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Sammanfattning 
Bakgrund: Cirka 10 000 hjärtstopp sker varje år i Sverige. De flesta hjärtstoppen sker utanför 
sjukhus. Få personer överlever ett hjärtstopp. De som överlever kommer oundvikligen få en 
påverkan på sitt liv. 
Syftet: Litteraturstudiens syfte var att belysa patientens livskvalité efter att överlevt ett 
hjärtstopp utanför sjukhuset. 
Metod: En systematisk sökning och granskning utifrån studiens syfte av befintlig litteratur 
genomfördes. Tio artiklar inkluderades i resultatet.  
Resultat: Vid analysering av artiklarna växte teman fram: livskvalité samt påverkande 
faktorer för livskvalité så som kognitiva funktioner, kedjan som räddar liv och det dagliga 
livet. Resultatet visar att de flesta som överlever ett hjärtstopp har en god efterföljande 
livskvalité. 
Slutsats: Livskvalitén var generellt sett god i de genomgångna studierna. Viktiga faktorer 
som har betydelse för inverkan på livskvalitén blev identifierade som kognitiva funktioner 
och tiden till HLR sattes in och utförandets kvalité. Faktorn som vi sjuksköterskor direkt kan 
påverka är HLR, där utbildning och information till allmänheten är det främsta verktyget. 
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Abstract 
Background: Roughly 10 000 cardiac arrest occur in Sweden each year. Most of them 
happen outside the hospital. There is a low survival rate among these patients. Those that 
survive will have some type of impact on their lifestyle. 
Aim: The aim of this study was to illustrate patients quality of life after a out of hospital 
cardiac arrest. 
Methods: A literature review was made based on ten quantitative studies. 
Findings: During the analysis of the studies different themes emerged. These were: Quality 
of life and affecting factors on quality of life such as cognitive functions, the chain of survival 
and daily life. The result shows that a majority of the survivors have a good quality of life. 
Conclusions: Overall good quality of life was seen throughout the studies. Important factors 
for quality of life were identified as cognitive functions and time before cardiopulmonary 
resuscitation (CPR) attempts were started and the quality of these actions. The factor that we 
as nurses can make a difference is in CPR attempts, where education and information to the 
public is the main tool. 
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INLEDNING 
Enligt Wikström (2006) drabbas cirka 10 000 personer av hjärtstopp i Sverige varje år och de 

flesta hjärtstoppen sker utanför sjukhus. Orsaken till plötsligt hjärtstopp beror i 90 % av fallen 

på ischemisk hjärtsjukdom (Socialstyrelsen, 2004). De resterande 10 % innefattar tillstånd 

såsom klaffsjukdom, kardiomyopatier och retledningsrubbningar (Wallentin, 2005). 

 

Ämnet valdes för att vi båda har ett intresse för den akuta sjukvården. Idag vet vi att få 

överlever hjärtstopp utanför sjukhus och ett hjärtstopp kommer oundvikligen att påverka 

patientens liv på något sätt. Dock finns relativt lite forskning gjord på detta område, speciellt 

de som berör dessa patienters livskvalité efter hjärtstopp. En förutfattad mening i samhället är 

att dessa patienter har en sämre livskvalité. Vi tror att om vi belyser de skillnader i livskvalité 

som förekommer hos dessa patienter, kan det leda till att stimulera sjukvården att bli ännu 

bättre i vården av hjärtpatienterna. I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska 

(Socialstyrelsen, 2005) står det beskrivet att sjuksköterskan ska ”tillgodose patientens basala 

och specifika omvårdnadsbehov såväl de psykiska, fysiska som sociala, kulturella och 

andliga”. Hjärt- och kärlsjukdomar är en av de största dödsorsakerna i Sverige just nu och ett 

stort problem. Men samtidigt, då vård av hjärtstopp har utvecklats och blivit bättre ökar även 

mängden av överlevande följt av ett ökat omvårdnadsbehov för denna patientgrupp. Därför 

anser vi det viktigt att studera omvårdnadsaspekterna och livskvalitén efter ett hjärtstopp. 

 

Patientens chans att överleva ett hjärtstopp är direkt sammankopplat med hur snabbt åtgärder 

sätts in. Överlevnaden vid plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus är beroende av ett antal olika 

faktorer; - hur snabbt allmänheten kan tillkalla hjälp, - ambulansorganisationens effektivitet, - 

om patienten befinner sig på glesbygden eller i storstaden, och om allmänheten på plats kan 

utföra basal hjärt- och lungräddning (HLR). Vid ventrikelflimmer, vilket är en vanlig orsak 

till plötsligt hjärtstopp är HLR och defibrillering de bästa behandlingsmetoderna. Sker en 

defibrillering omedelbart, kan över hälften av patienterna överleva. Med fördröjd tid till 

defibrillering minskar överlevnadsmöjligheten radikalt (Socialstyrelsen, 2004). 

 

I Sverige är överlevnaden generellt låg, cirka 5 %, beroende på att fördröjningstiden från 

hjärtstopp till defibrillering är relativt lång, i medeltal 13 minuter. Patienten avlider inte i det 

ögonblick som hjärtat stannar. Lyckas HLR eller defibrillering inom 1-2 minuter klarar 

kroppen detta utan några mätbara skador. För var minut som sedan går med ett hjärtstopp ökar 

skadorna på kroppen, framförallt hjärnan som är mer beroende av syresatt blod. Har tiden gått 
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så långt som 15 minuter är döden ett faktum, även om vissa undantag finns. Med ökad 

spridning av HLR utbildning och utplacering av defibrillatorer ute på allmänna platser 

kommer överlevnaden hos dessa patienter att öka. I Sverige samt många andra länder försöker 

samhället nu satsa på att tidiga insatser ska finnas tillgängliga för att öka chansen för 

överlevnad vid ett hjärtstopp (Wallentin, 2005).  

 

BAKGRUND 
 
Patofysiologi 
Inledningsvis nämndes generella orsaker till hjärtstopp såsom ischemisk hjärtsjukdom. 

Wallentin (2005) har preciserat fyra patofysiologiska mekanismer vilka kan leda till 

hjärtstopp; 

• Ventrikeltakykardi 

• Ventrikelflimmer 

• PEA (pulslös elektrisk aktivitet) 

• Asystoli  

 

Ventrikeltakykardi kan vara en livshotande arytmi. Frekvensen på arytmin är över 100 

slag/min. Ventrikeltakykardi är flera på rad följande VES (kammarinducerade extraslag). 

Mister patienten medvetandet av arytmin är defibrillering den enda botande behandlingen. En 

ventrikeltakykardi kan resultera i och gå över till ett ventrikelflimmer som ger en direkt 

medvetandeförlust. Ventrikelflimmer innebär ett totalt elektrisk kaos i kamrarna. Inom några 

få sekunder blir patienten medvetslös på grund utav att hjärtats pumpfunktion upphör 

omedelbart. Vitala funktioner så som andning och pulsation upphör. Så småningom, då 

syrebristen till hjärtat är ett faktum, och hjärtmuskelns energiförråd är uttömt så kommer 

ventrikelflimmret att leda till asystoli (Wikström, 2006). 

 

Det tredje tillståndet är PEA, vilket snarare är ett syndrom än en egentlig arytmi. PEA kan ses 

i slutstadiet av en kardiogen chock. Vänsterkammare har inte kapacitet att bevara ett systoliskt 

tryck för att ge en pulsvåg. Hypotensionen leder till minskad blodtillförsel till hjärtat, vilket i 

sin tur leder till en reducerande kontraktionskraft, detta ger ännu sämre förutsättningar för det 

systoliska trycket. PEA kan övergå i en asystoli (Socialstyrelsen, 2004). 
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Vid asystoli upphör hjärtats elektriska samt mekaniska aktivitet. EKG-bilden visar ett rakt 

streck, vilket innebär att ingen hjärtverksamhet förekommer i detta stadium, och patienten 

kommer att avlida (Wikström, 2006). 

 

Kedjan som räddar liv 
Överlevnadschanserna vid ett hjärtstopp är direkt sammankopplat med hur snabbt åtgärder 

sätts in. Dessa fyra länkar bildar tillsammans en kedja av åtgärder som bidrar till att öka 

patientens möjligheter att överleva hjärtstoppet (Socialstyrelsen, 2004). 
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Tidig HLR - Upptäcks en person med hjärtstopp ska HLR startas direkt. Den basala hjärt- och 

lungräddningen innefattar: 

- Medvetandekontroll, försök till att få kontakt med patienten. 

- Kontroll av andning. 

      -     Kontroll av karotispuls. 

      -     Vid avsaknad av andning och puls startas hjärt- och lungräddning. Riktlinjerna är två 

inblåsningar åtföljt av 30 stycken hjärtkompressioner (www.hlr.nu).  
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Tidig defibrillering 

Defibrillering i ett tidigt stadium av hjärtstoppet är den behandling med bäst resultat. 

Patientens chans att överleva är sammankopplat med detta (Almås Hallbjørg, 2001). 

Fördröjning till defibrillation ger en betydligt minskad chans att överleva ett hjärtstopp. 

(Socialstyrelsen, 2004). Vid en defibrillation stoppas det elektriska kaotiska aktiviteten i 

hjärtat, alla hjärtmuskelcellerna blir istället stimulerade till urladdning på samma gång. 

Genom denna urladdning får hjärtat en möjlighet att falla in i sin normala rytm (Grefberg & 

Johansson, 2003). 

 

Tidig medicinsk behandling 

Tidig medicinsk behandling innefattar att under- samt efter ett hjärtstopp tillföra läkemedel, 

syrgas, assisterad ventilation, möjligen respiratorbehandling och en noggrann EKG-

övervakning. Hjärnskador av skiftande svårighetsgrad drabbar ofta patienter som 

återupplivats efter ett hjärtstopp (Wikström, 2006). 

 

Kris 
Vid sjukdom uppkommer många känslor samt tankar. Sjukdomen kan förändra patientens 

självbild och livsföring drastiskt. Händelseförloppet upplevs oftast som en kris. En kris är då 

patientens psykiska tillstånd vid en yttre händelse är av sådan karaktär att denne upplever sin 

fysiska tillvaro, sociala identitet, trygghet samt andra livsmål som kraftigt hotade. Den 

traumatiska krisen indelas i fyra faser: Chockfasen, reaktionsfasen, reparationsfasen och 

nyorienteringsfasen (Cullberg, 2003). Kris vid somatisk sjukdom skiljer sig inte från kriser av 

andra orsaker. Patienten känner ofta en osäkerhet inför framtiden, vilket kan framkalla ångest. 

Krisen ställer patientens hälsa i fokus och krisens styrka avgör ofta av hur sjukdomen 

debuterar, sjukdomsdebuten kan komma plötsligt, den kan visa sig vara livshotande eller föra 

allvarliga konsekvenser med sig. Det vardagliga livet och dess stabilitet omkullkastas. Varje 

dag i sjukdomskrisen kan för patienten innebära att vistas i osäkerhet, då sjukdomsförloppet 

inte kan förutspås. Faktorer så som ålder, kön, livsåskådning och socioekonomisk status samt 

om patienten tidigare har upplevelser av sjukdom inverkar hur en sjukdomskris förlöper och 

omformas. Dessa faktorer påverkar hur patienten kommer att hantera sjukdomen och de 

förändringar i livet som följer med sjukdomen. Osäkerheten resulterar i ångest och patienten 

och dennes familj har svårt att förstå sin verklighet (Tamm, 2006). Att lära sig leva i en ny 
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livssituation är en utmaning, vilket innebär att lära sig nya saker och utveckling på nya fält för 

patienten och familjen (Almås Hallbjørg, 2001). 

 

Ny livssituation 
Hjärtsjukdom innebär oftast att patienten får förändra sin nuvarande livssituation. Sjukdomen 

kan innebära många konsekvenser för patientens liv, hälsa och livskvalité (Almås Hallbjørg, 

2001). Enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) är livsvärlden den 

värld som vi dagligen lever i. Det är inom denna värld allting upplevs. Omedvetet tolkar vi 

konstant denna värld via våra gamla erfarenheter och vår förförståelse. Vid en så stor händelse 

som ett hjärtstopp finns ofta inte de resurser eller den förförståelse som behövs för att tolka 

denna nya situation (Dahlberg et al., 2003). Det är viktigt att patienten får tid att bearbeta sina 

reaktioner i samband med hjärtsjukdomen. En central del för att kunna förändra om sin 

livssituation är att patienten får kunskap och information om sjukdomen och vilka 

konsekvenser den bär med sig i det dagliga livet (Almås Hallbjørg, 2001). Enligt 

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (2005) står det att sjuksköterskan bör 

ha en förmåga att ”informera och undervisa patienter och/eller närstående, såväl individuellt 

som i grupp med hänsyn tagen till tidpunkt, form och innehåll” (sid. 11). 
 

Omvårdnad 
Då patienten är i behov av omvårdnad, är då denne saknar sina egna resurser för att klara av 

sina egna grundläggande behov. Omvårdnadens mål är beroende av patientens situation. I en 

akut situation kan målet med omvårdnaden vara att se till att livsviktiga funktioner fungerar, 

samt skapa trygghet (Jahren Kristoffersen, 1998). Förutom patienten finns även anhöriga vars 

reaktioner, känslor och funderingar även måste ventileras och omhändertas. När en patient 

blir diagnostiserad med hjärtsjukdom ska prevention startas så snart som möjligt. Den skola 

som ofta används grundas på tertiär prevention. Där är behandling, vård och rehabilitering 

grundstenar, detta för att minska riskfaktorer, sjuklighet och förbättra akuta insatser och i 

slutändan förbättra patienters välbefinnande och livskvalité. Billing (2000) beskrev också 

Världshälsoorganisationens definition av vård av hjärtpatienter som de aktiviteter som krävs 

för att ge de bästa möjliga fysiska, mentala och sociala förutsättningarna för att återfå normal 

funktion i samhället.   

Enligt Billing (2000) är rehabiliteringen indelad i tre faser: 

  -  Fas I: det akuta omhändertagandet. 
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  -  Fas II utspelar sig då patienten lämnar sjukhuset. Det är då patienten åter jobbar för att 

uppnå de stora målen med rehabiliteringen, såsom återgång till arbetet och de stora 

livsstilsförändringarna som krävs. Denna fas pågår under tre till sex månader.  

  -  Fas III pågår resten av patientens liv. Här har vården en viktig del att spela och att verka 

som stöd för att inte patienten ska återfalla i gamla och riskfyllda vanor. Detta stöd och 

undervisning av både patient och anhöriga måste vara individuellt sammansatt beroende på 

vilken livsstil patienten har.  

 

De program som finns idag grundas på ett allsidigt rehabiliteringstänkande där den fysiska 

delen bara är en komponent. Det har visat sig viktigt med psykosociala och beteendemässiga 

förändringar, som till exempel rökavvänjning, stresshantering och kosthållning. Programmen 

riktar ofta in sig på fas två, men det är viktigt att kontinuerligt ge patient och anhöriga stöd 

under fortsättningen också (Ehrenkrona & Öman, 1994). 

 

Livskvalité 
Livskvalité kan beskrivas som individens subjektiva upplevelser av olika företeelser i sin 

livssituation. Mening, hopp, samhörighet och den egna identiteten är centrala faktorer för 

individens upplevelse av livskvalité (Jahren Kristoffersen, 1998). Som beskrivet i förra 

stycket syftar insatta rehabiliteringsåtgärder och program till att höja patientens välbefinnande 

och livskvalité. Omvårdnadsåtgärder som ges till patienten har som mål att öka välmående 

och främja hälsa. I samband med de omvårdnadsåtgärder som ges till patienten är det därför 

betydelsefullt att utvärdera hur välmående och hälsa påverkas. Ett vanligt, kanske det 

vanligaste sättet för att mäta hälsa och livskvalité, är via olika frågeformulär. Allmänna 

frågeformulär är utformade så att det kan utforska välbefinnande hos både friska och sjuka. 

Detta möjliggör att en jämförelse sedan kan göras mellan grupperna. SIP, The Sickness 

Impact Profile och SF-36, Short-form 36 är exempel på allmänna frågeformulär som utforskar 

livskvalité och hälsa (Forsberg & Wengstöm, 2003). Dessa frågeformulär har använts i flera 

av våra inkluderade artiklar tillsammans med ett antal andra mer eller mindre riktade 

frågeformulär. En sammanställning av dessa presenteras i bilaga 5. Livskvalité är unikt för 

var människa. Stiell, Nichol, Wells, De Maio, Nesbitt, Blackburn och Spait (2003) beskriver 

att hälorelaterad livskvalité innefattar olika aspekter som kan påverka hälsan såsom psykiska, 

fysiska och sociala aspekter. Den egna livskvaliteten påverkas av personens upplevelser, 
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förväntningar, tro och uppfattning. Det finns ofta en förutfattad mening om att livskvalité och 

funktion är nedsatt hos en patient som har överlevt ett hjärtstopp. 

 

Syfte 
Studiens syfte är att belysa patientens livskvalité efter att överlevt ett hjärtstopp utanför 

sjukhuset. 

 

Metod 
 

Metodval 

Metoden som användes i arbetet var en litteraturstudie. Denna metod syftar till att 

sammanställa information från tidigare gjorda empiriska studier (Forsberg & Wengström, 

2003). Sammanställningen visar på ny kunskap som kan bli användbart praktisk för 

sjuksköterskor. För att få forskningsresultaten mer lättillgängligt ute i praktiken är en 

systematisering av framforskad kunskap ett bra sätt (Friberg, 2006).  

 

Inklusionskriterier 

Kvantitativa och kvalitativa artiklar inkluderades i litteraturstudien. Inklusionskriterier var att 

artiklarna skulle vara på engelska eller svenska. Artiklarna skulle vara publicerade under åren 

1995- 2007. 

 

Sökmetoder 

Artiklar söktes i databaserna Pubmed, Cinahl, Elin@Kalmar och PsychInfo.  En vetenskaplig 

artikel presenterar en ny kunskap och är strukturerad enligt vedertagna riktlinjer. Detta gör det 

möjligt att granska studien vilket den måste bli innan publikation. En vetenskaplig artikel har 

även behandlats och bedömts av oberoende forskare vilket resulterar i att enbart material av 

ansedd god kvalitet publiceras (Friberg, 2006). Sökorden vi använde var cardiac arrest, 

quality of life och out of hospital. Sökorden användes enskilt och i olika kombinationer (se 

bilaga 3 & 4). Vi fann sökorden via att testsöka i databaserna, både genom fritextsökningar 

och via databasernas thesaurus. En kompletterande manuell sökning genomfördes efter 

granskning av valda artiklars referenslistor. Under sökningen i Pubmed hittade vi 6 stycken 

artiklar som vi tyckte motsvarade studiens syfte. Sökningen i Elin@Kalmar resulterade i 1 

PsychINFO gav inga relevanta artiklar. Sammanlagt antal artiklar slutade på 10 stycken. 
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Kvalitetsgranskning 

Artiklarna valdes ut genom att först granska dess abstrakt. Fann vi artikeln relevant 

införskaffades den. Vi läste separat igenom artikeln och granskade den med hjälp av 

granskningsmallen (se bilaga 3). Därefter träffades vi och diskuterade igenom vad vi hittat för 

att kunna bestämma om artikeln slutligen var relevant och levde upp till den standard vi ställt 

som krav för att användas. Artiklarna bedömdes med en granskningsmall som vi modifierat 

efter inspiration av Willman och Stoltz (2002). I använd mall kunde artikeln få ett poängbetyg 

som sträckte sig från 0 till 14 där 14 var bästa betyget. 1 poäng gavs för ja svar på en fråga, 

medan nej och vet ej gav 0 poäng.11 till 14 poäng gav betyget bra, 6-10 gav medel och 0-5 

gav betyget lågt. 

 

Etiskt övervägande 

Enligt Forsberg och Wengström (2003) ska en vetenskaplig artikel genomgått en etisk 

granskning för att bli godkänd. Detta för att eliminera risken för fusk men framför allt så att 

deltagarna blivit korrekt behandlade. Deltagarna har fått möjlighet att avbryta studier, vara 

informerade om anonymitet och inte blivit kränkta under studiens gång. Alla artiklar som togs 

med i studien har godkänts av olika etiska kommittéer. Detta ansåg vi som en nödvändighet 

för att en artikel skulle få vara med. 

  

Analys 

Under analysarbetet av artiklarna, som skedde separat efter vår granskningsgenomgång, 

plockades olika teman fram. Detta gjorde vi först ovetande om vad den andre hittade. När 

analysen var klar träffades vi och gick igenom vad vi kommit fram till. Här framkom det 

tydligt att båda hade funnit liknande tema i de olika studierna. Dessa diskuterades och dess 

relevans för syftet bedömdes.  
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Resultat 
Resultatet presenteras efter funna teman. Huvudtemat livskvalité är naturligt satt i fokus. 

Därefter följande teman kändes nödvändiga att inkludera då flera teman är viktiga faktorer i- 

och har stor påverkan på livskvalitén. Avsaknad av dessa skulle minska förståelsen inför 

livskvalitén som begrepp och resultatet bli ofullständiga i detta arbete. De faktorer vi 

”tematiserat” är livskvalité och påverkande faktorer på livskvalitén så som kognitiva 

funktioner, kedjan som räddar liv och dagliga livet där vi inkluderar boendeförhållande och 

arbete. 

 

Livskvalité 

Sunnerhagen Stibrant, Johansson, Herlitz och Grimby (1995) och van Alem, Waalewijn, 

Koster och de Vos (2004a) fann samma resultat i sina studier. En svag sänkning av livskvalité 

uppmättes. Även ifall en sänkning rapporterades av patienterna ansåg de sig fortfarande ha en 

acceptabel livskvalité. 

I en uppföljande studie, 15 år efter hjärtstoppet upplevdes livskvalitén som bra hos de flesta 

av patienterna. En patient upplevde dock en kraftig försämring i livskvalitén. Denna 

försämring var relaterad till patientens makas bortgång. Patienterna var i bra fysisk och 

mental kondition och hade överlag en positiv livssyn (Harve, Tiainen, Poutiainen, Maunu, 

Kajaste, Roine & Silvfast, 2006).   

Bunch, White, Gersh, Meverden, Hodge, Ballman, Hammill, Shen och Packer (2003), Saner, 

Rodriguez Borner, Kummer-Bangerter, Schuppel och Von Planta (2001) och Stiell et al. 

(2003) kom alla fram till liknande resultat. Majoriteten av deras patienter upplevde en god 

livskvalité. Vissa punkter som Stiell ansåg viktiga och påverkade resultatet var ålder, kön och 

hur fort patienten fick HLR. Tidig HLR sågs ge en bättre livskvalité hos patienterna, då även 

bibehållandet av kognitiva funktioner fanns. Bunch såg en sänkning i vitaliteten och orken 

hos sina patienter, men denna sänkning var ej tillräcklig för att påverka livskvalitén nämnvärt.  

 

Nichols, Stiell, Herbert, Wells, Vandemheen och Laupacis (1998) beskriver att de flesta 

patienter inte hade någon eller bara en svag nedsättning i livskvalitén. De förändringar som 

sågs var nedsatt känsloliv, rörlighet och kognitiva funktioner. Livskvaliteten hos patienterna 

som fått hjärtstoppet inne på sjukhus upplevde sig ha en svagt förbättrad livskvalité jämfört 

med dem som drabbats av ett hjärtstopp utanför sjukhuset. Livskvalitén visade sig vara god 

hos patienterna sex månader efter hjärtstoppet.  
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Lundgren-Nilsson, Rosen, Hofgren och Stibrant Sunnerhagen (2005) inkluderade 42 patienter 

utanför sjukhuset och 9 patienter innanför sjukhuset i sin studie. Livskvalitén föll dramatiskt 

vid insjuknandet. Förbättring sågs vid ettårsuppföljningen. De domäner som förbättrades var 

känslor, fysisk rörlighet och sömn. Vid denna tidpunkt visades en viss nedsättning i hur 

patienterna klarade av det dagliga livet. En nedsättning i de kognitiva funktionerna gav 

försämrad möjlighet att klara av ett självständigt liv. Detta gav i förlängningen en sänkt 

livskvalité. Uppskattning av livet sjönk kraftigt vid hjärtstoppet men till skillnad från 

livskvalitén så repade sig denna inte. Jämfört med normen förhöll sig dessa patienter mycket 

mer negativa till livet.  

 

Livskvalitén i en studie visade sig vara god och jämförbar med den nationella normen, dock 

var två av åtta aspekter försämrad. Dessa två aspekter var känslomässiga och fysiska 

funktioner (Horsted, Rasmussen, Meyhoff & Nielsen, 2006).  

 

Påverkande faktorer för livskvalité 

 

Kognitiva funktioner  

Kognitiva funktioner var den faktorn som påverkade livskvaliteten mest. Sänkt kognitiv 

funktion gav ofta sänkt livskvalité.  

 

Över lag visade studierna på liknande resultat. Sunnerhagen Stibrant et al. (1995) visade att 

35 % av deras patienter hade en nedsättning i sin kognitiva förmåga. Patienterna visade på en 

förändring i sitt sociala liv, alla hade slutat sitt jobb och ingen av dem bodde kvar hemma.  

Harve et al. (2006) visar att 40 % hade milda kognitiva problem och vissa minnessvårigheter. 

Detta kan dock inte direkt härledas till skadan eftersom uppföljningarna var 15 år efter 

hjärtstoppet. Då kan åldern ha orsakat dessa problem. Hälften av patienterna var kognitivt 

intakta. 10 % hade kognitiva svårigheter som under åren förvärrats avsevärt.  

 

Enligt van Alem et al. (2004a) fick 13 % försämrad psykosocial funktion och 16 % 

utvecklade kognitiva svårigheter efter incidenten. Hög ålder fördes samman med försämrad 

kognitiv, fysisk och psykosocial funktion. 

Deltagarna i Sansers studie ansåg sig inte ha någon påverkan på sina kognitiva funktioner, 

varken ångest, depression eller vitalitet var påverkade (Saner et al., 2001). 
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I Nichols studie upptäcks en liten skillnad i kognitiva funktioner mellan grupperna som fått ett 

hjärtstopp inne och utanför sjukhuset. I studien visar det sig att den grupp som fått 

hjärtstoppet inne på sjukhuset har de minsta påverkningar på sina funktioner, vilket kan 

härleda till en snabbare respons från sjukvårdskunnig personal. Stiells studie styrker dessa 

fynd som Nichol fick på de patienter som fick sitt hjärtstopp utanför sjukhus (Nichol et al., 

1998; Stiell et al., 2003).  

 

Lundgren-Nilsson et al. (2005) visade på en stor förbättring på de kognitiva funktionerna 

under dagarna 14-45. Vid dag 14 var det 59 % av patienterna som hade någon form av 

kognitivt försämrade funktioner. Vid dag 45 låg denna siffra på 26 % och vid 

ettårsuppföljningen 29 %. 

Horsted et al. (2006) visade i sin studie att 6 % av deltagarna hade en försämring av de 

kognitiva funktionerna.  

 

I van Alem, de Vos, Schmand, och Koster (2004b) studie visar det sig att 11 till 28 % drabbas 

av någon form av kraftigare form av kognitiv nedsättning medans 58 % ansågs att 

försämringen var så pass liten att den inte påverkade deras liv. 

 
Kedjan som räddar liv 

Kedjan som räddar liv sågs som ett viktigt tema eftersom denna har stor betydelse för de 

kognitiva funktionerna som i sin tur påverkar livskvaliteten. 

 

Sunnerhagen Stibrant et al. (1995) såg inget samband i ankomsttiden för ambulanserna och 

hur detta sen påverkade patienterna i sitt ADL och kognitiva funktioner. De fann ingen 

skillnad i korrelation i kognitiv funktion och start av sen avancerad livshjälp. 
I fyra studier visas vikten av att starta HLR så snabbt som möjligt. van Alems två studier, 

Nichol och Bunch går djupare in på olika faktorer som påverkar patientens livskvalité och 

kognitiva funktioner positivt efter hjärtstoppet såsom tid för start av HLR, kvalitén på HLR 

och ankomsttid av ambulansen till skadeplatsen (van Alem et al., 2004a; van Alem et al., 

2004b; Nichol et al., 1998; Bunch et al., 2003). 

I van Alems studie hittades mönster som tyder på att insättandet av kedjan som räddar liv har 

påverkan på kognitiva funktioner. Vid minimal fördröjning innan HLR sätts igång och om 
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patienten inte behöver avancerad HLR ses detta ge en bättre bibehållen kognitiv förmåga. 

Tidig HLR gav en bättre kognitiv och fysisk funktion. Då ambulansen var tidigt på plats för 

start av behandling sågs detta också ge en bättre påverkan och i dessa fall behövde majoriteten 

inte heller avancerad HLR. Var ambulansen försenad var detta ofta förenat med HLR. De 

patienter som fick avancerad HLR sågs ha en sämre kognitiv förmåga vilket författarna 

relaterar till att när avancerad HLR sattes in hade patienten redan behandlats under lång tid 

och att skador ofta i detta läge var allvarligare. HLR av ambulanspersonal gav en bättre 

kognitiv och psykosocial funktion hos patienten jämfört med HLR utfört av vittnen, detta på 

grund av kvalitén av HLR (van Alem et al., 2004a).  

Nichol et al. (1998) menar att tiden för HLR har stor påverkan på livskvalitén. Vid tidig start 

av HLR, 5 minuter eller mindre hade ingen stor negativ påverkan på livskvalitén men en 

längre försening gav en kraftig försämring. Samma sak syntes vid tiden för start av 

defibrillatorbehandling. 3 minuter eller en längre fördröjning visar också på en kraftig 

försämring. van Alem et al. (2004b) ser samma mönster när det kommer till insättandet av 

HLR. Dock skiljer sig hans fynd när det kommer till defibrillationen. van Alem hittade inga 

tecken på att en fördröjning av defibrillationen ger nedsatt kognitiv förmåga hos patienterna.   

 

Det dagliga livet 

Att patienten kan känna sig självständig, leva ett oberoende liv där denne kan fortsätta att bo 

kvar hemma och återgå till arbete visar sig i studierna förknippas med livskvalité. 

 

Sunnerhagen Stibrant et al. (1995) studie visade att ensamstående patienter löpte en högre risk 

att få flytta till ett boende efter sjukdomen.  

Behovet av hjälp i dagliga livet visade sig också vara rätt så likt i de studier som tog upp 

denna faktor. Sunnerhagen Stibrant beskriver att cirka 35 % behövde någon form av stöd, 

detta stöds också av båda van Alems (2004a, 2004b) studier och Saner et al. (2001) studie där 

deras redovisade siffror visar på 77-78 % som var oberoende. Den studie som sticker ut ur 

mängden är Lundgren-Nilssons et al. (2005). Denna visar på ett ADL beroende på upp till 43 

% hos patienterna efter ett år.  

I de studier som behandlade patienternas arbete så syntes en trend i hur många som gått 

tillbaka till arbetet. I de olika studierna skilde det sig lite åt hur många som jobbade innan 

hjärtstoppet men återgången till arbetet låg mellan 40-58 % (Sunnerhagen Stibrant et al., 

1995; Harve et al., 2006; Bunch et al., 2003 och Saner et al., 2001). I Saner et al. (2001) 

studie framkom dock att kontrollgruppen hade en lägre medelålder än patientgruppen hade, 
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55,8 respektive 60,3. Detta kan leda till att denna studie fick patientgruppen en högre frekvens 

av pensionärer som inte nödvändigtvis var pensionerade på grund av sin sjukdom. 

I Lundgren-Nilsson et al. (2005) studie skilde sig siffrorna jämfört med de andra studierna. 66 

% av patienterna jobbade innan hjärtstopp. 26 % var pensionärer och 8 % var sjukpensionärer. 

Ett år efter hjärtstoppet arbetade bara 13 %, 33 % var pensionärer och 53 % var sjukskrivna 

eller sjukpensionär.  

 

Diskussion  

 

Resultatdiskussion  

Vi såg att Sunnerhagen Stibrants resultat skilde sig mycket från resten av artiklarna. I denna 

studie visade sig livskvalitén vara kraftigt påverkad efter ett hjärtstopp. Framförallt inom den 

sociala faktorn, där deras patienter uppvisade en kraftigt ökad social isolation (Sunnerhagen 

Stibrant et al., 1995). Social trygghet är av stor betydelse. Först när någon saknar detta förstår 

denna då hur viktigt det är med denna trygghet. Tryggheten ses ofta som en positiv resurs och 

kan hjälpa patienten med sin coping (Billing, 2000). Alla dimensionerna i mätinstrumentet för 

livskvalité skiljde sig till det sämre jämfört med kontrollgruppen (Sunnerhagen Stibrant et al., 

1995). För att se vad som låg bakom detta svar granskade vi det olika mätinstrumenten som 

använts i de olika studierna, de använde återkommande mätinstrument. Så dessa såg vi inte ha 

någon effekt på resultatet. När vi studerade inklusionsgruppen såg vi att inte bara patienter 

med hjärt- och kärlsjukdom låg till grund utan även patienter som överlevt drunkningstillbud, 

kvävningsolycka, elektrifiering och alkoholintoxikation. Dessa inklusionskriterier ser vi 

skiljer sig från övriga studier och vi tror att detta kunnat påverka resultatet. Då det flesta 

studier exkluderat andra trauman som ledde till hjärtstopp kan detta vara orsaken till de olika 

resultaten.  

 

van Alem et al. (2004a) och Bunch et al. (2003) visade svag försämring men inte så pass 

mycket att livskvalitén blev oacceptabel. Harve et al. (2006) studie sträckte sig 15 år efter 

hjärtstoppet. Här upplevde alla utom en bra livskvalité. Den som upplevde försämrad 

livskvalité kunde dock härledas till att hans maka gått bort, alltså inte på grund av 

hjärtstoppet. Saner et al. (2001) visade i sin studie på en helt oförändrad livskvalité jämfört 

med innan hjärtstoppet. God livskvalité sågs även i Nichol et al. (1998), Stiell et al. (2003) 

och Horsted et al. (2006). Trots att majoriteten av patienterna ansåg sig ha en bra livskvalité 
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såg vi en trend att många ändå hade någon form av påverkan på sina kognitiva, känslomässiga 

eller fysiska funktioner (Sunnerhagen Stibrant et al., 1995; Bunch et al., 2003; Nichol et al., 

1998; Horsted et al., 2006). Saner et al. (2001) såg en trend att om patienten har en välbevarad 

mental kapacitet ses ofta en hög livskvalité hos överlevare av ett hjärtstopp. Att känna sig hel 

både fysiskt och psykiskt är viktigt för den subjektiva uppfattningen av sin livskvalité (Jahren 

Kristoffersen, 1998). 

I Lundgren-Nilssons studie beskrevs att livskvaliteten efter hjärtstoppet dramatiskt föll. En 

förbättring sågs efter ett år hos patienterna. Patienter som hade en försämrad kognitiv förmåga 

sågs ha en sämre livskvalité. Författarna beskrev att majoriteten av patienterna upplevde en 

sänkt livsglädje (Lundgren-Nilsson et al., 2005).  

 

Två artiklar som inkluderades i vår studie behandlade patienter som fått hjärtstopp både 

utanför och på sjukhuset. Vi inkluderade dessa artiklar för att se om det sågs någon skillnad i 

upplevelsen av livskvaliteten mellan dessa grupper. Nichol et al. (1998) studie visar på en 

svag skillnad mellan grupperna där gruppen som drabbats av hjärtstopp inne på sjukhuset 

hade en minimalt bättre livskvalité än de som drabbats av hjärtstopp utanför sjukhuset. Detta 

styrker tron på att kvalitén på HLR och tiden för insättande har betydelse för patientens 

framtida livskvalité vilket en majoritet av artiklarna också visat på. Den andra artikeln som 

var skriven av Lundgren-Nilsson et al. (1995) inkluderade 42 patienter utanför sjukhus och 9 

innanför sjukhus. Vi inkluderade denna artikel för att en större andel av patienterna drabbades 

av hjärtstopp utanför sjukhus. Det var intressant ur perspektivsyfte att se om denna studie 

skiljde sig gentemot de studier som utförts på enbart patienter som drabbats av hjärtstopp 

utanför sjukhus. Studien visar att livskvalitén för de här patienterna föll dramatiskt vid 

insjuknandet. Förbättring sågs vid ettårsuppföljningen. Skillnaden med den här studien var att 

författarna utforskade livskvaliteten redan vid fjorton dagar, då livskvaliteten var mycket låg. 

Vid uppföljning efter ett år, sågs däremot resultatet vara likt majoriteten av övriga studier, det 

vill säga att majoriteten av deltagarna har en god livskvalité, dock något lägre än 

referenspopulationen. Ingen av våra övriga studier har utfört tester om livskvalité så tidigt 

som fjorton dagar. Denna studie visar att livskvalité kan beräknas vara försämrad nära 

insjuknandet, men förbättras betydligt med tid. Detta kan vara relaterat till skador som 

uppkommer vid själva hjärtstoppet. Wikström (2006) nämner att hjärnan lätt drabbas av 

syrebrist under hjärtstoppet. Detta leder i sin tur till skador på hjärnan. Dessa skador kan med 

tiden läka och detta är en anledning till att livskvalitén förbättras med tiden. 
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Stiell et al. (2003) menar att den enda modifierbara faktorn för en förbättrad livskvalité är att 

HLR initieras av vittnen. Detta fynd tycker författaren stödjer vikten av HLR utbildning bland 

populationen. Detta är också ur ett ekonomiskt perspektiv viktigt eftersom utplacering och 

underhåll av defibrillatorer kostar avsevärt mer än en HLR utbildning. Bunch et al. (2003) 

studie visade dock på ett mycket bra resultat med utplacerade defibrillatorer i samhället. 

Överlevnaden ökade då med cirka 20 %. Då har vi två tydliga faktorer som enligt dessa 

författare har en stor påverkan på överlevnad och i långa loppet livskvalitén hos patienten. 

Även om defibrillation har visat sig effektivare i behandlingen av ett hjärtstopp så är det 

viktigt att fortsätta utbilda HLR till allmänheten. Det är fortfarande ett effektivt och snabbt 

sätt att börja behandla patienter på skadeplatsen då en defibrillator inte finns till hands. 

Persson (1998) beskriver att HLR ska sättas igång snabbt på en patient som fått hjärtstopp, för 

att öka chansen för överlevnad, samt för att minimera att skador uppkommer. 

 

Den egna identiteten är väldigt viktig för individens upplevelse av livskvalité (Jahren 

Kristoffersen, 1998). Möjligheten att fortsätta bo hemma efter ett hjärtstopp är stor. De studier 

som behandlat boende före och efter hjärtstoppet visar på att mellan 68-100 % av patienterna 

bodde hemma efter hjärtstoppet (van Alem et al., 2004a; van Alem et al., 2004b; Saner et al., 

2001). Under studiens gång sågs ett mönster där de som kunde bo hemma med så lite stöd 

som möjligt eller helt utan, hade en högre livskvalité och  kunde återgå till sina arbeten eller 

fortsätta med gamla fritidsysselsättningar (Sunnerhagen Stibrant et al., 1995; Harve et al., 

2006; Bunch et al., 2003; Saner et al., 2001).  

 

Metoddiskussion 

Syftet med vår litteraturstudie var att belysa patienters livskvalité efter att överlevt ett 

hjärtstopp utanför sjukhus. När vi valde att belysa patienternas livskvalité, antog vi att det 

skulle finnas mycket kvalitativ forskning inom området. Den kvalitativa forskningsmetodiken 

vill beskriva hur ett fenomen upplevs och tolkas (Forsberg & Wengström, 2003). Vi 

inkluderade både kvalitativa och kvantitativa artiklar i vår litteraturstudie, för att få ett så brett 

fält som möjlig att arbeta med. Vårt sökande efter artiklar resulterade trots 

inklusionskriterierna av valda ansatser dock bara med kvantitativa artiklar. Vi tror att det kan 

finnas nackdelar med att endast kvantitativ forskning använts. I den kvalitativa forskningen 

kan en mer specifik uppfattning ges om hur personen upplever eller erfar ett problem 

(Forsberg & Wengström, 2003). Vi tror dock att kvantitativ forskning är lättare att 

generalisera.  
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Avgränsningen har varit mellan 1995-2007. I början av vårt arbete använde vi oss av en 

avgränsning på tio år. Vi upplevde att det inte fanns så mycket forskning kring området. I 

sökandet efter relevanta artiklar ansåg vi att vi ville bredda tillgången för att få möjlighet att 

få tillgång till fler relevanta artiklar. Avgränsningen 1995-2007 användes istället, och det 

visade att det inte är så mycket tillkommen forskning inom området på de två åren. 

Utökningen gav oss dock möjlighet att inkludera ytterligare en artikel vi fann relevant för vårt 

arbete. 

Vi inkluderade enbart artiklar skrivna på engelska och svenska. Denna inklusion kan göra att 

relevanta artiklar med annat språk har missats till vårt arbete men med våra språkkunskaper 

hade vi inte kunnat granska och analysera artiklar skrivna på något annat språk än dessa.  

Kvalitetsbedömningen av artiklarna gjordes med inspiration av Willman och Stoltz (2002) 

granskningsmall. Vi modifierad om mallen för att grundmallen innehöll frågor som inte var 

relevanta för vårt syfte. För att öka tillförlitligheten i granskningen utfördes den först separat. 

Därefter diskuterade vi tillsammans utifrån de svar som vi fått på granskningsmallen om 

artikeln skulle användas eller ej. Under vårt sökningsarbete efter artiklar, använde vi våra 

sökord i olika kombinationer. När vi hade våra sökord kombinerade vi dessa på olika sätt för 

att få fram våra artiklar. Artiklarna lästes på var sitt håll och vi försökte finna olika teman som 

kunde knytas till artiklarnas resultat. Tillsammans jämförde vi sedan de olika teman vi funnit 

som vi tyckte var relevanta att ta upp. De teman som framkom var: Livskvalité och 

påverkande faktorer på livskvalité så som dagliga livet, kognitiv funktion och kedjan som 

räddar liv. Vårt syfte var att belysa livskvaliteten. Under sökningen av teman framkom inte 

bara livskvalité. Utan andra faktorer som vi ser påverkar livskvaliteten. Därför valde vi att ta 

med dessa teman.  

 

Eftersom deltagarantalen varierade så kraftigt i de olika studierna omarbetade vi alla resultat 

till procent tal. Genom att redovisa allt i procent får läsaren lättare en översikt och ser 

sambandet mellan de olika studiernas resultat.  

 

Artiklarna var gjorda från olika länder, både i Europa och i Amerika. Detta gör att studierna är 

gjorda på vitt skilda populationer inom västvärlden. Eftersom resultaten liknar varandra blir 

resultaten mer generaliserbara i denna del av världen. Vi såg en trend i att vissa författare 

återkom i flera olika studier. van Alem återkom som huvudförfattare i två studier, därför 

benämner vi den ena studien “Assessment of Quality of life and cognitive function after out-
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of-hospital cardiac arrest with successful resuscitation” för van Alem et al. (2004a) och den 

andra studien “Cognitive impairment in survivors of out-of-hospital cardiac arrest” van 

Alem et al. (2004b). Att författarna återuppkommer i olika artiklar ser vi också som att 

området inom denna forskning är relativt liten. 

 

Slutsats 
Resultaten i de studier vi har granskat visar generellt på att om den kognitiva förmågan 

bibehålls på en normal nivå upplever patienterna mestadels en hög livskvalité. Enligt 

Wikström (2006) uppkommer syrebrist snabbt i samband med ett hjärtstopp vilket i sin tur 

kan påverkar den kognitiva förmågan. Det är den här faktorn som har visat sig vara den 

enskilt viktigaste i påverkan på livskvalitén. Det är också den faktorn vi som sjuksköterskor 

och allmänhet kan påverka genom att kunna ge adekvat HLR. Överlevnad av hjärtstopp är 

beroende av länkar i kedjan som räddar liv. Kan vi påverka kvalitén i dessa länkar, till 

exempel utbildning av HLR till allmänheten och defibrillatorer utsatta i samhället, kan vi även 

i längden påverka både överlevnad och livskvalitén hos dem som drabbas av ett hjärtstopp. 

Ett sätt enligt Billing (2000) är att genomföra olika informationskampanjer där sjuksköterskor 

försöker ge allmänheten en bättre insyn och kunskap, både teoretisk och praktisk, inom HLR. 

En annan aspekt är att fånga upp patienter som har hjärt- och kärlproblematik och dess 

anhöriga i tid och då utbilda dessa i HLR och beskriva tecken på tidiga symtom. I början av 

vår studie trodde vi att vi skulle hitta mycket kvalitativ forskning inom detta område. Det 

visade sig under sökningarna att den forskning som är gjord enbart är kvantitativ. För att få en 

djupare förståelse av begreppet livskvalité och hur denna patientgrupps livskvalité har 

påverkats av hjärtstoppet efterlyser vi kvalitativ forskning.  
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Bilaga 1 Artikelmatris 

Long-term
 

O
utcom

es of 
out-of-
hospital 
cardiac arrest 
after 
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early 
defibrillation 

Titel 

B
unch, J., 

W
hite, R

., 
G

ersh, B
., 

M
everden, R

., 
H

odge, D
., 

B
allm

an, K
.,  

H
am

m
ill, S., 

Shen, W
. &

 
Packer, D

 

Författare 

Studien 
gjordes för 
att 
undersöka 
effekten 
och 
sam

bandet 
m

ellan 
snabb 
defibrillati
on , 
behandling 
och 
livskavlité.  

Syfte 

Patienter som
 

genom
lidit ett 

hjärtstopp utanför 
sjukhus orsakat av 
ventrikelflim

m
er 

och överlevt 
utskrivning från 
sjukhuset. 
Tidsram

en var 
novem

ber 1990 till 
decem

ber 2000 
och om

rådet gällde 
R

oshester, 
M

innesota m
ed 

om
kringliggande 

sam
hällen i 

O
lm

stedt C
ounty. 

U
rval 

Patienter fick svara 
på SF-36 som

 
behandlar upplevd 
livskvalité. 

M
etod 

V
id jäm

förelse m
ed 

norm
alpopulation var 

överlevnad lägre vid 5 år 
hos hjärtpatienterna. Ingen 
signifikant skillnad i 
livskvalité hittades m

ellan 
grupperna dock skilde sig 
vitalitetspoängen åt där 
hjärtpatienterna visade ett 
lägre resultat. 

R
esultat 

11 
poäng, 
B

ra 
 Poäng 

 
 
 

 



  

A
ssessm

ent of 
Q

uality of life 
and cognitive 
function after 
out-of-hospital 
cardiac arrest 
w

ith successful 
resuscitation. 
 Titel 

van A
lem

, A
., 

W
aalew

ijn, A
., 

K
oster, R

. &
 de 

V
os, R

. 

Författare 

V
ilken påverkan 

tidsperspektivet 
inom

 kedjan som
 

räddar liv har på 
livskvalitén 

Syfte 

Patienter som
 var 

18 år och äldre 
och överlevt 
utskrivning efter 
ett hjärtstopp 
utanför sjukhus. 
D

eltagare kom
 

från A
m

sterdam
 

och 
om

kringliggande 
sam

hällen. 

U
rval 

 Patienterna fick 
fylla i SIP och 
M

M
SE, vilka 

behandlar 
som

atiska, fysiska 
och psykiska 
funktioner 
 M

etod 

Livskvalitén och 
kognitiva funktioner 
har inte påverkats 
näm

nvärt hos 
hjärtpatienter 
gentem

ot population. 
K

vinnligt kön var 
dock korrelerat m

ed 
säm

re fysiskt 
funktion. En gam

m
al 

tro inom
 vården är att 

tiden det tar innan 
”chain of survival” 
sätter igång är direkt 
relaterad till graden 
av sänkt livskvalité. 
D

enna studien kan 
inte stödja den teorin. 
Författarna hittar ett 
m

önster som
 tyder på 

att m
edellång och 

lång väntan på C
oS 

har sam
m

a effekt på 
livskvalité 

R
esultat 

9 poäng, 
M

edel 

Poäng 

 



  

H
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elated 
Q

uality of Life is 
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etter for 
C

ardiac A
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Survivors W
ho 
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itizen 
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onary 
R

esuscitation. 

Long-term
 

prognosis after 
out-of-hospital 
cardiac arrest 
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ichol, 
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ells, G
., D
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M
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R
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M

eyhoff, C
. &

 
N

ielsen, S. 
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tt uttforska 

prehospitala 
faktorer som

 
påverkar 
livskvalitén hos 
patienter som

 
överlevt 
hjärtstopp utanför 
sjukhus.  

V
ar att rapportera 

överlevnad sex 
m

ånader efter 
hjärtstopp sam

t 
vilken livskvalité 
patienten då 
upplevde.  

Syfte 

Patienter över 16 
år som

 överlevt 
ett hjärtstopp 
utanför sjukhus 
m

er än 1 år. 
Patienterna hade 
en hjärt- och 
kärlsjukdom

s 
etiologi. 
Tidsrym

den var 
m

ellan 1995-
2000. 

Patienter över 18 
år som

 överlevt 
m

er än sex 
m

ånader efter ett 
hjärtstopp utanför 
sjukhus. 
Tidsrym

den var 
m

ellan 1 juni 
2002 till 31 m

aj 
2004. 

U
rval 

Studiens 
design var 
prospektiv, en 
kohortstudie. 
Patienterna 
fick svara på 
H

U
13 och 

C
erebral 

perform
ance 

C
ategory 

scale. 
D

atainsam
ling

en skedde som
 

intervju. 

Studiens 
design var 
prospektiv. 
Patienter fick 
svara på SF-
36 och 
M

M
SE. D

etta 
fick 
patienterna 
göra i sina 
hem

. 

M
etod 

Livskvalitén hos 
hjärtpatienterna skiljer sig 
inte signifikant från 
populationsnorm

en. 
Patienter som

 hade en god 
livskvalité och god 
funktionell status var 
sam

m
ankopplat m

ed att 
m

edborgare  på plats hade 
börjat m

ed H
LR

.  Patienter 
som

 överlevt är tacksam
m

a 
och lever ett relativt 
orestriktivt liv. Patienter 
som

 var 80 år eller äldre 
hade lägst livskvalité. 

 Livskvalitén hos 
hjärtpatienterna skiljer sig inte 
signifikant från 
populationsnorm

en. D
e 

fysiska och känslom
ässiga 

funktionerna var dock något 
lägre än norm

en. 
 R

esultat 

11 poäng, 
bra 

10 poäng, 
M

edel 

Poäng 
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out-of-hospital 
cardiac arrest 

Titel 

H
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Poutiainen, E., 
M
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oine, R

. O
. &

 
Silvfast, T. 

Författare 

Studien ville 
uppskatta hur 
livskvalitét 
uppfattas sam

t 
hur den 
funktionella 
statusen n var hos 
patienter som

 
överlevt över 15 
år efter sitt 
hjärtstopp. 

Syfte 

Patienterna hade 
haft ett 
ventrikelflim

m
er 

utanför sjukhus, 
Patienterna var 
över 16 år. 
Fördröjning till 
basal hjärt- och 
lungräddning fick 
ej vara m

er än 10 
m

inuter och 
avancerad 20 
m

inuter Tid till 
spontan 
cirkulation 
återkom

 fick ej 
överstiga trettio 
m

inuter. 
Tidsrym

d var 
m

ellan 1986-
1988. 

U
rval 

Studien var 
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ed 
konsekutivt 
urval. 
M

ätinstrum
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som
 användes 

var: W
echster 

M
em

ory scale , 
B

lock D
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igital 

sym
bol subtest of 

the W
echsler 

A
dult Intelligens 
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neuropsykologisk 
bedöm

ning 
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klinisk 
neurologisk 
undersökning och 
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ed en 
neuropsykolog 
och neurolog. 

M
etod 

A
tt ha överlevt ett 

hjärtstopp kan ge ett 
bra fortsatt liv över 10 
år. 
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esultat 

8 poäng, 
m

edel. 

Poäng 
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Saner, H
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R
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B
orner, E., 

K
um

m
er- 

B
angerter, A

., 
Schuppel, R

. &
 

V
on Planta, M
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Författare 

Studiens syfte var 
att utforska 
patienters, som

 
överlevt 
hjärtstopp utanför 
sjukhus, 
psykosociala 
situation och 
upplevda 
livskvalitét.  

Syfte 

Patienter som
 

överlevt 
hjärtstopp utanför 
sjukhus. 
Patienterna var 
över tjugo år och 
under 80 år. 
M

insta intervallet 
sen hjärtstoppet 
var fem

 m
ånader 

och m
ax fem

 år. 
Tidsintervall var 
m

ellan 1991-
1996. 

U
rval 

Intervjuer 
genom

fördes. 
M

ätinstrum
enten 

var: The self 
assesm

ent Test, 
The N

ottingham
 

H
ealth profile, 

The 
Psychological 
G

eneral W
ell-

being index, The 
everyday- life 
questionnaire. 

M
etod 

B
ra livskvalité upplevs 

av patienterna som
 

överlevt hjärtstopp 
utanför sjukhus. 
H

älften av patienterna i 
studien kunde återgå 
till sitt arbete. O

ro och 
depression var ej ökad 
efter hjärt- och 
lungräddning. 
Förändringar i 
känslom

ässiga 
reaktioner, 
energinivåer, fysisk 
funktion och 
söm

nm
önster visade 

sig. 

R
esultat 

12 poäng, 
B

ra 

Poäng 

 



  

The first year 
after 
successful 
cardiac 
resuscitation: 
function, 
activity, 
participation 
and quality of 
life 

Life after 
cardiac arrest; 
a retrospective 
study. 

Titel 

Lundgren- 
N

ilsson, Å
., 

R
osen, H

., 
H

ofgren, C
. 

&
 Stibrant, 

Sunnerhagen
, K

. 

Sunnerhagen
, Stibrant, K

., 
Johansson, 
O

., H
erlitz &

 
J., G

rim
by,G

 

Författare 

A
tt följa patienter 

som
 överlevt 

hjärtstopp under 
ett år för att 
kunna utvärdera 
hur kognitiva 
funktioner, A

D
L 

och 
livssituationen 
påverkats av 
sjukdom

en. 

A
tt utforska och 

bedöm
a 

livssituationen 
hos patienter som

 
överlevt ett 
hjärtstopp utanför 
sjukhus.  

Syfte 

Forskarna 
tilläm

pade ett 
konsekutivt 
urvalsm

etod. 
Patienten var 
tvungen att kunna 
svenska, vara 
m

ellan 18 och 75 
år. Studien 
pågick m

ellan 
1996 och 1999.  

A
lla som

 överlevt 
ett hjärtstopp 
utanför sjukhus 
under 
tidsperioden 
1990-1991 i 
G

öteborg. 
Patienterna var 
75 år och yngre. 

U
rval 

Studien var prospektiv. 
Patienten fick besvara 
frågeform

ulär. D
e olika 

form
ulären var: 

N
ational Institute of 

H
ealth Stroke Scale, 

M
ini M

netal State 
Evaluation, Funtional 
Independence M

easure, 
Instrum

ental A
ctivity 

M
easure. 

Intervju genom
fördes 

där patienten fick svara 
på olika frågeform

ulär. 
D

essa var M
ini M

ental 
State, Personal- och 
Instrum

ental A
D

L och 
N

ottingham
 H

ealth 
Profile. 

M
etod 

K
ognitiva funktioner 

förbättrades under året. 
A

D
L förbättrades också, 

dock bara inom
 de första 

45 dagarna, därefter 
knappt någon förbättring. 
32%

 av deltagarna fick 
bo på något slags hem

, 
enbart 13%

 gick tillbaka 
till sina jobb. 
Sam

m
anfattningsvis 

hade deltagarna m
ycket 

säm
re livskvalité än 

norm
alpopulationen i 

Sverige. 

Studien visade att dessa 
patienter ofta fick 
kognitiva påverkan, 
vilket i sin tur ledde till 
påverkan på A

D
L, 

m
ånga patienter gick 

också in i isolation. 
D

eras uppfattning av 
sm

ärta blev också ändrad 

R
esultat 

12 poäng, 
B

ra. 

13 poäng, 
B

ra. 

Poäng 

 



  

W
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C

ardiac A
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A
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Study 

Titel 

N
ichol, G

., Stiell, 
I., H

erbert, P., 
W

ells, G
., 

V
andem

heen, K
. 

&
 Laupacis, A

. 

Författare 

A
tt utforska 

livskvalitén hos 
patienter som

 
överlevt 
hjärtstopp på och 
utanför sjukhus 
och se sam

bandet 
m

ellan livskvalité 
och vikiga 
kliniska 
param

etrar.  

Syfte 

A
lla patienter 

som
 haft ett 

hjärtstopp på 
något sjukhus 
inom

 om
rådet 

runt O
ntario, 

K
anada och alla 

hjärtstopp utanför 
sjukhus i 
om

rådena 
London och 
O

ttaw
a, också i 

K
anada. D

e 
skulle vara över 
16 år och 
behandling 
startad inom

 15 
m

inuter.  
U

rvalsm
etoden 

var kohort. 

U
rval 

D
enna studie är 

en del av en 
större studie, där 
m

etoden är 
random

iserad, 
kontrollerad.  
Patienten fick 
svara på ett 
frågeform

ulär, 
H

ealth U
tilities 

Index M
ark III 

under en intervju. 

M
etod 

Trots låg 
överlevnad så var 
livskvalitén 
acceptabel.  

R
esultat 

12 poäng, B
ra. 

Poäng 
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V
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K

oster, R
. 

   Författare 

Syftet m
ed 

studien var att 
se om

 det fanns 
något sam

band 
m

ellan inom
 

vilken tidsram
 

hjärt- och 
lungräddning 
sattes igång 
och kognitiv 
påverkan på 
patienten. 

Syfte 

K
onsekutivt urval 

användes . Patienter 
som

 hade ett 
bevittnat hjärtstopp 
m

ed 
ventrikelflim

m
er 

och överlevt 
utskrivning. 
Patienterna var inte 
under 18 år. A

ndra 
exkluderingar var 
om

 hjärtstoppet från 
början var bevittnat 
av 
am

bulanspersonal, 
och om

 de redan 
fanns en kognitiv 
dysfunktion hos 
patienten. 
D

eltagarna var 
häm

tade runt 
om

rådet kring 
A

m
sterdam

. 
Tidsram

en var 
m

ellan 2000-2002. 

U
rval 

Prospektiv 
kohortstudie. 
Intervjuer  
gjordes av 
sjuksköterskan  i 
patientens hem

. 
M

ätinstrum
ent 

som
 användes var 

R
ey`s A

uditory 
V

erbal Learning 
Test. The Stroop 
C

olor test C
olor 

W
ord Test, The  

C
ontrolled O

ral 
W

ord 
A

ssociation Test,  
The sixpoint 
observer-rated 
R

ankinscale. 

M
etod 

D
e fann inga tecken 

på att sen 
deffibrillation sänkte 
den kognitiva 
funktionen. 

R
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10 poäng, 
M

edel 

Poäng 
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Manuell sökning: 
Artikel 7 hittades via manuell sökning i artikel 5 (Harve., et al. 2006). 
Artikel 8 hittades via manuell sökning i artikel 5 (Harve., et al. 2006). 
Artikel 10 hittades via manuell sökning i artikel 9 (Nichol., et al. 1999). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Bilaga 3 
Granskningsmall för kvantitativa studier inspirerat av Willman Stoltz (2006) 

Modifierad av Nilsson & Petersson (2007) 

Syfte med studien?  …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Patientkarakteristika:  Antal: ………………………………………………………………….... 

                Ålder: …………………………………………………………………... 

                                    Man/Kvinna: …………………………………………………………… 

Kriterier för inkludering: ……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

Kriterier för exkludering: ………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

Vilka mätinstrument användes?.................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………... 

    JA(1p) NEJ(0p) VET  EJ(0p) 

Urvalsförfarandet beskrivet:   □ □ □ 

Representativt urval:   □ □ □ 

Randomiseringsförfarandet beskrivet:  □ □ □ 

Passande metodval?   □ □ □ 

Tydlig frågeställning?   □ □ □ 

Bortfallsanalysen beskriven?  □ □ □ 

Bortfallsstorleken beskriven?  □ □ □ 

Adekvat statistik metod?   □ □ □ 

Etiskt resonemang?   □ □ □ 

Är instrumentet valida?   □ □ □ 

Är instrumentet reliabla?   □ □ □ 

Är resultatet generaliserbart?  □ □ □ 

Egen kritik och felkällor?   □ □ □ 

Anknytning till tidigare forskning:  □ □ □ 

 

Vilka var studiens huvudfynd? ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………............... 

 



  

………………………………………………………………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Sammanfattande bedömning av studiens kvalitet 

Bra 11-14p □  Medel 6-10p □ Dålig 0-5 □ 

Granskare sign: ……………………………………………………..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Bilaga 4 
Checklista för kvantitativ studien 

Beskrivning av studien 

Forskningsmetod  □RCT □ CCT (ej randomiserad) 

   □ Multicenter, antal center ……………. 

   □ Kontrollgrupp/er 

Patientkarakteristika  Antal…………………………………… 

   Ålder…………………………………… 

   Man/Kvinna……………………………. 

Kriterier för exkludering 

Adekvata exklusioner   □ Ja □ Nej 

Interventioner…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

Vad avsåg studien att studera? 

Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått…………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 Urvalsförfarandet beskrivet?  □ Ja □ Nej  

Representativt urval?   □ Ja □ Nej  

Randomiseringsförfarandet beskrivet?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Likvärdiga grupper vid start?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Analyserade i den grupp de randomiserades till? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Blindning av patienter?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Blindning av vårdare?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Blindning av forskare?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Bortfall     
Bortfallsanalysen beskriven?  □ Ja □ Nej  

Bortfallsstorleken beskriven?  □ Ja □ Nej  

Adekvat statisktik metod?   □ Ja □ Nej   

Etiskt resonemang?   □ Ja □ Nej  

Hur tillförlitligt är resultatet?   
Är instrumenten valida?   □ Ja □ Nej  

Är instrumenten reliabla?    □ Ja □ Nej  

 



  

Är resultatet generaliserbart?  □ Ja □ Nej  

Huvudfynd (Hur stor var effekten?, hur beräknades effekten?, NNT, konfidensintervall, 

statistisk signifikans, klinisk signifikans, power-beräkning) 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

□ Bra  □ Medel  □ Dålig 

Kommentar 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

Granskare sign: ………………………………………………………………………………… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Bilaga 5 Mätinstrument 
För att lättare följa de olika mätinstrumenten som användes i studierna beskrivs de mest 

förekommande kortfattat. 

 

Short Form 36 (SF-36) är ett standardiserat formulär som mäter livskvalité. De undersöker det 

fysiska och psykiska välmående, tillfredställelse med familjelivet, jobb, fritid och dagligt liv 

(Horsted, Rasmussen, Meyhoff & Nielsen, 2006).  

 

Mini Mental State (MMS) provet är ett screening test för att se om någon demens föreligger. 

MMS utforskar även personens förmåga att orientera sig, uppmärksamhet, lättare matematik, 

närminne och språk. Maxpoäng är 30, poäng under 24 visar tecken på demens (Horsted et al. 

2006). 

 

Cerebral Performance Categories Scale (CPC) är ett mätinstrument som utforskar patientens 

kognitiva förmågor. Den indelas i 5 nivåer. Nivå 1, den högsta nivån, innebär normal funktion 

medan nivå 5 innebär hjärndöd (van Alem, Waalewijn, Koster & de Vos, 2004a). 

 

Nottingham Health Profile (NHP) används ofta på patienter med hjärtproblematik. Den 

undersöker WHO´s begrepp av funktionshinder. De olika fälten som behandlas är fysisk 

rörlighet, smärta, sömn, social isolation, känslor och energinivå (Saner, Rodrigues, Kummer-

Bangerter, Schüppel & von Planta, 2001). 

 

Health Utility Index Mark 3 (HUI3) mäter olika funktioner såsom hörsel, tal, rörlighet, 

uthållighet, känslor och kognition. 1.0 utility poäng motsvarar perfekt hälsa och 0 

symboliserar död (Nichol, Stiell, Herbert, Wells, Vandemheen & Laupacis, 1999). 

 

Functional Independence Measure och Instrumental Activity Measure (FIM och IAM) Dessa 

två mätinstrument används för att utforska aktivitet i dagliga livet (ADL). De områden som 

behandlas är bland annat fritidssysselsättning, kognitiva och sociala funktioner, fysisk 

aktivitet och rörlighet (Lundgren-Nilsson, Rosén, Hofgren & Stibrant Sunnerhagen, 2005). 
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