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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Varje år drabbas i genomsnitt 55 av 100 000 personer i världen av 

hjärtstopp utanför sjukhus. Antal överlevande efter hjärtstopp ökar tack vare forskning. 

Denna patientgrupp kommer i framtiden att bli vanligare inom vården. Vid ett 

hjärtstopp upphör hjärtats pumpförmåga vars uppgift är att syresätta kroppen. Inom 

några sekunder förlorar personen medvetandet, andningen upphör och efter fem minuter 

kan syrebristen ge bestående skador. Att överleva hjärtstopp påverkar livet för den 

överlevande där risk för psykisk och fysisk problematik finns.  

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa patientens upplevelser av att överleva 

ett hjärtstopp och hur livet påverkas efteråt.  

Metod: Studien grundades utifrån en kvalitativ metod där 10 vetenskapliga artiklar 

användes. Analysen utfördes utifrån Evans (2002) metod av en beskrivande syntes. 

Resultat: Tre teman identifierades. När existensen hotas med subteman; Att vakna upp, 

Emotionell påverkan och Tankar om döden. Behov av stöd och information med 

subteman; Vårdgivarnas betydelse och Relationers betydelser. En ny livsvärld tar form 

med subteman; Sökande efter mening och sammanhang, Livslång behandling och Lära 

känna kroppen.   

Slutsats: Resultatet visade att individer som överlevt hjärtstopp hade ett behov av att 

bearbeta känslor av händelsen. Studien indikerar även att vården behöver ge dessa 

patienter mer stöd och information.  
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BAKGRUND 

 

Varje år drabbas i genomsnitt 55 av 100 000 personer i världen av hjärtstopp utanför sjukhus 

(Berdowskj, Berg, Tijssen & Koster, 2010). Enligt Hjärt-lungfonden (2017) drabbas ca 10 

000 personer varje år i Sverige varav endast ca 600 personer överlever. Det finns riskgrupper 

av individer som har en ökad risk att drabbas. Det gäller speciellt de som lever med 

hjärtkärlsjukdomar. Men även individer som är unga, friska och vältränade kan drabbas av 

plötsligt hjärtstopp. Enligt Strömsöe et al. (2014) har antal överlevande efter hjärtstopp ökat 

tack vare att forskning kring ”kedjan som räddar liv” och behandlingsalternativ skett.  

Detta medför att dessa patienter kommer att bli vanligare inom vården. Det är därmed av stor 

vikt att som blivande sjuksköterska kunna möta dessa patienter på ett så bra sätt som möjligt 

och få en förståelse för hur livet efter ett hjärtstopp upplevs. 

 

Hjärtstopp 

Hjärtat är en muskel vars uppgift är att pumpa runt syrerikt blod i kroppen. I vila pumpar 

hjärtat runt cirka fem liter blod i minuten ut till kroppens vävnader och organ. Hjärtat har ett 

elektriskt system som kallas retledningssystem. Specialiserade hjärtmuskelceller skickar 

impulser via retledningssystem till alla delar av hjärtmuskeln varvid hjärtat drar ihop sig och 

forcerar ut blodet i kärlsystemet (Lännergren, Westerblad, Ulfendahl & Lundeberg, 2017).  

 

Vid ett hjärtstopp upphör hjärtats pumpförmåga. När pumpförmågan försvinner upphör den 

viktiga cirkulationen vars uppgift är att syresätta kroppen. Omedelbart försvinner pulsen och 

blodtrycket. Inom några sekunder förlorar personen medvetande och andningen upphör eller 

övergår i agonal andning. Agonal andning beskrivs som en långsam, oregelbunden och 

suckande andning (Wikström, 2012). Efter bara fem minuter kan syrebristen i hjärnan ge 

bestående skador och efter 15 minuter är skadorna så svåra att personen nästan aldrig går att 

rädda (Björkman Björkelund, Johansson & Wihlborg, 2012). Enligt Wikström (2012) är den 

vanligaste orsaken till hjärtstopp elektriskt kaos i hjärtats båda kammare. Ett så kallat 

ventrikelflimmer eller kammarflimmer. Ett ventrikelflimmer uppkommer då förträngning 

eller stopp i kranskärlen inträffar. Kranskärlen är de kärl som försörjer hjärtat med blod. 

Hindret i kärlen leder i sin tur till syrebrist i hjärtat. Spänningsskillnader uppstår då som följd 

i retledningssystemet och kan ge cirkelgång av elektriska impulser, så kallade 

återkopplingscirklar. 

Oftast startar hjärtrusning, ventrikeltakykardi, av ett extraslag i kammaren och övergår sedan i 

ett ventrikelflimmer. Ett sådant flimmer går sällan över av sig självt utan fortsätter tills 

hjärtats celler tömt sina energiförråd. Ventrikelflimmer kan övergå till asystoli, uppehåll i 

hjärtats sammandragningar (Holmberg, 2010). Andra patofysiologiska orsaker till hjärtstopp 

är pulslös elektrisk aktivitet (PEA) och asystoli. PEA innebär en normal eller långsam rytm 

men med inget mätbart blodtryck. Vänsterkammaren kan i detta tillstånd inte hålla ett 

systoliskt tryck som är tillräckligt starkt för att bilda en pulsvåg. Det låga blodtrycket leder till 

försämring av hjärtat och en ytterligare sänkning av det systoliska trycket. PEA orsakas 

vanligtvis av syrebrist i kroppens vävnader som kan ses vid exempelvis andningsstopp och 

drunkning. 

Asystoli innebär avsaknad av sammandragningar i hjärtmuskulaturen. Orsaken kan vara som 

tidigare nämnts en konsekvens av ett ventrikelflimmer. En annan orsak är kardiogen chock 

som kan inträffa när exempelvis hjärtat är så skadat att det inte förmår pumpa tillräckligt med 

blod till kroppens organ (Holmberg, 2010). 
 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Berdowski%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20828914
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Berg%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20828914
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Tijssen%20JG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20828914
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Koster%20RW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20828914
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Kedjan som räddar liv 

“Kedjan som räddar liv” är en beskrivning av de tidiga åtgärder som behövs vid ett hjärtstopp. 

För att en individ som drabbas av hjärtstopp ska få största möjliga chans att överleva är det 

viktigt att vissa åtgärder vidtas. Åtgärderna är följande; larma tidigt för att effektiv behandling 

ska kunna startas så tidigt som möjligt, snabb hjärt-lungräddning för att hålla cirkulationen 

igång samt tidig defibrillering för att öka chansen för överlevnad (Holmberg, 2010). Enligt 

HLR rådet (2017) minskar chansen för överlevnad med ca 10 % för varje minut som inte 

“kedjan som räddar liv” tillämpas. Wikström (2012) menar att hjärt-lungräddning består av 30 

kompressioner följt av två inblåsningar. Med hjälp av hjärt-lungräddning hålls vävnader och 

organ vid liv genom att tillföra syre på konstgjord väg tills man med hjälp av defibrillator kan 

starta hjärtat. Enligt Björkman Björkelund et al. (2012) ska vuxen-HLR utföras enligt HLR-

rådets nationella riktlinjer som bland annat innebär att HLR bör utföras i tvåminuters-cykler 

mellan defibrillatorns analys. Holmberg (2010) skriver att en defibrillator är en apparat som 

med hjälp av elchock häver det elektriska kaoset i hjärtat och där målet är att återfå normal 

hjärtrytm. De moderna defibrillatorerna är halvautomatiska och kan göra en analys av 

hjärtrytmen. Wikström (2012) menar att efter defibrillering bör individen så snart som möjligt 

intuberas för att hålla en fri luftväg och för att oberoende av kompressioner kunna assistera 

dennes andning. Vid återupplivningsförsök tillförs alltid höga flöden av syrgas för att 

maximera syrehalten i blodet.  
 

Behandling efter hjärtstopp  

Vid behandling av en patient som drabbats av ett hjärtstopp är målsättningen att få igång 

cirkulationen. En patient som haft sviktande cirkulation löper risk för hjärnskador till följd av 

syrebristen, eller i värsta fall leder bristen till att patienten avlider. Den akuta behandlingen, 

för hjärtstoppspatienter som inte återfår medvetandet, görs med hypotermi. Hypotermi anses 

minska risken för hjärnskada och öka chansen för överlevnad (Stockholms läns landsting, 

2017). Hypotermi innebär att patienten under 12–24 timmar kyls ned till 32–34 grader för att 

skydda celler från celldöd. Behandlingen syftar till att långtidsöverlevnaden ska öka för dessa 

patienter (Holmberg, 2010). Huvudbehandlingarna efter ett hjärtstopp, och eventuell 

hypotermibehandling, är medicinering och inplantat av ICD. ICD står för Implantable 

Cardioverter Difibrillation och är en hjärtstartare stor som en tändsticksask som opereras in 

under huden ovanför hjärtat. ICD:n bryter allvarliga hjärtrusningar från kamrarna, så kallad 

takykardi, som är förenat med hög risk för plötslig utveckling av ventrikelflimmer. Den 

elektriska chocken som hjärtstartaren avger stimulerar hjärtat och kan därmed bryta 

rytmrubbningen. Chocken som utlöses kan dock upplevas som obehaglig för patienten 

(Rosenqvist, 2012). Gadler (2015) menar att försämring av livskvalitén är ett vanligt problem 

efter inoperation av ICD. Konsekvenser som ångest och oro är vanligt förekommande på 

grund av ovissheten när en elektrisk chock ska utlösas. Likt Gadler (2015) menar Thomas et 

al. (2009) att psykiska problem i form av ångest och depression är vanligt och påverkar 

därmed det vardagliga livet. Enligt Martinell, Herlitz, Lindqvist och Gottfridsson (2013) är 

långtidsöverlevnaden efter ett ventrikelflimmer större med en ICD-behandling. För de som 

fick behandlingen var dödligheten lägre de två första åren gentemot de patienter som bara fick 

antiarytmiska läkemedel. Simonsen och Hasselström (2012) menar att antiarytmiska 

läkemedel är medicin som har i avsikt att bryta oönskade rytmrubbningar och normalisera 

kammarfrekvensen. 

 

Att överleva ett hjärtstopp 

Att överleva ett hjärtstopp påverkar livet för den överlevande. Individen bli mer medveten om 

dess sårbarhet och löper risk för psykisk problematik i form av ångest, depression och 

posttraumatisk stress (Israelsson, Lilja, Bremer, Stevenson-Ågren & Årestedt., 2016). 
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Raina, Rittenberger, Holm och Callaway (2015) menar att depressivitet och ångest leder till 

sämre rehabiliteringsresultat och ökar därmed risken för ytterligare framtida kardiologiska 

problem. Vidare menar de att livskvaliteten hos överlevande förbättras upp till 6 månader 

efter hjärtstoppet inträffade. Samtidigt rapporterar överlevande att den fysiska och psykiska 

livskvaliteten upplevs vara lägre än hos den allmänna befolkningen. Det finns många 

påvisade problem som följd efter ett hjärtstopp. Det kan vara fysiska och psykiska 

funktionsnedsättningarna som kan leda till minskad arbetsförmåga och förändringar i den 

vardagliga rutinen. Detta kan i sin tur leda till minskat deltagande i sociala aktiviteter. Det kan 

även förekomma att den minskade arbetsförmågan påverkar familjeförhållandet negativt i 

form av ekonomi och förhållandet till varandra (ibid.). Sawyer et al. (2016) menar att det 

finns brister i kunskapen om hur patienter upplever livet efter ett hjärtstopp. De hävdar att mer 

forskning bör göras för att få mer kunskap om hur det är att överleva ett hjärtstopp. 

 

TEORETISK REFERENSRAM 

 

Uppsatsen är skriven ur ett vårdvetenskapligt synsätt med livsvärldsperspektivet som 

utgångspunkt. Vårdvetenskap är en beskrivande och analyserande kunskap som fokuserar på 

att stödja och stärka patientens hälsa. Ett vårdande och stödjande av hälsoprocessen är 

omöjligt utan fokus och förståelse för patientens livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Vårdvetenskapen är ett verktyg för att sjuksköterskan ska kunna förhålla sig till varje patients 

unika behov. Det är med denna kunskap sjuksköterskan kan möta patienter med en vårdande 

hållning. Trots strävan efter att skapa en god vårdrelation där patienten känner sig sedd och 

lyssnad på finns det risk för att detta misslyckas. Detta kan i sin tur leda till ett vårdlidande för 

patienten där denne inte känner sig delaktig i sin strävan att uppnå hälsa (Dahlberg & 

Segesten, 2010).  

 

Mening och sammanhang 

För att en individ ska kunna uppleva hälsa och välbefinnande behöver personen känna mening 

med livet och ett sammanhang i sin tillvaro. Längtan efter sammanhang och strävan efter att 

finna mening präglar hur individen förhåller sig till existensen och därmed livsvärlden. 

Meningsfullhet har en individuell och subjektiv betydelse för varje person och kan förändras 

under livets gång. Relationen mellan mening och sammanhang bör ses som en helhet för att 

kunna nå hälsa (Ekebergh, 2015). När en person överlever ett hjärtstopp vaknar personen upp 

efter sin medvetslöshet till en existens utan tydligt sammanhang. Sammanhanget saknas på 

grund av den minnesförlust som uppstår vid medvetslöshet. För att kunna återfå sitt 

välbefinnande och fylla sin minneslucka krävs ett sökande efter det förlorade och nya 

sammanhanget. Med sammanhanget följer även meningen så att en förklaring till känslor och 

upplevelser finns. Känslan av sammanhang efter en medvetslöshet går via andras berättelser 

och genom de egna minnena. Synen på mening och sammanhang samt identiteten förändras i 

takt med den ökade förståelsen om hur kroppen påverkas av hjärtstoppet (Dahlberg & 

Segesten, 2010).  

 

Lidande 

Lidande är en oundviklig del av det naturliga livet och kan ses ur olika perspektiv. Ur en 

synvinkel kan lidande ses som nedbrytande medan ur ett annat synsätt kan ses som 

utvecklande. En sorts lidande är livslidande. Det lidandet kännetecknas av att inte kunna 

prestera mot sina mål, att inte känna tillhörighet eller att förlora det som ger mening (Arman, 

2015). Livslidande kan därmed kopplas till förlusten av mening och sammanhang efter 

medvetslösheten i samband med ett hjärtstopp. Arman (2015) menar att bearbetning av 
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lidande har olika faser som individen går igenom. I den undvikande fasen har individen en 

känsla av att lidandet är så svårt att det upplevs outhärdligt. Individen förnekar och skjuter 

undan det svåra och lidandet blir stillastående. I den konfronterande fasen är inställningen att 

bearbeta sitt lidande. Strävan efter att livssituationen ska förändras och bli uthärdlig är stark. I 

denna fas är människan i stort behov av stöd. Det är vanligt att individen pendlar mellan dessa 

innan denne hittar till försoning och accepterande där en ny livsförståelse kan ta form. 

Dahlberg och Segesten (2010) menar att kroppen är den fasta medelpunkten för livsvärlden. 

Det är genom livsvärlden som lidande och hälsa utspelar sig. Kroppen ses som något 

subjektivt med erfarenheter, minnen och känslor och kan benämnas som levd. Den levda 

kroppen är både meningsbärande och meningsskapande.  

Nordgren (2008) menar att ett lidande kan uppstå när en individ inte längre känner igen sig i 

sin egen kropp. Den förändrade kroppen kan förstås utifrån att den blir som något främmande 

för individen. När kroppen inte känns igen skapas ett lidande där individen strävar efter en 

förståelse för sin egen kropp och därmed ett välbefinnande. Även om sjukdom botas kan 

lidandet fortsätta om det inte blir bekräftat av vårdare och närstående. Därmed behöver 

individen efter ett hjärtstopp stöd och bekräftelse från andra för att undvika lidande som kan 

generera i utanförskap och sårbarhet.   

 

Livskraft 

Livskraft är det driv som en människa behöver för att möta möjligheter och motgångar i livet 

(Ekebergh, 2015). Fagerström (2012) skriver att livskraft har en förbindelse med upplevelsen 

av livsglädje, känsla av värdighet och förmågan att övervinna hinder. Ekebergh (2015) menar 

att vad som gör att en individ känner livskraft är individuellt för varje person, det kan vara allt 

ifrån fysiskt arbete till socialt umgänge. För att kunna stödja och stärka en annan individ 

måste fenomenet förstås i dess helhet. Fagerström (2012) hävdar att upplevelser av trygghet 

och autonomi ses som källor till livskraft men att dessa fråntas vid sjukdom eftersom 

möjligheten att påverka sin situation berövas. Dahlberg och Segesten (2010) skriver att 

livskraften förändras med de olika situationerna en individ befinner sig i. När sjukdom råder 

måste livskraften främjas för att individen ska kunna välja välbefinnande och förverkliga sina 

små och stora livsmål. Den ändrade livskraften kan kopplas till upplevelsen av att överleva ett 

hjärtstopp eftersom psykisk problematik i form av ångest, depression, posttraumatisk stress 

och närheten till död existerar. Livskraften bör främjas för att individen ska kunna återgå till 

hälsa och leva ett gott liv.  

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Ett hjärtstopp är en plötslig och oväntad händelse som kan generera i stora konsekvenser för 

individen om inte snabba åtgärder införs. Tack vare tillämpningen av ”kedjan som räddar liv” 

ökar chansen till överlevnad. Därmed blir dessa patienter allt vanligare inom vården och 

ställer således större krav på klinisk kunskap inom berört område. Att överleva ett hjärtstopp 

innebär en omtumlande upplevelse där både det psykiska och fysiska välbefinnandet berörs. 

Av den minnesförlust som fås till följd av hjärtstoppet påverkas känslan av mening och 

sammanhang. För att åter känna välbefinnande i ett nytt sammanhang och i en ny mening 

krävs förståelse om hur kroppen har påverkats av hjärtstoppet och en insikt om vad som har 

hänt under minnesförlusten. För att kunna stödja patienten i detta behöver sjuksköterskan ha 

kunskap i hur det upplevs att överleva ett hjärtstopp och tiden efter. Med en ökad förståelse 

kan sjuksköterskan möta och tillgodose patientgruppens behov av stöd.  
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SYFTE 

 

Syftet med litteraturstudien var att belysa patientens upplevelser av att överleva ett hjärtstopp 

och hur livet påverkas efteråt.   

 

METOD 

 

Detta är en kvalitativ litteraturstudie med en induktiv ansats. Föreliggande studie grundar sig 

på granskning av vetenskapliga artiklar som berör det aktuella problemområdet, att överleva 

ett hjärtstopp, och beskrivit fenomenet utifrån syftet med studien. Detta skedde enligt Priebe 

och Landströms (2017) beskrivning av studie med induktiv ansats. Arbetet med studien 

började i empirin för att sedan så villkorslöst som möjligt observera och studera företeelsen. 

Fenomenet har sedan beskrivits så korrekt som möjligt. En teori har framställts utifrån 

informanternas levda erfarenheter vilket Henricson och Billhult (2017) menar är det induktiva 

förhållningssättet. Denna metod ansågs vara lämplig då målet med studien var att 

sammanställa aktuell forskning om upplevelsen av att överleva ett hjärtstopp (Fridlund & 

Mårtensson 2017).  

 

Datainsamling 

Utifrån studiens syfte, att belysa patientens upplevelser av att överleva ett hjärtstopp och hur 

livet påverkas efteråt, gjordes en litteratursökning efter kvalitativa artiklar. Sökningarna 

gjordes i databaserna CINAHL och Pubmed då de anses vara lämpliga och relevanta för det 

vårdvetenskapliga området (Polit & Beck, 2017). 

Då det är betydelsefullt att materialet är så heltäckande som möjligt, samtidigt som materialet 

måste vara hanterbart och motsvara studiens syfte, har adekvata ämnesord i Headings i 

CHINAL och MeSH i PubMed använts (Axelsson, 2012). De ämnesord som slutligen valdes 

för båda databaserna var Heart arrest, Heart Arrest/therapy* och Defibrillators Implantable. 

För att komplettera sökningarna och precisera dem användes även frisökningsord som 

Cardiac arrest, Survivor*, Experience* och Qualitative research. Vid sökningarna av 

artiklarna lästes titel och abstract för att utforska om artiklarna stämde överens med studiens 

syfte. Av lästa titlar valdes de artiklar bort som var litteraturstudier, kvantitativ design, fel 

perspektiv mot syftet eller som inriktade sig på kronisk hjärtsjukdom eller hjärtlungräddning. 

Av lästa abstracts valdes de artiklar bort som hade kvantitativ design, där populationen inte 

stämde överens med bestämda inklusionskriterier eller som hade ett anhörighetsperspektiv.   

Fullständigt sökschema presenteras i bilaga A. 

 

Urvalsförfarande 

Inklusionskriterier för litteraturstudien var artiklar vars resultat stämde överens med studiens 

syfte som var att belysa patientens upplevelser av att överleva ett hjärtstopp och hur livet 

påverkas efteråt. De inklusionskriterier som författarna använde sig av var följande; 

peer reviewed, kvalitativ ansats, män och kvinnor över 18 år samt att artiklarna inte skulle 

vara äldre än åtta år då studiernas resultat skulle beskriva aktuell forskning. Detta även för att 

öka tillförlitligheten för studien (Karlsson 2012). Artiklarna skulle vara på svenska eller 

engelska då författarna behärskar dessa språk bäst. De exklusionskriterier som användes var 

följande; population under 18 år, kvantitativa artiklar, litteraturstudier samt det material som 

inte motsvarade det aktuella syftet. Vid urval av artiklar lästes titel och abstract för att 

utforska om artiklarna stämde överens med studiens problemformulering och syfte. De 10 

artiklar som valdes har genomgått kvalitetsgranskning via bedömningsmall, enligt Forsberg 

och Wengströms (2016) checklista för att säkerställa att artiklarna motsvarar kvalitetsnivån 



    

 

 6 

för att inkluderas i föreliggande studie. Bedömningen innefattade att värdera studiernas 

giltighet och överförbarhet. Här värderades hur väl forskarna hade beskrivit sin beaktning av 

förförståelse, beskrivning av datainsamling, urval samt analysprocess. Detta var av stor vikt 

för att identifiera styrkor och svagheter, varvid kvalitén bedömdes utifrån antal jakande svar. 

Ju fler jakande svar, ju högre kvalité ansågs artikeln ha. Författarna valde att inkludera alla 10 

studier då de hade en hög kvalitetsnivå. Det var av högsta betydelse att studier med högt 

bevisvärde användes i litteraturstudien för att stärka rådande studies resultat. En 

kvalitetsbedömning med hjälp av checklista är ett bra verktyg för att arbeta systematiskt och 

för att värdera en studies bevisvärde (Forsberg & Wengström).   

Checklistan för kvalitetsgranskning presenteras i bilaga B. Granskningsresultatet av artiklarna 

sammanställdes i en artikelöversikt och återfinns i bilaga C.     

 

Analys 

Föreliggande litteraturstudie är analyserad enligt Evans (2002) som menar att insamlade data 

kan analyseras med hjälp av två olika metoder. Den ena metoden är tolkande syntes och 

innebär att tolkning av tidigare studiers resultat görs. Den andra metoden som använts i denna 

studie är beskrivande syntes och innebär att en beskrivning av tidigare studiers resultat görs. 

Författarna läste först igenom alla artiklar upprepade gånger för att få en övergripande 

förståelse av materialet. Tillsammans identifierade sedan författarna nyckelfynd som var 

relevant för föreliggande studies syfte från respektive artikel. Fynden fördes sedan över i ett 

separat dokument där varje artikels nyckelfynd fick en egen färg för att lätt kunna se från 

vilken artikel fynden kom ifrån. I nästa steg samlades alla nyckelfynd från samtliga artiklar i 

samma dokument för att sedan grupperas i teman baserade på likheter och skillnader mellan 

nyckelfynden. Vidare skedde även en gruppering av nyckelfynd inom vartdera temat, genom 

att de nyckelfynden med liknande innebörd inom varje tema bildade ett subtema. De 

identifierade subtemana beskrev dimensioner av varje tema. Under hela analysprocessen 

skedde en pendling mellan nyckelfynd som delar och ursprungsdata som helhet för att inte 

förvanska eller tillskriva materialet något som inte tillhörde ursprungsdata, samt för att inte 

förlora studiens kontext. Till sist beskrevs resultatet av tematiseringen i löpande text. Teman 

samt subteman blev rubriker och underrubriker (ibid.). 

Exempel på analysgenomförande med nyckelfynd, tema och subtema återfinns i bilaga D.  

 

Etiska övervägande 

Författarna av föreliggande studie har under granskning av artiklarna försäkrat sig om att de 

valda artiklarna är granskade av en forskningsetisk kommitté eller att de forskningsetiska 

kraven är diskuterade och uppfyllda. De fyra kraven som ska uppfyllas är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Helsingforsdeklarationen, 

2013). Informationskravet innebär att den som avser göra studien ska informera 

undersökningsdeltagarna om vad syftet för studien kommer att vara. Samtyckeskravet handlar 

om att deltagarna själva bestämmer över sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att all 

etiskt känslig information om undersökningsdeltagare ska behandlas med konfidentialitet. 

Slutligen innebär nyttjandekravet att alla insamlade uppgifter endast får användas till 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2015). De etiska riktlinjerna är viktiga för att uppnå 

respekt för individen, en skyldighet att göra gott samt för rättvist val av forskningsdeltagare 

(Forskning.se, 2013).  

 

Förförståelse 

Priebe och Landström (2017) menar att förförståelse innebär att vi förstår och vet något om 

det vi studerar innan vi påbörjar en studie. Friberg och Öhlén (2017) skriver att förförståelsen 

är de tidigare erfarenheter och kunskaper en individ använder sig av för att förstå ett fenomen. 
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Förförståelsen kan vara både en väg till ny kunskap, men även vara hinder i form av 

fördomar. Författarna av denna studie har tagit sin förförståelse i beaktning, det vill säga att 

författarna har förhållit sig till den egna föreställningen om det som studeras. Målet var att 

vara så objektiv som möjligt under analysarbetet för att inte inkludera några egna värderingar 

i resultatet. Då det inte går att lägga sin förförståelse helt åt sidan har författarna fört 

reflektion tillsammans kring detta under hela processen. Detta för att få en större medvetenhet 

och förståelse om den egna föreställningen i förhållande till analysarbetet. Författarna menar 

att det är lättare att problematisera sin egen förförståelse i diskussion med någon annan. 

Författarna pendlade under hela analysprocessen mellan nyckelfynden som delar och 

artiklarna som helhet. Detta för att undvika att den egna förförståelsen inte skulle förvrida 

resultatet och för att säkerställa att nyckelfynden var korrekt uppfattade.  

 

RESULTAT 

 

I analysarbetet av de utvalda artiklarna framkom tre teman som grundar sig i patientens 

upplevelser av att ha överlevt ett hjärtstopp och hur livet påverkas efteråt. De teman som 

framkom var: När existensen hotas, Behov av stöd och information och En ny livsvärld tar 

form. Under respektive tema togs även subteman fram för att få en fördjupad förståelse.  

 

Tema  Subtema  

När existensen hotas  Att vakna upp 

Emotionell påverkan 

Tankar om döden   

Behov av stöd och information  Vårdgivarnas betydelse  

Relationers betydelse  

En ny livsvärld tar form  Sökandet efter mening och sammanhang  

Livslång behandling  

Lära känna kroppen  

 

När existensen hotas 

Studierna visar att personer som överlevt hjärtstopp vaknar upp till ett kaos med 

känslomässiga utmaningar och existentiella tankar. De subteman som framkom var: Att vakna 

upp, Emotionell påverkan samt Tankar om döden.   

 

Att vakna upp 

Att vakna upp från medvetslöshet med endast fragment av minnen upplevdes som svårt då 

den strukturerade bilden var borta. Informanterna önskade att få beskrivet i vilken ordning 

saker skett för att fylla i de minnesluckor som uppstått. De hade svårt att relatera till tid och 

rum och upplevde förvirring över situationen. Uppvaknandet innebar att vakna upp till ett 

internt och externt kaos. Maktlöshet över vad som hänt bidrog till en känsla av rädsla följt av 

en lycka över att ha överlevt (Bremer et al., 2009; Brännström, Niederbach & Rödin, 2017; 

Forslund, Zingmark, Jansson, Lundblad & Söderberg, 2014). En informant beskrev sin 

minnesförlust genom följande citat: 

 

“Because I suppose I have been told what it was like when I was lying there, with a device, 

and a lot of cables and “stuff”. I have only been told this by my wife and yes... // I have no 

memory of this at all.” (Brännström et al., 2017, s. 3). 
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Emotionell påverkan 

Individer som överlevt ett hjärtstopp går igenom emotionella upp- och nedgångar. De kan 

pendla mellan att i en period känna lycka och tacksamhet för överlevnad och i en annan 

period falla i ångest och djup depression (Lau et al., 2010). En informant uttryckte  

 

“My emotions have been up and down. There are some days when anxiety attacks me… //” 

(Ketilsdottir, Albertsdottir, Akadottir, Gunnarsdottir & Jonsdottir, 2014, s. 432).  

 

De uppvisade emotionella förändringar i form av lätthet till gråt och irritabilitet. De beskrev 

det som en känslomässig labilitet där de inte var samma person längre. Ett sätt att skydda sig 

från denna sårbarhet var genom ironi och humor (Forslund, Jansson, Lundblad & Söderberg, 

2017; Ketilsdottir et al., 2014; Lau et al., 2010). Känslor av rädsla och skuld över vad som 

orsakat hjärtstoppet följdes av insikterna om konsekvenserna av händelsen. Många av de 

överlevande ville finna svar på varför just de drabbats av hjärtstopp då de genom reflektioner 

över tidigare livsstil såg sig själva som hälsosamma och vältränade. Andra kände känslor som 

skam över den egna okunnigheten vilket ledde till självanklagelse över att man inte förändrat 

sin livsstil eller tagit tidiga symtom på allvar (Bremer et al., 2009; Brännström et al., 2017; 

Forslund et al., 2014).  

 

Tankar om döden 

Flertalet av informanterna tog inte livet för givet och tankar om döden var alltid närvarande. 

Hjärtstoppet blev en påminnelse om att livet är kort och att det plötsligt kan förändras, vilket 

genererade i tankar om existentiella frågor. De upplevde att det inte var deras tur att dö och att 

de hade fått en andra chans till livet. Att bli medveten om närheten till döden skapade en 

osäkerhet där tankar om ett nytt hjärtstopp oroade (Bremer et al., 2009; Brännström et al., 

2017; Forslund et al., 2014). Informanter uttryckte att denna medvetenhet gjorde att de var 

tvungna att få ett nytt förhållningssätt till döden och acceptera att ett nytt hjärtstopp kunde 

ske. Flera av informanterna hade ett behov av att hålla fast vid de aspekter som ansågs ge 

mening i livet, såsom relationer, arbete och hemmet. (Palacios-Ceña, Losa-Iglesias, 

Salvadores-Fuentes & Fernández-de-las-Peñas, 2011). En informant uttryckte medvetenheten 

till döden som “One has to learn to live again, one has to learn to die //“ (Palacios-Ceña et 

al.,  2011, s. 152). Även om ett hjärtstopp oroade upplevdes inte döden som något 

skrämmande eller ångestladdat för informanterna. De upplevde snarare döden som att svimma 

eller somna och att det kändes fredligt. Då döden kändes konkret och verklig för 

informanterna hanterade de detta bland annat genom att förbereda sig och sina familjer för sin 

kommande död (Forslund et al., 2017; Forslund et al., 2014; Lau et al., 2010; Palacios-Ceña 

et al., 2011). En informant beskrev sin nära döden upplevelse som  

 

“It was extremely peaceful. It was very very serene. It was very very bright.” (Lau et al., 

2010, s. 984). 

 

Behov av information och stöd 

Studierna visar att behovet av information och stöd var viktiga aspekter för att bearbeta 

händelsen och få en helhet. De subteman som framkom var Vårdgivarnas betydelse samt 

Relationers betydelse.  

 

Vårdgivarnas betydelse 

Informanterna redogjorde för en god erfarenhet från vårdgivarna under vårdtiden där de kände 

sig väl omhändertagna. Vårdgivarna hade respekterat informanternas behov, önskemål och 

mött dem med vänlighet (Brännström et al., 2017; Forslund et al., 2014; Ketilsdottir et al., 
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2014; Lau et al., 2010). Tankar som flertalet av informanterna hade under eftervården var att 

kontinuiteten med de vårdgivare som varit inblandade i deras vård till en början blev sämre. 

På grund av detta kände de sig negligerade. Många informanter uttryckte även i efterhand att 

de var i behov av mer stöd i form av information och vägledning med att hantera 

överväldigande känslor relaterat till hjärtstoppet (Forslund et al., 2017; Ketilsdottir et al., 

2014; Palacios-Ceña et al., 2011; Uren & Galdas, 2015). En informant uttryckte sin önskan 

om mer stöd genom att säga  

 

”// The experience of cardiac arrest can harm people and they need to talk about their 

experience with specialists, because many things run through one´s mind regarding life and 

one´s existence.” (Ketilsdottir et al., 2014, s. 432).  

 

Informanter kände en stark känsla av säkerhet när regelbundna kontroller av hjärtat gjordes 

och fick därmed en bekräftelse på att hjärtat fungerade som det skulle (Ketilsdottir et al., 

2014). 

 

Relationers betydelse 

Många av informanterna beskrev ett behov av att tillhöra en grupp med andra individer som 

överlevt hjärtstopp. I utbytet av erfarenheter fann de stöd och vägledning. Andra informanter 

beskrev i sin tur att det var viktigt att prata med de som närvarat vid återupplivning för att 

tillsammans bearbeta händelsen. Det varierade dock i hur mycket detaljer individerna önskade 

att få återberättat (Forslund et al., 2014; Ketilsdottir et al., 2014;  Lau et al., 2010). Många av 

de överlevandes familjemedlemmar hade varit närvarande när hjärtstoppet inträffade och i 

efterhand beskrivit händelsen som traumatisk och intensiv. Detta medförde att vissa 

informanter kände oro för sina familjemedlemmars erfarenheter och undvek därför att prata 

med dem om känslor angående händelsen. Denna oro för familjen visar tydligt på hur viktigt 

det var att ha goda relationer till närstående samt vilken känslomässig effekt det har på deras 

välbefinnande. Majoriteten av informanterna beskrev att familj och närstående var den 

främsta källan till stöd (Bremer et al., 2009; Brännström et al., 2017; Ketilsdottir et al., 2014; 

Uren et al., 2015). En informant berättade om hur han prioriterade sina relationer  

 

“I have filtered out those whom I think are a waste to spend time with. Instead, I try to focus 

on those close to me. You sort of prioritize your relationships differently.” (Ketilsdottir et al., 

2014, s. 432). 

 

En ny livsvärld tar form 

Studierna visar att alla individer har en stark livskraft att söka efter mening och sammanhang. 

För att mening ska uppnås behöver individen skapa den själv genom att försonas med sin 

kropp och sin nya livssituation. De subteman som valdes var Sökandet efter mening och 

sammanhang, Livslång behandling samt Lära känna kroppen. 

 

Sökandet efter mening och sammanhang 

Informanterna beskrev att sökandet efter orsaken till hjärtstoppet var ett steg mot att finna ny 

mening i livet och uppleva välbefinnande i nuet och framtiden. Sökandet efter svar gav en 

upplevelse av kontroll över sjukdomstillståndet och över sitt liv i allmänhet. De kunde då 

relatera till livet på ett nytt sätt. Informanterna omvärderade vad som var viktigt i livet och 

fann därmed hopp och en djupare mening (Bremer et al., 2009; Forslund et al., 2014; 

Kettildottir et al., 2014). Att få återvända till arbetet var ett steg i processen att återgå till ett 

meningsfullt liv. Även ett aktivt liv och att uppfylla en roll visade sig ge mening (Forslund et 

al., 2017; Ketildottir et al., 2014). En informant beskrev “I wait and long to get back to work 
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//” (Forslund et al., 2017, s. 6). Informanterna hade endast fragment av minnen efter 

hjärtstoppet och hade därför svårt att få en strukturerad bild av händelsen. Minnesluckor 

medförde en känsla av förlust och tomhet som ej kunde sättas ord på. Informanterna uttryckte 

ett starkt behov av att fylla dessa minnesluckor och de menade att det var beroende av 

andrahandskällor för att få ett innehåll. Det var viktigt för dem att höra berättelser från 

personer som närvarat vid händelsen. En del av informanterna berättade att de dessutom läst 

journaler och dagböcker som vårdpersonal uppdaterat under vårdtiden (Bremer et al., 2009; 

Brännström et al., 2017; Forslund et al., 2017; Forslund et al., 2014). En informant beskrev 

betydelsen av andrahandskällor genom att säga  

 

“I had probably not realized, or hadn’t really any grip of what had happened and why I was 

lying there and… // they have sort of told . . . told afterwards // the whole event so to speak //” 

(Bremer et al. 2009, s. 330). 

 

Genom att förena sina egna erfarenheter med andras erfarenheter skapades en helhet av 

händelsen samtidigt som en förvirring kunde uppstå. Förvirringen grundades i tveksamheter 

om vad som var äkta minnen och rekonstruktioner. Sökandet efter förståelse var viktigt för att 

informanterna skulle kunna skapa ett tydligt sammanhang i det fortsatta livet (Bremer et al., 

2009). Det framkom av informanternas berättelser att sociala relationer var viktiga för att 

klargöra sin egen identitet och dess sammanhang. Återskapandet av identiteten och den 

sociala rollen blev svår på grund av fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar. Detta på 

grund av att de var beroende av andra och behövde be om hjälp. Informanterna beskrev det 

som att ”lära sig leva igen” (Bremer et al., 2009; Brännström et al., 2017; Palacios-Ceña et al., 

2011; Uren et al., 2015). Det fanns en medvetenhet hos informanterna om att livet var skört 

och att nya förutsättningar innebar förändringar av det “gamla” livet. Många levde ett lugnare 

liv efter hjärtstoppet till skillnad från hur de levt innan. Överlevnad innebar för många att 

sökandet efter mening och sammanhang gav dem en chans att uppleva välbefinnande i det 

fortsatta livet (Bremer et al, 2009; Forslund et al., 2017). 

 

Livslång behandling 

Efterbehandlingen av hjärtstoppet varierade hos informanterna. Flertalet blev 

rekommenderade att ta läkemedel regelbundet under resten av sitt liv. Detta kunde generera i 

negativa biverkningar såsom exempelvis trötthet. De menade att det tog lång tid att lära sig 

hur kroppen skulle reagera på medicineringen (Forslund et al., 2017; Forslund et al., 2014). 

En informant förklarade  

 

“I feel side effects. I get short of breath even though I do nothing...it´s like a ribbon across the 

chest // I think they´re from the medications.” (Forslund et al., 2017, s. 5).  

 

Att leva med en ICD sågs som en process med varierad anpassningstid. Det framkom att 

ICD:n till en början bidrog till en medvetenhet om att kroppsbilden var förändrad. Den 

förändrade kroppsbilden väckte då negativa känslor hos informanterna. Ärret som fanns efter 

ICD-operationen var något som många valde att dölja med kläder då det skapade obehag 

(McDonough, 2009). Informanterna upplevde att den elektriska chocken som utlöstes från 

ICD:n kändes som ett kraftigt slag på bröstet eller som en explosion. Innan chocken utlöstes 

kände de att hjärtrytmen förändrades, de blev varma samt blev illamående. Informanter hade 

känslor av ångest och rädsla över om och när en elektrisk chock skulle utlösas. Detta hindrade 

dem från att deltaga i vardagliga och sociala aktiviteter. Dock redogjorde informanterna för 

att återkomsten till skola och jobb gjorde att de kunde koppla bort orostankarna kring ICD:n 

lättare (Bremer et al., 2009; McDonough, 2009; Mert, Argon & Aslan, 2012). En informant 



    

 

 11 

berättade “Going back to the things I did before made me feel more in control.” (McDonough 

2009, s. 277). 

 

Lära känna kroppen 

Flertalet av informanterna kände att den fysiska och kognitiva funktionen påverkades negativt 

efter hjärtstoppet. De beskrev kognitiva funktionsnedsättningar såsom minnesproblematik, 

minskad läsförmåga och svårigheter att känna igen personer. De fysiska 

funktionsnedsättningarna beskrevs som nedsatt rörelseförmågan. Begränsningarna resulterade 

i socialt undvikande och känsla av skam (Forslund et al., 2017; Kettildottir et al., 2014). En 

informant beskrev hur kroppsbilden påverkats  

 

“It (my body) is not quite right // it´s the arm. I put it (my hand) in my pocket. I don´t know, 

but it´s a little embarrassing, when I´m out, people are watching, but perhaps I´m 

imagining.” ( Forslund et al., 2017, s. 5).  

 

När informanterna kom hem från sjukhuset kände de initialt en brist på energi och allmän 

trötthet. Kroppsliga begränsningar och oförmåga att utföra fysiskt krävande uppgifter var 

erfarenheter som många informanter delade (Brännström et al., 2017; Forslund et al., 2017; 

Uren et al., 2015) En informant beskrev det som  

 

“I have little strength. If I decide to take a quick shower, I get breathless.” (Ketilsdottir et al., 

s. 430). 

 

Informanternas kroppsliga begränsningar präglades av rädsla för symtom som obehag och 

smärta. Trots detta utmanade de sig själva och med tiden förbättrades deras fysiska förmågor. 

Deltagarna beskrev ett behov av livsstilsförändringar angående deras mindre hälsosamma 

vanor, såsom stress och matval. De förändringar som gjordes genererade även i något positivt 

för familjen då även de anammade förändringen (Brännström et al., 2017; Forslund et al., 

2017; Forslund et al., 2014; Kettildottir et al., 2014; Uren et al., 2015). Då kroppen blev ett 

hinder uttrycktes en strävan efter att återfå kontroll över vardagen och att lita på sin kropp 

igen. Ett sätt att hantera den förändrade kroppen var att acceptera och enas med den. 

Hjärtstoppet förändrade informanternas liv, kroppen togs inte längre för given och 

välbefinnande och lidande fick en ny mening (Bremer et al. 2009: Forslund et al., 2017; 

Forslund et al., 2014).   

 

“If we compare what I have now, then I have, then . . . now it’s completely different, you 

could say I’m living another life. Now I’m living at my own pace, you know, and I’m doing 

whatever I want during the day. I can go there if I want . . . yes, and I have more [time] with 

the family, the grandchildren, all of that. So, it’s not even possible to compare! It’s much . . . 

more fun to live nowadays than [laughter] before, so to speak, er. Because, at that time it was 

stressful and one had work on one’s back, you know.” (Bremer et al., 2009, s. 333). 

 

DISKUSSION  

Metoddiskussion 

Att genomföra en litteraturstudie med kvalitativa studier anses vara relevant då denna sorts 

studier fokuserar på att tolka och beskriva informanternas ord. Detta anses vara en styrka som 

bidrar till ökad trovärdighet då syftet med studien var att belysa upplevelser av att överleva ett 

hjärtstopp och hur livet påverkas efteråt. Kvalitativa artiklar bidrar till en så bra beskrivning 

av fenomenet som möjligt (Friberg, 2012). Intresset fanns att göra en intervjustudie med de 



    

 

 12 

individer som överlevt ett hjärtstopp, men författarna valde att göra en litteraturstudie för att 

få ett bredare perspektiv. En styrka med att göra en litteraturstudie gentemot intervjustudie är 

att författaren kan nå ut till flera individer då data grundar sig på flera vetenskapliga artiklar, 

vilket genererar i ett större urval (Rosén, 2012). Vetenskapliga artiklar ger därmed en bredare 

syn på problemet eftersom det speglar flera individers upplevelser. Resultatet får därmed en 

större variation med hög trovärdighet och tillförlitlighet. 

Det totala antalet informanter var 108 st. Av dem var 80 stycken män och 28 stycken kvinnor. 

Detta medförde att män var överrepresenterade i forskningsresultaten. En jämnvikt i antal 

mellan könen hade genererat i att resultatet blivit bredare utifrån att både manliga och 

kvinnliga upplevelser blivit tydliga. En kritisk kvalitetsgranskning av artiklarna gjordes för att 

ta reda på om forskarna valt adekvat metod och lyckats svara på sitt syfte. Detta gjordes med 

hjälp av ett granskningsschema för att få en lämplig och strukturerad granskning. Axelsson 

(2012) menar att detta tillvägagångssätt ökar trovärdigheten för studien.  

Författarna har en begränsad praktisk erfarenhet av att vårda patienter som överlevt ett 

hjärtstopp. Detta kan ses som en svaghet samtidigt som kunskaper och erfarenheter kan ses 

som ett hinder för ny vetskap. Den befintliga och obefintliga kunskapen ligger således till 

grund för den egna förförståelsen. Genom en reflekterande hållning till förförståelsen kan 

författarna på ett öppet och följsamt sätt problematisera den egna förförståelsen i förhållandet 

till analysarbetet. Reflektion har förts för att få en större medvetenhet och förståelse om den 

egna föreställningen och för att inte förförståelsen omedvetet ska förvanska resultatet. 

Författarna anser även att en reflekterande hållning har skett under hela forskningsprocessen, 

allt ifrån datainsamling till framställning av resultatet. Under analysprocessen skedde ett 

noggrant arbetssätt med färgkoder vilket gjorde arbetet tydligt och systematiskt så att inga 

viktiga delar gick förlorade. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) skriver att detta bidrar 

till studiens giltighet. De menar även att citat bidrar till att stärka giltigheten och 

tillförlitligheten då informanternas egna ord styrker det resultat som framkommit. Författarna 

har valt att behålla citaten på engelska för att inte riskera att nyanser av språket ska gå 

förlorade vid översättning till svenska. En god förutsättning för överförbarhet anses ha 

skapats genom att noggrant beskriva de faktorer som utgör sammanhanget för studien. 

Slutligen är det dock upp till läsaren om resultatet är överförbart (ibid.). 

 

Resultatdiskussion 

I resultatet av föreliggande litteraturstudie visades att konsekvensen av att överleva ett 

hjärtstopp var känslomässigt omtumlande. Informanterna pendlade mellan oro och ångest 

över vad som inträffat och hur livet skulle förändras till att känna lycka och tacksamhet över 

att ha fått livet tillbaka. Även Wachelder et al. (2009) och Moulaert, van Heugten, Gorgels, 

Wade och Verbunt (2017) menar att känslor av ångest och depression var vanligt hos personer 

som överlevt hjärtstopp. Likt denna studies resultat menar Forslund, Lundblad, Jansson, 

Zingmark och Söderberg (2013) att många kände tacksamhet för att ha överlevt. 

Hjärtstoppet innebär en förändrad livssyn där känslor och tankar om döden påverkar livet. 

Många känner dagligen ångest, oro och rädsla där även inslag av depression finns. Flertalet 

väljer den första tiden att hålla sina känslor för sig själva. Dessa känslor kan kopplas till ett 

lidande för individen där mening och sammanhang går förlorad. Dahlberg och Segesten 

(2010) menar att ångest även kan ses som en drivkraft där individen får styrka att förändra en 

livssituation. Genom att acceptera sitt lidande kan individen förhålla sig till sin situation på ett 

konstruktivt sätt och därmed bearbeta sitt lidande. För att lidandet ska erkännas och få en 

mening behöver det blottas både för sig själv och för andra. Lidandet kan då bli hanterbart 

och bli en källa till livskraft. I livskraften finns en strävan efter att finna mening i tillvaron 

vilket är en drivkraft mot hälsa och välbefinnande. Detta indikerar att ett känslomässigt 

lidande kan vändas till något positivt och därmed bidra till livskraft. Föreliggande studies 
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resultat indikerade dock att för att detta skulle ske behövde de drabbade mer samtalsstöd och 

information från vårdpersonal. Forslund et al. (2013) hävdar i sin tur stödet som en form av 

vägledning och motivation för patienten. Även Berg et al. (2012) menar att ett behov av att 

prata med vårdpersonal om problem relaterade kring känslor, depression och ångest fanns. 

Det ansågs även vara meningsfullt när någon lyssnade och engagerade sig. Enligt 

sjuksköterskans kompetensbeskrivning har denne en skyldighet att bland annat tillgodose 

omvårdnadsbehov samt att undervisa och stödja patienten med en patientfokuserad 

omvårdnad. Sjuksköterskans arbete ska också utgå från ett etiskt förhållningssätt (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Till grund för detta finns ICN:s etiska kod som innebär att 

främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Om sjuksköterskan har 

kompetens om hur patientens psykiska och fysiska välbefinnande upplevs tiden efter 

hjärtstopp kan denne bedriva vård genom respekt för patientens värderingar, 

självbestämmande, integritet och värdighet (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  

För att skapa förutsättningar där patientens hälsoprocesser främjas bör ett förtroende i en 

vårdande relation uppstå. Genom att vara öppen och följsam till patienten livsvärld skapas en 

miljö där samtal kan föras på ett naturligt sätt. 

 

Föreliggandes studies resultat visade att individer som överlevt hjärtstopp uttryckte en oro 

över att prata med familjen om känslor då det kunde skapa en ängslan hos dem. När patienten 

väljer att inte prata med familjen kan detta bero på att det upplevs svårt att prata om känslor 

och att det blir för nära. Resultatet visade att oron för familjen syftade till vikten av goda 

relationer till närstående och familj då de sågs som den största källan till stöd och 

välbefinnande. Även Forslund et al. (2013) menar att överlevande fokuserade på att ha goda 

relationer till sin familj och närstående då de var de viktigaste relationerna för att nå lycka och 

stöd. Då familjen sågs som ett stöd och en lyckokälla kan en mer familjefokuserad omvårdnad 

uppfattas som positiv. Familjen bör ses som ett system där alla delar påverkar varandra och 

där helheten är större än dess delar (Benzein, Hagberg & Saveman, 2009). Det vill säga att 

när en familjemedlem blir sjuk påverkar det hela familjen. Men om familjen får det stöd de 

behöver gynnar och stärker det patienten på vägen mot välbefinnande.  

 

I resultatet framkom att flertalet informanter beskrev att de kognitiva nedsättningar som blev 

en konsekvens av hjärtstoppet resulterade i undandragelser från sociala sammanhang. 

Dahlberg och Segesten (2010) menar att vara annorlunda kan innebära en ensamhet där 

gemenskap och sammanhang bryts. Ensamheten förhåller sig till självkänsla och identiteten, 

vilken påverkas av gemenskapen med andra. Moulaert et al. (2017) och Forslund et al. (2013) 

beskriver även i sina studier att kognitiva funktionsnedsättningar påverkade individens sociala 

sammanhang och dennes samhörighet med andra. Den traumatiska händelsen som 

hjärtstoppet är skapar en osäkerhet i identiteten och i förmågan att klara sig själv. Att behöva 

be om hjälp genererar i en känsla av att vara beroende av andra, men till följd av sitt sociala 

undvikande hamnar utanför gemenskapen. Strävan efter att återgå till ett meningsfullt liv är i 

grunden en drivkraft. Meningsfullheten fås genom ett aktivt socialt liv där individen får känna 

sig behövd och där man kan uppfylla en roll. Att återvända till arbete eller skola kan vara en 

väg mot detta. Vården behöver bidra med vägledning och motivation för att individen ska 

finna livskraft att välja ett meningsfullt liv. Detta innebär att sjuksköterskan behöver 

uppmärksamma alla områden av patientens livssituation för att identifiera vilka delar som är 

meningsfulla och behöver motivation.  

 

Forslund et al. (2013) menar att en del av informanterna inte var förvånade över att 

hjärtstoppet inträffade då de var medvetna om att deras livsstil inte var långsiktigt hälsosam. 

Efter hjärtstoppet skedde en reflektion över den egna livsstilen där omvärderingar av ovanor 
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gjordes. Omvärderingarna gällde exempelvis matvanor, stress och rökning. Enligt denna 

studies resultat visar detta på likhet då det även där framkom en reflektion om mindre 

hälsosamma livsstilsvanor. Implikationer för vårdandet kan vara att hjälpa patienten att 

frigöra sig från de skuld- och skamkänslor som denne kan känna angående livsstilsvanor. 

Sjuksköterskan bör skapa utrymme för patientens livsvärld där denne kan uttrycka sina 

känslor. Att ge tid för samtal där patienten kan få svar på sina frågor kan på så sätt bidra till 

att denne får en känsla av kontroll över vilka livsstilsförändringar som behöver göras. Här bör 

även patientens familj inkluderas då det kan vara gynnsamt för patienten om hela familjen 

anammar livsstilsförändringarna. Till skillnad från föreliggande studies resultat menar 

Klemenc-Ketis (2013) att drabbade inte gjorde omfattande livsstilsförändringar efter 

hjärtstoppet. I fråga om livskvalitet och värderingar levde de sina liv i stor utsträckning som 

de levt innan hjärtstoppet. Dock menar de att vara nära döden var förknippat med vissa 

förändringar i livet. Studien visade på att de drabbade huvudsakligen såg förändringar i den 

sociala kompetensen såsom förmåga att lyssna på och ha tolerans för andra (ibid.). De 

ovannämnda studierna visar betydande olika resultat kring livsstilsförändringar trots snarlik 

kultur, etnicitet och ålder. Författarna av föreliggande studie anser att det är av betydelse att 

fler studier utförs på detta område då resultaten pekar åt olika håll i uppfattningar om 

livsstilen. Detta ser författarna som relevant då det utifrån vårdens perspektiv är viktigt att 

förebygga ohälsa så långt som möjligt. 

 

Slutsats 

Resultatet visar att de individer som överlevt hjärtstopp har fått ett förändrat liv med en ny 

vardag. Livet ruskas om och patientens livsvärld påverkas på olika sätt där mening och 

sammanhang får en ny betydelse. Hälsa och välbefinnande påverkas av känslan att existera i 

ett sammanhang och känslan av mening i livet. Det påverkas även av huruvida en individ 

möter lidande på ett konstruktivt sätt som en del av livet. Med livskraften kommer livsmodet 

för att vilja fortsätta leva där relationer och gemenskap ger en livsmening För att kunna återgå 

till det normala livet behöver patienter kunna hantera sin situation med hjälp av nya strategier. 

De nya strategierna bör fås genom mer stöd och information av vården för att hjälpa 

patienterna att tala om existentiella frågor, reflektera över situationen och för att bli mer 

medvetna om sin sjukdom. Sjukdom orsakas till viss del av livsstilen vilket ställer krav på 

sjuksköterskan att ha bred och djup kunskap om livsstil för att kunna informera och förebygga 

sjukdom. Sjuksköterskan har då en unik möjlighet att arbeta hälsofrämjande med sin kunskap. 

En viktig aspekt är även uppföljning efter utskrivning där rätt resurser ska möta patientens 

behov. 

 

Framtida forskning 

Under arbetets gång har det blivit tydligt att det finns brist på kvalitativ forskning inom valt 

problemområdet. Det har också blivit tydligt att av den kvalitativa forskning som finns är 

många studier gjorda utifrån brett åldersspann. Med ett mer snävt åldersspann hade en djupare 

förståelse utifrån den befintliga livsfasen varit av värde. I många av de befintliga studierna är 

män överrepresenterade varvid det även hade varit av värde att inkludera fler kvinnor för att 

få en djupare insikt i deras upplevelser. Då kvalitativ forskning beskriver patientens 

upplevelse är detta av stort intresse för sjuksköterskan för att vidga kompetensen kring denna 

patientgrupp. Med mer kvalitativ forskning ges möjlighet till individuellt anpassade 

omvårdnadsåtgärder som kan appliceras i klinisk verksamhet. 
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Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (Inklusions- och 

exklusionskriterier ska vara beskrivna.)  

Ja □ Nej □  

Var genomfördes undersökningen? ..................................................................  

Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 
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Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? Ja □ Nej □  
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överlevande av 
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tvetydigt i förhållandet 
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upplevelse. Majoriteten av 
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efter hjärtstoppet. Tre 
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emotionella 

förändringar, 

implanterbara 

cardioverter 
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erfarenheter med att ta 

emot information och 
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vårdgivare. 

 

 

Ja Medel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://web.a.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iwT7Wk63nn5Kx95uXxjL6nr0e2pbBIr62eUbiptlKurp5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVaunr0%2b3prZRsq%2bxPurX7H%2b72%2bw%2b4ti7e7bepIzf3btZzJzfhrunrkyyq7VRsa2kfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&vid=4&sid=c169a773-c99c-42ea-99c2-80c5f1ecdb76@sessionmgr4007
http://web.a.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iwT7Wk63nn5Kx95uXxjL6nr0e2pbBIr62eUbiptlKurp5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVaunr0%2b3prZRsq%2bxPurX7H%2b72%2bw%2b4ti7e7bepIzf3btZzJzfhrunrkyyq7VRsa2kfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&vid=4&sid=c169a773-c99c-42ea-99c2-80c5f1ecdb76@sessionmgr4007
http://web.a.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iwT7Wk63nn5Kx95uXxjL6nr0e2pbBIr62eUbiptlKurp5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVaunr0%2b3prZRsq%2bxPurX7H%2b72%2bw%2b4ti7e7bepIzf3btZzJzfhrunrkyyq7VRsa2kfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&vid=4&sid=c169a773-c99c-42ea-99c2-80c5f1ecdb76@sessionmgr4007
http://web.a.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iwT7Wk63nn5Kx95uXxjL6nr0e2pbBIr62eUbiptlKurp5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVaunr0%2b3prZRsq%2bxPurX7H%2b72%2bw%2b4ti7e7bepIzf3btZzJzfhrunrkyyq7VRsa2kfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&vid=4&sid=c169a773-c99c-42ea-99c2-80c5f1ecdb76@sessionmgr4007
http://web.a.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iwT7Wk63nn5Kx95uXxjL6nr0e2pbBIr62eUbiptlKurp5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVaunr0%2b3prZRsq%2bxPurX7H%2b72%2bw%2b4ti7e7bepIzf3btZzJzfhrunrkyyq7VRsa2kfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&vid=4&sid=c169a773-c99c-42ea-99c2-80c5f1ecdb76@sessionmgr4007


    

 

 

Författare, Titel, 

Årtal, Land & 

Tidsskrift 

Syfte med studien Metod och urval Resultat Etiska 

överväganden 

Kvalitet 

Palacions-Ceño, D., 

Losa-Iglesias, M. E., 

Salvadores-Fuentes, P., 

& Fernández-delas-

Peñas, C.  

 

Sudden cardiac death: 

the perspectives of 

Spanish survivors.  

 

2011, Spanien 

 

Nursing & Health 

Sciences 

 

 

 

Syftet var att ta 

undersöka spanska 

patienters 

livsupplevelse av att 

framgångsrikt ha blivit 

återupplivade efter ett 

hjärtstopp för att 

förbättra vården för 

dessa patienter.  

 

Kvalitativ studie 

med fenemenologisk 

ansats. 

Ostrukturerade 

intervjuer utfördes 

och analys av 

dagböcker.Urvalet 

var ett strategiskt 

urval och ett 

snöbollsurval. 

Informanterna var 

Spanska medborgare 

som överlevt 

hjärtstopp utan 

kognitiva och 

neurologiska 

nedsättningar.  

9 deltagare, 4 

kvinnor och 5 män i 

åldrarna 24-53.   

 

 

 

 

Resultatet är beskrivet 

utifrån tre teman som 

identifierats under 

analysprocessen.  

Följande teman framkom; 

möta sin rädsla, sökandet 

efter mening, känna döden 

nära och personligt, 

ensamhet och utanförskap. 

 

 

Ja Hög 

 

 

 



    

 

 

Författare, Titel,  

Årtal, Land & 

Tidsskrift 

Syfte med studien Metod och urval Resultat Etiska 

överväganden 

Kvalitet 

Uren, A & Galdas, P 

 

The experience of male 

sudden cardiac arrest 

survivors and their 

partners: a gender 

analysis 

 

2014, United Kingdom 

of England 

 

Journal of Advanced 

Nursing  

 

 

Syftet var att utforska 

hur manligheten formar 

upplevelserna hos män 

och deras partners efter 

att ha överlevt 

hjärtstopp utanför 

sjukhus. 

 

Kvalitativ studie 

med hermeneutisk 

ansats. 

Halvstrukturerade 

intervjuer med 6 

män tillsammans 

med deras partners. 

En intervju gjordes 

ensam med 1 man.  

Deltagarena var 

mellan 29-81 år.   

 

 

Resultatet presenterades i 

form av teman som 

identifierades under 

analysprocessen.  

De tre teman som 

identifierades utifrån 

informanternas beskrivna 

upplevelser var stöd och 

självförtroende, hantering 

av känslomässig sårbarhet 

och inte längre en “He-

man”. 

 

Ja Hög 

 

  



 

 
 

Bilaga D: Analysgenomförande 

 

Nyckelfynd 

 

Tema Subtema 

Smärta, obehag och rädsla 

upptar kropp och själ och 

ökar känslan av att falla 

hjälplöst utan någon 

möjlighet till kontroll eller 

makt över vad som händer. 

 

 

Överlevare går igenom 

hemska emotionella upp-och 

nedgångar. 

 

 

“Döden är inte bara en 

möjlighet, det är en 

verklighet som jag redan har 

upplevt”. 

 

När existensen hotas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att vakna upp 

 

 

 

 

 

 

 

Emotionell påverkan 

 

 

 

 

Tankar om döden 

 

Alla deltagare berättade om 

den goda erfarenheten de 

hade med vården de hade 

fått. 

 

Möjligheten att prata med 

andra om deras erfarenhet var 

viktigt. 

  

Behov av Information 

och stöd 
 

Vårdgivarnas betydelse 

 

 

 

 

Relationers betydelse 

 

Berättelser av andra från 

händelsen behövs för att 

skapa ett sammanhang. 

 

Deltagarna sa att de var trötta 

och saknade styrka när de 

kom hem. 

 

Deltagarna sa att de hade 

blivit medvetna om sin egen 

kropp när den inte fungerade 

som den brukade. 

 

En ny livsvärld tar 

form 

 

Sökandet efter mening och 

sammanhang  

 

 

Livslång behandling 

 

 

 

Lära känna kroppen  
 

 
 


