedagogik, omvårdnad samt antropologi (Willman & Stoltz, 

2002).  

 

I PsycINFO genererar däremot inte “sudden cardiac arrest” till något ämnesord som är 

relevant till sökningen. Därför valdes en fritextsökning på frasen “heart arrest” samt 

“sudden cardiac arrest”. Även i denna databas sattes en trunkering på “Surviv*” och 

“Experience*” för att sökningen ska stämma överens med tidigare databaser och vara 

systematisk (Forsberg & Wengström, 2016). När dessa sökord kombinerades genererade det 

till 16 träffar där alla titlar och abstrakt lästes. Utvalda artiklar att läsa i fulltext var fyra 

artiklar. Bortfall av artiklar där alla titlar och abstrakt lästes berodde på dubblett från tidigare 

databaser, att de handlade om hjärt-och lungräddningsutbildning och resterande stämde inte 

överens med vår population samt kontext. De utvalda artiklarna där fulltext lästes valdes det 

att analyseras en artikel (bilaga 3).  

 

6.2.4 Manuell sökning 

I sökstrategin återfanns en artikel på fritextsökning på frasen “sudden cardiac arrest” i 

Cinahl som var relevant utifrån syfte och problemformulering. Artikeln återfanns ej i den 

faktiska sökningen och därför valdes att göra en manuell sökning i efterhand. Sökningen 

genererade i 239 träffar varav 239 titlar och abstrakt lästes och fem artiklar lästes sedan i 

fulltext. En av dessa artiklar kvalitétsgranskades och valdes ut för analys (bilaga 1). I Pubmed 

valdes att inte läsa alla abstrakt på enbart fritextsökningen “sudden cardiac arrest” som i 
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Cinahl på grund av för stort antal träffar på artiklar (bilaga 2). I PsycINFO genererade 

fritextsökningen på frasen “sudden cardiac arrest” till en dubblett från faktiska sökningen 

(bilaga 3). 

 

6.3 Urval 
20 artiklar lästes i fulltext för att bekantas med materialet och få en överblick av helheten 

(Forsberg & Wengström, 2016). Sedan utfördes en mer noggrann läsning av materialet för att 

se vilka artiklar som var relevanta för studiens syfte. 11 artiklar valdes bort efter att ha läst 

fulltext då de inte innefattade resultat som svarade på vårt syfte och problemformulering. Nio 

resterande artiklar valdes till kvalitetsgranskning. Urvalet var fyra kvantitativa artiklar och 

fem kvalitativa artiklar. Åldern var mellan 22-81 år och tidsperioden efter händelsen 

varierade mellan 1 månad upp till 5 år och urvalet var mestadels män. 

 

6.4 Kvalitetsgranskning 
Carlsson och Eimans (2003) granskningsmallar användes för kvalitativa respektive 

kvantitativa artiklar för att bedöma artiklarnas kvalitet (bilaga 4). Författarna poängsatte 

artiklarna separat utifrån de kriterier som skulle uppfyllas. Poängbedömningen motsvarande 

procentuella resultat där >80% gav hög kvalité, >70-79% medel och <60% låg kvalité. 

Granskningen gjordes separat av författarna för att sedan jämföra och diskutera fram ett 

gemensamt resultat tillsammans. Totalt granskades nio artiklar varav åtta valdes till analys 

som presenteras i artikelmatris . Bortfallet av en artikel (Peters & Boyde, 2007) berodde på 

att den fick låg kvalité på granskningen och är betecknad i referenslistan med två asterixer 

(**). Artiklarna redovisas i referenslistan där de artiklar som valdes till analysen är 

betecknade med en asterix (*).  

 

6.5 Dataanalys 

Till studien valdes Forsberg och Wengström (2016) innehållsanalys som analysmetod 

eftersom den är en välbeprövad metod för att analysera och kategorisera olika upplevelser av 

ett fenomen. Innehållsanalys innebär i en systematisk litteraturstudie att bryta ner helheten till 

delarna för att få en ny helhet. Innehållsanalysen utfördes i flera steg, där steg ett innebär 

bekantskap med materialet, steg två innebär att materialets utsagor kondenseras. Steg tre 
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innebär att kondenseringen skapar koder för att bilda kategorier. Totalt valdes åtta artiklar till 

analysen som svarade på syftet och hade hög alternativ medel kvalitet på granskningen. Fem 

artiklar var kvalitativa och tre var kvantitativa. För att utförligt analysera de kvantitativa 

artiklarna valdes att bearbeta tabelldata till förklarande text (ibid.). Utsagorna noterades 

separat av författarna i både de kvantitativa och kvalitativa artiklarna och jämfördes och 

diskuterades sedan tillsammans. För att identifiera likheter och skillnader i artiklarnas resultat 

valdes det att färgmarkera de utsagor som hade samma eller liknande utsaga. Utsagorna från 

analysförfarandet kondenserades och beroende på innehållet kodades och kategoriserades de 

till fyra kategorier som presenteras i resultatet; upplevelsen av ett nytt livsperspektiv, 

emotionella upplevelser, fysiska upplevelser, sociala upplevelser.Exempel på 

analysprocessen kan ses i tabell 1. 
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Tabell 1  

Exempel på kvalitativ samt kvantitativ analys. 

Utsagor Kondensering Koder Kategori 

Första månaden efter 

utskrivning var den 

svåraste tiden. Irritation 

och otålighet var vanliga 

upplevelser.  

Upplevelsen av 

att vara otålig och 

irriterad efter 

utskrivning 

Otålig/Irritation Emotionella 

upplevelser 

 

När de var själva efter 

utskrivningen från 

sjukhuset utvecklades 

känslan av osäkerhet. 

När de var själva 

var de osäkra 

Osäkerhet 

Att inte förstå vad som 

hänt gav en 

gäckande/svårfångad 

känsla 

Att inte förstå var 

gäckande/svårfån

gat 

Gäckande/Svårfå

ngad 

Utmaningarna upplevdes 

speciellt svåra i den 

perioden precis efter 

utskrivning från sjukhuset 

på grund av upplevd 

ångest, osäkerhet, stress 

och desorientering av 

tillvaron.  

Utmaningar på 

grund av upplevd 

ångest, osäkerhet, 

stress och 

desorientering. 

Ångest/Osäkerhet

/Stress/desoriente

ring 

 

6.6 Forskningsetiska överväganden 
I denna studie har författarna strävat efter ett förhållningssätt där arbetet innefattar 

forskningsetiska överväganden, vilket innebär att de valda artiklarna ska ha etisk 

övervägande eller ha tillstånd från etiska kommittér. Det som även ökar trovärdigheten i 

denna litteraturstudie är att de valda artiklarna presenterar etiskt övervägande, etisk 

godkännande eller är artiklarna publicerade i peer-review tidskrifter. Detta bör presenteras i 

all vetenskaplig forskning (Forsberg & Wengström, 2016). Förförståelsen har diskuterats och 

reflekterats. Förförståelsen författarna hade var att ena författaren har varit med om 

hjärtstopp, där förförståelsen är att personen som överlevt är väldigt desorienterad och har 

svårt att förstå vad som hänt. Andra författarens förförståelse innefattade att personen som 

överlevt borde uppskatta livet mer och våga leva mer. Efter diskussion och reflektion av 
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förförståelsen kan den sättas i parentes. Detta för att undvika att resultatet förvrängs av 

förförståelse. Författarnas tillvägagångssätt styrks av Forsberg och Wengström (2016).  

 

7 Resultat 
I den systematiska litteraturstudien identifierades fyra kategorier som beskriver upplevelser 

av det vardagliga livet efter att ha överlevt ett plötsligt hjärtstopp. Kategorierna var; 

upplevelsen av ett nytt livsperspektiv, emotionella upplevelser, fysiska upplevelser, sociala 

upplevelser.  

   

7.1 Upplevelsen av ett nytt livsperspektiv 

Att överleva ett plötsligt hjärtstopp innebär en ny syn på livet där välmående och lidande får 

en ny betydelse. Emotionella, fysiska och sociala upplevelser var det som främst förändrades 

(Bremer, Dahlberg & Sandman 2009). Det framkom att det var viktigt att finna en känsla av 

sammanhang i det “nya livet” så att personen kan må så bra som möjligt samt ha en positiv 

syn på framtiden. Överlevarna upplevde det väsentligt att tillsammans med familjen och 

sjukvården skapa en klarhet av vad som hänt och hantera minnesluckorna. Detta för att 

minska ångest och rädsla för framtiden (ibid.). Välmåendet och känsla av sammanhang 

försämras om personerna upplevde att de inte hade möjlighet att utföra samma aktiviteter 

som innan hjärtstoppet. Längtan efter hur livet var tidigare, var störst när personerna har 

kommit hem från sjukhuset och försökte återgå till sin vardag (Bremer, et al, 2009; Lau, et al, 

2010; Moulaert, et al, 2007; Uren & Galdas, 2014). 

 

Personerna reviderade sina vanor och sina prioriteringar för att minska stress och på så sätt 

uppnå bättre hälsa. Många upplevde att deras överlevnad innebar ett uppvaknande till ett nytt 

liv på så vis att saker de tog för givet innan hjärtstoppet inte längre var lika självklara nu efter 

hjärtstoppet. Att leva i nuet istället för i dåtid var en sådan prioritet. Att överleva medförde en 

tacksamhet och en positiv attityd till den nya mirakulösa chansen att få leva igen 

(Ketilsdottir, Albertsdottir, Akadottir, Gunnarsdottir & Jonsdottir, 2013; Lau, et al, 2010). 

Men trots tacksamhet upplevde personerna även osäkerhet, ångest och rädsla för att drabbas 

igen, och därav fick livet ett helt nytt perspektiv. På det sättet att vardagen upplevdes som 

både meningsfull och meningslös. Deras värderingar, tro och rutiner förändrades och 
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upplevelserna av hjärtstoppet fortsatte att finnas med i deras tankar många år efter händelsen 

(Bremer, et al, 2009; Klemene-Ketis, 2011; Lau, et al, 2010; Moulaert, et al, 2007; Rosman, 

et al, 2015).  

 

7.2 Emotionella upplevelser  
Att vakna upp innebär förlorad kontroll, förlorad frihetskänsla och ett förlorat sammanhang 

för de drabbade (Bremer, et al, 2009; Moulaert, et al, 2007; Uren & Galdas, 2014). Utifrån 

detta framkom ångest, vilket gjorde att personerna skapade nya åtgärder för att skydda sig 

från dessa känslor. Lösningarna var att alltid ha med sig sin telefon, aldrig vara ensam, mätte 

sitt eget blodtryck samt rädsla över att lämna hemmet (Ketilsdottir, et al, 2013). Även en 

osäkerhet fanns också då personerna hade minnesrubbningar som påverkade deras vardagliga 

liv. För att underlätta förståelsen av situationen uttryckte överlevarna en önskan om att få öva 

upp minnesförmågan och skapa en klarhet och helhet av händelsen (Ketilsdottir et al, 2013; 

Bremer et al, 2009). Personerna upplevde känslorna som komplicerade då de kände lycka för 

att fått en andra chans att leva och samtidigt upplevde nedstämdhet och rädsla för att drabbas 

igen. Personerna fick förklarat av sjukvårdspersonal att de hade manodepressivitet. Personer 

upplevde att sjukvårdspersonalen inte förklarade vad detta innebar, vilket gjorde dem 

förvirrade och upplevde att det påverkade deras vardagliga liv. Personerna förstod inte 

manodepressivitetens komplicerade effekter, eftersom de inte fick veta vad det innebar eller 

hur dessa känslor skulle hanteras (Dougherty, Fairbanks, Eaton, Morrison, Mi Sun & 

Thompson, 2015; Lau, et al, 2010; Moulaert, et al, 2007). 

 

Första tiden hemma efter hjärtstoppet var svårast att hantera då personerna upplevde 

osäkerhet, rädsla att drabbas igen, ångest, otålighet, irritation och sårbarhet (Uren & Galdas, 

2014; Ketilsdottir, et al, 2013). Personerna upplevde att de därför inte visste hur vardagen 

skulle struktureras upp och de hade svårt att förstå kroppens förändringar. Detta skapade en 

svårfångad verklighet på grund av de psykologiska påfrestningar såsom skuld, sorg, ilska och 

uppgivenhet för hjärtstoppet och dess komplikationer. Längtan att få återgå till sitt “vanliga” 

gamla liv gjorde att personerna blev uttråkade och isolerade sig, vilket månader och ibland år 

efter händelsen resulterade i depressiva tankar och i vissa fall posttraumatisk stress (Bremer, 

et al, 2009; Dougherty, et al, 2015; Lau, et al, 2010; Rosman, et al, 2015). Många upplevde 
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att posttraumatisk stress manifesterade sig i existentiella frågor där de ifrågasatte och undrade 

vad som hänt och vad dem eventuellt gjort för fel. Det resulterade i ett konstaterande, särskilt 

för männen, att psykologiska påfrestningar efter hjärtstoppet var svårare att hantera än den 

fysiska rehabiliteringen då männen ansåg att känslor inte skall uttryckas hos en “stark man” 

(Dougherty, et al, 2015; Klemene-Ketis, 2011; Moulaert, et al, 2007; Rosman, et al, 2015). 

 

7.3 Fysiska upplevelser 
De fysiska upplevelsen som framkom var minnesrubbningar, ömma muskler, minskad energi 

och minskad rörelseförmåga. För vissa personer kunde dessa skador kvarstå i flera månader 

och ibland längre. Vanligt förekommande var smärta i rygg- och bröstpartier, samt att de 

upplever sig vara svimfärdiga vid fysisk aktivitet eller vardagliga rörelse såsom städning. En 

förändring för många överlevande var att ta hänsyn till en förändrad kost så att hjärtat inte 

skulle påfrestas av dåliga kostvanor, vilket upplevdes som en svår förändring för många att 

ändra sin kost fullständigt och omedelbart (Bremer, et al, 2009; Dougherty, et al, 2015; 

Ketilsdottir, et al, 2013; Rosman, et al, 2015). För många krävdes det ett eget initiativ till lära 

känna kroppens signaler över den fysiska kapaciteten, men sårbarheten är att deras 

återhämtning påverkades av påminnelserna av hjärtstoppet och deras nära-döden upplevelse, 

vilket gjorde att mångas initiativ försvann när de inte fick några riktlinjer och stöd från 

sjukvården (Bremer, et al, 2009; Ketilsdottir, et al, 2013; Klemene-Ketis, 2011; Moulaert, et 

al, 2007). Personerna upplevde att ångesten och osäkerheten minskade för den fysiska 

förmågan när de träffade en läkare regelbundet efter hjärtstoppet som undersökte kroppen och 

hjärtat. Fysiska begränsningar upplevdes mer påtagliga när personen återgick till sitt hem 

efter sjukhuset. Väl i hemmet avsa sig många ansvaret av vardagliga sysslor till partner eller 

familj såsom att städa, tvätta och laga mat eftersom rörelseförmågan var nedsatt och på grund 

av minskad energi. Många förlorade sin förmåga att köra bil, vilket oftast männen uttryckte 

var det svåraste i sitt vardagliga liv eftersom dem nu var låsta till hemmet och att de inte 

längre kunde vara den “starke mannen” som tog ansvar (Uren & Galdas, 2014). 

 

En del överlevare fick ICD-pacemaker inopererad. De personerna upplevde tacksamhet för 

livet och såg ICD som livsuppehållande, samtidigt som den var en påtaglig påminnelse av 

deras skadade hjärta. De som fått en ICD inopererad upplevde att vården var väldigt 
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fokuserad på hjärtat och ICD:s funktion, men inte till deras psykiska välmående. De upplevde 

sig därför som fysiska “testobjekt” till ICD. Fysiska begränsningar såsom minskad fysisk 

aktivitet på grund av ICD, skapade en osäkerhet för identiteten för den personen som 

vanligtvis var väldigt aktiv i sin vardag (Dougherty, et al, 2015; Uren & Galdas, 2014) 

 

7.4 Sociala upplevelser 

Sociala relationer visade sig ha betydelse eftersom överlevarna upplevde att relationernas 

trygghet, stöd och omtanke gav motivation till svåra stunder. De upplevde att meningen med 

livet var att finna stöd och kärlek från familj och andra människor runt omkring som brydde 

sig om personens välmående (Bremer, et al, 2009; Klemene-Ketis 2011; Lau, et al, 2010; 

Rosman, et al, 2015). Efter hjärtstoppet sattes familjens välmående i centrum för den 

drabbade. Rädslan att familj eller vänner skulle få genomgå ett hjärtstopp eller svår sjukdom 

gjorde att många av överlevarna prioriterade andras hälsa före sin egen. Det var även viktigt 

att känna samhörighet med andra överlevande som befann sig i samma situation, samt att få 

bibehålla god relation med sjukvårdspersonalen eftersom de då upplevde meningsfullhet och 

minskad ångest (Ketilsdottir, et al, 2013; Moulaert, et al 2007). 

 

Depression, posttraumatisk stress samt känslan av att pendla mellan liv och död påverkade 

den sociala relationen och vardagslivet. Detta uttrycktes genom mindre tid för vänner, 

förändrat sexliv med partner, förmåga att lyssna på andra samt önskan att leva ett gott liv 

tillsammans med andra (Dougherty, et al, 2015; Klemene-Ketis, 2011; Lau, et al, 2010; 

Moulaert, et al, 2007; Rosman, et al, 2015). Behovet av stöd från familjen och utomstående 

ökade när personen återgick till hemmet, speciellt för de personer som inte längre kunde eller 

fick köra bil. De fick förlita sig på att andra ansvarade för vardagssysslor, såsom handling, 

barnpassning, skjuts till arbetet eller aktiviteter. I vissa fall upplevde personer att 

familjemedlemmarna tog över och inte lät överlevarna få genomföra dagliga aktiviteter (Uren 

& Galdas, 2014). Andra upplevde att de inte fick tillräckligt med stöd från sjukvården 

angående deras möjligheter i vardagen och tog därför inget eget ansvar över sin medicinering, 

sjukvård eller dagliga aktiviteter utan la över allt ansvar på familjen (Klemene-Ketis, 2011).  
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Många drabbade upplevde att de saknade psykologisk stöd samt specialiserade stödgrupper i 

rehabiliteringen med uppföljning i sjukvården och att de själva fick ta initiativet att söka 

professionell hjälp (Bremer, et al, 2009; Ketilsdottir, et al, 2013). Det framkom även att vissa 

motsatte sig att söka efter psykologisk hjälp eller stödgrupper för rädslan att bli förlöjligade 

över sina känslor eller verka vara mentalt instabila. Detta resulterade i att många höll 

känslorna inne, trots att de kände sig deprimerade och ångestfyllda (Ketilsdottir, et al, 2013; 

Rosman, et al, 2015; Uren & Galdas, 2014).  

 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 
Enligt Forsberg och Wengström (2016) är det viktigt att ha en kritisk metoddiskussion där 

författarna diskuterar litteratursökningen, dess innehåll, kvalitét samt urval. Detta för att 

diskutera tillvägagångssättets fördelar och nackdelar. Studiens överförbarhet ska även 

diskuteras om hur pass studien kan överföras till andra sammanhang och vilka begränsningar 

studien har.  

 

8.1.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

I denna systematiska litteraturstudie valdes att inte använda inklusionskriterier med 

geografiskt ursprung eller ålder. Detta för att ett plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som 

helst oavsett geografiskt ursprung och ålder, vilket kan ses som en styrka för överförbarheten. 

Det som kan ses som en svaghet med valda inklusionskriterier var att överförbarheten kan 

minska om funna artiklar är studier gjorda i länder vars sjukvård ej är likvärdig sjukvården i 

Sverige. Forsberg och Wengström (2016) motiverar valet av att avgränsa årtalen för 

publiceringen för artiklarna, eftersom materialet skall vara aktuellt. Avgränsningar kan dock 

minska storleken på materialet, vilket i sin tur kan vara en svaghet. Vi fann denna avgräsning 

som en styrka för att få aktuell forskning, eftersom det är svårt att jämföra forskning under 

för lång tid. Men anser oss vara medvetna om att forskning som svarar på syftet kan ha 

förlorats på grund av tidsavgräsningen.  

 

I PubMed finns inte avgränsningen peer-reviewed. Därför användes Ulrich's Periodicals 

Directory (2015) istället för att få fram om artikeln är vetenskapligt utförd. Två av artiklarna 
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återfanns inte i Ulrichsweb och därför kontrollerades tidskrifterna som publicerat artiklarna, 

där båda tidskrifterna endast publicerade etiskt godkända artiklar (BioMed Central, 2017; 

Journal of Cardiovascular Nursing, 2017). En styrka i denna systematiska litteraturstudie är 

att arbetet inte är grundat på andra litteraturstudier eller litteraturöversikter och deras resultat, 

utan enbart på vetenskapligt granskade artiklar. Fördelen blir att författarna inhämtar sitt 

material från orginalkällor och inte från sekundärkällor via litteraturstudier eller 

litteraturöversikt. Nackdelen är att relevant material som svarar på studiens syfte kan missas. 

   

8.1.2 Datainsamling 

Det formades en sökstrategi i Cinahl, PubMed och i PsycINFO med databasernas specifika 

ämnesord utifrån nyckelorden för att kontrollera bredden på material. Forsberg och 

Wengström (2016) belyser vikten av att utforma en sökstrategi för att välja databas och 

sökbegrepp som passar bäst för studiens syfte. Först utfördes en sökstrategi i Cinahl, PubMed 

samt PsycINFO för att finna dess ämnesord som varje databas har för plötsligt hjärtstopp och 

därmed relevanta artiklar. Genom att kombinera fritextord och ämnesord såsom i studien, kan 

en sökning breddas och tillvägagångssättet i denna studie anses vara en fördel, enligt 

Forsberg och Wengström (2016). För att minska risken för att missa relevant forskning som 

svarade på syftet hade författarna i denna studie kunnat använda sig av annan sökmotor, till 

exempel Google Scholar som innefattar vetenskapliga artiklar för att finna relevanta artiklar. 

Detta gjordes inte för att vissa artiklar endast kan nås i fulltext via fjärrlån och abonnemang, 

och för att Google Scholar inte inriktar sig specifikt på vårdvetenskap (Willman & Stoltz, 

2002).  

 

I alla databaser valdes det att ta hjälp av det så kallade “booleska operatorerna. I efterhand ses 

en svaghet med valet att endast välja “AND” med “experience*” och “surviv*”, eftersom 

sökningen därmed blev begränsad. Enligt Forsberg och Wengström (2016) blir sökningen 

bredare med “OR” då sökningen utvidgas och mer material inkluderas. Men författarna valde 

“experience*” AND “surviv*”  för att få forskning som innefattar mer precist  “upplevelsen 

av att överleva” i samma artikel. För att öka pålitligheten i studien redovisades sökdatum 

under varje tabell, detta för att visa att sökningen är aktuell (ibid.). I databaserna Cinahl och 

PsycINFO valdes det att göra en manuell sökning under fritextssökning på frasen “sudden 
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cardiac arrest” för att inte gå miste om en relevant artikel som svarade på syftet då det av 

okänd anledning inte framkom 1 artikel i faktiska sökningen trots att “sudden cardiac arrest” 

var med i kombination med [headings] och ord som trunkeras. I PubMed valdes det att inte 

läsa alla träffar då materialet var för omfattande. I PubMed valde författarna istället att 

minimera sökningen på ämnesordet [Heart arrest] då materialet blev för brett. Genom att 

välja begränsningarna [Heart arrest/Psychology] “OR” [Heart arrest/rehabilitation] blev 

materialet hanterbart och mer specifik anpassat för syftet och problemformuleringen, vilket 

kan ses som en styrka till studien. Svagheten kan vara att relevanta artiklar som innefattar 

personens upplevelser efter att ha överlevt ett plötsligt hjärtstopp kan ha missats eftersom 

annan avgränsning till ämnesordet [Heart arrest] i PubMed kunde varit mer aktuell för 

studien.  

 

Ämnesordet “quality of life” var återkommande i många relevanta artiklar, vilket blev en 

fundering på om även det ämnesordet var relevant för sökningen. En testsökning gjordes 

därför med ämnesordet där vi fick många dubbletter på redan funna relevanta artiklar. 

Ämnesordet valdes att inte tas i den slutgiltiga sökningen då materialet blev för omfattande. 

men med medvetenhet att nya relevanta artiklar förlorades, vilket kan ses som en svaghet.    

 

8.1.3 Urval 

För att öka trovärdigheten hos en studie är det relevant att både kvalitativ och kvantitativ 

forskning inkluderas (Forsberg & Wengström, 2016). I denna litteraturstudie har författarna 

använt både kvalitativa och kvantitativa artiklar i analysen, vilket kan vara en styrka. I alla 

kvalitativa artiklar som inkluderats återfanns citat, vilket enligt Kristensson (2014) visar på 

att artikeln baserar sitt resultat som en helhet, eftersom det inte blir en sekundärkälla utan 

egna ord från personer som intervjuats. Det höjer därför trovärdigheten i denna systematiska 

litteraturstudier att de inkluderade kvalitativa artiklarna innehöll citat. 

      

Polit och Beck (2012) skriver att inom kvalitativ forskning diskuteras överförbarheten. För att 

en studies resultat skall vara överförbart till annan kontext skall materialet vara väl beskrivet 

och överförbarheten skall avgöras av läsaren. Lundman och Hällgren Graneheim (2008) 

förtydligar att ett väl beskrivet material innebär att urval, datainsamling, analys samt 
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sammanhang finns med i studien, vilket stärker överförbarheten. Valda studiers geografiska 

ursprung är USA, Nederländerna, Sverige, Island, Slovenien och England, där kulturen inte 

avsevärt skiljer sig från Sverige vilket gör att överförbarheten till Svensk sjukvård är möjlig. 

Det som kan minska överförbarheten i vår studies resultat är att urvalsgruppen om kön är 

mestadels homogent, eftersom de flesta deltagarna i artiklarna var män. Dock valdes ingen 

avgränsning gällande urval om kön i denna systematiska litteraturstudie, vilket gör att ingen 

artikel kan uteslutas på grund av detta eftersom ingen forskning visar att upplevelsen skulle 

skiljas åt beroende på kön.  

 

För de kvantitativa artiklarna uttrycks reliabiliteten för de använda mätinstrumenten genom 

koefficient som varierar mellan 0 till 1. För hög reliabilitet och mätsäkerhet skall värdet vara 

mellan 0,7-1, eftersom skillnader mellan grupper testas, och värdet bör beaktas vid 

datainsamlingen. Validiteten kan sällan vara bevisad, verifierad eller etablerad men önskvärt 

att välja artiklar som diskuterar mätinstrumentets validitet i sin studie (Forsberg & 

Wengström, 2016). De valda artiklarna med kvantitativ ansats i denna studie var utpekande 

eftersom deras mätinstrument hade hög reliabilitet. Värdet låg enligt Cronbach’s alpha mellan 

0,6-0,97. Författarna upplevde svårigheter med att utläsa kvantitativ data och omvandla den 

till fulltext, eftersom den lätt kunde förvrängas genom att författarna präglade sin egen 

tolkning på tabelldatan. För att inte förförståelsen skulle påverka valde författarna i denna 

studie att noggrant läsa artiklarnas tabelldata enskilt och sedan diskutera tillsammans för att 

få fram utsagor (Forsberg & Wengström, 2016). 

    

8.1.4 Kvalitetsgranskning 

För att öka trovärdigheten i en systematisk litteraturstudie skriver Kristensson (2014) att 

granskningen av artiklarna bör ske individuellt av studiens författare. Forsberg och 

Wengström (2016) tillägger också att det inte finns en tydlig process för en 

kvalitetsgranskning men att värdet i en systematisk litteraturstudie är hur studiens författare 

identifierar samt värderar relevanta artiklar. En svaghet med studiens kvalitetsgranskning kan 

vara att författarna av denna studie inte innehar tillräckligt med erfarenhet för att bedöma 

artiklarnas innehåll, design, urval, mätinstrument och analys. Vid genomförandet av 

kvalitetsgranskningen bör det finnas en medvetenhet hos personerna som använder 
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granskningsmallarna att deras förförståelse kan prägla granskningen, vilket styrks av 

Kristensson (2014). Granskningsmallarna var strukturerade och utformade på ett simpelt sätt 

(bilaga 4), vilket författarna i denna studie behärskade. Detta gjorde att författarna ansåg sig 

ha samma förutsättningar vid den enskilda bedömningen, innan bedömningen av artiklarnas 

resultat jämfördes och diskuterades tillsammans. Vilket ses som en styrka eftersom 

författarna inte påverkade varandra med deras förförståelse utan använde sig av 

forskartriangulering (Forsberg & Wengström, 2016). Det uppkom inga problem att komma 

fram till ett gemensamt beslut gällande artiklarnas kvalité. 

 

8.1.5 Dataanalys 

Första stegen i innehållsanalysen var att göra en naiv läsning och läsa alla artiklars resultat 

för att få en helhet. De resterande stegen i analysen innebär en identifiering av fynd i 

resultatet som har betydelse för vår studie. Stegen utfördes till en början individuellt av 

författarna vilket enligt Kristensson (2014) ökar trovärdigheten på så sätt att reducera vad 

endast en författare har för förförståelse så inte resultatet präglas. Sedan jämförde och 

diskuterade författarna tillsammans resultatet. Genom att färgmarkera utsagorna för att se 

likheter och olikheter i resultatet under analysen upplevde författarna att det underlättade i 

analysprocessen. Nilsson (2005) skriver att detta tillvägagångssätt är en styrka i 

analysprocessen, eftersom likheter och skillnader framträder tydligare. Totalt skapades fyra 

olika kategorier med hjälp av vår färgkodning. Forsberg och Wengström (2016) menar att de 

olika fynden i artiklarna kan skilja sig åt avsevärt och de betonar vikten av att inkludera 

fynden i olika kategorier. Genom färgkodningen fann författarna av denna studie det enklare 

att se likheter och skillnader i resultatet. Det gav även en ökad trovärdighet då resultatets 

olikheter presenteras och överförbarheten kan därför avgöras av läsaren själv (Forsberg & 

Wengström, 2016). 

 

8.2 Resultatdiskussion 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att beskriva personers upplevelser av det 

vardagliga livet efter att ha överlevt ett plötsligt hjärtstopp. Alla kategorier diskuteras och 

sammanflätas för att beskriva och tydliggöra deras samband. Personernas upplevelser visar 

bland annat förändringar genom ett nytt perspektiv på det vardagliga livet som visar sig 
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kroppsligt, emotionellt och socialt. Emotionella upplevelser är den mest framträdande 

kategorin i analysen. 

 

Centralt fynd i resultatet var att personerna som överlevt ett plötsligt hjärtstopp upplevde att 

uppföljningen var bristfällig angående omvårdnaden och eftervården. Detta påverkade deras 

vardagliga liv på det sätt att relationerna förändrades både positivt och negativt beroende på 

personens fysiska och psykiska hälsa . De uppgav att det var önskvärt att ha bättre eftervård 

då osäkerhet kring vardagslivet fanns direkt efter hemgång och ibland upp till flera år efter. I 

resultatet framkom det att sjukvården brister angående hur riktlinjer för eftervården av ett 

plötsligt hjärtstopp inte är tydligt nog. Om bristerna skall överföras till den svenska 

sjukvården borde sjuksköterskan införskaffa sig mer kunskap om omvårdnaden och 

eftervården av ett plötsligt hjärtstopp, vilket svenska lagen. SFS (2014:821) styrker. Lagen 

beskriver sjuksköterskans profession om att erbjuda information, behandlingsalternativ, 

hjälpmedel samt ge möjlighet till ny medicinsk bedömning för både psykisk och fysisk 

omvårdnad. Detta på en individanpassad nivå. Det är även väsentligt att sjuksköterskan 

ständigt är uppdaterad och tar del av ny forskning för att erbjuda den bästa omvårdnaden 

(International Council of Nurses, 2014). Palacios-Cena et al (2011) menar att sjuksköterskan 

skall genomföra “follow-ups” och uppföljningsprogram som ska inkludera möjligheten att få 

adekvat information, riktlinjer och livsstilsförändringar som kan ske efter att ha överlevt ett 

plötsligt hjärtstopp. HLR-rådet (2015) har skapat nya riktlinjer för eftervården i Sverige av 

hjärtstoppsöverlevare. Detta innebär att dessa personer skall erbjudas uppföljning inom tre 

månader efter utskrivning från sjukhuset och skall erbjudas hjälp som innefattar kardiologisk-

, neurologisk-, psykologisk-, psykosocial- eller intensivvårdsuppföljning, där ansvaret ligger 

hos primärvården i Sverige.  

 

I resultatet framkom det att dem som överlevt ett plötsligt hjärtstopp hade ett behov av att få 

hjälp i vardagen så som transport, kostreglering, alldagliga aktivitet samt att få veta vad som 

hänt och varför. Samtidigt som tacksamhet upplevdes av personerna så fanns önskan om att 

få leva sitt liv som innan hjärtstoppet. Den nya vardagen bidrog till nya prioriteringar, 

värderingar samt insikter, där personen prioriterade familjen, vänner och och sitt välmående, 

vilket styrks av tidigare forskning (Hofgren, Lundgren-Nilsson, Esbjörnsson och 
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Sunnerhagen, 2008). De sociala relationerna med familj, vänner och sjukvården hade stor 

betydelse för att den drabbade skulle känna mening och sammanhang i vardagslivet igen. 

Däremot visade resultatet att vissa personer upplever dålig kommunikation och dålig relation 

med sjukvården, vilket resulterade i försämrad social relation med familj och vänner efter 

hjärtstoppet. I studierna av Palacios-Cena et al (2011) och Schaufel, Nordrehaug och 

Malterud (2011) framkom det att möjligheten att känna trygghet, begriplighet och hopp 

förbättras när anhöriga och vänner involveras i den drabbades eftervård. Båda artiklarna ovan 

fortsätter styrka att sjuksköterskans professionella förhållningssätt och kunskap vid 

behandlingen bidrar till en känsla av sammanhang i det vardagliga livet efter vårdtiden på 

sjukhuset. Av sjuksköterskan krävs lyhördhet för att fånga upp dessa personer och för att se 

till den enskildes behov av möjlig eftervård, ett förberedande för både den drabbade och 

anhöriga i vardagliga livet efter ett hjärtstopp.(Dahlberg & Segesten, 2010). Det är också 

viktigt att den drabbade personen tar initiativ själv till önskad vård för att ge sjuksköterskan 

en chans att anpassa och motivera personen till att hitta nya vägar till en meningsfull vardag 

(Fridlund et al, 2012).  

 

Sjuksköterskan skall tillsammans med personen upprätthålla en plan och bedöma personens 

egna resurser när personen befinner sig på sjukhus för att underlätta eftervården (SFS, 

1982:763). Ett centralt fynd i resultatet och utifrån bakgrunden var att den psykiska statusen 

hos överlevarna var bättre på sjukhuset än efter de kommit hem. Sjuksköterskan bör därför 

redan på sjukhuset förbereda och informera personen och dess anhöriga om att den första 

tiden efter hemgång kan kännas jobbig då det är vanligt med både fysiska och psykiska 

reaktioner och att livet blir annorlunda till en början och att återhämtningen tar tid (HLR-

rådet, 2015). Gör sjuksköterskan detta minskar det risken för känsla av misslyckande och 

ökar begripligheten samt hanterbarheten över situationen, vilket Antonovsky (2005) förklarar 

är viktigt för att känna KASAM i sitt vardagliga liv. 

 

I resultatet framkom det att en osäkerhet uppkommer hos den drabbade personen, då det är en 

svårighet att uttrycka psykisk problematik och existentiella frågor. Vilket medförde att den 

psykiska problematiken såsom posttraumatisk stress inte bearbetades. Däremot skriver 

Hollenberg et al (2008), Fridlund et al (2012) och Torneo, Danbolt, Kvigne och Sorlie (2014) 
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att det finns komplexitet gällande frågor kring existens och psykisk problematik, eftersom det 

kräver kunskap och erfarenhet för att bemöta hjärtstoppsöverlevarna för sjuksköterskan. 

Därför bör sjuksköterskan enligt SFS (2014:821) ha en helhetssyn kring personen för att 

skapa en god eftervård samt egenvård så den drabbade får ett bättre vardagsliv och hälsa. 

Dock skriver HLR-rådet (2015) och Hjärt- och lungfonden (2017) att det är lättare för 

sjuksköterskan att se till de fysiska problematiken och rehabiliteringen än den psykiska, trots 

de nya riktlinjerna  för hjärtstoppsöverlevare i Sverige. Författarna tror att detta beror på att 

utbildningen för sjuksköterskan inte innefattar specialistutbildning för hantering av psykisk 

ohälsa. Eller att sjuksköterskan känner en osäkerhet av att bemöta personer med existentiella 

frågor och psykisk ohälsa, detta kan resultera i att sjuksköterskan undviker dessa situationer. 

 

Ett annat centralt fynd som framkom i resultatet handlar om den förlorade kontrollen 

angående fysiska begränsningar samt sina potentiella möjligheter till fysisk aktivitet. 

Oklarheten skapade osäkerhet, isolering samt emotionella påfrestningar på vardagslivet. I 

resultatet framkom det att kognitiva problem som orsakar fysiska begränsningar missas, 

eftersom de etablerade sig månader till ibland år efter hemkomst från sjukhuset och därför 

missas av vården och ibland av personen själv. När inte personen är medveten om vad som 

sker efter ett hjärtstopp kan detta bidra till att personen inte heller söker sig till vården och får 

därför ett sämre mående och vardagsliv (HLR-rådet, 2015). Dougherty et al (2015) resultat 

kom fram till att det är viktigt att lära känna sin kropps möjligheter och begränsningar för att 

få en meningsfull vardag och därför är det viktigt att sjuksköterskan ger personen en 

möjlighet att finna acceptans för sina begränsningar. Författarna tror detta kan uppnås genom 

att sjuksköterskan använder sig av Motiverande samtal (Mi-metoden). Personen blir 

bekräftad, accepterad och hörd av sjuksköterskan och den drabbade får därmed reflektera 

över sin egen hälsa. Detta styrker Socialstyrelsen (2016) och beskriver att Mi-metoden är en 

samtalsmetod där syftet är att främja motivation och beeteendeförändringar hos personer som 

står inför förändringsprocesser. Mi-metoden används vid både behandling och rådgivning. 

Författarna tror även på att sjuksköterskan här bör inkludera det holistiska perspektivet med 

Mi-metoden, eftersom tankar, upplevelser och känslor inte går att mäta efter att ha överlevt 

ett plötsligt hjärtstopp. Sjuksköterskan behöver därför få personen att inse hur tankar, känslor 

och upplevelser ger en meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet, vilket är grundpelarna i 
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KASAM (Antonovsky, 2005; Dahlberg & Segesten, 2010). Svensson och Hallberg (2010) 

och Antonovsky (2005) styrker författarnas tankar om Mi-metoden med holistiskt perspektiv, 

eftersom hälsa endast kan nås om kropp och själ är sammanlänkade och begreppet hälsa ses 

som en resurs som går att utveckla.  

 Den tillfälliga förlusten av acceptans och sammanhang påverkar KASAM eftersom det blir 

ett hinder för personen att begripa situationen. När en person överlever ett plötsligt hjärtstopp 

behöver den överlevande söka efter nya och gamla sammanhang som kan ge den nya 

situationen en mening och förklaring. Genom att sjuksköterskan förtydligar situationen och 

fyller minnesluckorna med innehåll ger det personen en insikt av händelsen (Antonovsky, 

2005; Dahlberg & Segesten, 2010). Terranova et al (2006) förklarar att de kognitiva, fysiska 

och sociala svårigheterna som är svåra att acceptera för personen kräver lång tids 

rehabilitering från sjukvården för att personerna ska må bättre och för att kunna hantera sin 

vardag. Lacey och Walter (2003) menar att fysiska begränsningar inte behöver vara svåra att 

acceptera. Personen kan samtidigt skatta sin vardag som god. Detta förklaras genom att 

personen upplever välbefinnande samtidigt som lidande. Dock skriver Antonovsky (2005) att 

en person har lättare att känna välbefinnande och skatta sin vardag som god när personen är 

närmre hälsa än ohälsa, vilket innebär är när personen upplever att hen har KASAM. Genom 

att sjuksköterskan har ett professionellt förhållningssätt i omvårdnadsarbetet i förebyggande 

syfte för personens eventuella eftervård kan detta bidra till en högre grad av KASAM 

(Antonovsky, 2005). Det förklaras i artiklarna Hofgren et al (2008) och Wachelder et al 

(2009) att ett professionellt förhållningssätt ger personen verktyg såsom information och stöd 

för att personen ska kunna begripa och hantera sin situation.  

 

Resultatet visar på skillnader angående fysisk hälsa i vardagslivet efter att personer drabbats 

av plötsligt hjärtstopp. För många tillkom fysiska och kognitiva begränsningar, vilket 

medförde psykisk problematik. Vidare upplevde andra personer en positiv förändring då de 

levde ett hälsosammare liv med minskad stress. Denna komplexitet och individuell 

upplevelse av det vardagliga livet efter styrks av studien Forslund, Zingmark, Jansson, 

Lundblad & Söderberg (2013) som menar att en person ställs inför nya värderingar och 

ändrade uppfattningar om vad som nu är meningen med livet.  
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De vanligaste komplikationer som framkom i resultatet var minnessvårigheter, trötthet, 

utmattning och koncentrationssvårigheter, vilket även visade sig i resultatet i studierna av 

Cronberg, Lilja, Rundberg, Friberg, Widner (2009) och Pußwald et al (2000) som visade att 

personens självständighet minskades och sociala relationer påverkades negativt på grund av 

de fysiska och psykiska komplikationerna. Personerna upplevde att medicineringen 

påverkade deras vardagliga liv genom att de nu var tvungna att ta ansvar för sin egen 

medicinering, vilket skapade en oro och osäkerhet. Detta påvisar skillnader då personerna 

snarare upplevde en trygghet över medicineringen på sjukhuset (HLR-rådet, 2015). I artikeln 

av Yan, (2017) visar forskning att trygghet över medicinering i hemmet går att få genom 

dosett och dosrulle där dagens medicin redan är iordningställd samt att personer kan genom 

en ny metod använda dagens teknologi, till exempel en app som är kopplad till en hemsida 

som innefattar läkemedelshantering och personens individuella dosering, för att kontrollera 

medicineringen. För att bidra till en ökad trygghet, självständigt liv, vardagliga aktiviteter 

samt arbete menar Hofgren et al (2008) och Pußwald et al (2000) att om en person återgår till 

sitt arbete samt bibehåller sina sociala relationer motverkar det isolering, oro, depressiva 

tankar och ångest. Däremot motsäger vårt resultat att oavsett ett självständigt liv och ett gott 

vardagsliv så finns det alltid en rädsla att drabbas igen, vilket präglar ens vardag och kan 

oavsett leda till ångest, depression samt posttraumatisk stress om det inte åtgärdas. 

 

Problematiken kring genusperspektivet från resultatet visar att praktiska aspekter i 

vardagslivet påverkar självkänslan då männen inte längre kunde vara en “stark man”. Det är 

av vikt för sjuksköterskan att hantera föreställningar både personen (mannen) har samt 

anhörigas föreställningar kring maskulinitet och hur en person skall hantera sin vardag, 

eftersom resultatet visade att det fortfarande är en “tabu” att uttrycka sina känslor. I resultatet 

framkom det också att ingen större skillnad märktes mellan kvinnor och män samt ålder 

gällande uttryckande av känslor, vilket styrks av Ekström (2008) som skriver att skillnader i 

uttryck av känslor har att göra med personens självbild och självkänsla och inte personens 

genus. resultatet visade att både personen och anhöriga har en föreställning kring hur 

vardagslivet skall bli efter personen kommit hem från sjukhuset samt hur personen bör agera 

angående sina känslor. Genom ett öppet och följsamt vårdande i eftervården kan 

sjuksköterskan förutsättningslöst möta varje individ personcentrerat och därmed öka 
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tryggheten och möjligheten till en jämlik vård oavsett kön (Dahlberg & Segesten, 2010; 

International Council of Nurses 2014). En förutsättning för personcentrerad vård är enligt 

Collins et al (2013) att all dokumentation om personens fysiska, psykiska och sociala mående 

finns för att underlätta för andra vårdare i personens eftervård. Det ger en helhetssyn om 

personens frisk- och sjukvård, vilket enligt Antonovsky (2005) klargör begripligheten, 

hanterbarheten samt meningsfullheten för personens liv. 

 

Resultatet visar att upplevelsen gällande psykiska och fysiska begränsningar i vardagen för de 

personer som fått en ICD inopererad efter hjärtstoppet var väldigt ojämn. Dels upplevelsen av 

att ha en livräddare inopererad och känsla av trygghet men samtidigt påminnelsen av att ha 

ett sjukt hjärta. De drabbade uttryckte i många av artiklarna att den fysiska eftervården var 

väldigt fokuserade på själva ICD:n och hjärtat men inte på deras psykiska välmående. 

Däremot visar forskning även här att det inte finns tillräcklig forskning kring psykiskt 

välmående efter att ha fått en ICD inopererad och därför saknas det riktlinjer för eftervård för 

hantering av ångest och depressionsproblematik (Lemon & Edelman, 2007).  

 

Enligt Forslund et al (2013) går inte att tvinga en person till att utreda om det existerar 

fysiska, psykiska eller social problem. Däremot upplever många överlevare ett behov av att få 

veta om eventuell bakomliggande orsaker till hjärtstoppets komplikationer. Om de problemen 

existerar söker sig förhoppningsvis personen sig till vård eftersom personen som drabbats vill 

ha hjälp (HLR-rådet, 2015). Det blir förståeligt utifrån författarnas resultat varför det skapas 

en komplexitet för många personer av att söka sig till vården då dem inte vet vart de skall 

söka sig till för sorts vård. Samt en komplexitet från sjukvårdens sida av att utföra 

uppföljning när struktur kring denna saknas. Då personen rycks ur sitt sammanhang finns ett 

behov för att tydliggöra hjärtstoppet och problematiken därefter. Genom ett teamarbete där 

all vårdpersonal och anhöriga är delaktiga och bidrar med berättelser om vad som hänt ger 

det en fullständig bild och en helhetssyn av situationen (ibid.). När minnesluckorna är fyllda 

med innehåll bidrar det till en ökad KASAM (Antonovsky, 2005; Dahlberg & Segesten, 

2010). Det finns riktlinjer från HLR-rådet (2015) och utifrån vårt resultat bör riktlinjerna 

även innehålla en struktur angående uppföljningen för att det skall bli en god eftervård och 

för att på så vis minska framtida vårdbesök. Anledningen till skapandet av riktlinjerna är för 
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att eftervården skall vara så pass god att personen inte ens behöver söka vård. Det skulle bli 

en vinst för personens välmående och ekonomiskt gällande resurser och vårdpersonal (HLR-

rådet, 2015; Socialstyrelsen, 2012). 

 

9 Slutsats 
I denna systematiska litteraturstudie visar resultatet att det tillkommer påfrestningar psykiskt, 

fysiskt och socialt som påverkar det vardagliga livet hos personer som har överlevt ett 

plötsligt hjärtstopp. De olika upplevelserna visade på tacksamhet och glädje för att få leva 

trots minskad trygghet. Det fortsatta livet efter att ha kommit hem från sjukhuset innebar en 

maktlöshet och oro över förändrade förmågor, värderingar och nya insikter på det nya livet. 

Komplikationer visade sig tillkomma även flera månader till år efter den traumatiska 

händelsen och därför upplevdes sjukvården som bristande gällande uppföljning, information 

och eftervård av dessa personer. Det är väsentligt för sjuksköterskan att införskaffa kunskap 

om personens upplevelse av att överleva ett plötsligt hjärtstopp och hur det har påverkat det 

vardagliga livet för att kunna ge stöd och information för en bättre eftervård.   

 

10 Klinisk tillämpbarhet 
Denna systematiska litteraturstudie har genom den senaste forskningen påvisat att det finns 

faktorer som ger påfrestningar på personens vardagsliv efter att ha överlevt ett plötsligt 

hjärtstopp. Genom att beskriva det valda ämnet kan sjuksköterskan få en större förståelse och 

kunskap om personens upplevelser och perspektiv, och får därför bättre förutsättningar för att 

tillämpa en bättre eftervård för hjärtsstoppsöverlevare.  

 

11 Förslag på fortsatt forskning 
I denna systematiska litteraturstudie var urvalet resultatet mestadels män. Skillnader i uttryck 

av känslor enligt Ekström (2008) har att göra med personens självbild och självkänsla och 

inte personens genus men författarna hade därför önskat forskning som inriktar sig mer på 

kvinnor och unga personer som överlevt ett plötsligt hjärtstopp, för att se om hur 

föreställningar kring genus kan påverka det vardagliga livet.  

Det krävs även mer forskning kring hur personerna upplever en strukturerad uppföljning 

utifrån riktlinjerna för att förbättra eftervården för personen som har överlevt ett plötsligt 
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hjärtstopp. Eftersom vården skall bedrivas individuellt och personcentrerat, samt att det idag 

saknas en struktur kring hur riktlinjerna för eftervården ska vara, krävs det att ytterligare 

forskning tillkommer inom detta område för att tydliggöra rekommendationer samt att 

implementera åtgärder och riktlinjer för långtidsrehabilitering.  
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Bilaga 1 

Sökorden: Heart arrest, sudden cardiac arrest, survive, experience 

Sökning utförd 2017-04-06  

Databas 

Cinahl 
Sökord/ 

Headings 

Antal träffar Lästa titlar och  

abstrakt 

Utvalda 

artiklar 

Lästa i 

fulltext 

Granskade 

artiklar 

Artiklar utvalda till analys 

#1 Heart arrest [Thesaurus] 6,464      

#2 “Sudden Cardiac Arrest”  239      

#3 Surviv* 97,354      

#4 Experience* 192,223      

#5 #1 OR #2 

AND  

#3 AND #4  

86 86 8 8 4 4 

#6 #2 239 239 7 5 1 1 

Summering     13 5 5 

 

Definition av tecken i tabell: 

[ ] = Headings 

“” = Frassökning i fritext 

* = trunkering 

( ) =antal i dubblett 
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Bilaga 2 

Sökorden: Heart arrest, sudden cardiac arrest, survive, experience 

Sökningen utförd 2017-04-07   

Databas 

PubMed 
Sökord/ 

MESH 

Antal träffar Lästa titlar 

och abstrakt 

Utvalda 

artiklar 

Ulrich's 

Periodicals 

Directory 

Tidskrift  Lästa i 

fulltext 

Granskade 

artiklar 

Artiklar utvalda 

till analys 

#1 [Heart Arrest] 

Psychology/Reh

abilitation 

313        

#2 “Sudden cardiac 

arrest” 

1401        

#3 Experience* 857804        

#4 Surviv* 1143978        

#5 #1 OR #2 AND 

#3 AND #4 

71 71 10(2) 6 2 8 3 2 

Summering       8 3 2 

 

Definition av tecken i tabell: 

[ ] = Thesaurus 

“” = Frassökning i fritext 

* = trunkering 

( ) =antal i dubblett 
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Bilaga 3 

Sökorden: Heart arrest, sudden cardiac arrest, survive, experience 

Sökningen utförd 2017-04-07  

Databas 

PsycINFO 
Sökord/ 

Headings 

Antal träffar Lästa titlar 

och abstrakt 

Utvalda artiklar Lästa i fulltext Granskade 

artiklar 

Artiklar utvalda 

till analys 

#1 “Heart arrest” 381      

#2 “Sudden cardiac 

arrest” 

34      

#3 Surviv* 57746      

#4 Experience* 382821      

#5 #1 OR #2 AND #3 

AND #4 

16 16 5(1) 4 1 1 

#6 #2 34 34 1(1)    

Summering     4 1 1 

 

Definition av tecken i tabell: 

“” = Frassökning i fritext 

* = trunkering 

( ) =antal i dubblett
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Bilaga 4 
Granskningsmall för kvalitativa samt kvantitativa artiklar av Carlsson och Eiman (2003). 

Exempel på bedömningsmall för studier med kvalitativ metod 

Poängsättning    0       1          2           3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat = 

3p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

 

Metod 

    

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning (repeterbarhet 

möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Bortfall Ej angivet >20 % 5-20 % <5 % 

Bortfall med betydelse för 

resultatet 

Analys saknas 

/ Ja 

Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

 

Resultat 

    

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning (redovisning, 

kodning etc) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet (citat, kod, 

teori etc) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

 

Diskussion 

    

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och 

felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

 

Slutsatser 

    

Överensstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) 

Slutsats 

saknas 

Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

 

Total poäng (max 45 p) p p p p 

 p 

 % 

 Grad 

Grad I: 80% 

Grad II: 70% 

Grad III: 60% 
Titel:     Författare: 



 41 

Exempel på bedömningsmall för studier med kvantitativ metod 

Poängsättning    0       1          2           3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat = 

3p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

 

Metod 

    

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning (repeterbarhet 

möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Bortfall Ej angivet >20 % 5-20 % <5 % 

Bortfall med betydelse för 

resultatet 

Analys saknas 

/ Ja 

Nej   

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

 

Resultat 

    

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning (redovisning, 

tabeller etc) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Statistisk analys (beräkningar, 

metoder, signifikans) 

Saknas Mindre bra Bra  

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   

Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg Medel God 

 

Diskussion 

    

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och 

felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

 

Slutsatser 

    

Överensstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) 

Slutsats 

saknas 

Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

 

Total poäng (max 45 p) p p p p 

 p 

 % 

 Grad 

Grad I: 80% 

Grad II: 70% 

Grad III: 60% 

 

Titel:     Författare: 
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Bilaga 5 

Artikelmatris 

Artikelnu

mmer 

Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod 

Datainsamling 

Urval 

Dataanalys 

Resultat Kvalitet 

1 Ketilsdottit, A., 

Albertsdottit, H-R., 

Akadottir, S-H., 

Gunnarsdottir, T-J 

& Jonsdottir, H.  

 

(2013)  

 

Iceland 

The 

Experience of 

Sudden 

Cardiac 

Arrest: 

Becoming 

Reawakened 

to Life 

Syftet med 

studien är att 

beskriva 

överlevares 

upplevelser efter 

ett plötsligt 

hjärtstopp och 

återupplivning för 

att få kunskap 

och effekten av 

denna erfarenhet 

och hur den 

påverkar 

överlevarna.  

Kvalitativ fenomenologisk 

tolkning.  

 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Ändamålsenligt urval- 7 

män 50-54 år. 

 

Kvalitativ innehållsanalys- 

triangulering 

 

  

Upplevelserna delas in i 6 teman: 

känslor av osäkerhet och behov av 

stöd, Strävan om sitt föregående liv, 

emotionella utmaningar, reaktion på 

symtom, ny synvinkel på livet.  

Hög 

2 Bremer, A., 

Dahlberg, K & 

Sandman, L.  

 

(2009) 

To Survive 

Out-of-

Hospital 

Cardiac 

Arrest: A 

Syftet med 

studien var att 

beskriva 

patienters 

upplevelse av att 

Kvalitativ beskrivande 

design. 

 

 

8 män och 1 kvinna mellan 

Existentiella upplevelsen av att 

överleva ett plötsligt hjärtstopp 

framkom i följande beståndsdelar: 

plötslig oundviklig fara, 

uppvaknande i förvirrat tillstånd, 

Hög 



 ii 

 

Sweden 

Search for 

Meaning and 

Coherence 

ha överlevt ett 

plötsligt 

hjärtstopp utanför 

sjukhuset. 

44 och 70 år. 

 

Fenomenologisk tolkning 

stora minnesförluster som påverkar 

känsla av sammanhang, letande 

efter känsla av sammanhang, 

förståelse, existentiell osäkerhet och 

sårbarhet, välbefinnande, känsla av 

sammanhang och meningen med 

livet.  

3 Rosman, L., Ford, 

J., Whited, A., 

Cahill, J., Lampert, 

R., Mosesso, V. N., 

Lawless & Sears, S. 

F. 

 

(2015) 

 

U.S.A 

Compound 

risk: History 

of traumatic 

stress predicts 

posttraumatic 

stress 

disorder 

symptoms 

and severity 

in sudden 

cardiac arrest 

survivors 

Syftet är delat i 2 

delar. 1a är att 

beskriva kliniskt 

signifikanta 

PTSD symptom i 

samband med 

SCA i ett stort 

tvärsnitt av SCA 

överlevande. 2a 

är att identifiera 

prediktorer för 

kliniskt 

signifikanta 

symtom av PTSD 

till följd av SCA. 

inklusive historia 

av tidigare 

trauma. 

Retrospektiv 

tvärsnittsstudie. 

 

104 män och 84 kvinnor.  

 

Beskrivande statistik. 

63 av 188 överlevande fick poäng 

som antydde på PTSD symtom, 

alltså var tredje person i studien. 

Resultaten indikerade på att 

traumatisk stress, PTSD efter 

plötsligt hjärtstopp, är en variabel 

som bör ses över behandling och 

rutinmässigt.  

Hög 

4 Dougherty, M. C., Comparison Syftet med Kvantitativ randomiserad I Resultatet framkom det tre teman Medel 



 iii 

Fairbanks,M. A., 

Eaton, H. L., 

Morrison, L. M., Mi 

Sun, K & 

Thompson, A. E. 

 

(2015) 

 

U.S.A 
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outcomes in 

the first year 

after an 

implantable 

cardioverter 

defibrillator 

(ICD) 

studien var att 

belysa  patienten 

och dess partners 

fysiska samt 

psykologiska 

anpassningar,  

påverkan på 

relationen samt 

sjukvårdsutnyttja

ndet under första 

året med ICD 

efter ett plötsligt 

hjärtstopp  

kontrollstudie 

 

 

Enkäter tre omgångar, 3, 6, 

12 månaden efter ICD 

 

168 personer deltog  

 

Deskriptiv statistik 

 

på hur patienterna påverkades av 

sin ICD och av hjärtstoppet. De 3 

Fysiologiska funktionerna som 

patienterna uttryckte var efter 

utskrivning från sjukhuset att dom 

kände sig svaga och och upplevde 

mycket värk i kroppen som 

påverkade det dagliga livet. 

Psykologiska känslor uttrycktes 

som depression och ångest. 

Påverkan på relationer var 

mestadels negativ då energin och 

empatin för vänner och familj blev 

lägre.  
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Slovenia 

Life changes 

in patients 

after out of 

hospital 

cardiac arrest 

Syftet med denna 

studien var att 

fastställa 

sambandet mellan 

nära döden 

upplevelse och 

förändrat liv hos 

patienter som 

varit med om ett 

plötsligt 

hjärtstopp 6 

månader efter 

händelsen.  

Prospektiv 

observationsstudie 

 

29 män och 8 kvinnor 22-

81 år. 

 

SPSS Inc., Chicago, IL, 

USA. 

Resultatet delades in i 5 teman, 1. 

Tolerans för andra, 2. Förstå mig 

själv, 3. Uppskattning av naturen, 4. 

Känslan av meningen med livet och 

5. Oro med frågor kring social 

rättvisa 
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utforska hur 
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respektive deras 

partner upplevde 

vardagen efter att 

ha varit med om 

ett plötsligt 

hjärtstopp utanför 

sjukhuset. 

Fenomenologisk 

hermeneutisk design.  

 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

7 män 

 

Innehållsanalys 

Tre teman identifierades 1. Stöd 

och självförtroende, 2. Att hantera 

känslor samt 3. Inte längre en He-

Man.  
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sudden 

cardiac arrest 

survivors 

regarding 
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on and 

advance care 
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Syftet med denna 

studien var att 

belysa 

upplevelsen efter 

att ha överlevt ett 

plötsligt 

hjärtstopp samt 

undersöka deras 

attityder 

gentemot 

vårdplanering 

efteråt 

Kvalitativ fenomenologisk. 

 

Semistrukturerad 

telefonintervju  

 

7 män och 2 kvinnor 24-76 

år. 

 

Bortfall 2 personer. 

 

 

Precis efter ett plötsligt hjärtstopp 

fann dem att de överlevande 

upplevde att vårdpersonalen var 

dåligt utbildad på prognosen och 

framtida upplevelser. Majoriteten 

hade ingen konversation samt 

diskussion med medicinteam om 

vad som hänt. Det framkom tre 

kategorier om deras upplevelse 

efter plötsligt hjärtstopp, viljan att 

bli organdonator,definition av livet, 

önskan om avancerad vårdplanering 

.  

Medel 

8 Moulaert, V., 

Verbunt, J. A., Van 

Activity and 

life after 

Syftet med denna 

studien var att 

Randomiserad 

kontrollstudie  

Resultatet i studien visade att 

deltagarna i kontrollgruppen utan 

Medel 
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& Wade, D.T. 

 

(2007) 

 

Nederländerna 

survival of a 

cardiac arrest 

(ALASCA) 

and the 

effectiveness 

of an early 

intervention 

service: 

design of a 

randomised 

controlled 

trial 

utvärdera 

effektiviteten av 

en ny tidigt 

ingripande 

omhändertagande 

för överlevande 

av ett plötsligt 

hjärtstopp 

 

2 grupper, en 

kontrollgrupp och en 

interventionsgrupp. 

 

Prospektiv studie. 

 

 

ingripande upplevde ångest, 

depression, undvek sina symtom 

vilket skapade symtom relaterat till 

PTSD. Men deltagarna i gruppen 

med ingripande fick  genomgå 

rehabiliteringsprogram för kognitiv 

förmåga, verbala test för språk och 

minne, samt test för dagliga 

aktiviteter vilket visade sig hjälpa 

deltagarna tillbaka till sitt liv 

snabbare än deltagarna i 

kontrollgruppen.  

 

 


