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Abstrakt 

Bakgrund: Personer som överlever hjärtstopp är en växande grupp i samhället, 

samtidigt som kunskapen om denna grupp är begränsad. Detta ställer högre krav på 

hälso- och sjukvården i form av att möta individuella upplevelser och behov. Syfte: 

Att undersöka patienters upplevelser av att ha överlevt hjärtstopp. Metod: En allmän 

litteraturstudie genomfördes. Resultat: Nio vetenskapliga artiklar utgjorde 

underlaget för resultatet. Fyra kategorier presenteras: Upplevelse av förändrad levd 

kropp, upplevelse av relationer, upplevelse om informationens betydelse och 

upplevelse av att återfå livet. Resultatet visar att överlevarna kände sig osäkra och 

vilsna i förhållande till sin kropp. Överlevarna påpekade att uppföljning ses som 

trygghet. Ett inarbetat system som innefattar nära uppföljning är nödvändig för att 

stötta överlevarna om deras tankar om framtiden. Det kan ta upp till ett år innan 

överlevarna anpassat sig till den nya livsstilen. Överlevarna beskrev händelsen som 

en vändpunkt i livet. Slutsats: Det finns begränsad kvalitativ forskning om hur 

patienter upplever överlevnaden av hjärtstopp. Hälso- och sjukvården behöver mer 

kunskap om individuella upplevelser för att kunna bemöta denna patientgrupp på ett 

lämpligt sätt och uppfylla bästa möjliga vård. 

Nyckelord 

Hjärtstopp, upplevelser, överlevare 

Tack 

Författarna vill tacka handledare Nina Carlsson för stödet genom arbetets gång samt 

korrekturläsarna för deras synpunkter.  
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1 Inledning 

Allt fler personer överlever hjärtstopp i dag. Beroende på hur hjärtstopp definieras i 

olika länder inom Europa drabbas 350 000–700 000 personer årligen (Perkins et al., 

2015). Medelåldern på de som drabbades av hjärtstopp i Sverige år 2016 var 68 år 

och av de var 69% män. Orsaker till hjärtstopp kan vara hjärtsjukdom, 

drunkningstillbud eller astmaattacker. På och utanför sjukhus drabbades 7 934 

personer av hjärtstopp år 2016 där hjärt- lungräddning (HLR) påbörjats, antalet 

överlevare var 1 363 personer. En av definitionerna på överlevare är de personer som 

lever 30 dagar efter hjärtstoppet (Herlitz, 2017). Ökningen av antalet överlevare 

ställer högre krav på hälso- och sjukvården i form av att bemöta individuella 

upplevelser och behov. Upplever patienterna att de fått händelsen återberättad av 

hälso- och sjukvårdspersonal och får de svar på frågor som, varför hände detta mig? 

Intresset om hjärtsjukdom har väckts hos författarna genom erfarenheter från tidigare 

yrkesliv samt att detta är ett aktuellt ämne i samhället. Vid studiens start uppkom 

reflektioner om hur överlevarna ser sig själva i förhållande till livet och vad för 

känslor som väcks efter ett hjärtstopp. Kan livet gå vidare för denna grupp? 

Ytterligare reflektioner gällde hur överlevarna upplevde uppföljningen från hälso- 

och sjukvården efter utskrivning.  

2 Bakgrund 

2.1 Hjärtstopp 
Hjärtats pumpfunktion styrs av elektriska impulser från retledningssystemet som 

finns i hjärtat. I retledningssystemet ingår sinusknutan som lokaliseras i höger 

förmak. Där startar den elektriska impulsen som leds vidare genom AV- knutan, 

Hisbunt, vänster och höger skänkel samt purkinjenätet. En annan del av 

retledningssystemet kan ta över om det uppstår fel i någon del. Detta gör dock att 

hjärtslagen och därmed pulsen blir snabbare (takykardi), långsammare (bradykardi) 

eller oregelbunden. Dessa förändringar benämns arytmier. Arytmier som härleds till 

hjärtats kammare är de som är farligast och som kan leda till döden, dessa brukar 

kallas ventrikulära arytmier. Ventrikeltakykardi innebär snabbare puls som utgår från 
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hjärtats kammare. Ventrikeltakykardi kan leda till hjärtstopp eller ge allmänpåverkan 

som till exempel svettningar och yrsel (Strömberg, 2015). Ett ventrikelflimmer 

innebär att hjärtat inte kan pumpa ut blod ordentligt till kroppen eftersom de elektriska 

signalerna startar utan logik i kammaren istället för vid sinusknutan. När signalerna 

sker okontrollerat brukar det benämnas elektriskt kaos. När detta sker kommer 

hjärtats pumpförmåga utebli och ett hjärtstopp uppstår. När pumpförmågan upphör 

uteblir syresatt blod till hjärnan vilket gör att patienten blir medvetslös och utan 

livstecken. När kroppens organ utsätts för syrebrist börjar kroppens funktioner att 

svikta. Därför måste pumpförmågan åtgärdas snarast om patienten ska ha chans till 

överlevnad (Strand, 2017).  

Varje minut utan åtgärd minskar överlevnadschansen med 10% vid hjärtstopp 

(Strand, 2017). Prognosen på överlevnaden skiljer sig om hjärtstoppet sker på eller 

utanför sjukhus. Överlevnaden på sjukhus efter 30 dagar var 32%, utanför sjukhus 

var det 11% år 2016 (Herlitz, 2017).  

2.2 Behandling 

Ny forskning har gett mer kunskap vilket medfört att allt fler personer överlever ett 

hjärtstopp. Kedjan som bidrar till en ökad överlevnad är att tidigt larma vid 

varningstecken för att försöka förhindra hjärtstoppet. Påbörja HLR i tidigt skede för 

att vinna tid. Defibrillera tidigt för att försöka starta hjärtat samt utföra behandling 

och vård efter händelsen som syftar till att bevara god livskvalitet.   

Livräddande åtgärder såsom HLR påbörjas i större utsträckning av allmänheten, 

polisen och räddningstjänsten före ambulansens ankomst idag än tidigare (Herlitz, 

2017). HLR är en första hjälpen-behandling till någon som slutar andas och/eller där 

hjärtat slutar slå. Vid hjärtstopp är HLR och en tidig strömstöt från en hjärtstartare 

livsavgörande. HLR innebär två inblåsningar varvat med 30 kompressioner (Svenska 

rådet för hjärt- lungräddning, 2016a). Behandling såsom hypotermi kan också ge en 

ökad chans till överlevnad enligt Herlitz (2017). Hypotermibehandling innebär en 

aktiv sänkning av kroppstemperaturen för att minska dödligheten efter ett hjärtstopp 

och för att minimera de neurologiska skadorna som annars kan uppkomma. Gynnsam 

effekt ses vid nedkylning till 36 – 33 grader. Hypotermibehandlingen pågår 12 – 24 

timmar efter hjärtstoppet (Socialstyrelsen, 2015). När antalet överlevare stiger sker 
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en ökning av kvarstående men relaterat till hjärtstoppet, både kroppsligt och själsligt. 

Det medför högre krav på en hållbar och strukturerad uppföljning som hälso- och 

sjukvårdspersonal kan följa samt erbjuda för att kunna ge patienterna bästa möjliga 

vård (Herlitz, 2017). 

2.3 Uppföljning efter utskrivning 

Överlevare bör erbjudas uppföljning till hälso- och sjukvården en till tre månader efter 

utskrivning. Uppföljningsplan kan upprättas redan innan patienterna skrivs ut från 

sjukhuset, där både patienterna och anhöriga får muntlig samt skriftlig information 

om uppföljningsåtgärder som planeras (Svenska rådet för hjärt- lungräddning, 

2016b). Tillfrisknandet av kognitiva funktioner såsom minne, koncentration och 

orientering sker i huvudsak inom tre månader efter insjuknandet, men fortsätter 

successivt efter denna tidsperiod. Uppföljning bör ske långsiktigt hos överlevarna 

(Moulaert, van Heugten, Gorgels, Wade, & Verbunt, 2017). Enligt svenska rådet för 

hjärt- lungräddning (2016b) kan det behövas uppföljning från olika instanser i 

sjukvården beroende på vilka kvarstående men som uppkommit i samband med 

hjärtstoppet. Det kan vara kardiologisk, neurologisk, psykologisk, psykosocial åtgärd 

eller eventuellt återbesök till intensivvårdsavdelning om patienterna har vårdats där. 

Det finns fyra olika delar som bör finnas med i återbesöket av patienterna. Första 

delen som bör finnas med i uppföljningen är att hälso- och sjukvården ska försäkra 

sig om att både patienterna och anhöriga har erbjudits och förstått information som 

givits. Informationen handlar om händelseförloppet, bakomliggande orsak, 

behandlingen som skett samt vilken sekundärprevention patienterna kan ta till såsom 

fysisk aktivitet och kostvanor för att minska risken för återinsjuknande. Det innebär 

också information om mental trötthet som kan uppstå, påverkan på sociala relationer 

samt närståendes situation. Andra delen i uppföljningen är att hälso- och sjukvården 

undersöker om patienterna upplever att deras kognitiva förmåga blivit försämrad. Det 

kan innebära nedsatt minne, koncentrationssvårigheter eller att planeringsförmågan 

avtagit. Tredje delen innefattar frågor till patienterna om de har upplevt nedstämdhet, 

oro, ångest eller haft symptom som kan härledas till en krisreaktion eller 

posttraumatisk stress. Fjärde delen som hälso- och sjukvården bör göra i ett 

uppföljande återbesök är att ge information till hjärtstoppspatienterna, det bör vara av 

både muntlig och skriftlig form. Trots att de ska ha fått denna information tidigare 



 

4(30) 

 

kan det behöva upprepas och individanpassas för att varje patient ska ha nytta av 

informationen (Svenska rådet för hjärt- lungräddning, 2016b). 

Vanligaste uppföljningen för överlevarna är ett besök till en hjärtmottagning. Dessa 

sker vanligen en till tre månader efter utskrivning. Rutiner för psykologbesök eller 

neurologiska kontroller är inte lika inarbetade. Det finns en brist på lokala anvisningar 

om hur överlevarna skall följas upp. Det visar sig att de verksamheter som har 

anvisningar inte alltid använder dessa (Israelsson, Lilja, Bremer, Stevenson–Ågren, 

& Årestedt 2016). Beslut som tas av hälso- och sjukvårdspersonal bör tas på 

vetenskaplig grund för att ha möjlighet att ge bästa möjliga vård. Ökad kunskap om 

patienters upplevelser som kvalitativ forskning bidrar med ger förutsättningar till att 

kunna ge den bästa vården samt uppfylla hög vårdkvalitet. Detta kan ske utifrån de 

lokala anvisningar som finns angående aktuellt ämne och behandling (Tripp- Reimer 

& Doebbeling, 2004). Israelsson et al. (2016) skriver att en strukturerad eftervård inte 

uppfylls trots anvisningarna som förekommer i verksamheten. 

Hjärtstopp är ett plötsligt avbrott i livet och kan få konsekvenser som bland annat 

sjunkande livskvalitet och trötthet (Moulaert et al., 2017). De som överlevt hjärtstopp 

löper ökad risk att drabbas av depression, ångest, kognitiva begränsningar och 

trötthet. Det visar sig att dessa förändringar kan påverka fysiska funktioner. De 

kognitiva förändringarna som uppkommer efter ett hjärtstopp gör att de fysiska 

aktiviteterna blir svårare att utföra än vad det tidigare varit (Moulaert, Wachelder, 

Verbunt, Wade, & van Heugten 2010). 

2.4 Begrepp 

Begrepp som används i studien är hjärtstopp, patient, överlevare, hälso- och 

sjukvården och upplevelser. I Sverige innebär hjärtstopp enligt Herlitz (2017) 

utebliven cirkulation och utebliven eller onormal andning. Patient innebär i denna 

studie att ha kontakt med hälso- och sjukvård. Enligt Herlitz (2017) är överlevare de 

personer som lever 30 dagar efter hjärtstoppet. I denna studie innebär överlevare att 

ha överlevt och inte befinna sig på sjukhus oavsett tidsramen efter hjärtstopp. Med 

hälso- och sjukvården menas all personal, därmed också allmänsjuksköterskan, som 

bemöter och vårdar en patient. Upplevelser i denna studie innebär känslor, tankar, 

minnen och en situation som drabbar personer.  
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3 Teoretisk referensram 

I denna studie användes Joyce Travelbees teori om omvårdnadens mellanmänskliga 

aspekter som referensram. Kirkevold (2000) skriver att Travelbees huvudteori utgår 

från att sjukdom och lidande är en individuell upplevelse för varje enskild person. 

Patienterna kan uppleva sjukdom och lidande som meningslöst, Travelbee menar att 

erfarenheten kan vara meningsfull och samtidigt medföra en självutveckling. Om 

omvårdnaden kan stödja patienterna till att övervinna sin sjukdom och sin upplevelse 

av lidande för att hitta en meningsfullhet ur situationen har vården uppfyllts. 

Travelbee definierar omvårdnad som en mellanmänsklig process. Hälso- och 

sjukvården hjälper patienterna att förhindra och behärska olika upplevelser av 

sjukdom. Detta hjälper patienterna att finna en mening i sjukdomen. Det är viktigt att 

beakta vilka konsekvenser en oengagerad vård kan orsaka för patientens upplevelse 

om psykologiska och fysiologiska behov inte ses som en enhet. En fördjupad 

förståelse för patienternas upplevelse och hur hälso- och sjukvården kan bemöta 

patienterna ville uppnås i denna studie. Författarna till studien menar att genom en 

mellanmänsklig relation kan patienterna bearbeta och komma vidare i livet efter ett 

hjärtstopp. En mellanmänsklig relation bygger på trygghet och att skapa en god 

relation gentemot patienterna för ett utbyte mellan kunskap och upplevelser ska kunna 

ske. Den mellanmänskliga relationen är viktig och lägger grunden för god vård och 

hur uppföljningen kan ske på individnivå.  

4 Problemformulering 

År 2016 överlevde ca 1 300 personer hjärtstopp i Sverige. Personer som överlever 

hjärtstopp är en växande grupp i samhället, samtidigt som kunskapen om denna grupp 

är begränsad. Hela kroppen inklusive det själsliga påverkas av att ha överlevt ett 

hjärtstopp där kognitiva problem, ångest och depression är framträdande. För att varje 

patient ska få god omvårdnad och ett gott bemötande behöver hälso- och sjukvården 

ha kunskap om patienternas upplevelser och behov. En sammanställning av befintliga 

studier om överlevarnas upplevelser kan därför ge värdefull kunskap för att utveckla 

uppföljningen.  
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5 Syfte 

Syftet med denna allmänna litteraturstudie var att undersöka patienters upplevelser 

av att ha överlevt hjärtstopp på och utanför sjukhus. 

6 Metod 

Denna allmänna litteraturstudie hade sin utgångspunkt från Forsberg och Wengström 

(2016) där både kvalitativa och kvantitativa artiklar ingick för att stärka studiens 

resultat. En allmän litteraturstudie innebär att söka, kritiskt granska, bearbeta, 

analysera och sammanställa tidigare vetenskapliga artiklar utifrån studiens aktuella 

syfte (Forsberg & Wengström, 2016). 

6.1 Inklusionskriterier- och exklusionskriterier 

Studiens fokus var patienters upplevelser av att ha överlevt ett hjärtstopp på och 

utanför sjukhus efter utskrivning. Inklusionskriterier i studien var att artiklarna skulle 

vara relevanta i förhållande till syfte och redovisa ett etiskt förfarande. Artiklarna 

skulle vara skrivna på engelska eller svenska samt genomgått peer-reviewed. Detta 

försäkrades i Pubmed genom att använda Ulrichsweb (2018) då denna funktion inte 

finns i aktuell databas. Deltagarna i de granskade artiklarna skulle vara vuxna 18 år 

eller äldre. Artiklar från olika delar av världen inkluderas för att få ett globalt 

perspektiv av upplevelserna. För att få ett bredare utbud av tid och upplevelser hos 

överlevarna begränsades inte artiklarna till någon specifik tidsperiod i relation till 

hjärtstoppet. Artiklarna skulle vara publicerade 2008 eller senare för att få den senaste 

forskningen inom området. Studiens exklusionskriterier var barn och deras föräldrar.  

6.2 Sökstrategi 

Inledningsvis identifierades ett problemområde genom att fritextsöka i databaserna 

Cinahl och Pubmed. Cinahl är en databas där framförallt omvårdnadsforskning är i 

fokus. Cinahl innehåller vetenskapliga artiklar, monografier, konferensabstrakt och 

doktorsavhandlingar som är publicerade från 1982 och framåt. Pubmed är en databas 

med vetenskapliga tidskriftsartiklar som fokuserar på medicin, omvårdnad och 

odontologi. Artiklarna är publicerade från 1966 och framåt (Forsberg & Wengström, 
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2016). Fritextsökningen resulterade i att ett behov identifierades vilket var att 

undersöka patienternas upplevelser av hjärtstopp efter utskrivning från sjukhus. 

Därefter gjordes huvudsökningen i dessa databaser med hjälp av sökord (bilaga 1). I 

Cinahl användes heart arrest, outcome*, experience, survival och quality of life. Vissa 

ord trunkerades för att göra sökningen bredare och därmed inte missa någonting som 

kunde vara av relevans i sökningen i relation till syftet. I pubmed användes MeSH - 

term på sökordet heart arrest för att rätt ämnesord skulle användas. Sökordet life style 

återfanns också i sökningen. Den booelska operatorn AND användes i de båda 

databaserna för att kombinera fritextsökningens olika sökord.  

6.3 Urval och kvalitetsgranskning 

Inledningsvis lästes samtliga abstrakt i relevanta artiklar som uppfyllde inklusions- 

och exklusionskriterierna. Av sammanlagt 128 träffar lästes 21 abstrakt som 

bedömdes relevanta utifrån titeln gentemot studiens syfte. En gallring gjordes och nio 

artiklar bedömdes relevanta mot studiens syfte och lästes i fulltext. En noggrann 

kritisk granskning gjordes av dessa artiklar. Genom att använda modifierade 

granskningsmallar (bilagor 2,3,4) vars ursprung kom från Forsberg och Wengström 

(2016) kunde en kvalitetsgranskning göras. Tre olika granskningsmallar användes, en 

för kvalitativ ansats, en för kvantitativ ansats. En kombination av dessa två 

granskningsmallar gjordes för att kunna kvalitetsgranska artikeln av mixed- method 

ansats. Modifieringen av granskningsmallarna bestod i att tillägga etiskt 

överväganden samt ta bort irrelevanta frågeställningar gentemot studiens syfte. Svaret 

ja fick ett poäng, svaret nej fick noll poäng. Genom poängsystemet kunde en 

klassifikation av artiklarna göras till medelhög eller hög kvalitet. En medelhög 

kvalitet innebar 80% av totalpoängen, hög kvalitet innebar 90%. Resultatet av 

kvalitetsgranskningen mynnade i åtta artiklar av hög kvalitet och en artikel av 

medelhög kvalitet. 

6.4 Analys 

Analysprocessen innebär att valda artiklar bearbetas och texten granskas från helhet 

till delar för att skapa en ny helhet. Under analysprocessen kan skillnader och likheter 

identifieras genom att skapa utsagor, koder och kategorier som slutligen presenterar 

studiens resultat (Forsberg & Wengström, 2016).  
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Kvalitetsgranskningen mynnade i att nio artiklar (bilaga 5) analyserades i linje med 

Forsberg och Wengström (2016). Analysprocessen startade genom att uttagna artiklar 

lästes i fulltext för att en helhet skulle förstås. De engelska utsagorna identifierades 

och togs ut individuellt för att sedan tillsammans jämföras och trianguleras. Utsagorna 

sattes samman i ett gemensamt dokument för att skapa överblick på materialet. Nästa 

steg innebar att översätta utsagorna från engelska till svenska utan att mista textens 

betydelse och innehåll för att lättare tolka samt få ett textnära material att arbeta med. 

Skillnader samt likheter särskiljdes och diskuterades. Koder utformades genom att 

diskutera utsagornas innebörd, likheter och skillnader. För att enklare överblicka 

koderna fick varje kod en enskild färg. När koderna fått en färg skrevs de på post- it 

lappar för att enkelt överblickas och kunna särskilja skillnader och se likheter. Då 

många koder hörde samman fördes flertalet koder ihop tills de slutliga åtta ansågs 

vara unika. Kategorierna är studiens slutliga resultat och innehåller de olika koderna 

som identifierades och därmed utgör en ny helhet.   



 

9(30) 

 

Tabell 1. Exempel ur analysprocessen. 

Utsaga Översatt utsaga Kod Kategori 

Life 6 months after 

cardiac arrest meant 

that participants 

experienced that they 

did not know what their 

bodies could manage 

and thus testing it 

Efter 6 månader 

upplevde 

överlevarna sin 

kropp på nytt och 

testade vad den 

klarade av 

Förändrad kropp Upplevelse av 

förändrad levd 

kropp 

Social relations appear 

to be important to 

experience oneself as a 

whole human being 

with identity and 

coherence 

Sociala relationer är 

viktiga för att 

uppleva sig som hel 

människa med 

identitet och 

sammanhang 

Sociala relationer Upplevelsen av 

relationer 

Participants described 

feeling safe when their 

bodies were recognised 

and when physicians 

reported blood samples 

and tests within normal 

ranges 

Normala 

blodprover och 

kontroller hos 

läkaren gav känslor 

av säkerhet 

Kontakt med hälso- 

och sjukvården 

Upplevelsen om 

informationens 

betydelse 

Participants described 

not planning as much, 

often living life 1 day at 

the time with the new 

knowledge that ‘It’s 

easy to die from 

everything’. That 

statement also made 

them think about their 

coming death 

Lever en dag i 

taget. Fått ny insikt 

om hur skört livet 

är vilket skapat 

tankar om dess 

kommande död 

Ett nytt perspektiv 

på livet och dess 

ändlighet 

Upplevelsen av 

att återfå livet 

7 Forskningsetiska överväganden 

Vid litteraturstudier bör artiklar som väljs redovisa forskningsetiska aspekter enligt 

Forsberg och Wengström (2016). De skriver också att alla resultat som framkommer 

ska redovisas och inte bara det författarna tycker överensstämmer med deras hypotes. 

Artiklar som finns med i studien ska presenteras och ska finnas tillgängliga 10 år 

framöver. Artiklarna i studien granskades efter forskningsetiska aspekter enligt 
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Helsingforsdeklarationen (2013). Helsingforsdeklarationen innebär bland annat att 

forskning tar hänsyn till personen, att personens rättigheter upprätthålls och att 

personens behov ska gå före eventuella forskningsresultat. I denna studie 

inkluderades endast artiklar där etiskt ställningstagande redovisades. Genom studien 

har ett etiskt förhållningssätt antagits under de olika processerna. Studiens samtliga 

utvalda artiklar inkluderades och analyserades på ett likvärdigt sätt. Förförståelsen 

har diskuterats kontinuerligt för att skapa förutsättningar till ett neutralt 

förhållningssätt. 

8 Resultat 

Analysen resulterade i fyra kategorier som utgör studiens resultat; upplevelse av 

förändrad levd kropp, upplevelse av relationer, upplevelse om informationens 

betydelse och upplevelse av att återfå livet. 

8.1 Upplevelse av förändrad levd kropp 

En upplevelse av försämrad kognitiv funktion skapade begränsningar i överlevarnas 

liv menar Ketilsdottir, Albertsdottir, Akadottir, Gunnarsdottir och Jonsdottir (2014). 

Efter sjukhusvistelsen fanns en stark känsla av ångest, osäkerhet, stress och 

desorientering (Uren & Galdas, 2015). De förändringar överlevarna fick i sin 

kognitiva förmåga och sitt känsloliv påverkade även familj och vänner. Överlevarna 

blev lätt arga, började gråta och kände sig energilösa vilket innebar att de sköt upp 

saker som de skulle, eller ville, göra. Osäkerheten om deras framtid påverkade 

överlevarnas humör då de kände sig begränsade av de kognitiva förändringarna som 

skett. Det var skillnader i deras emotionella tillstånd gentemot innan och de kände sig 

inte som samma person längre (Forslund, Jansson, Lundblad, & Söderberg, 2017). 

Hjärtstoppet förändrade dem som personer, samtidigt som de visste att deras 

personlighet var densamma som innan. Vissa överlevare var förvånade över att 

personer runt dem såg förändringar de själva inte var medvetna om eller att 

personerna inte såg förändringar som överlevarna själva kände (Brännström, 

Niederbach, & Rödin, 2018). Det krävdes tydlig planering för att ha en fungerande 

vardag på grund av de kognitiva förändringarna som drabbat överlevarna. De 

upplevde minnesproblem som blev tydligare ju längre tiden gick. Det beskrevs som 
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svårt att föra konversationer då det var problematiskt att hitta ord och de tappade 

fokus. Detta skapade ilska och besvikelse hos överlevarna. De ville dölja 

minnesförlusten de hade och skämdes över den inför andra personer (Forslund et al., 

2017). Det upplevdes svårt att lita på minnen från händelsen och det överlevarna 

faktiskt mindes ifrågasattes av dem. Överlevarna visste inte vad de hade upplevt och 

en förvirring samt tvivel fanns om vad som var minnen och vad som var verkligt 

angående hjärtstoppet (Bremer, Dahlberg & Sandman, 2009). Det skapades en tomhet 

på grund av minnesluckan och denna gjorde också att det blev omöjligt att återberätta 

händelsen (Bremer et al., 2009; Ketilsdottir et al., 2014). Samtidigt ville överlevarna 

gärna prata om minnesförlusten och om händelsen för att fylla i pusselbitar av det 

som saknades, så att händelsen kunde bli enhetlig med fortsatta livet (Bremer et al., 

2009). Hos vissa överlevare framgick att den mentala livskvaliten inte skiljde sig 

något gentemot övrig population relaterat till kön och ålder. Upplevelse av hälsa 

skattades individuellt vilket visades då hälsa skattades högre innan än efter 

hjärtstoppet. Samtidigt visade det att hälsa minskade efter hjärtstoppet eller att det 

inte fanns någon skillnad i hälsa före och efter händelsen (Smith, Andrew, Lijovic, 

Nehme, & Bernard, 2015). 

Överlevarna upplevde även fysiska begränsningar i form av förändrad kropp efter 

hjärtstoppet. Begränsningarna beskrevs av överlevarna som att det försvårade rörelser 

vid aktivitet (Bremer et al., 2009; Ketilsdottir et al., 2014). Detta resulterade i att 

kroppen inte upplevdes som tidigare. Överlevarna menade att den fysiska 

begränsningen skapade tankar om ångest, ilska och sorg som gav en känsla av 

osäkerhet och tvivel (Forslund et al., 2017). Forslund, Zingmark, Jansson, Lundblad 

och Söderberg (2014) skriver att överlevarna upplevde sig som energilösa samt trötta 

efter händelsen. Dessa begränsningar kunde leda till skamkänslor, inaktivitet, social 

isolering och en passiv livsstil (Bremer et al., 2009; Forslund et al., 2017). 

Överlevarna uttryckte att de saknade styrka och att de ofta behövde vila på dagen, 

men efter en tid återkom energin (Brännström et al., 2018; Forslund et al., 2014). 

Forslund et al. (2014) fortsätter med att många var överraskade över förändringen 

som skett och vissa beskrev att det i början var besvärligt att gå till brevlådan. 

Överlevarna undvek att utföra fysiska aktiviteter då de var osäkra på vart gränsen gick 

och vad kroppen skulle klara av (Forslund et al., 2017; Ketilsdottir et al., 2014). De 
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var rädda för att göra saker på egen hand eller att utföra olika fysiska aktiviteter 

(Forslund, Lundblad, Jansson, Zingmark, & Söderberg, 2013; Forslund et al., 2014). 

Män beskrev att orkeslösheten och känslan av att inte kunna lyfta tunga saker, sporta 

eller träna hårt var en utmaning för deras identitet. Män var också oroliga över att inte 

kunna uppfylla sin roll som man och deras ansvarsområden i framtiden. Överlevarna 

beskrev att de nya förändringarna var tvungna att accepteras och ”sjunka in” för att 

kunna anpassas till det nya livet. Fler överlevare upplevde det som särskilt svårt att 

begränsa sig till måttlig träning (Uren & Galdas, 2015). Vissa överlevare beskrev att 

det krävdes medicin för att kunna vara fysiskt aktiv (Forslund et al., 2013). 

Biverkningar som trötthet upplevdes dock av dem. Alla önskade att få tillbaka sitt 

tidigare liv med samma funktioner (Forslund et al., 2014). Överlevarna ville vara fria 

från symtom och lära sig kroppens signaler innan de utvecklade sin träning (Forslund 

et al., 2017). Överlevarna beskrev att känslan av att ta kontroll och ansvar över sin 

egen återhämtning var viktig (Forslund et al., 2017; Uren & Galdas, 2015). Forslund 

et al. (2017) skriver att överlevarna nu var mer medvetna om kroppens signaler och 

ignorerade dem inte längre. Efter återhämtningen provade de olika aktiviteter som 

fick dem att känna sig säker med sin kropp och vad den klarade av. Genom att utmana 

sin kropps begränsningar och vad den kunde hantera utvecklade de successivt 

träningen och olika aktiviteter, vissa kunde inte utföra träning som tidigare. Vissa av 

överlevarna beskrev att de var tvungna att lita på sin kropp igen, dels för att hitta sin 

identitet men också att de ständigt strävade efter känslan av att hitta kontroll både vad 

gäller kropp och vardag. Smith et al. (2015) skriver att återhämtningen hos 

överlevarna och att komma tillbaka till livet inte var något problem. Smärta, ångest, 

dagliga aktiviteter och rörelse besvärade dem inte. Enligt en självskattning hos dessa 

överlevare visades ingen fysisk begränsning gentemot övrig population, dock fanns 

en lägre självskattning hos kvinnor och de yngre överlevarna. Behovet av att klara sig 

på egen hand var stort enligt Brännström et al. (2018) och en härlig känsla upplevdes 

hos överlevarna när detta nåddes. Forslund et al. (2013) beskriver att träning fick 

överlevarna att må bra och alla försökte på sitt vis hitta en träning som passade dem. 

Forslund et al. (2017) bekräftar detta genom att beskriva överlevarnas tacksamhet för 

sin goda form och för att de inte blivit mer begränsade. 



 

13(30) 

 

8.2 Upplevelse av relationer 

Det fanns känslor av oro hos överlevarna angående hur familjen påverkades av 

hjärtstoppet (Ketilsdottir et al., 2014). Vissa av överlevarna kunde vända sig till sin 

partner istället för att få professionell hjälp när emotionellt stöd behövdes. Vissa 

uttryckte samtidigt obehag att prata om känslor inför familj eller med hälso- och 

sjukvårdspersonal (Uren & Galdas, 2015). Andra överlevare såg det som bearbetning 

istället för obehag när de fick prata om händelsen med familj och vänner (Forslund et 

al., 2014). Överlevarna kände att partnern fick ta mycket ansvar vad gällde kontakt 

med hälso- och sjukvården (Uren & Galdas, 2015). De upplevde ett problem att 

dagligen vara beroende av vänner och familj för att kunna ta sig någonstans i vardagen 

(Brännström et al., 2018; Uren & Galdas, 2015). Det fanns en känsla hos överlevarna 

att vara en belastning för familjen och vissa kände att det skulle varit bättre om de 

dog i samband med hjärtstoppet. Samtidigt var familjen och vännerna oroliga och 

omhändertagande vilket skapade irritation när överlevarna fick höra vad de borde och 

inte borde göra samt vara försiktiga (Forslund et al., 2017). En rädsla över att drabbas 

igen fanns och det påverkade olika aspekter i livet såsom arbetet, relationen med 

partner och förmågan att kunna ta hand om barnen (Palacios-Ceña, Losa-Iglesias, 

Salvadores-Fuentes, & Fernández-de-las-Peñas, 2011). Överlevarna och deras partner 

hade ångest över att lämna varandra ensamma och gjorde allting tillsammans i början 

(Forslund et al., 2014). De fysiska och kognitiva förändringarna som skett efter 

hjärtstoppet medförde en förändrad familjesituation där familjemedlemmar tvingades 

ta större ansvar. Detta medförde nya familjekonstellationer och nya roller bildades 

inom familjen (Brännström et al., 2018; Forslund et al., 2017). De ville ha sin partner, 

barn, barnbarn och vänner runt sig då dessa ingav glädje, styrka och sågs som viktiga 

för överlevarna (Forslund et al., 2013). Ketilsdottir et al. (2014) bekräftar att familjen 

prioriterades först i livet efter händelsen. 

Sociala relationer var viktigt för att uppleva sig som en hel människa med identitet 

och sammanhang (Bremer et al., 2009). Det var betydelsefullt att tillhöra en grupp 

med liknande erfarenheter där samtal och delade upplevelser skapade trygghet. 

Överlevarna som deltagit i samtalsgrupper efter händelsen upplevde ett behov av att 

stöd fanns kvar efter att samtalen tagit slut (Ketilsdottir et al., 2014). Vissa överlevare 

uttryckte en brist av möten där människor med samma upplevelse kunde dela med sig 
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av sina tankar och där en förståelse för vad hjärtstoppet inneburit fanns. Genom att 

dela med sig av rädslor kom en positiv attityd fram (Palacios-Ceña et al., 2011). 

8.3 Upplevelse om informationens betydelse 

Överlevarna beskrev att de upplevde en rädsla för att återinsjukna igen och oroade sig 

över symtom de inte kände igen och uppsökte då hälso- och sjukvården (Brännström 

et al., 2018; Forslund et al., 2017; Forslund et al., 2014; Ketilsdottir et al., 2014). 

Bröstsmärtor som fanns kvar efter HLR skapade obehag och överlevarna hade svårt 

att veta vad som var symtom eller skador, och därmed önskade mer information om 

konsekvenserna av HLR. I början jämförde de symtom de hade efter hjärtstoppet med 

symtom innan för att kunna identifiera ett eventuellt nytt återinsjuknande. Osäkerhet 

befann sig då de ville veta hur de skulle känna igen symtomen om det hände igen. 

Överlevarna var osäkra på hur läkemedlen skulle påverka dem, vilket orsakade 

förvirring om det innebar nya symtom eller biverkningar (Forslund et al., 2017). 

Ketilsdottir et al. (2014) beskriver att överlevarna alltid bar mobiltelefonen nära 

tillhands ifall något skulle hända om de var ensamma. 

Överlevarna upplevde att regelbundna kontroller och besök hos hälso- och sjukvården 

var av stor betydelse (Forslund, et al., 2017). Uppföljning i form av bekräftelse att 

hjärtats funktion, blodtryck och blodprover var normala säkerställde överlevarnas 

trygghet om sin kropp (Brännström et al., 2018; Forslund et al., 2017; Ketilsdottir et 

al., 2014). Forslund et al. (2017) och Uren och Galdas (2015) skriver att överlevarna 

ville ha mer och tydligare information om händelsen. Fortsättningsvis beskriver 

Forslund et al. (2017) en upplevelse av brist gällande regelbundna kontroller om 

kroppens tillstånd. Överlevarna beskrev att det fanns en vilja att bli friskförklarade. 

Palacios-Ceña et al. (2011) skriver att bli sjuk igen inte var någon önskan från 

överlevarna men samtidigt ville de ha fortsatt kontakt med hälso- och sjukvården för 

trygghetens skull. Överlevarna kände sig ensamma och övergivna efter utskrivning. 

Ketilsdottir et al. (2014) skriver att det fanns en rastlöshet och en längtan efter att vara 

runt människor. Överlevarna saknade personalens kontakt och upplevde en osäkerhet 

när överlevarna kom hem (Ketilsdottir et al., 2014; Palacios-Ceña et al., 2011). Vissa 

upplevde oro när de inte haft kontakt med hälso- och sjukvården under en viss tid och 

tog själva kontakt med dem för att få en grundlig hälsoundersökning (Brännström et 
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al., 2018). Överlevarna upplevde en känsla av osäkerhet och frustration när hälso- och 

sjukvården inte gav tydligare och mer information om hjärtstoppet (Forslund et al., 

2017; Uren & Galdas, 2015). Överlevarna menade då eventuella symtom, hur 

läkemedel påverkar kroppen, och vad överlevarna kunde förvänta sig av kroppens 

tillstånd i form av aktiviteter (Forslund et al., 2017). De kvinnliga överlevarna 

upplevde att hjärtstoppet skapade rädsla och ångest angående möjligheten till att bli 

eller fortsätta vara mamma. De talade också tydligt om sitt behov av att få stöttning 

till framtida familjeplanering och eventuell graviditet (Palacios-Ceña et al., 2011). 

8.4 Upplevelse av att återfå livet 

Händelsen väckte många existentiella frågor om hjärtstoppet, om det fanns ett eget 

ansvar över orsaken till händelsen (Brännström et al., 2018; Forslund et al., 2013; 

Forslund et al., 2014; Palacios-Ceña et al., 2011). När överlevarna hade svårt att få 

ett sammanhang över händelsen skapade detta ett lidande för dem (Bremer et al., 

2009). Det fanns funderingar om överlevarna kunde förutspå ett nytt hjärtstopp 

(Bremer et al., 2009; Ketilsdottir et al., 2014). De ville hitta orsaken till varför det 

hände, hur de hade överlevt och hur nära det varit att de dog (Bremer et al., 2009; 

Brännström et al., 2018; Forslund et al., 2017; Forslund et al., 2014; Palacios-Ceña et 

al., 2011). Överlevarna ville hitta en anledning till hur hjärtstoppet kunde hända dem 

trots att de enligt sig själva var i god kondition och levde hälsosamt (Brännström et 

al., 2018; Forslund et al., 2014). De reflekterade över tidigare levnadsvanor för att 

klarlägga orsaken till händelsen och detta kunde skapa likgiltighet eller skuldkänslor 

(Bremer et al., 2009; Forslund et al., 2014). Överlevarna tyckte det var svårt att förstå 

vad som hade hänt och det fanns en ångest angående framtiden. Överlevarna ville 

återgå till sina vardagliga aktiviteter då dessa gav en existens som i sin tur skapade 

stabilitet och klarhet i livet. När existentiella tankar framträdde blev också sårbarheten 

synlig. Genom att få händelsen återberättad och minnesluckan ifylld kunde mening 

och sammanhang skapas och tidigare liv omvärderas (Bremer et al., 2009). 

Överlevarna ville prata med personer som varit närvarande för att få svar på frågor 

samt fylla de minnesluckor som fanns runt händelsen för att få en helhetsbild 

(Brännström et al., 2018; Forslund et al., 2017; Forslund et al., 2014). Det var olika 

hur mycket detaljer överlevarna ville få information om (Forslund et al., 2017; 

Forslund et al., 2014). Livsstil och välmående kunde komma tillbaka och en förståelse 
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för händelsen kunde skapas (Bremer et al., 2009). De kroppsliga förändringarna 

kunde då förstås och ge en mening så överlevarna kunde återfå kontrollen över sitt liv 

(Bremer et al., 2009; Forslund et al., 2014).  

Trots att vissa av överlevarna hade varningstecken var hjärtstoppet en överraskning 

(Bremer et al., 2009). Samtidigt beskrev överlevarna hur snabbt livet kunde förändras 

(Forslund et al., 2014). Efter händelsen har döden kommit nära inpå, strategier för att 

hantera händelsen var att aktivt förbereda sig för livets ändlighet. Överlevarna 

involverade familjen om deras tankar om döden (Palacios-Ceña et al., 2011). De 

började värdesätta tiden då livet inte varar för evigt, livet är kort och kan förändras 

fort (Brännström et al., 2018; Forslund et al., 2017; Forslund et al., 2014). Tidigare 

var överlevarnas livsstil kopplat till att kunna göra saker de ville och mådde bra av, 

men detta var inget de längre tog för givet (Forslund et al., 2013). Det fanns olika 

reaktioner på händelsen, vissa var inte rädda för döden eller döendet. De vågade 

planera för en framtid även om livets ändlighet är en närvarande del av livet skriver 

Forslund et al. (2017). Andra upplevde däremot ångest och osäkerhet vid tanken på 

hur sårbart livet är. Det finns inga garantier om fortsatt liv och detta gav en känsla av 

maktlöshet och utsatthet (Bremer et al., 2009). Hjärtstoppet fick dem att tänka mer på 

meningen med livet och de hade en känsla av att leva på övertid. Rädslan för att dö 

var större än lyckan över att ha överlevt hos vissa av överlevarna. Gemensamt för alla 

överlevare var att de reflekterade över vad som kunde hänt om händelsen slutat på 

annat sätt (Brännström et al., 2018). Palacios-Ceña et al. (2011) skriver att det fanns 

en önskan om stöttning från hälso- och sjukvården för att kunna hantera sin osäkerhet 

inför döden. 

Överlevarna beskrev händelsen som en vändpunkt i livet (Forslund et al., 2013). 

Palacios-Ceña et al. (2011) menar också att det gav ett nytt perspektiv på att leva. 

Meningen med livet blev tydligare och att prioritera viktiga faktorer som familj och 

vänner var en självklarhet enligt Brännström et al. (2018). Överlevarna omvärderade 

sina levnadsvanor och prioriterade annorlunda för att leva ett mer hälsosamt liv 

(Forslund et al., 2013; Ketilsdottir et al., 2014). Forslund et al. (2013) beskriver att 

maten fått större uppmärksamhet hos överlevarna, vad som var nyttigt att äta då de 

ville skapa balans mellan att njuta och må bra. Överlevarna beskrev också att de levde 

ett mindre hektiskt liv än tidigare, de stressade inte och var mer medvetna om livets 
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sårbarhet. Överlevarna fick insikt i hur skört livet var och tog en dag i taget (Forslund 

et al., 2017; Palacios-Ceña et al., 2011). De lyfte betydelsen av att ägna sig åt det de 

tyckte var meningsfullt samt slappna av mer än tidigare (Forslund et al., 2017; 

Forslund et al., 2013). Forslund et al. (2014) skriver att saker som tidigare varit viktiga 

i livet inte längre var lika viktiga för överlevarna. Överlevarna menade att upplevelsen 

aldrig försvinner helt från deras tankar (Ketilsdottir et al., 2014). Att ha överlevt 

innebar att vänja sig vid livslång sjukdom och behov av medicin (Forslund et al., 

2014). Överlevarna jämförde sin nuvarande situation med livet innan (Forslund et al., 

2017; Forslund et al., 2014). Flera män menade att ha förlorat förmågan till att köra 

bil var det mest smärtsamma under återhämtningsperioden (Uren & Galdas, 2015). 

Rädsla och ångest beskrevs som vanliga känslor relaterat till möjligheten att 

återhämta sig och återvända till det normala livet (Brännström et al., 2018; 

Ketilsdottir et al., 2014). Dessa känslor skapade minskat välbefinnande menar 

Brännström et al. (2018). Om överlevarna haft hög livskvalitet och arbetat innan 

hjärtstoppet skedde, upplevde de att det var lättare att uppnå högre livskvalitet efter 

händelsen (Smith et al., 2015). Vara positiv, glad, skratta och ha roligt beskrevs nu 

som en viktig del i livet. Överlevarna menade att en positiv syn på livet och se varje 

situation som en ny möjlighet var betydelsefullt (Forslund et al., 2013).  

Alla överlevare var evigt tacksamma till livräddarna och hälso- och sjukvården för att 

de gjort allt de kunnat som gett överlevarna en ny chans till livet (Bremer et al., 2009; 

Brännström et al., 2018; Forslund et al., 2014). De var fortfarande berörda av 

händelsen och hänförda över att allt gått så bra. Vissa hade känslan av att ha vunnit 

en lott eller att det skett ett mirakel (Forslund et al., 2017; Forslund et al., 2013). Att 

få vara frisk och utföra aktiviteter de tyckte om beskrevs som högsta önskan bekräftar 

Forslund et al. (2017). Överlevarna ville inte att livet skulle ta slut, de ville fortsätta 

vara tillsammans med sin familj och utföra aktiviteter de tyckte om. Familj, vänner 

och möjlighet att utföra aktiviteter var faktorer som skapade mening med livet och 

motiverade överlevarna till livsstilsförändringar (Forslund et al., 2017; Forslund et 

al., 2013). Hjärtstoppet var fortfarande närvarande i det dagliga livet (Forslund et al., 

2017; Palacios-Ceña et al., 2011). Överlevarna beskrev att strategier hittades för att 

kunna fokusera på framtiden (Forslund et al., 2017; Forslund et al., 2014; Palacios-

Ceña et al., 2011). Överlevarna undrade vad deras nya mål med livet skulle vara och 
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vad livet skulle ta för riktning (Bremer et al., 2009; Forslund et al., 2017). De flesta 

överlevare kunde återvända till sitt hem och vissa kunde återvända till jobbet, som 

var ett viktigt steg till att återfå sitt liv (Ketilsdottir et al., 2014; Smith et al., 2015). 

Gå runt och vara rädd för att insjukna igen skulle vara slöseri med tid (Forslund et al., 

2013). Forslund et al. (2017) skriver att frustration skapades när hälso- och sjukvården 

inte gav svar på frågor eller kontroller inte utfördes, då överlevarna ville veta om de 

kunde fortsätta med livet som innan. Osäkerhet kring vissa förändringar i livet 

skapade rädsla och ångest, men att blicka framåt gav många styrka så att osäkerheten 

övervanns enligt Bremer et al. (2009). 

9 Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 

En metod av Forsberg och Wengström (2016) valdes utifrån dess tydlighet och för att 

få en enhetlighet med granskningsmallarna och analysprocessen. Studien är en allmän 

litteraturstudie. En svaghet som kan ses vid allmän litteraturstudie menar Forsberg 

och Wengström (2016) är en begränsad tillgång till forskning. En annan svaghet är 

att olika forskare kan välja att styra forskningen vilket kan leda till olika resultat. 

Denna studie stärks genom att resultatet inte styrdes åt något håll, då alla kvalitativa 

artiklar som hittades höll god kvalitet och inkluderades i studien. Alla upplevelser 

tros ha tagits med från resultatartiklarna. Denna allmänna litteraturstudie stärks av ett 

tydligt syfte och problemformulering, metodbeskrivningen gör att studien skulle 

kunna upprepas till samma resultat. Studien valde att ha kvar patienter i syftet för att 

inte falla bort från sjuksköterskeprofessionen. 

Genom att fritextsöka skapades en överblick över problemområdet och därefter 

formulerades ett syfte samt inklusions- och exklusionskriterier. En utökning från fem 

till tio år gjordes efter diskussion vid sökprocessens början för att få ett täckande 

resultat och tillräckligt med material av hög kvalitet. Etiskt förhållningssätt har 

genomsyrat studien då detta var ett inklusionskriterie och en punkt som granskades i 

granskningsmallarna. Förförståelsen som funnits under studiens förfarande har 

kontinuerligt diskuterats och medvetandegjorts. Tankar om att uppföljningen till 

överlevarna skulle vara strukturerad var en av föreställningarna vid studiens start. 
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Tron om att mer kvalitativ forskning förekom är något som diskuterats under studiens 

gång. Resultatets riktning och tolkning bör inte kunna ha påverkats och är då i linje 

med ett etiskt förhållningssätt.  

Databaserna Cinahl och Pubmed användes för att hitta relevanta artiklar. Forsberg 

och Wengström (2016) beskriver att dessa databaser innehåller 

omvårdnadsperspektiv, där studien skall ha sitt fokus. Studiens resultat upplevdes 

mättat trots att endast dessa två databaser användes då dubbletter påträffades under 

sökningen. Fler databaser finns att tillgå och ytterligare relevant resultat kan möjligen 

hittas. Användandet av endast två databaser kan ses som en svaghet i studien. I 

databasen Pubmed är vuxna 19 år eller äldre. Relevanta artiklar till studien tros inte 

ha gått förlorade på grund av denna begränsning. Få personer mellan 18 och 19 år 

drabbas av hjärtstopp och detta bör då inte ha reell betydelse. 

Författarna tog hjälp av bibliotekariestöd för att säkerställa att sökorden var relevanta 

till syftet. Sökord identifierades genom att provsöka i de båda databaserna. 

Sökningsförfarandet skedde enskilt och i par. Studiens sökträffar och titlar 

diskuterades kontinuerligt, vilket stärker studien. I pubmed användes MeSH-term och 

fritextsökning kombinerat med den booleska operatorn AND. I Cinahl användes 

trunkering och fritextsökningar kombinerat med den booleska operatorn AND. Cinahl 

headings användes inte i sökprocessen. Syftet var att använda Cinahl headings, men 

under studiens gång har det upptäckts att denna funktion inte fyllts i och därmed 

missats. Detta kan i efterhand ses som en svaghet i studien vilket kan ha resulterat i 

att betydelsefullt resultat kan ha missats. Sökordet patient används inte till studiens 

resultat trots att det återfinns i syftet. Sökordet användes men mynnade inte ut i 

ytterligare resultat och redovisas därmed inte. Avsaknad av trunkering på sökordet 

experience kan ses som en svaghet då en bredare sökning hade kunnat ske. Detta är 

en lärdom att ha i beaktning till framtida forskningsförfaranden. Studien hade ett 

globalt perspektiv, ändå gav sökningen ett flertal artiklar från Sverige. Artiklarnas 

resultat låg i linje med varandra, oavsett om fokus var på eller utanför sjukhus. 

Bristande erfarenhet kring sökprocessen kan ha påverkat sökresultatet och artiklar kan 

därmed ha missats, men arbetet genomfördes så strukturerat som möjligt och det får 

ses som en styrka. 
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Granskningsmallarna modifierades för att fungera med de granskade artiklarnas 

metoder. Varje ja fick ett poäng i granskningsmallen. En poänggivande punkt som 

togs med var om artikeln hade ett etiskt övervägande eller inte, vilket alla artiklar 

hade. En medelhög kvalitet innebar 80% av totalpoängen, hög kvalitet innebar 90%. 

Inga artiklar under medelhög kvalitet hittades vilket innebar att författarna heller inte 

hade något bortfall. En svaghet i granskningsförfarandet var bristen på referens till 

poängsystemet. Detta åtgärdades genom att sätta en hög procentnivå av de artiklar 

som togs med för att säkerställa god kvalitet. 

Relaterat till syftet hittades nio relevanta artiklar, varav sju artiklar hade kvalitativ 

ansats, en kvantitativ ansats och en artikel var mixed – method. Från artikeln med 

mixed-method användes i huvudsak det kvalitativa resultatet till studien. Då syftet 

utgick från upplevelser gav de kvalitativa artiklarna ett rikt material vilket kan ses 

som en styrka. Forsberg och Wengström (2016) menar att kvalitativ ansats handlar 

om att fokusera på en persons upplevelse och subjektiva upplevelse av ett fenomen. 

Begreppet upplevelse diskuterades innan analysprocessen startade för att säkerställa 

att samsyn erhölls, baserat på den definition som angivits i bakgrunden. I 

analysprocessen har utsagorna kritiskt granskats för att säkerställa att upplevelser 

fångades upp. Artiklarna lästes igenom flertalet gånger för att säkerställa att inget 

resultat missades. Utsagorna sorterades ut från artiklarnas resultat enskilt. De 

diskuterades sedan för att avgöra vilka som svarade an på studiens syfte. 

Trianguleringen som skedde vid analysprocessen ökar studiens trovärdighet enligt 

Polit och Beck (2018). Nyström (2011) påpekar att språkets nyanser och egentliga 

innebörd kan gå förlorade i en översättning. Studiens modersmål är svenska. Bias 

menar Polit och Beck (2018) kan vara att resultatets innebörd påverkas. Det kan ske 

vid en översättning av språk, detta är en svaghet i studien. Därför behölls det engelska 

originalet i utsagorna och översättning gjordes för att lättare tolka texten samt att 

läsaren ska ha möjlighet att se originaldata.  

Resultatet kan generaliseras med försiktighet till viss grad. Studiens resultat borde 

kunna vara överförbart relaterat till individuella upplevelser. Majoriteten av 

överlevarna i resultatartiklarna var män vilket innebär att försiktighet i överförbarhet 

till kvinnor bör has i beaktning. Viss försiktighet bör också tas vid upplevelser av 
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hälso- och sjukvårdens system, bemötande och utförandet av vård då dessa kan se 

olika ut i de olika länderna.  

9.2 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka patienters upplevelser av att överleva hjärtstopp. I 

resultatet framkommer att överlevarna upplevde både kognitiva och fysiska 

förändringar. Överlevarna beskrev att de inte kände sig som samma person längre då 

deras emotionella tillstånd förändrats gentemot hur det var tidigare. Bearbetning av 

händelsen var viktig och hur detta skedde var individuellt. Resultatet visar att familjen 

var betydelsefull för att inge glädje och styrka. Familjens närvaro skapade mening 

och gav möjlighet att fokusera på framtiden. Hjärtstoppet blev för många överlevare 

en vändpunkt i livet och tacksamheten för att ha överlevt var stor.  

9.2.1 Överlevarnas behov av stöd i efterförloppet 

Arlebrink (2012) beskriver att ett akut insjuknande kan kännas som en omvälvande 

upplevelse där livet får ett nytt perspektiv. Tidigare kan livet ha upplevts som 

oändligt, men plötsligt rubbas allt och tryggheten i livet försvinner. Dessa känslor kan 

medföra ett lidande och uppkomst av existentiella tankar. Personers egna ansvar, 

skuld till händelser och tankar om döden behöver bearbetas. I resultatet framkommer 

att överlevarna sökte orsak till varför de drabbades av hjärtstoppet. Överlevarna i 

resultatet beskriver en skuldkänsla till vad de kunde gjort för att förhindra händelsen. 

Travelbees teori beskriver att lidande är en individuell upplevelse och en mening kan 

finnas om en mellanmänsklig process skapas, där hälso- och sjukvårdspersonal 

förklarar och hjälper patienten att finna orsak till händelsen. Gärdenfors (2006) 

skriver att existentiella tankar handlar om att personer vill förstå varför saker händer 

i livet. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att genom samtal och i relation med 

en annan person kan det vara lättare att skapa en mening med livet. I resultatet 

framkommer att överlevarna var oroliga över sin framtid och möjligheten att återfå 

sitt liv. I analysen hittades skillnad mellan män och kvinnors upplevelser av oro inför 

framtiden vilket hälso- och sjukvården kan ha i beaktning vid bemötandet av dessa 

patienter. Individuella aspekter måste uppmärksammas för att skapa den 

mellanmänskliga relationen som Travelbee beskriver. Patienter behöver individuell 

stöttning till att kunna hantera olika upplevelser av händelsen. Resultatet visar att 
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överlevarna förändrades i sitt emotionella tillstånd. De kände sig inte som samma 

person längre. Sawyer et al. (2015) skriver att depression och ångest inte försvinner 

bara för att överlevarna var glada att ha överlevt. Resultatet visar att överlevarna hade 

behov av att möta andra människor som överlevt hjärtstopp. Genom möten med 

likasinnade kunde överlevarna lättare bearbeta händelsen och dela frågor med 

varandra. Sawyer et al. (2015) styrker att överlevarna har ett behov av att dela känslor 

och prata med andra som upplevt en liknande händelse. Genom att dela med sig av 

upplevelser finner överlevarna en mening menar Dahlberg och Segesten (2010). 

Samtidigt är personer med liknande upplevelse inte utbildade till att stödja varandra. 

Detta tyder på att professionellt stöd brister, som exempelvis psykologbesök (Sawyer 

et al. 2015). Resultatet visar att överlevarna kände sig osäkra och vilsna i förhållande 

till sin kropp. Efter den tillfälliga förlusten av sammanhang kunde det vara svårt att 

finna mening och förståelse då minnesluckorna inte var ifyllda. Wachelder et al. 

(2016) skriver att en positiv syn på livskvaliten sågs när en mening med händelsen 

identifierades och en inre frid kunde upplevas. Det var lättare att hantera tröttheten 

som uppkom och få ett mer självständigt liv med de dagliga aktiviteterna när en god 

livskvalité uppnåddes. Reflektioner under studiens gång uppkom om hur viktigt det 

är för hälso- och sjukvårdspersonal att hjälpa patienterna till att finna mening med 

händelsen. Genom att bemöta patienternas individuella behov om frågor kan trygghet 

och lugn skapas. Om hälso- och sjukvården vågar bemöta patienternas individuella 

känslor och behov kan en mellanmänsklig relation skapas. Kan detta göras skulle det 

kunna vara lättare att hantera livets olika delar efter hjärtstoppet. Om en mening hittas 

skulle de svårigheter som resultatet presenterar kunna bli mer lätthanterliga. 

Reflektioner görs att alla delar till slut bildar en helhet. Resultatet visar att det finns 

bristande stöd från hälso- och sjukvården, Travelbee menar att en mellanmänsklig 

relation hjälper patienten att finna mening, Wachelder et al. (2016) menar att 

livskvaliten upplevs godare när mening identifierats. Då familjen inkluderas i 

patienters liv skriver Benzein, Hagberg och Saveman (2017) att hjärtstoppet kommer 

påverka och förändra även familjens livssituation. Wright och Leahey (2013) 

beskriver att om patienter lever med en sjukdom och mår bra eller inte mår bra 

kommer övriga familjemedlemmar att påverkas positivt eller negativt. Sawyer et al. 

(2015) skriver att överlevarna kan känna sig oförberedda på förändringar, vilket även 

kan påverka relationerna. Resultatet visar att familjekonstellationerna förändrades 
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och vissa familjemedlemmar fick ta större ansvar än tidigare. Överlevarna upplevde 

att de var beroende av familjen för att kunna utföra dagliga ärenden vilket kunde leda 

till skuldkänslor hos överlevarna. Samtidigt fanns en omtänksamhet från 

familjemedlemmarna då de vill skydda överlevarna från att överanstränga sig vid 

aktiviteter. Lidell (2012) skriver att det är vanligt med en överbeskyddande 

omgivning efter hjärtstopp. Travelbee menar att både psykologiska och fysiologiska 

behov behöver tillgodoses för att skapa en engagerad vård. För att se patienten som 

en helhet behöver hälso- och sjukvården bjuda in familjen i vården. Dahlberg och 

Segesten (2010) skriver att en erfarenhet av sjukdom och lidande kan skapa 

uppskattning och tacksamhet. Erfarenheten vill inte upplevas igen, men den har blivit 

en ögonöppnare för att förändringar i livet är nödvändiga. Överlevarna i studien har 

börjat göra omprioriteringar i livet. De kände att livet nått en vändpunkt där de 

förändrat både sina tankar om vad som var viktigt samt hur deras livsstil såg ut. 

Hjärtstoppet gjorde att överlevarna i resultatet insåg att förändringarna var livsviktiga 

och de var tacksamma för att ha överlevt. Reflektion under studiens gång är att hälso- 

och sjukvården skapat en mellanmänsklig relation med patienten så en mening med 

händelsen har hittats och patienten kan därmed gå vidare med sitt liv och känna 

tacksamhet. 

9.2.2 Hälso- och sjukvårdens brister gentemot överlevarna 

Travelbee menar att hälso- och sjukvårdspersonal behöver handha ett professionellt 

förhållningssätt i den mellanmänskliga processen för att kunna uppfylla bästa möjliga 

vård. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) ska hälso- och sjukvården 

uppfylla god vård. Med detta avses att möta patienters individuella behov angående 

trygghet, kontinuitet och säkerhet. Vården bör bygga på respekt för patienters 

integritet och vården ska vara lättillgänglig. I resultatet framgår att det upplevs en 

brist av information från hälso- och sjukvården angående symtom eller eventuella 

läkemedelsbiverkningar. Det framkommer också att ett behov av mer stöd i form av 

samtal önskas. Överlevarna påpekade att uppföljning ses som trygghet, dock har vissa 

fått ringa och boka återbesök själva då de inte hört något från hälso- och sjukvården 

på länge. Detta resultat kan diskuteras om det går i linje med vad hälso- och 

sjukvårdens ansvar är. Israelsson et al. (2016) belyser att det saknas lokala 

anvisningar gällande tillvägagångssättet om en neurologisk eller psykologisk 
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uppföljning identifieras. Det finns bristande kunskaper angående vad en uppföljning 

av hjärtstoppspatienter ska innehålla. Det finns olika lokala anvisningar beroende på 

vilken avdelning patienten varit inlagd på och vad grundorsaken till hjärtstoppet var. 

Reflektioner har väckts angående detta fynd. Skulle det kunna finnas en risk att 

vården som ges blir av olika kvalitet beroende på vilket sjukhus personen som drabbas 

av hjärtstoppet tillhör och hur medvetna hälso- och sjukvårdspersonalen är om de 

lokala anvisningarna vid aktuellt sjukhus. Svenska sjuksköterskeföreningen (2014) 

skriver att mer resurser behövs för att den nya forskningen ska kunna implementeras 

i verksamheten och på så vis komma till nytta. Ökad kunskap ger möjlighet för hälso- 

och sjukvårdspersonal till att bemöta patienter, minska lidande och öka livskvaliteten. 

Medvetenheten om lokala anvisningar och ny forskning ger möjligheten till att ge 

bästa möjliga vård till patienterna. Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström 

(2016) beskriver samtidigt att hälso- och sjukvården har en positiv attityd till att nyttja 

ny forskning men att det faktiskt inte används i verksamheten. Detta beror på bristen 

av tid och stöd från ledning och organisation. Sawyer et al. (2015) styrker att ett 

inarbetat system som innefattar nära uppföljning är nödvändig för att stötta 

överlevarna om deras tankar om framtiden. Travelbee menar att hälso- och sjukvården 

bör hjälpa patienten att bearbeta och behärska olika upplevelser av sjukdom. Detta 

kan uppfyllas om hälso- och sjukvården kan skapa en mellanmänsklig relation och på 

så vis hjälpa patienten att finna en meningsfullhet och därmed skapa en 

självutveckling. En reflektion under studiens gång är att en mellanmänsklig relation 

inte skulle kunna skapas om patienten väljer att inte delge sina upplevelser och då 

försvåras möjligheten att vara följsam för hälso- och sjukvården. Lidell (2012) skriver 

att det kan ta upp till ett år innan överlevarna anpassat sig till den nya livsstilen. 

Fortsättningsvis skrivs att vården bör finnas tillgänglig som stöd under denna tid. 

Israelsson et al. (2016) skriver att bristfällig uppföljning under återhämtningsfasen 

kan visa sig som ett problem i framtiden. Reflektioner under studien är att tydliga 

anvisningar är av betydelse för att hälso- och sjukvårdspersonal ska ha möjlighet att 

följa upp hjärtstoppspatienter på bästa möjliga sätt. 
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10 Slutsats 

Studien visar betydelsen av att hälso- och sjukvården ser till behoven som finns hos 

en patient när denne befinner sig på sjukhus för vård samt lämnar sjukhuset och 

påbörjar livet som överlevare i hemmet. Resultatet visar hur viktigt det är att se 

patienterna i sin helhet där alla personer är olika med individuella behov och inte som 

en sjukdom. Hälso- och sjukvården har ett ansvar att inte endast se till patienternas 

medicinska behov utan även fånga upp behov av stöd och information utifrån 

individuella och existentiella behov. Denna studie tyder på att patienter kan behöva 

mer stöd efter utskrivning från hälso- och sjukvården. Sawyer et al. (2015) skriver att 

det finns brister kring forskning om vilka resurser som faktiskt behövs till patienter 

som överlevt hjärtstopp. En upplevelse är individuell och mer forskning behövs för 

att belysa detta. Det finns begränsad kvalitativ forskning om hur patienter upplever 

överlevnaden av hjärtstopp. Det finns forskning på hur en god vård kan utföras, vilka 

riktlinjer som bör användas samt hur viktigt det är att hälso- och sjukvården tillämpar 

denna kunskap. Hälso- och sjukvården behöver därmed hålla sig ajour med nya 

riktlinjer och pågående forskning för att kunna ha möjlighet att ge varje enskild 

patient den bästa möjliga vården och därmed minska eventuellt lidande. Under 

sökprocessen upptäcktes att många artiklar är nya vilket tyder på att ämnet är aktuellt 

och mer forskning är på gång. Hälso- och sjukvården behöver mer kunskap om 

individuella upplevelser för att kunna bemöta denna patientgrupp på ett lämpligt sätt 

samt nyttja denna kunskap i praktiken. Kunskapen om överlevarnas upplevelse som 

denna studie presenterat skulle hälso- och sjukvården kunna använda sig av vid 

bemötandet och vårdandet av patienter på en hjärtmottagning eller hjärtavdelning. 
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