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Abstrakt 
Bakgrund: I Sverige drabbas varje år omkring 10 000 människor av ett hjärtstopp, det är en av 

de vanligaste dödsorsakerna i Sverige. År 2016 överlevde 1317 människor ett plötsligt 

hjärtstopp. Att överleva ett hjärtstopp kan medföra komplikationer som påverkar patientens liv 

på olika sätt i flera år efter händelsen. 

Syfte: Syftet var att belysa patienters upplevelse av livet efter att ha överlevt ett plötsligt 

hjärtstopp. 

Metod: Den litteraturbaserade studien utgår från Friberg (2012b) och är baserad på åtta 

inkluderade vetenskapliga artiklar, varav sju är kvalitativa och en mixad metod. Artiklarna 

identifierades i databaserna Cinahl och PsycINFO. Kvalitetsgranskning av artiklarna utfördes 

med hjälp av en granskningsmall av Carlsson och Eiman och analyserades med inspiration av 

Friberg (2012a). 

Resultat: Fyra kategorier framkom: återgång till livet, en förändrad kropp, att pendla mellan 

tacksamhet och sårbarhet samt sökandet efter mening och sammanhang. 

Slutsats: Det är väsentligt att sjuksköterskan stärker sin insikt i patienters individuella 

upplevelse av livet efter att ha överlevt ett plötsligt hjärtstopp, då patienter är i behov av 

individuellt utformade omvårdnadsåtgärder.  

 

Nyckelord 
Plötsligt hjärtstopp, överlevare, upplevelser 

 

Tack  
Stort tack till vår handledare Stefan Andersson för allt stöd och all vägledning under 

examensarbetet. 
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1 Inledning 
Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige (Socialstyrelsen, 2017). 

Strand (2017) skriver att i Sverige drabbas varje år ca 10 000 människor av ett hjärtstopp. År 

2016 överlevde 1317 människor ett plötsligt hjärtstopp (Herlitz, 2017). Antalet patienter som 

överlever ett plötsligt hjärtstopp har ökat markant under senaste decenniet (Kragholm et al., 

2015; Strand, 2017). Av de som drabbas har ungefär hälften inga symtom (Krahn et al., 2012; 

Strand, 2017) och är sedan tidigare friska, aktiva individer (Strand, 2017). Holm, Norekvål, 

Fålun och Gjengedal (2012) betonar att det över hela världen avlider omkring 17 miljoner 

människor årligen av hjärtstopp. Tidigare forskning indikerar på att överleva ett hjärtstopp kan 

medföra kognitiva och fysiska komplikationer (Pusswald, Fertl, Faltl & Auff, 2000), såväl som 

emotionella komplikationer (Andersen, Øyen, Bjorvatn & Gjengedal, 2008). Strand (2017) 

förklarar att komplikationer av hjärtstoppet kan medföra en ökning av det individuella 

vårdbehovet. Därför är det viktigt att ta reda på vad och hur patienterna upplever i livet efteråt. 

Denna kunskap kan sedan vara till hjälp för oss som blivande sjuksköterskor för att utforma 

omvårdnadsåtgärder i syfte att möta patientens individuella vårdbehov. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Plötsligt hjärtstopp definition 

Strand (2017, s. 6) definierar hjärtstopp som “Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtats 

pumpförmåga av plötslig och oväntad anledning upphör, vilket innebär att den drabbade 

omgående förlorar medvetandet och är utan livstecken.”.  

 

2.1.1 Hjärtats fysiologi 

Hjärtat är en muskel som har i uppgift att pumpa runt syresatt blod i kroppen. Blodet som 

pumpas ut till kroppens olika organ och vävnader, transporterar förutom syre även värme, 

näring, hormoner (kemiska meddelanden) samt eventuella läkemedel. Vidare transporterar även 

blodet bort slaggprodukter till njurarna, där utsöndring sker. Hjärtat består av två förmak, två 

kammare samt ett retledningssystem. Retledningssystemet utgörs av sinusknutan som fungerar 

som hjärtats “tändstift”, AV-knutan och his´bunt. Utan hjärtats pumpförmåga kan inte kroppens 

celler syresättas (Strand, 2017).  

 

2.1.2 Patofysiologin vid ett hjärtstopp 

Hjärtinfarkt är den mest frekventa orsaken till hjärtstopp (Strand, 2017). En hjärtinfarkt kan 

påverka hjärtats rytm så att den övergår till ventrikelflimmer. Wikström (2012) förklarar att 
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ventrikelflimmer, även kallat kammarflimmer innebär att hjärtats kammare börjar vibrera 

istället för att pumpa ut blod. Vidare skriver Wikström (2012) att det leder till att blodtrycket 

sjunker eftersom inget blod pumpas ut i kroppen och pulsen upphör. Efter ca 10–15 sekunder 

mister individen sitt medvetande och andningen upphör helt eller förändras till agonal andning 

(långsam, ytlig och snarkande andning med ojämn rytm som inte syresätter blodet). Agonal 

andning medför att patienten tillslut avlider om behandling inte ges inom kort (Wikström, 

2012). Hjärtstopp kan även orsakas av ett flertal andra olika anledningar, exempelvis extremt 

långsam rytm så kallat bradykardi, hjärtsjukdom, lungsjukdom, trafikolycka, förgiftning eller 

drunkning. Vid hjärtstopp kan syrebrist i kroppen uppstå. Hjärnan är det organ som är mest 

utsatt för otillräcklig syretillförsel (Strand, 2017). Kragholm et al. (2015) belyser anoxisk 

hjärnskada som är en allvarlig typ av hjärnskada orsakad av syrebrist i samband med hjärtstopp, 

skadan leder ofta till kognitiv dysfunktion och begränsningar i det dagliga livet. 

 

2.2 Akut behandling vid ett plötsligt hjärtstopp.  

Karim (2016) förklarar att patienter som drabbas av plötsligt hjärtstopp har behov av omedelbar 

återupplivning i form av hjärt- och lungräddning (HLR). Strand (2017) skriver att för varje 

minut som går minskar chansen för överlevnad av ett plötsligt hjärtstopp med 10% om patienten 

inte får någon behandling. Tidig och effektiv HLR är därför avgörande för patientens chans till 

överlevnad (Karim, 2016). HLR omfattar två omväxlande moment. Det första momentet består 

av 30 bröstkompressioner och det andra av två inblåsningar via mun- mot mun metoden. HLR 

återstartar inte hjärtat, däremot hjälper HLR att syresätta blodet och transportera vidare det 

syresatta blodet ut i kroppen i väntan på defibrillering. Agonal andning kan ibland missuppfattas 

som ett livstecken. Då det kan vara svårt att bedöma andningen bör alltid 112 larmas omedelbart 

och HLR påbörjas (Strand, 2017). Förutom att HLR startas, 112 larmas är det av livsavgörande 

betydelse att hjärtstartare används (Strand, 2017). van Alem, Waalewijn, Koster och Vos (2004) 

belyser att tidig defibrillering med hjälp av en hjärtstartare är en viktig komponent i 

behandlingen. Hjärtstartaren läser automatiskt av om den medvetslösa individen har drabbats 

av ett hjärtstopp eller inte. Hjärtat kan med hjälp av hjärtstartaren återgå till en pulsgivande 

rytm (Strand, 2017). Vid asystoli, som innebär avsaknad av elektrisk aktivitet i hjärtat, har 

defibrillering ingen effekt (Cobb, 1999; Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2016b). 
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2.3 Sjukhusvård 

Svenska rådet för hjärt- och lungräddning (2016a) skriver att efter behandling på akuten vårdas 

patienterna ofta på en intensivvårdsavdelning. Där finns avancerad utrustning som hjälper till 

att övervaka patienters hälsotillstånd. Hur länge patienterna stannar på en 

intensivvårdsavdelning varierar från patient till patient. Om läget stabiliserar sig lämnar 

patienten intensivvårdsavdelningen och förflyttas till en vårdavdelning där rehabilitering och 

behandling fortgår (Svenska rådet för hjärt- och lungräddning, 2016a). 

Fotodagbok eller minnesdagbok över vårdtiden på sjukhuset kan utgöra ett viktigt 

stöd för patienten. När patienten återfår medvetandet kan det finnas oklarheter kring situationen. 

Tiden på avdelningen kan upplevas som kaotisk relaterat till minnesluckor. En minnesdagbok 

är därmed en tillgång i processen till att förstå och få en överblick över det traumatiska som 

inträffat (Svenska rådet för hjärt- och lungräddning, 2016a). Ytterligare en viktig aspekt är att 

patienterna får möjlighet att vid behov ställa frågor eller diskutera sin situation (Lilja et al., 

2015). 

Svenska rådet för hjärt- och lungräddning (2016a) skriver att som en del av 

rehabiliteringen kan patienterna erbjudas att delta i hjärtskola. Hjärtskola består av 

återkommande föreläsningstillfällen, där olika specialister exempelvis dietist, sjukgymnast, 

kurator/psykolog, läkare eller sjuksköterska ingår. Patienterna kan vända sig till de olika 

specialisterna för råd och stöd. Vid samtliga tillfällen finns det gott om tid för att dela 

upplevelser med andra samt ställa eventuella frågor. Många patienter upplever att deras fysiska 

förmåga återkommer snabbt redan på sjukhuset, då det dagligen finns tillgång till rehabilitering 

(Svenska rådet för hjärt- och lungräddning, 2016a). 

Enligt Pusswald et al. (2000) är målet med rehabilitering och utskrivning att 

patienten ska uppnå känslan av att ha fått individuellt anpassad vård för att kunna hantera den 

kommande vardagen. Gällande information, rehabilitering och behandling efter hjärtstoppet är 

det därav av värde att patientens kognitiva och psykologiska besvär identifieras, eftersom de 

kan påverka både patientens livskvalitet och återhämtning. Det är en förutsättning för att 

patienterna ska kunna anpassa och orientera sig i nya situationer, vilket vidare ligger till grund 

för vägledning kring träning och hjälpmedel som patienterna behöver för att underlätta deras 

vardag (Lilja et al., 2015). Patienten får ingen fortsatt uppföljning om inga svårigheter eller 

begränsningar framkommer under vistelsen på sjukhuset. De kognitiva besvären kan dock 

framträda hos patienten i ett senare skede som gör att de inte uppmärksammas på sjukhuset 

(Svenska rådet för hjärt- och lungräddning, 2016c). 
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2.4 Eftervård 

I många fall när patienterna kommer hem från sjukhuset efter att ha överlevt ett hjärtstopp har 

deras liv blivit förändrat. Oavsett om de har erhållit någon neurologisk skada eller inte kan 

andra komplikationer uppstå som patienterna behöver bearbeta (Andersen et al., 2008; 

Dougherty, 1994; Strand, 2017). Därmed är det viktigt för patienterna att bemötas med sympati 

och att deras känsla av sammanhang förstärks (Strand, 2017). 

Patienter med sociala-, psykiska- eller kognitiva försämringar får ofta ingen 

rutinmässig uppföljning eftersom data om patientens hälsa och sociala förhållanden samt 

aktuella uppföljningssystem saknas (Socialstyrelsen, 2012). Med rutinmässig uppföljning 

menas att verksamheten har rutiner som innebär att patienterna efter avslutad rehabilitering 

tillkallas till uppföljande besök. Om det inte sker en uppföljning ökar risken för att patienterna 

med sociala-, psykiska- eller kognitiva begränsningar inte identifieras (Socialstyrelsen, 2012). 

Ett observandum är att begränsningarna inte alltid är uppenbara (Moulaert et al., 2011). Tidigare 

forskning visar på att patienter upplever begränsningar i vardagen, emotionell förändring samt 

minskad livskvalitet och medverkan i samhället som olika konsekvenser efter att ha överlevt ett 

hjärtstopp (de Vos, de Haes, Koster, & de Haan, 1999; Lundgren-Nilsson, Rosen, Hofgren, & 

Sunnerhagen, 2005). För att patienternas överlevnadstid ska ökas, livskvalité främjas och 

hemgång underlättas kan de behöva stödjas och följas upp av flera olika professioner (Lilja et 

al., 2015). 

För att patienterna ska få ett optimalt omhändertagande och vårdande behövs mer 

forskning om hjärtstopp samt hur patienterna som överlevt ett hjärtstopp kan erbjudas bästa 

möjliga väg tillbaka till livet (Strand, 2017). 

 

2.5 Sjuksköterskans roll och ansvar  

Vid hjärtstopp är det sjuksköterskans likt övrig vårdpersonals ansvar att tillkalla hjälp, snabbt 

starta HLR och använda hjärtstartare (Strömberg, 2014). Det ingår även i sjuksköterskans roll 

och ansvar att vid ett hjärtstopp främja och återställa hälsa, lindra lidande och förebygga 

sjukdom. Enligt International Council of Nurses Svensk sjuksköterskeförening (2014) förklaras 

ovannämnda aspekter som sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden. Omvårdnad 

är ett universellt behov, vilket ska ges respektfullt oavsett hudfärg, ålder, funktionsnedsättning, 

sjukdom, sexuell läggning, nationalitet, kulturell eller etnisk bakgrund. Sjuksköterskan ska 

erbjuda vård till allmänheten, enskilda individer och familjer samtidigt som samarbete sker med 

andra yrkesgrupper (International Council of Nurses Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 
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Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är det viktigt för sjuksköterskan att använda 

sin kunskap och sina sinnen för att försöka förstå samt visa intresse för patienternas berättelser 

och meningssammanhang. Vidare beskriver Dahlberg och Segesten (2010) sjuksköterskan som 

expert på sitt område inom hälsa och sjukdom. Däremot saknar sjuksköterskan patienters 

subjektiva upplevelse, vilket medför att den enskilda patienten bör ses expert på sig själv, sin 

hälsa och sin individuella livssituation. Genom att uppmärksamma vad patienter uttrycker efter 

att ha överlevt ett hjärtstopp, får sjuksköterskan en inblick i patienters upplevelse samt vilken 

innebörd hälsa och välbefinnande har för den individuella patienten (Dahlberg & Segesten, 

2010). För att sjuksköterskan ska kunna utföra bedömningar av patienternas omvårdnadsbehov 

behövs information om hur patienten som individ upplever sitt tillstånd relaterat till sin hälsa, 

vilka krav som ställs samt patientens förutsättningar i det dagliga livet. De bedömningar 

sjuksköterskan gör är avgörande för vilken omvårdnad patienterna får (Florin, 2014). 

 

2.6 Begreppsdefinitioner 

2.6.1 Patient 

I studien benämns människor som överlevt ett hjärtstopp för patienter. Dahlberg och Segesten 

(2010) definierar begreppet patient som en person som söker, är eller har varit i kontakt med 

vårdsystemet. Patienter ska ur ett vårdvetenskapligt perspektiv även förstås som individer, som 

en person i ett sammanhang. Det medför att begreppet patient kan användas i flera olika 

vårdkontexter (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

2.6.2 Upplevelse 

Begreppet upplevelse används i studien för att belysa patienters upplevelser av livet efter 

hjärtstoppet. Upplevelse definieras som något som en individ har upplevt (Upplevelse, u.å.). 

Uppleva innebär att vara med om något som har påverkat individen, gärna något som är värt att 

uppmärksamma eller notera (Uppleva, u.å.). Upplevelser nås via patienters utsagor (Dahlberg 

& Segesten, 2010).  

 

2.7 Teoretisk referensram 

Vald teoretisk referensram för studien är Antonovskys (2005) teori om känsla av sammanhang 

(KASAM). KASAM har kompletterats med Dahlberg och Segesten (2010) som relaterar 

mening och sammanhang till hjärtstopp. Dessa valdes för att få en mer djupgående förståelse 

för patienten som helhet samt av patienternas individuella upplevelser. 
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2.7.1 KASAM och hälsa 

Hjärtstopp kan medföra komplikationer som påverkar patientens upplevelse av livet efteråt och 

vidare hälsa. Enligt Antonovskys (2005) kan dessa främjas via att sjuksköterskan arbetar utifrån 

ett hälsofrämjande perspektiv för att identifiera patientens individuella faktorer som bidrar till 

KASAM. Nivån av KASAM avgör om en individ uppnår hälsa eller inte. Att undvika 

påfrestningar är inte tillräckligt för att främja hälsa, med- och motgångar i livet måste kunna 

hanteras och tillvaron måste tas tillvara på. Det görs via teorin KASAM. Begreppet KASAM 

består av tre följande komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

(Antonovsky, 2005). 

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

hög känsla av begriplighet kan misslyckanden som förekommer bli begripliga och framtida 

möten ses som förutsägbara som kan förklaras (Antonovsky, 2005). 

Hanterbarhet handlar om individens inre och yttre resurser som bidrar till 

förmågan att hantera händelser. Det är den nivån som individen upplever att det finns resurser 

till ens förfogande, som både kontrolleras av en själv eller andra, exempelvis familj, kollegor, 

vårdpersonal eller vänner som individen har förtroende för. Vid hög känsla av hanterbarhet 

upplever individen inte sig själv som ett offer för omständigheterna eller livet som orättvist. 

Vid missöde tar individen kontroll över sin situation och sörjer inte för evigt (Antonovsky, 

2005). 

Meningsfullhet är den viktigaste komponenten och grundas i vilken omfattning 

man upplever att livet har en emotionell betydelse. Meningsfullhet avspeglar individens 

motivation till de krav och olyckliga upplevelse som livet ställs inför. De krav som anses vara 

av värde att investera energi i, konfronteras och välkomnas som en utmaning istället för att ses 

som en börda. Det finns en inställning till att söka mening, göra sitt yttersta för att behålla 

värdighet och ta sig igenom utmaningen. Människor som engagerar sig i områden som anses 

betydelsefulla bedöms uppnå en stark KASAM (Antonovsky, 2005). 

Samtliga tre begrepp i KASAM korrelerar med varandra. Komponenterna 

hanterbarhet och begriplighet påverkas av meningsfullheten, exempelvis bidrar en låg nivå av 

meningsfullhet till att de andra två komponenterna tillslut minskar (Antonovsky, 2005). 

 

2.7.2 Mening och sammanhang  

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) kan en människa troligen inte uppleva hälsa om livet tycks 

sakna både mening och sammanhang. Mening handlar om patientens allmänna hållning till 

livet, vilka val som görs och inte görs samt förhållning till den levda världen. Att drabbas av 
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hjärtstopp, ohälsa eller annat hot mot den egna existensen innebär en förlust av det välbekanta 

sammanhanget, i sådana kontexter är behovet av sammanhang tydligt och det är då viktigt att 

patienten finner ett nytt sammanhang. Att uppleva meningsfullhet kan vara av stor betydelse 

för upplevelse av hälsa. Patienter kan klara av stora påfrestningar om innebörden har en mening, 

omvänt kan det exempelvis vara svårt för patienter att klara av vardagen om allt upplevs som 

meningslöst. Vidare förklaras att oavsett kvalité på vård kan inte mening skapas åt patienter, 

däremot kan sjuksköterskan stödja de processer som främjar patienterna att själva finna mening 

och sammanhang (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

3 Problemformulering  
Att överleva ett plötsligt hjärtstopp kan medföra förändringar i patientens liv. Forskning visar 

att patienten kan uppleva fysiska, psykiska såväl som sociala förändringar, som kan påverka 

patientens hälsa. Komplikationer av ett hjärtstopp kan även framträda efter utskrivning från 

sjukhuset. Patienters upplevelser av sin situation och livet efter att ha överlevt ett hjärtstopp 

utgör en viktig utgångspunkt för omvårdnad. Genom att sammanställa tidigare forskning kan 

kunskap erhållas om patienters upplevelser av livet efter att ha överlevt ett hjärtstopp. Denna 

kunskap kan utgöra en grund för sjuksköterskans utformning av individuell omvårdnad. 

 

4 Syfte 
Syftet var att belysa patienters upplevelse av livet efter att ha överlevt ett plötsligt hjärtstopp. 

 

5 Metod 
Den metod som användes är i enlighet med Fribergs (2012b) beskrivning av en litteraturbaserad 

studie. En litteraturbaserad studie används för att systematiskt söka, kritiskt granska och värdera 

samt sammanställa vetenskaplig litteratur inom problemområdet (Friberg, 2012b). Den 

sammanställda kunskapen kan sedan omsättas i praktiken (Kristensson, 2014). Då syftet var att 

belysa patienters upplevelse av livet efter att ha överlevt ett plötsligt hjärtstopp utfördes 

databassökningar för att identifiera vetenskapliga artiklar inom problemområdet, vilket även 

ligger till grund varför denna metod tillämpades.  
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5.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

Den systematiska litteratursökningen genomfördes i databaserna Cinahl och PsycINFO under 

oktober 2017. För att underlätta urvalet användes olika avgränsningsfunktioner (Östlundh, 

2012). Peer Review användes för att avgränsa sökningen till endast vetenskapligt granskade 

artiklar. Publiceringsåren 2007–2017 valdes då en avgränsning av färre år uteslöt flera antal 

artiklar som var relevanta till syfte. Artiklar gällande patienter under 18 år samt kvantitativa 

studier exkluderades manuellt. Samtliga kriterier användes på respektive databas. Artiklar som 

inte uppnår låg kvalitetsnivå utifrån kvalitetsgranskningen exkluderas. 

 

5.2 Sökprocess och urval 

Sökningen utfördes systematiskt, med noggrann planering och dokumentation från början till 

slut (Östlundh, 2012). Databasen Cinahl valdes för att den innehåller bland annat tidskrifter 

som huvudsakligen inriktar sig på omvårdnadsvetenskap, PsycINFO valdes för att den 

innehåller referenser som har fokus på exempelvis psykologi och omvårdnad (Willman, Stoltz 

& Bahtsevani, 2011). Databaserna motsvarade det området som avsågs att undersökas utifrån 

studiens syfte. För att kombinera sökorden och få en mer specifik sökning användes de booleska 

operatorerna “OR” och “AND” (Östlundh, 2012). Trunkering användes genom att sätta en 

asterisk “*” i slutet på de ord som söktes i fritext, för att olika böjningsformer av ordet skulle 

inkluderas, vilket utökade träfflistan (Östlundh, 2012). Frassökning med citattecken användes 

då två eller fler ord söktes tillsammans. En manuell sökning genomfördes genom granskning 

av artiklarnas referenslistor, vilket resulterade i att en artikel inkluderas i den litteraturbaserade 

studien. Ytterligare en artikel hittades i referenslistan på en översiktsartikel som fanns i 

träfflistan. Eftersom studiens intention var att belysa patienters egna utsagor om hur de 

upplevde livet efter ett plötsligt hjärtstopp, bestod urvalet endast av kvalitativ data. Det 

användes åtta artiklar, varav sju var kvalitativa och en med mixad metod. Endast den kvalitativa 

delen användes i artikeln med mixad metod.  

 

5.2.1 Cinahl 

Först valdes bärande begrepp utifrån syftet som översattes till engelska, dessa var följande 

patients, experience, survivors och heart arrest. Sökorden “heart arrest”, “patients” och 

“survivors” fanns som ämnesord, det vill säga thesaurus i Cinahl Headings. Däremot fanns inte 

ordet “experience” som ämnesord och användes därmed som fritext, ordet var återkommande i 

de flesta artiklarna och därför valdes det med i sökningen. Efter att ha studerat vilka andra 

väsentliga sökord som användes i andra relevanta artiklar lades ämnesorden “cardiac arrest” 
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och “quality of life” till. Utöver dessa användes också fritextordet “surviv*”, som valdes med 

eftersom somliga artiklar inte hade “survivors” som ämnesord, utan endast använde ordet i 

texten. Utan ordet “surviv*” som fritext försvann 139 artiklar, varav 2 stycken relevanta. 

Sökorden användes först enskilt för att sedan kombineras med olika booleska operatorerna och 

tillsammans bilda den slutgiltiga sökningen, som dokumenterades under hela processen (se 

bilaga 1). Den slutgiltiga sökningen genomfördes den 171017 och gav 154 träffar, varav 154 

titlar, 55 abstrakt samt 4 fulltext lästes. Slutligen var det fyra artiklar som genomgick 

granskning och användes till resultatet. 

 

5.2.2 PsycINFO 

I PsycINFO fanns inte sökorden “cardiac arrest” eller “heart arrest” som ämnesord och därmed 

valdes fritextsökning med trunkering av orden. För att inrikta sökningen till patientperspektivet 

likt i Cinahl valdes fritextsökning av “surviv*” samt ämnesorden “patients” och “survivors”. I 

syfte att belysa upplevelsen även i denna sökning utfördes fritextsökning av “experience*” samt 

ämnesordet “quality of life”. I den slutliga sökningen som genomförde den 171031 (se bilaga 

2), kombinerades sökorden med de booleska operatorerna OR och AND. Sökningen resulterade 

i 39 träffar, varar 39 titlar, 18 abstrakt och 4 fulltext lästes. Fyra artiklar granskades och 

användes till resultatet. Två av dessa artiklar var återkommande från sökningen i databasen 

Cinahl.  

 

5.3 Kvalitetsgranskning  

För att stärka kvalitetsgranskningens systematiska struktur användes i den litteraturbaserade 

studien en granskningsmall av Carlsson och Eiman (2003) (se bilaga 3). Vald mall är ämnad att 

granska abstrakt, introduktion, syfte, metod, resultat, diskussion och slutsatser av kvalitativa 

artiklar. Mallen modifierades genom att punkten “patienter med lungcancerdiagnos” under 

metod togs bort, då den ansågs irrelevant till syftet. Samtliga artiklar lästes upprepade gånger 

för att få en helhetsbild, och granskades sedan individuellt utifrån punkterna i 

granskningsmallen. Därefter användes triangulering genom att varje utförd granskning 

diskuterades gemensamt (Kristensson, 2014), för att få en helhetsbedömning av vardera artikel. 

Artiklarnas kvalité bedömdes utifrån en procentuell nivå, där nivå låg var ≤60%, medel var 70–

79% och hög kvalité var ≥80%. Sju artiklar bedömdes ha hög kvalité och en artikel resulterade 

i kvalitetsnivån medel, vilket presenteras i bilaga 4. 
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5.4 Dataanalys 

Analysen har inspirerats av Friberg (2012a). Ett vanligt tankesätt gällande analys av kvalitativ 

forskning är att analysprocessen ses som en rörelse från helhet till delar, som sedan bildar en 

ny helhet. I analysen utgjorde valda artiklar helheten och delarna bestod av de nyckelfynd som 

identifierades i artiklarnas resultat (Friberg, 2012a). Analysprocessen bestod av fem steg. 

I första steget lästes artiklarna igenom ett flertal gånger med en öppenhet och 

följsamhet för att förstå helheten, för att sedan fokusera på artiklarnas resultat som vidare skulle 

användas som data i den litteraturbaserade studien. I andra steget togs ställningstagande till vad 

som ansågs vara mest framträdande i vardera artikels resultat relaterat till studiens syfte, på så 

sätt identifierades nyckelfynd. I det tredje steget sammanställdes varje enskild artikels 

nyckelfynd, för att få en överblick av vardera artikels resultat som skulle genomgå analys. För 

att öka kvalitén på analysresultatet utfördes ännu en gång jämförelse av materialet mot studiens 

syfte. Vidare i steg fyra jämfördes artiklarnas sammanställda resultat för att identifiera likheter 

och skillnader. Material med liknande innebörd erhöll en färg för att underlätta analysen, sedan 

sammanfördes dem med samma färg och bildade subkategorier. Med hjälp av likheter i 

subkategorierna skapades kategorier. Analysen var i ständig rörelse mellan artiklarnas texter 

och de framväxande kategorierna. Fyra kategorier skapades utifrån de sex subkategorierna. I 

steg fem omsattes analysen till en tydlig text, sammanställningen av nyckelfynden utgjorde 

resultatet och bildade den nya helheten. Exempel på utdrag ur analysprocessen kan ses i tabell 

1, där nyckelfynd samt subkategorier inom kategorierna presenteras. Nyckelfynden är översatta 

från engelska till svenska. 

 

Tabell 1 

Tabellen nedan illustrerar hur nyckelfynd från resultatartiklarna skapade kategorier, tabellen är 

ett utdrag ur analysprocessen. 

Artikel 

nr 

Nyckelfynd Subkategori Kategori 

6 Patienter beskrev att de ville 

återuppta livet de hade före 

hjärtstoppet. 

Strävan efter att 

återfå sitt förra jag 

Återgång till livet 

1 Överlevnaden medförde att de kunde 

se saker som de tidigare hade tagit 

för givet, i ett nytt ljus. 

Att se livet i nytt 

ljus 
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5.5 Etiska övervägande 

Forsberg och Wengström (2008) skriver att det är viktigt att det görs etiska överväganden av 

alla vetenskapliga studier. Alla artiklar som är inkluderade i resultatet har ett etiskt 

godkännande eller innehåller etiska överväganden. Resultatet ska vara välgrundat och noggrant 

redovisat (Forsberg & Wengström, 2008). Av den orsaken har ett öppet förhållningssätt 

eftersträvats och utifrån bästa möjliga förmåga har förförståelsen tyglats för att inte påverka 

analys och resultat (Dahlberg & Segesten, 2010). Artiklarna har inkluderats utefter syftet. Det 

har inte skett någon exkludering utefter eget intresse eller värderingar.  

Vi har båda medverkat i ett ingripande av hjärtstopp, dock har ingen haft någon 

kontakt med individer som överlevt och har därför ingen inblick i hur livet efter ett hjärtstopp 

upplevs. Efter enskild och gemensam reflektion framkom det att det fanns en förförståelse 

utifrån egna värderingar och tankar, om att patienter kan uppleva livet efter ett hjärtstopp som 

påfrestande, men som tidigare nämnt har förförståelsen försökts tyglats. 

 

6 Resultat 
Den litteraturbaserade studien omfattar åtta artiklar från fem olika länder. Det var mellan 7–13 

deltagare i varje artikel, 62 stycken var män och 14 stycken var kvinnor. Åldern varierade 

mellan 24–81 år. Samtliga artiklar använde intervjuer som datainsamlingsmetod (se bilaga 4). 

1 Patienterna upplevde att kognitiva 

svårigheter uppkom efter 

hjärtstoppet. 

En försämrad 

kognitiv funktion 

En förändrad kropp 

8 Patienterna kom till insikt med att 

hjärtstoppet hade medfört fysiska 

begränsningar. 

Att vakna upp i en 

försämrad fysisk 

kropp 

5 Deltagarna uttryckte tacksamhet för 

att ha överlevt hjärtstoppet. 

Tacksamhet för en 

andra chans i livet 

Att pendla mellan 

tacksamhet och 

sårbarhet 

6 Patienterna beskrev emotionella 

förändringar där de bland annat 

upplevde sig lättare bli ilskna eller 

brista ut i tårar. De betonade att de 

saknade information om 

konsekvenserna som kunde uppstå 

efter hjärtstoppet. 

Att vara 

emotionellt sårbar 

och i behov av stöd 

3 Att överleva ett hjärtstopp innebar att 

söka efter mening och sammanhang i 

ett förändrat liv, för att öka 

välbefinnandet. 

 Sökandet efter 

mening och 

sammanhang 
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I studien identifierades fyra kategorier som belyser patienters upplevelser av livet efter att ha 

överlevt ett plötsligt hjärtstopp. Kategorierna var följande: återgång till livet, en förändrad 

kropp, att pendla mellan tacksamhet och sårbarhet och sökandet efter mening och 

sammanhang. Kategorierna beskrivs nedan med hjälp av tillhörande subkategorier, med 

undantag av kategorin “Sökandet efter mening och sammanhang”. 

 

6.1 Återgång till livet 

6.1.1 Strävan efter att återfå sitt förra jag 

Livssituationen beskrevs som förändrad efter hemgången från sjukhuset efter att ha överlevt ett 

plötsligt hjärtstopp (Forslund, Jansson, Lundblad & Söderberg, 2017). Det framkom att flertalet 

patienter hade en stark önskan om att återgå till livet som det var innan hjärtstoppet (Forslund 

et al., 2017; Forslund, Zingmark, Jansson, Lundblad & Söderberg, 2014; Uren & Galdas, 2015). 

Flera patienter ville utföra de aktiviteter och saker som dem fann glädje i igen för att livet skulle 

upplevas som innan (Forslund et al., 2017; Forslund et al., 2014). Då patienter klarade av att 

utföra en fysisk krävande uppgift upplevdes det som en bekräftelse på att livet hade återgått till 

det normala (Forslund et al., 2017). Andra tyckte att återvända till jobbet eller den roll som de 

hade i vardagen var ett viktigt steg (Ketilsdottir, Albertsdottir, Akadottir, Gunnarsdottir, & 

Jonsdottir, 2014; Palacios-Ceña, Losa-Iglesias, Salvadores-Fuentes, & Fernández-de-las-Peña, 

2011).  

 

6.1.2 Att se livet i nytt ljus 

Att överleva ett hjärtstopp kunde för patienterna innebära en förändrad syn på livet, saker som 

tidigare tagits för givet framträdde i nytt ljus (Bremer, Dahlberg & Sandman, 2009; Forslund, 

Lundblad, Jansson, Zingmark & Söderberg, 2013; Ketilsdottir et al., 2014; Palacios-Ceña et al., 

2011). En aspekt som inte längre togs för givet efter hjärtstoppet var exempelvis att må väl 

(Forslund et al., 2013; Ketilsdottir et al., 2014). Efter hjärtstoppet upplevdes döden som något 

verkligt och konkret, patienterna uttryckte ett behov av acceptans att ytterligare ett eventuellt 

hjärtstopp kunde inträffa (Forslund et al., 2017; Palacios-Ceña et al., 2011). En av de viktigaste 

egenskaperna för att hantera sin rädsla för ett nytt hjärtstopp var att försöka gå vidare i livet och 

blicka framåt (Palacios-Ceña et al., 2011). Eftersom de hade fått insikt om att döden kan inträffa 

när som helst och att livet inte varar för evigt, valde de att leva en dag i sänder och inte planerade 

alltför mycket (Forslund et al., 2017). De försökte att inte oroa sig över situationen (Forslund 

et al., 2013). Patienterna förstod att de borde värdesätta den tid de hade kvar i livet (Forslund 

et al., 2017). Att försöka ha en så positiv inställning till livet som möjligt och fokusera på 
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möjligheter istället för problem eller svårigheter framkom vara av värde bland patienterna 

(Forslund et al., 2013; Ketilsdottir et al., 2014). Ytterligare aspekter som ansågs vara värdefulla 

var att ha roligt och skratta (Forslund et al., 2013).  

Vissa patienter beskrev hjärtstoppet som en ögonöppnare som medförde 

möjligheter till att göra nödvändiga förändringar i livet, bland annat genom omvärdering av 

prioriteringar och vanor i syfte att leva ett mer hälsosammare liv (Forslund et al., 2013; 

Ketilsdottir et al., 2014). Behovet av förändring relaterades till en medvetenhet om livets 

sårbarhet (Palacios-Ceña et al., 2011). För det framtida livet fanns det skäl till att göra 

livsstilsförändringar (Forslund et al., 2013; Uren & Galdas, 2015). Vissa ansåg att de hade 

behov av mer motion, andra att gå ner i vikt, minska mängden stress, göra kostförändringar 

eller sluta röka (Forslund et al., 2013; Ketilsdottir et al., 2014). Hjärtstoppet upplevdes vara en 

nödvändig händelse för att patienterna skulle reflektera över sin arbetssituation och utefter det 

ta framtida beslut. Stressrelaterade situationer uppenbarades och patienter upplevde en 

attitydförändring till vad och vilka saker som skulle göras och inte. De upplevde att aspekterna 

som att må bra och njuta av allt i livet skulle tas i hänsyn till de val som gjordes (Forslund et 

al., 2013). Hjärtstoppet summerades som att lära sig leva på nytt (Palacios-Ceña et al., 2011). 

 

6.2 En förändrad kropp 

6.2.1 En försämrad kognitiv funktion  

Patienterna upplevde förändringar i deras kognition (Forslund et al., 2017). Majoriteten 

upplevde någon form av minnesstörning (Bremer et al., 2009; Forslund et al., 2017; Forslund 

et al., 2014; Ketilsdottir et al., 2014; Lau et al., 2010). Ytterligare kognitiva problem som lyftes 

fram var minskad läsförmåga och svårigheter med att känna igen bekanta personer (Ketilsdottir 

et al., 2014). Hjärtstoppet upplevdes av somliga som ett svart hål (Forslund et al., 2017). Andra 

patienter upplevde att sekvenser av hjärtstoppet kvarstod (Forslund et al., 2014). En del 

patienter upplevde att minnesstörningarna blev mer märkbara allteftersom tiden gick (Forslund 

et al., 2017). Minnesstörningarna upplevdes kvarstå i flera år efter hjärtstoppet (Lau et al., 

2010). Svårigheterna med minnet gjorde att patienterna började misstro sig själva vilket bidrog 

till att ilska och blygsel uppstod, exempelvis ansåg somliga att det var problematiskt att hålla 

en konversation. Den kognitiva försämringen upplevdes medföra krav på att lära sig leva med 

nya förutsättningar där bland annat en mer strukturerad vardag var nödvändig (Forslund et al., 

2017).  
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6.2.2 Att vakna upp i en försämrad fysisk kropp 

Patienterna upplevde försämringar i deras fysiska förmågor efter hjärtstoppet (Bremer et al., 

2009; Forslund et al., 2017; Ketilsdottir et al., 2014; Uren & Galdas, 2015). Den tydligaste 

skillnaden upplevdes vara att det tog längre tid att utföra olika saker. Begränsad rörlighet var 

ytterligare en aspekt som belystes (Ketilsdottir et al., 2014). Det framkom att energinivån och 

styrkan i kroppen upplevdes försämrad. Ett tecken på detta var att patienterna behövde vila 

under dagarna, vilket de inte behövt förut. Med tiden ökade styrkan och energinivån, vilket 

visades bland annat genom att patienterna klarade av att gå längre sträckor allteftersom tiden 

gick (Forslund et al., 2014). Den fysiska försämringen medförde begränsningar som upplevdes 

frustrerande och påverkade patienternas identitet (Uren & Galdas, 2015). Till följd av de 

försämrade kroppsfunktionerna upplevdes ilska och sorg (Bremer et al., 2009), andra upplevde 

skam och därför undvek sociala sammanhang (Forslund et al., 2017). Livet efter hjärtstoppet 

innebar en osäkerhet på vad kroppen klarade av (Bremer et al., 2009; Forslund et al., 2017; 

Uren & Galdas, 2015). Osäkerheten resulterade i en försiktig livsstil och passivitet (Bremer et 

al., 2009). Information om kroppens hälsotillstånd och att utmana kroppen med varierande 

aktiviteter ansågs bidragande till en säkrare kroppsuppfattning (Forslund et al., 2017). 

 

6.3 Att pendla mellan tacksamhet och sårbarhet  

6.3.1 Tacksamhet för en andra chans i livet 

Flertalet patienter uttryckte tacksamhet och glädje över att ha överlevt hjärtstoppet och beskrev 

det som ett mirakel (Bremer et al., 2009; Forslund et al., 2017; Forslund et al., 2013; Forslund 

et al., 2014; Ketilsdottir et al., 2014; Lau et al., 2010). Förutom tacksamhet över att ha överlevt 

belystes lycka över att de inte hade blivit lika begränsade som andra (Forslund et al., 2017). 

Upplevelsen av tacksamheten och glädjen ökade när patienterna insåg att det bara är ett fåtal 

som överlever ett hjärtstopp (Bremer et al., 2009).  

 

6.3.2 Att vara emotionellt sårbar och i behov av stöd  

I livet efter hjärtstoppet uppkom olika emotioner hos patienterna (Bremer et al., 2009; Forslund 

et al., 2017; Forslund et al., 2013; Ketilsdottir et al., 2014; Lau et al., 2010; Palacios-Ceña et 

al., 2011; Uren & Galdas, 2015). Patienter upplevde att rädslan för ett nytt hjärtstopp styrde 

deras liv genom att den bland annat påverkade deras prestation på jobbet, relationen till sin 

partner och förmågan att ta hand om sina barn (Palacios-Ceña et al., 2011). Medan andra 

patienter upplevde att rädslan bidrog till en känsla av maktlös- och utsatthet relaterat till att 

drabbas av ett nytt hjärtstopp (Bremer et al., 2009). Andra känsloförändringar som tillkom efter 

hjärtstoppet upplevdes vara att lättare bli arg, rörd eller börja gråta (Forslund et al., 2017; 
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Forslund et al., 2013), likaså irriterad och otålig (Ketilsdottir et al., 2014). Depression och lågt 

humör påpekades förekomma. Flertalet patienter ansträngde sig för att hantera sina känslor 

medan andra hade svårt att förstå dess innebörd (Uren & Galdas, 2015). 

Ångest var en vanlig förekommande känsla bland patienterna (Ketilsdottir et al., 

2014; Palacios-Ceña et al., 2011; Uren & Galdas, 2015). Patienterna ansåg att uppkomsten av 

ångest kunde hindrats om de hade fått rätt information och uppföljning via vården (Forslund et 

al., 2017). Patienterna uppmärksammade vikten av information och uppföljning, för att deras 

emotionella upplevelse av livet efter ett hjärtstopp skulle bli så bra som möjlig (Forslund et al., 

2017; Ketilsdottir et al., 2014). 

Känslor av ångest, osäkerhet och stress upplevdes som starkast precis efter 

utskrivning från sjukhuset (Uren & Galdas, 2015). Patienterna upplevde att känslorna minskade 

med tiden men att de inte försvann helt (Forslund et al., 2013; Ketilsdottir et al., 2014). De 

upplevde sig gå igenom emotionella upp- och nedgångar (Bremer et al., 2009; Lau et al., 2010). 

 

6.4 Sökandet efter mening och sammanhang 

Hjärtstoppet innebar förändringar i patienternas liv och majoriteten upplevde ett stort behov av 

att söka efter både mening och sammanhang, i syfte att främja välbefinnande (Bremer et al., 

2009). Patienterna sökte djupare förklaringar och svar till hjärtstoppet, frågor som ställdes var 

exempelvis varför, hur samt varför det inträffade just då (Bremer et al., 2009; Forslund et al., 

2017; Forslund et al., 2014; Palacios-Ceña et al., 2011). Då vissa patienter jämförde sin hälsa 

med andra som hade fler eller allvarligare riskfaktorer förstod de inte varför just de hade 

drabbats (Forslund et al., 2014). Obesvarade existentiella frågor kunde innebära en negativ 

inverkan på patienterna då mening i livet saknas. I kontexter då frågor förblev obesvarade fanns 

behov av omvärdering av mening, sammanhang och identitet. Parallellt med att de existentiella 

frågorna besvarades ökade välbefinnande och mening i livet, däremot kunde det även vara 

chockerande och plågsamt för patienterna (Bremer et al., 2009). 

Att engagera sig i sådant som upplevdes som meningsfullt ansågs som högst 

betydelsefullt (Forslund et al., 2013). Det vill säga sådant som patienterna själva ansåg vara 

tillfredsställande (Forslund et al., 2017; Forslund et al., 2013). Exempelvis skapades mening 

när patienterna fortsatte med vardagliga och roliga aktiviteter (Forslund et al., 2017). Aktiviteter 

bidrog även till upplevelse av sammanhang i livet (Bremer et al., 2009). Förutom vardagliga 

aktiviteter upplevdes sociala relationer som meningsfulla efter hjärtstoppet och främjade 

känslan sammanhang (Bremer et al., 2009; Forslund et al., 2013; Ketilsdottir et al., 2014). Att 

känna sig behövd och betyda något för andra upplevdes som viktiga aspekter i sociala 
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sammanhang (Forslund et al., 2013). I vissa kontexter kunde sociala relationer även ha en 

negativ inverkan på patienterna, exempelvis då patienterna upplevde sig styrda och 

kontrollerade (Forslund et al., 2017). Patienterna belyste vikten av att vara självständiga och 

grunda sina beslut utifrån egen vilja (Forslund et al., 2017; Ketilsdottir et al., 2014). 

Patienter upplevde att deras känsla av sammanhang främjades av att diskutera sina 

upplevelser med andra drabbade (Bremer et al., 2009; Palacios-Ceña et al., 2011). Genom att 

diskutera händelsen upplevdes den bearbetas (Forslund et al., 2014). Patienter upplevde 

svårigheter att finna andra med liknande upplevelser som de kunde reflektera med (Palacios-

Ceña et al., 2011). 

 

7 Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med den litteraturbaserade studien var att belysa patienters upplevelse av livet efter att 

ha överlevt ett plötsligt hjärtstopp. I studien framkom flera aspekter. Patienters återgång till 

livet beskrevs som en strävan efter att få tillbaka livet som det var innan hjärtstoppet, samtidigt 

som saker i livet framkom i nytt ljus. Kroppen erfors förändrad relaterat till fysisk och kognitiv 

funktion. De upplevde sig vara tacksamma för att ha fått en andra chans i livet men händelsen 

hade gjort dem emotionellt sårbara och i behov av stöd. I det förändrade livet efter hjärtstoppet 

uttrycks ett behov utav att söka både mening och sammanhang. I resultatdiskussionen nedan 

har vi valt att fokusera på följande aspekter: Att se livet i nytt ljus, en försämrad kognitiv 

funktion och sökandet efter mening och sammanhang. 

 

7.1.1 Att se livet i nytt ljus  

I studiens resultat framgick det att hjärtstoppet bidrog till nya perspektiv i livet, vilket även 

Klemenc-Ketis (2011) belyser. Genom en ökad förståelse för livets sårbarhet relaterat till 

döden, kan ett antagande vara att känslan av begriplighet främjas. Vid en hög grad av 

begriplighet upplevs framtida möten kunna förklaras (Antonovsky, 2005). Efter ökad förståelse, 

det vill säga begriplighet, valde patienter att omvärdera saker i livet, leva en dag i taget och 

sträva efter glädje. Haydon, van der Riet och Inder (2017) förklarar även i sin studie att patienter 

tar hjälp av exempelvis glädje för att hantera omtumlande händelser. 

Ny insikt i livet bidrog till omvärdering av tankar och handlingar vilket av oss 

anses öka patienters känsla av kontroll över livet och på så vis bli infunnen i en känsla av 

hanterbarhet och vidare KASAM. Enligt Antonovsky (2005) används inre och yttre resurser för 
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att göra den nya situationen efter hjärtstoppet hanterbar. Det kan antas att patienters försök till 

att hålla en positiv inställning till livet kan vara en inre resurs som måste stödjas och stärkas av 

en yttre resurs som kan vara en sjuksköterska, då den positiva inställningen har framkommit 

vara av värde för patienters hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010; Hofgren, Lundgren-Nilsson, 

Esbjörnsson Sunnerhagen, 2008; Wachelder et al., 2009). Om patienter innehar en hög känsla 

av hanterbarhet och begriplighet samt får rätt stöd kan upplevelsen av att överleva ett hjärtstopp 

och de nya krav på livet som medföljer främjas. Det är viktigt att kunna ta tillvara på tillvaron 

relaterat till upplevelsen av KASAM (Antonovsky, 2005). Ett antagande är att om patienten 

inte finner någon inre eller yttre resurs som kan vara till hjälp för hanteringen av situationen så 

kan det säkerligen bli svårare att finna nya vägar i livet. 

Vi belyser även lyhördhet och öppenhet som viktiga aspekter. I och med att 

patienter upplever sig se livet i ett nytt ljus är det viktigt att patienten bemöts efter vad som 

uttrycks i det aktuella mötet med sjuksköterskan, har det exempelvis funnits en tidigare 

vårdkontakt innan hjärtstoppet måste det finnas en öppenhet för att patienter kan inneha en 

förändrad syn till livets innehåll jämfört med i tidigare möten. Att sjuksköterskan kan förvånas 

av patienten är en förutsättning i mötet (Dahlberg & Segesten, 2012). Då sådant som tidigare 

upplevts som meningslöst, kan efter hjärtstoppet inneha mening, vilket även Klemenc-Ketis 

(2011) belyser.  

 

7.1.2 En försämrad kognitiv funktion 

Flera studier beskriver patienters nedsatta kognitiva funktion som en komplikation av 

hjärtstoppet (Hofgren et al., 2008; Moulaert, van Heugten, Gorgels, Wade, & Verbunt, 2017; 

van Alem et al., 2004). Utifrån studiens resultat upplevde ett flertal patienter minnesluckor och 

hjärtstoppet kunde beskrivas som ett svart hål. Förlust av sammanhang uppstår när patienten 

inte förstår vad som sker eller vad som hänt och dras ur sin kontext (Dahlberg & Segesten, 

2010). Vi har en uppfattning om att då patienten tas ur sitt välbekanta sammanhang kan det 

bidra till att patientens känsla av begriplighet sänks, som vidare påverkar patientens upplevelse 

av hälsa. I en sådan situation är det naturligt för patienter att försöka finna förklaringar och fylla 

de minnesluckor som finns, i syfte att återfå känslan av sammanhang, resonemanget stöds av 

Dahlberg och Segesten (2010). Förslagsvis bör sjuksköterskan hjälpa patienten att försöka fylla 

de minnesluckor som finns exempelvis med hjälp av minnesdagbok, för att patienten ska erhålla 

en insikt och återfå KASAM, något som även Antonovsky (2005) påpekar. 

I resultatet belystes det att patienters kognitiva svårigheter bidrog till en negativ 

attityd till sig själva. Det kan antas vara av värde att patienterna lär sig förstå vilka 
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förutsättningar deras kropp har efter hjärtstoppet för att kunna acceptera sin situation och se 

mening i vardagen, vilket även Dougherty el al. (2016) styrker. Därmed borde sjuksköterskan 

bidra med de förutsättningar som behövs för att patienten ska kunna förstå de förändringar 

hjärtstoppet medfört. 

I en studie av Beesems, Wittebrood, de Haan och Koster (2014) förklaras det att 

majoriteten av patienterna hade en normal kognitiv funktion 6–12 månader efter hjärtstoppet. 

Däremot framkom det i denna studie att minnessvårigheter kunde kvarstå i flera år efter 

hjärtstoppet och att de blev alltmer märkbara efter tid, vilket även en studie av Moulaert et al. 

(2017) belyser. Relaterat till studiens resultat kan det antas att upplevelsen av KASAM kan 

påverkas negativt flera år efter hjärtstoppet relaterat till patienters upplevelse av 

minnessvårigheter. Därmed belyses vikten av att sjuksköterskan utför uppföljningar av 

patienter efter utskrivning från sjukhuset, i syfte att vid behov hjälpa och stödja patienten. 

 

7.1.3 Sökandet efter mening och sammanhang 

I resultatet framkom det att patienter sökte efter svar på varför just de hade drabbats av ett 

hjärtstopp och obesvarade existentiella frågor bidrog till att mening i livet saknades. Dahlberg 

och Segesten (2010) förklarar att söka mening i tillvaron är en grundläggande längtan i 

människors liv. Att försöka ge en medicinsk förklaring till varför hjärtstoppet inträffade, kan 

enligt oss kanske hjälpa patienterna finna svar på frågan ‘varför’ och vidare hjälpa dem att finna 

mening igen. Däremot är det individuellt vad som inger mening och anses som meningsfullt 

vilket är förknippat med vilken inställning patienten själv har till de existentiella frågorna, vilket 

Dahlberg och Segesten (2010) stärker. 

Det framkom i studien att patienterna ville kunna göra vad som för dem upplevdes 

viktigt och meningsfullt, samt själva bestämma över sin tillvaro. Att låta patienterna själva 

medverka och bestämma över sitt liv kan antas skapa meningsfullhet hos patienterna, som 

bidrar till att patienternas KASAM förstärks och hälsa främjas (Antonovsky, 2005). En viktig 

del i omvårdnadsarbetet kan vara att sjuksköterskan försöker göra patienten delaktig och sträva 

efter att patienten får utöva sådant som upplevs meningsfullt, för att patienten ska tillgodoses 

med individuell omvårdnad som stärker upplevelsen av KASAM. I kontexten är det av värde 

att vara medveten om att sjuksköterskan inte kan skapa mening åt patienten utan endast främja 

processen dit (Dahlberg & Segesten, 2010). Därför är det viktigt att sjuksköterskan är lyhörd 

på patienters individuella upplevelse för att få insikt i patientens sammanhang och 

meningssökande, vilket även Dahlberg och Segesten (2010) påpekar. 
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Det framgår i studien att sociala relationer bidrog till mening och sammanhang 

hos patienterna i livet efter hjärtstoppet. Trygghet, hopp och begriplighet ökade när anhöriga 

fanns med i bilden (Schaufel, Nordrehaug, & Malterud, 2011). Vi identifierar ett behov utav att 

sjuksköterskan främjar patientens upplevelse av sammanhang genom att involvera patientens 

anhöriga i vården. Som i sin tur leder till en bättre hantering av det som inträffat (Haydon, et 

al., 2017). 

Likt studiens resultat belyser även Andersen et al. (2008) att patienterna önskade 

att reflektera med någon som hade varit med om samma sak och förstår situationen ur deras 

perspektiv. Schaufel et al. (2011) förklarar att det ingav hopp och motivation hos patienterna 

när de pratade med andra patienter i liknande kontexter. Att reflektera med andra upplevdes 

bidra till en känsla av sammanhang. Däremot upplevde patienterna att det var svårt att finna 

andra patienter att reflektera med, vilket kan anses utgöra en problematik. Av den anledningen 

är det viktigt från sjuksköterskans sida att hjälpa patienten till att finna andra patienter i liknade 

kontexter, vilket även Williams, Young, Nikoletti och McRae (2007) klargör. Dahlberg och 

Segesten (2010) förklarar att känslan av sammanhang främjas genom andras upplevelser och 

berättelser. Om patienterna upplever ett ökat sammanhang, vilket bidrar till att mening skapas, 

kan det antas som betydelsefullt att patienter får reflektera med andra patienter. Därav måste 

patientens upplevelse tydliggöras för att sjuksköterskan ska kunna få insikt om vad som är 

meningsfullt för patienten och hur patienten upplever sitt sammanhang. 

 

7.2 Metoddiskussion 

I följande avsnitt kommer den litteraturbaserade studiens tillvägagångssätt att värderas och 

diskuteras med utgångspunkt i metod, urvalsförfarande och analys (Friberg, 2012a). Delar i 

metoden diskuteras utifrån trovärdighetsbegreppets fyra komponenter: tillförlitlighet, 

överförbarhet, verifierbarhet och giltighet. 

  

7.2.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

Valda inklusionskriterier användes för att artiklarna skulle vara publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter, aktuella och för att irrelevanta artiklar skulle exkluderas samt att träfflistan skulle 

vara hanterbar.  

Publiceringsåren 2007–2017 valdes då aktuell forskning skulle inkluderas. En 

snävare tidsperiod skulle bli en svaghet för studien eftersom relevanta artiklar skulle 

exkluderats, då vi fann få kvalitativa studier inom området. Exkludering av kvantitativa artiklar 

baserades på att fokuset låg på hur patienter belyser sina upplevelser, vilket nås via deras egna 
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utsagor och dess meningssammanhang, via kvalitativ ansats (Dahlberg & Segesten, 2010; 

Forsberg & Wengström, 2008). 

Vi ansåg att det skulle vara svårt att påvisa om kontexten hos barn hade någon 

påverkan på deras upplevelse, därav exkluderades artiklar gällande patienter under 18 år 

manuellt.  

Utifrån denna studiens resultat kunde en geografisk avgränsning vara 

problematisk eftersom de kvalitativa artiklar som vi fann hade en stor geografisk spridning. Att 

inte en geografisk avgränsning användes, ses som en styrka då det bidrar till djup och bredd i 

studien. 

 

 

7.2.2 Sökprocess och urval 

Under sökprocessen utfördes den slutgiltiga sökningen även i databasen PubMed. I träfflistan 

återfanns artiklar från både Cinahl och PsycINFO, däremot genererade sökningen inga nya 

relevanta artiklar relaterat till denna studiens syfte, vilket resulterade i att databasen inte 

nyttjades. Att inte PubMed användes kan anses vara en svaghet eftersom det är en relevant 

databas att söka i relaterat till kontexten, vilket påvisas genom att resultatartiklar återfanns i 

databasen. En fördel kunde varit att inleda sökningen i PubMed. För att påvisa studiens giltighet 

redovisas sökdatum då materialet samlades in (Kristensson, 2014). 

En fördel i sökprocessen var att sökord hittades genom granskning av exempelvis 

olika artiklars ämnesord. På så vis upplystes vi om vilka ord som används i kontexten. 

Ämnesorden medförde att sökningen blev mer specifik (Kristensson, 2014). I syfte att få fram 

så mycket relevant forskning som möjligt kompletterades ämnesorden med fritextord, vilket 

anses vara en styrka i sökprocessen. För att komma fram till den optimala sökningen med väl 

valda sökord utfördes ett flertal försök med olika ord och kombinationer. Användandet av 

booleska operatorer främjade sökningens sensitivitet (Kristensson, 2014). En svaghet i 

sökningen kunde vara att den booleska sökoperatoren ”AND” användes för att kombinera de 

olika blocken, eftersom artiklarna då måste inneha ett specifikt ord från vardera block för att 

kunna inkluderas i sökningens träfflista. Däremot ansågs det problematiskt att göra sökningen 

utan booleska sökoperatorer (Kristensson, 2014).  

En styrka i studien var att en manuell sökning utfördes, för att inte gå miste om 

relevanta artiklar som motsvarade studiens syfte (Östlundh, 2012). Ytterligare två artiklar 

hittades. En av de funna artiklarna var av mixad metod där enbart kvalitativ data användes och 

därmed ansågs vara giltig som underlag till den litteraturbaserade studien. En styrka anses vara 
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att endast kvalitativ data inkluderades eftersom patientens subjektiva upplevelse framkom i stor 

utsträckning, vilket gav datamaterialet djup som vidare stärker studiens tillförlitlighet 

(Kristensson, 2014).  

För att vi skulle kunna göra en bedömning av och dra slutsatser från artiklarnas 

resultat var det av värde för oss att artiklarna hade god kvalité (Forsberg & Wengström, 2008). 

Majoriteten av inkluderade artiklar hade en hög kvalité, för denna studie innebar det att kvalitén 

främjades, vilket anses vara en styrka.  

I resultatartiklarna är de flesta av patienterna män, vilket anses främja 

överförbarheten av studiens resultat till andra manliga patienter som befinner sig i liknande 

kontexter. Däremot anses överförbarheten till alla eller enbart kvinnliga patienter hämmas, då 

kvinnors upplevelser inte är lika belyst och skulle kunna skiljas från männens upplevelser. 

Ytterligare en aspekt som kan ha påverkat överförbarheten är att det kan finnas en kulturell 

skillnad. Utöver artiklarna från Sverige har de övriga artiklarna sitt ursprung ifrån Island, USA, 

Spanien och Kanada. Detta kan påverka överförbarheten till en svensk kontext. Däremot 

återfanns liknande upplevelser av livet efter att ha överlevt ett hjärtstopp i de olika artiklarnas 

resultat vilket istället främjar överförbarheten. Ännu en aspekt var att patienterna intervjuades 

vid olika tidpunkter i livet efter att ha överlevt ett hjärtstopp, vilket gav ett bredare 

tidsperspektiv. Det anses vara en styrka eftersom patienters upplevelser belystes över tid och 

bidrog till att förändringar i upplevelsen synliggjordes, vilket kan främja överförbarheten till 

patienter som befinner sig i olika tidpunkter efter hjärtstoppet. 

 

7.2.3 Kvalitetsgranskning 

Det anses som en styrka att kvalitetsgranskningen utgick från en mall då den bidrog till att en 

stringent granskning av samtliga artiklar utfördes. Ytterligare en styrka var att 

forskartriangulering användes vid granskning av artiklarna, i syfte att öka trovärdigheten av 

granskningen (Forsberg & Wengström, 2008; Kristensson, 2014). På grund av att en fråga togs 

bort från granskningsmallen ändrades totalsumman, då graderna i mallen angavs i procent 

bedömdes ändringen i mallen inte påverka kvalitetsgranskningen eftersom procenten 

relaterades till den nya totalsumman. Om någon artikel skulle bedömts till låg kvalitetsnivå, 

hade den inkluderats i studien (Carlsson & Eiman, 2003), däremot om låg kvalitetsnivå inte 

skulle uppnås hade det inneburit exkludering. 
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7.2.4 Dataanalys 

Genom att vi noggrant beskrev och åskådliggjorde en tabell från analysprocessen, blev den så 

transparent som möjlig och ökade studiens tillförlitlighet (Kristensson, 2014). I syfte att inte 

färga materialet med vår enskilda förförståelse lästes först artiklarna individuellt och därefter 

diskuterades gemensamt, trianguleringen stärkte studiens verifierbarhet och tillförlitlighet 

(Kristensson, 2014). För att hantera eventuella språkliga missförstånd, fördes en gemensam 

diskussion och vid behov användes lexikon. En styrka var att använda sig av olika färger i 

analysprocessen, vilket bidrog till att likheter och skillnader framträdde tydligare och 

underlättade bildandet av kategorier och subkategorier. Flera av nyckelfynden hörde samman 

på olika sätt och upplevdes kunna passa in under flera kategorier. Det upplevdes medföra 

svårigheter att hitta kategorier som var täckande samtidigt som de hade en begränsning för vad 

som skulle ingå. Efter diskussion och funderingar kunde gemensamma beslut tas som bidrog 

till justeringar. Ändringar som utfördes under analysens gång angående kategorierna och 

subkategorierna upplevdes som en viktig del i processen för att främja resultatets verifierbarhet. 

Tillvägagångssättet under analysprocessen medförde att vi båda kände oss insatta i samtliga 

steg och väl bekanta med datamaterialet, vilket främjade känslan av delaktighet. Delaktigheten 

anses som en styrka då det har begränsat utrymmet för förförståelsens påverkan på 

analysarbetet. 

 

7.2.5 Etiska överväganden 

Ett etiskt övervägande säkerställdes genom att resultatartiklarna innehöll etiska överväganden. 

Vi försökte tygla vår förförståelse utifrån bästa förmåga. Det har förts en gemensam reflektion 

om att vi inte kan påvisa om förförståelsen på ett omedvetet sätt har påverkat studien och dess 

resultat. Däremot anses det vara av värde i det etiska resonemanget att reflektera och försöka 

medvetandegöra sin förförståelse i syfte att öka analysens och resultatets tillförlitlighet 

(Kristensson, 2014). 

 

8 Slutsatser 
Syftet med den litteraturbaserade studien var att belysa patienters upplevelser av livet efter att 

ha överlevt ett plötsligt hjärtstopp. I resultatet framkom det att hjärtstoppet medförde fysiska, 

kognitiva och emotionella förändringar som påverkade patientens upplevelse av livet. 

Patienterna upplevde en förändrad syn på livet som medförde omvärderingar, samtidigt som de 

strävade efter att återgå till livet som de hade innan hjärtstoppet. Tacksamhet var ytterligare en 

aspekt som framkom i livet efter hjärtstoppet. Patienterna uttryckte ett behov av att söka efter 
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mening och sammanhang. Eftersom patientens upplevelse av livet utgör en viktig utgångspunkt 

i omvårdnaden, är lyhördhet och öppenhet för ovannämnda aspekter av värde för 

sjuksköterskan i sitt arbete att stödja och stärka patientens hälsa. Genom sjuksköterskans inblick 

i patientens upplevelse kan individuell omvårdnad utformas.  

 

9 Klinisk applicerbarhet 
Via den här litteraturbaserade studien kan sjuksköterskan få en djupare insikt i patienternas 

upplevelse av livet efter att ha överlevt ett hjärtstopp. De belysta upplevelserna kan användas 

som grund för sjuksköterskans utformning av individuell omvårdnad baserat på patientens 

specifika behov och resurser som förekommer efter hjärtstoppet. Vilket skapar förutsättningar 

för att sjuksköterskan ska tillämpa en bättre eftervård för hjärtstoppsöverlevare. 

 

10 Förslag på fortsatt forskning 
Under arbetets gång har tankar uppkommit angående fortsatt forskning. En frågeställning som 

kom upp var om mäns upplevelser skiljer sig från kvinnors. Av den anledningen vore det 

intressant med kvalitativ forskning om kvinnors upplevelser efter att ha överlevt ett hjärtstopp 

för att få ett helhetsperspektiv, då mestadels av den aktuella forskningen som vi fann bygger på 

mäns upplevelser. Om det skulle finnas skillnader utifrån ett genusperspektiv skulle vidare 

forskning kunna bidra till en mer individanpassad vård. 
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