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Sammanfattning  
 
Bakgrund: I Sverige drabbas årligen ca 10 000 människor av plötsligt hjärtstopp, av 

dessa räddas ca 1000 till liv. Avgörande för överlevnad är en välfungerande HLR-kedja. 

Att överleva ett hjärtstopp påverkar patienter i olika omfattning. Problemformulering: 

Ett plötsligt hjärtstopp sätter tillvaron på sin spets och kan i efterförloppet orsaka både 

fysiska och psykiska besvär. Genom att tydliggöra hur patienter påverkas efter att ha 

överlevt ett plötsligt hjärtstopp kan eftervården förbättras. Syfte: Syftet var att belysa 

patienters upplevelse av det dagliga livet efter att ha överlevt ett plötsligt hjärtstopp. 

Metod: En systematisk litteraturstudie genomfördes baserad på 13 vetenskapliga 

artiklar vilka kvalitetsgranskades. Sökning av artiklarna är genomförda i databaserna 

Cinahl, PubMed och PsycINFO. Kompletterande sökning utfördes manuellt. Analys 

gjordes utifrån Axelssons beskrivning av litteraturstudie, samt med inspiration av 

Hellgren, Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys. Resultat: Upplevelsen 

av det dagliga livet efter att ha överlevt ett plötsligt hjärtstopp varierade stort. Livet 

påverkades på flera sätt utifrån sociala, fysiska, mentala och existentiella aspekter. Till 

stor del upplevdes livet som positivt med få kvarstående symtom efter en tid. Slutsats: 

Som sjuksköterska är det viktigt att lyssna in patientens upplevelse och därigenom 

kanske medverka till att patienten accepterar sin situation. Accepteras situationen och 

någon slags mening infinner sig ökar förutsättningarna att gå vidare i livet. Genom att 

uppmärksamma upplevelsen av att det dagliga livet i högsta grad är individuellt och 

innefattar flera aspekter ökar förutsättningarna till en god omvårdnad. Varje patient bör 

bemötas utifrån sin unika livsvärld för att finna resurser och ett sammanhang i tillvaron.  

 

 

Nyckelord 

Hjärtstopp, upplevelse, dagligt liv. 
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1 Inledning  

I takt med att allt fler utbildas i hjärt- lungräddning och i och med en ökad etablering av 

hjärtstartare i samhället, räddas allt fler till liv av dem som drabbas av ett plötsligt 

hjärtstopp. Utifrån vår roll som instruktörer i hjärt- lungräddning för vårdpersonal möter 

vi praktiska, statistiska och etiska frågor. Dessa frågor har väckt tankar kring hur det 

dagliga livet upplevs för de patienter som har räddats till livet efter ett plötsligt 

hjärtstopp. För att bättre kunna möta och hantera dessa frågor ville vi fördjupa oss i 

aktuell forskning som belyser det dagliga livet efter att överlevt ett plötsligt hjärtstopp. 

Genom ökad kunskap om patienters dagliga liv kan god omvårdnad främjas. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Hjärtats fysiologi                                                                                                

Hjärtat är ungefär lika stort som en knuten hand och är placerat i bröstkorgen mellan 

lungorna, något åt vänster. Hjärtat fungerar som en pump och genom rytmiska 

sammandragningar pumpas blodet genom blodkärlen ut i kroppen. Hjärtat och 

blodomloppet har flera uppgifter i kroppen; förse kroppens celler med viktig näring, 

föra bort avfall som bildas vid ämnesomsättningen, transportera syre, sprida hormoner 

och signalsubstanser, vara en del av immunförsvaret samt hjälpa till att hålla 

kroppstemperaturen (Bjerneroth Lindström, 2005).  

2.2 Ischemisk hjärtsjukdom                                                                                      

Ischemisk hjärtsjukdom är ett samlingsnamn för ett flertal hjärtsjukdomar som orsakas 

av otillräcklig blodtillförsel till hjärtmuskeln via hjärtats kranskärl. Vanligaste orsaken 

till ischemisk hjärtsjukdom är arteroskleros vilket innebär förträngningar i kranskärlen. 

Dessa förträngningar kan leda till hjärtinfarkt, kärlkramp, arytmi, hjärtsvikt eller 

plötsligt hjärtstopp. Riskfaktorer för sjukdomen är rökning, högt blodtryck, diabetes, 

insulinresistens, höga blodfetter, tidig menopaus, manligt kön, fysisk inaktivitet samt 

psykosociala faktorer. Riskfaktorerna har genom forskning visat sig vara olika för män 

och kvinnor. Genom östrogen är kvinnor något mer skyddade än män fram till 

menopaus. Kvinnor påverkas mer av problem inom familjen, män påverkas i högre grad 

av stress inom arbetslivet, ekonomiska problem och brist på kontroll över sitt dagliga liv 

(Ericsson & Ericsson, 2008). 
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2.3 Hjärtstopp                                                                                                      

Bakomliggande orsak till hjärtstopp är i ca 65 procent av fallen ischemisk hjärtsjukdom. 

Andra orsaker kan vara förgiftning, trauma, lungsjukdom, drunkning eller andra 

hjärtsjukdomar (Wallentin, 2005). Ett hjärtstopp innebär att hjärtats pumpförmåga av 

någon anledning upphör, vilket leder till att personen förlorar medvetande och saknar 

livstecken. Tillstånd då blodförsörjningen upphör leder obehandlat till döden inom 

några minuter. Konsekvenserna för hjärnans funktion beror helt på hur snabbt 

blodförsörjningen åter kommer igång (Wikström, 2006).                                                                 

Hjärtstopp kan bero på flera orsaker och Wallentin (2005) preciserar fyra 

patofysiologiska orsaker:  

1. Ventrikeltakykardi (VT) kan vara en livshotande arytmi med över 100 slag/ min. 

2. Ventrikelflimmer (VF) innebär ett totalt elektriskt kaos i kamrarna, vilket gör att 

hjärtmuskeln arbetar osynkroniserat och tappar pumpförmågan. Detta är en 

katastrof för hjärnan som behöver syresatt blod för att fungera och leder 

obehandlat till asystoli. 

3. Asystoli innebär att all elektrisk hjärtverksamhet upphör.  

4. Pulslös elektrisk aktivitet (PEA) innebär att vänster kammare inte har kapacitet 

att bevara det systoliska trycket för en pulsvåg. Tillståndet kan övergå till 

asystoli. 

Vid ett hjärtstopp minskar överlevnadschansen med 10 procent för varje minut som går 

innan behandling startar. Det är därför livsavgörande att hjärt- lungräddning (HLR) 

inklusive hjärtstartare initieras omgående i väntan på ambulans (Svenska rådet för HLR, 

2013). Vid pågående HLR minskar det normala blodflödet till hjärnan med 70-80 

procent vilket leder till akut syrebrist i hjärnan. Komplikationer som kan uppstå efter att 

ha överlevt ett hjärtstopp orsakas av denna syrebrist och kan ge kognitiva problem som 

minnesstörningar samt hjärnskador av skiftande svårighetsgrad (Wikström, 2006; 

Wallentin, 2005). Även känslomässiga reaktioner kan uppstå efter oväntade trauman 

(Wallentin, 2005).  

2.4 Statistik                                                                                                                         

I Sverige drabbas årligen ca 10 000 av plötsligt hjärtstopp, av dessa räddas ca 1000 till 

liv. I mer än 90 procent av fallen uppnås en god cerebral funktion efter överlevnad. 

Andelen överlevande efter 1 månad har ökat från 4-5 procent år 2000 till 10,4 procent år 
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2011. Ökningen är bland patienter som drabbats av ventrikelflimmer, vilket gäller 1/3 

av alla rapporterade fall av plötsliga hjärtstopp. Statistik visar att medianåldern bland 

överlevare är 71 år, och 2/3 av de som drabbas och där HLR påbörjas är män. Faktorer 

som påverkat denna ökning i överlevnad tros vara att i fler fall än tidigare har HLR 

påbörjats innan ambulans är på plats. I ungefär hälften av de bevittnade hjärtstoppen 

sker larm inom två minuter (Svenska Hjärt-lungräddningsregistet, 2012). En tendens till 

tidigt larm utifrån symtom på hjärtinfarkt gör att ambulans oftare kommer till platsen 

innan hjärtstoppet inträffat (Svenska rådet för HLR, 2013).  

2.5 Hjärt – lungräddning (HLR)     

En förutsättning för överlevnad vid ett hjärtstopp är tidig initiering av HLR, och att en 

elektrisk strömstöt från en hjärtstartare ges så snart som möjligt. En elektrisk strömstöt 

är möjlig att ge då hjärtstoppet orsakats av ett ventrikelflimmer eller ventrikeltakykardi. 

HLR gör att blodet manuellt pumpas runt i kroppen, och genom strömstöt från 

hjärtstartaren kan det elektriska kaoset i hjärtat avbrytas. Detta kan leda till att hjärtat 

återfår sin normala rytm och pumpförmåga (Svenska rådet för HLR, 2013). De 

internationella riktlinjerna för utförande av HLR utarbetas av American Heart 

Association (AHA) och European Resuscitation Council (ERC). De ligger till grund för 

de nationella riktlinjer vilka utarbetas av Svenska rådet för hjärt-lungräddning. Dessa 

gäller på samtliga svenska sjukhus och som riktlinjer för allmänheten. Riktlinjerna 

sammanfattas i konceptet ”kedjan som räddar liv” och består av: 

1. Varningssignaler och tidigt larm, vilket innebär både larm till 112 och att 

kalla på hjälp så snart medvetslöshet och ingen eller onormal andning 

konstaterats. 

2. Tidig HLR, påbörja omedelbart HLR, ge 30 kompressioner och därefter 2 

inblåsningar. Syre tillförs och pumpas runt vilket skyddar hjärnan och andra 

organ från skador. Tidig HLR ökar chansen att lyckas med defibrillering 

med tre gångerTREFALDIGT jämfört med att HLR ej initierats.  

3. Tidig defibrillering, enbart HLR startar inte ett stillastående hjärta. 

Hjärtstartare som levererar en strömstöt kan vid VF och VT återstarta 

hjärtat. Levereras strömstöten inom några få minuter ökar chansen för 

överlevnad markant.  

4. Vård efter hjärtstopp, (A-HLR) utförs på sjukhus och är viktig att snabbt 

initiera. Tidig medicinsk behandling innefattar att under och efter ett 

hjärtstopp tillföra läkemedel, syrgas, assisterad ventilation, möjligen 
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respiratorbehandling och en noggrann EKG-övervakning. Behandlingen kan 

även innebära nedkylning för att minska risken för hjärnskador, eller 

kranskärlsröntgen och ballongvidgning för att säkerställa hjärtats cirkulation 

(Svenska rådet för HLR, 2013). 

Vid en väl fungerande och effektiv kedja ökar chansen till överlevnad markant, 

fördröjning av någon länk kan leda till att överlevnad och återhämtning äventyras 

(Svenska rådet för HLR, 2013).  

2.6 Kris                                                                                                                            

Begreppet kris kommer från grekiskans krisis och betyder avgörande vändpunkt, 

ödesdiger förändring och plötslig omvälvning. Det innebär att det hänt något allvarligt 

som gör att situationen upplevs ogreppbar. En kris kan utlösas av psykiska 

påfrestningar, anhörigs bortgång eller att något annat oförutsätt inträffar. Det är både en 

reaktion på det som inträffat och en anpassning till den nya situationen. Upplevelsen av 

ett akut sjukdomstillstånd innebär ett hot och en känslomässig belastning. 

Krisreaktioner är viktigt att förhålla sig till som sjuksköterska i kommunikation med 

patienten (Cullberg, 2006). Kriser med utgångspunkt i sjukdom och skador är 

traumatiska och kan förstärkas i samband med livskriser. Krisen genomgår ett naturligt 

förlopp, reaktionerna förändras över tid då möjlighet till bearbetning och förståelse 

finns. Första reaktionen är att händelsen är ofattbar och svår att ta till sig. Detta kan göra 

att patienten utåt sett verkar lugn men har ett kaotiskt inre. Efter hand, trots 

overklighetskänsla, förstås det ofattbara vilket kan vara känslomässigt och tankemässigt 

förvirrande. Det kan vara svårt att acceptera den påtagliga förändring som plötsligt 

uppstått. Ångest, rädsla och nedstämdhet är vanliga reaktioner den första tiden efter ett 

hjärtstopp (Widman, 2011). Då katastrofala händelser som akut sjukdom inträffar kan 

livet trasas sönder och bli kaotisk. En reparation innebär att integrera händelsen för att 

åter uppleva tillvaron som meningsfull (Ternestedt & Norberg, 2009). Sjuksköterskan 

kan vara behjälplig genom att tillsammans med patienten utifrån diagnos tolka kroppens 

reaktion. Arbetet innebär att med stort tålamod lyssna på en berättelse som till en början 

kan vara kaotisk för att så småningom bli mer sammanhängande och begriplig. Att få 

berätta sin livshistoria kan hjälpa patienten att uppleva en ny mening genom att finna 

tröst och sammanhang (Cullberg, 2006). 
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2.7 Omvårdnad 

Individer i ett samhälle behöver omvårdnad för att kunna överleva. Det akademiska 

ämnet omvårdnad utvecklas ständigt utifrån samhällets krav och förväntningar, samt 

genom frågor som väcks och prövas inom vetenskapen. Omvårdnaden bestäms dels av 

patientens objektiva hälsotillstånd och dels av patientens situation som helhet. Utifrån 

ett patientperspektiv handlar omvårdnad om att tillgodose basala fysiska, psykiska, 

sociala och andliga behov vid sjukdom och ohälsa, samt att förebygga ohälsa. De 

centrala begreppen inom omvårdnad är hälsa, människa, miljö och omvårdnad 

(Ternestedt & Norberg, 2009). Utifrån dessa begrepp utformas omvårdnaden olika 

beroende på hur vårdaren tolkar innebörden av begreppen, exempelvis synen på hälsa 

(Thorsén, 1997). Hälsa är ett komplext begrepp och dess upplevelse kan variera med 

stunden och situationen, där god hälsa inte utesluter att en person har en svår sjukdom 

(Eriksson, 2000). WHO (1948) definierar hälsa som ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom. Hälsa har även beskrivits 

som någonting naturligt och ursprungligt (Eriksson, 2000). Begreppet hälsa är 

mångdimensionellt och kan relateras till livskvalitet och välbefinnande (Hedelin, 

Jormfeldt & Svedberg, 2009). Ohälsa kan relateras till hinder som genom större eller 

mindre framgång försökts bemästras. Anknytning till hälsobegreppet finns i sjukvårdens 

mål (Eide & Eide, 2008).  

 

2.8 Vårdrelation 

En god vård kan erbjuda lindrat lidande och ökat välbefinnande, och den är helt 

beroende av att det finns någon form av fungerande mellanmänsklig relation mellan 

vårdpersonal och patient. Utvecklande av en god relation mellan sjuksköterska och 

patient utgör grunden för att ett förtroende skapas. Detta förtroende kan leda till 

reflektion och värdering av problem vilket kan öppna upp för nya möjligheter. 

Sjuksköterskans förmåga att respektera, acceptera och engagera sig underlättar för 

patienten att öppna sig och berätta om sina upplevelser (Dahlberg, Segersten, Nyström, 

Suserud & Fagerberg, 2009). Förutsättningen för att kunna ge en professionell vård är 

att sjuksköterskan har ett praktiskt kunnande, är pedagogisk och kan göra kliniska 

bedömningar. Det är även viktigt att vara öppen för ett samarbete genom att skapa en 

god relation och stärka patienten utifrån dennes situation. En god vårdrelation bygger på 

att lyssna, vara uppmärksam, närvarande och engagerad på ett ansvarsfullt och 

professionellt sätt. Ur ett etiskt perspektiv är det sjuksköterskans ansvar att inte ge 
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patienten fullständig befrielse från delaktighet i en moralisk relation (Henriksen & 

Vetlesen, 2001; Logstrup, 1994).  

Avgörande i förståelsen för patienten är kommunikationen mellan patient och 

sjuksköterska. Kommunikationen är ett sätt att lära känna, förstå och möta individens 

behov för att kunna bemästra sjukdom. Dessa mellanmänskliga relationer kan underlätta 

för patienten att finna mening i situationen (Eide & Eide, 2008). En god kommunikation 

förutsätter att sjuksköterskan har goda kommunikationsfärdigheter vilket i sig anses 

vara en livslång process. Kommunikation innebär, att det sker ett utbyte av olika 

signaler mellan människor. En signal skickas från en person till en annan som tolkas 

och besvaras genom att skicka en ny signal. Tolkningen beror på i vilken situation 

mottagaren befinner sig, vilken signal som skickas, samt hur dess utformning ser ut 

(Baggens & Sandén, 2009). Arbete med människor kräver en attityd präglad av 

öppenhet och mottaglighet för andras behov. Brist på en fungerande kommunikation i 

hälso- och sjukvården orsakar risker och kan leda till att patienten skadas (Eide & Eide, 

2008). Genom att försöka förstå patientens upplevelse kan behoven tolkas (Birkler, 

2008). I Nordstedt ordbok (1997) definieras upplevelse som att uppfatta och värdera på 

ett känslomässigt och inte ett rationellt plan.  

 

2.9 Teoretisk referensram  

Nedan följer en presentation av omvårdnadsteorier som ansågs kunna vara intressanta 

referensramar att relatera till, för att öka förståelsen av patientens upplevelse av den 

unika situationen i det dagliga livet efter ett plötsligt hjärtstopp. 

 
2.9.1 Joyece Travelbee  

Enligt Travelbee (1971) är omvårdnad en mellanmänsklig process, där betydelsen av en 

personlig kommunikation mellan patient och sjuksköterska lyfts fram. Omvårdnaden är 

en mellanmänsklig process mellan friska och sjuka individer. Patienter lyfts fram som 

en unik individ och kritik riktas mot begreppen ”patient” och ”sjuksköterska”, vilket 

anses kunna dölja det unika i individen. Det är viktigt att fokusera på det unika och 

personliga och inte på sjukdom eller tillstånd. Omvårdnaden uppnår sitt syfte genom att 

etablera en mellanmänsklig relation mellan konkreta personer. Det är sjuksköterskan 

som ansvarar för att relationen etableras och upprätthålls, men hon/han kan inte göra 

detta ensam. Relationen bör vara ömsesidig, och förutsättningen för det innebär att båda 

parter reagerar på den andres mänsklighet. Utifrån Travelbees teori vet varken patient 

eller sjuksköterska något om hur den andre individen är vid det första mötet, vilket gör 
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att båda parter har förutfattade meningar om varandra. Sjuksköterskan behöver då ta ett 

steg tillbaka för att kunna upptäcka den unika individen i personen hon har framför sig. 

Sjuksköterskans uppgift är att se patienten som en unik, oersättlig individ och att till 

patienten utveckla ett människa-till-människa-förhållande, för att kunna möta patientens 

behov och därigenom uppfylla syftet med omvårdnaden (Kirkelvold, 2000). 

 

2.9.2 Aron Antonovsky 

Antonovsky (2005) menar att känslan av sammanhang (KASAM) är avgörande för hur 

en människa reagerar i stressfyllda situationer. Livssituationer och händelser som finns 

med sedan barndom, ungdom och tidigt vuxenliv lägger grunden till förutsägbarhet och 

känslan av sammanhang. Begreppet KASAM beskrivs utifrån tre centrala komponenter 

d.v.s tillvarons begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet (Antonovsky, 2005; 

Westlund & Sjöberg, 2005). Antonovsky hävdar att med en stark känsla av 

sammanhang kan svårigheter upplevas som begripliga och hanterbara. Situationen möts 

då på ett aktivt sätt och med inställningen att övervinna problemet. Modellen fokuserar 

på ett samband mellan känsla av sammanhang i relation till problemhantering och hälsa. 

Begriplighet handlar om kognitiv förståelse för händelser och skeenden. Det är viktigt 

att ha en översikt över den aktuella situationen och veta vad som händer och varför. 

Genom visshet skapas en grundläggande och viktig känsla av trygghet vilket ökar 

möjligheten att kontrollera tillvaron. Upplevelsen av meningsfullhet ökar motivationen 

att kämpa, hålla ut och anstränga sig. Det avgörande är hur upplevelsen av situationen 

kan bli meningsfull, trots att den kan vara svår. Hanterbarhet inbegriper inflytande och 

möjlighet att påverka sin situation. Detta innebär inte nödvändigtvis att klara situationen 

på egen hand utan att istället veta att det finns resurser till förfogande för att hantera 

situationen. Upplevelsen av hanterbarhet ger känslan av att situationen går att 

övervinna, att den till viss del är förutsägbar, och att det finns en tilltro till att få den 

hjälp som krävs. KASAM utgår från en djupt rotad livsinställning och är stabil i vuxen 

ålder. Känslan kan dock förstärkas eller försvagas utifrån nya livshändelser. Genom att 

hjälpa patienten att göra situationen begriplig, meningsfull och hanterbar kan 

sjuksköterskan stärka patientens känsla av sammanhang (Antonovsky, 2005). 

2.10 Kompetensbeskrivning                                                                                             

I sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2005) står beskrivet att 

sjuksköterskan ska utgå från en humanistisk värdegrund. International Council of 

Nurses (ICN) antog den första etiska koden för sjuksköterskor 1953. Svensk 
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sjuksköterskeföreningen har översatt den etiska koden till svenska vilken innefattar fyra 

grundläggande ansvarsområden; att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa 

hälsa och att lindra lidande. I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor beskrivs tydligt att 

god omvårdnad ska ges till alla människor. Respekt för mänskliga rättigheter, rätten till 

liv och värdighet ska ligga till grund för vården. Arbetet ska bygga på vetenskap och 

beprövad erfarenhet och även präglas av ett etiskt förhållningssätt. Detta utförs i 

enlighet med de lagar, författningar och andra riktlinjer som finns (Swenurse, 2005). I 

Hälso- och sjukvårdslagen paragraf 2 (1982:763) framgår det att målet för hälso- och 

sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska 

ges med respekt och värdighet för den enskilde människan och utifrån alla människors 

lika värde. Hälsofrämjande insatser ses som en självklar del i dagens hälso- och 

sjukvård. Det är inte tillräckligt att bota och lindra sjukdom, utan fokus ligger även på 

det hälsofrämjande arbetet (Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 2009).  

3 Problemformulering 

Av de ca 10 000 människor som årligen drabbas av hjärtstopp, räddas ca 1000 till liv 

(Svenska hjärt-lungräddningsregistet, 2012). Ett plötsligt hjärtstopp sätter tillvaron på 

sin spets och kan i efterförloppet orsaka både fysiska och psykiska problem. Situationer 

som uppstår plötsligt kan vara hotande och leda till både positiva och negativa 

upplevelser för patienten (Cullberg, 2006). En stor del av sjuksköterskans 

yrkesutövande innebär möten med människor i olika omvårdnadssituationer. I 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ingår förmågan att kommunicera 

med patienter på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt (Socialstyrelsen, 2005). 

Travelbee (1971) framhåller vikten av att bortse från sin egen förförståelse för att kunna 

möta patienten utifrån dess unika upplevelse. Genom att som sjuksköterska hjälpa 

patienten att stärka känslan av sammanhang blir situationen mer begriplig, meningsfull 

och hanterbar (Antonovsky, 2005). Genom att belysa hur patienter upplever det dagliga 

livet efter att ha överlevt ett plötsligt hjärtstopp hoppas vi kunna få en ökad förståelse 

för denna situation.  

 

4 Syfte 

Syftet var att belysa patientens upplevelse av det dagliga livet efter att ha överlevt ett 

plötsligt hjärtstopp. 
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5 Metod  

Metod för arbetet har varit en systematisk litteraturstudie vilket innebär att systematiskt 

söka, kritiskt granska och sammanställa vetenskapliga artiklar utifrån aktuellt syfte. 

Initiala sökningar med fritext utfördes i aktuella databaser. Denna initiala sökning 

genomfördes även för att få en överblick över databaserna och dess funktioner. De 

efterföljande systematiska sökningarna genomfördes utifrån Forsberg & Wengström 

(2008) under tidsperioden jan-feb 2013 i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. 

Kontakt togs initialt med forskare i aktuellt ämne (J. Israelsson personlig 

kommunikation, 6 februari, 2013).  

 

5.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

Det inkluderade vetenskapliga materialet återfanns i databaserna Cinahl, PubMed och 

PsycINFO. Samtliga artiklar var peer reviewed, vilket är en hjälpfunktion som visar att 

artikeln är bedömd utifrån den standard och de kriterier som gäller för publicering i en 

vetenskaplig tidskrift (Östlundh, 2006). I PubMed var materialet granskat via Ulrich´s 

periodicals directory, vilket är ett hjälpmedel för att testa huruvida aktuell artikel är 

vetenskaplig. Det vetenskapliga materialet var publicerat 2002-2013. Resultatet i 

utvalda artiklar baserades på information om vuxnas (över 18 år), upplevelse av att ha 

överlevt ett plötsligt hjärtstopp. Det material som ej ansågs relevant utifrån aktuellt syfte 

exkluderades. På grund av språkliga begränsningar söktes enbart material publicerat på 

svenska och engelska. Såväl artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats relevanta i 

relation till syftet inkluderades. 

 

5.2 Sökprocess och urval  

Inför sökning i databaser användes Svensk MESH (medicinsk ordlista 

svenska/engelska) för att översätta adekvata sökord relaterat till syftet, såsom 

hjärtstopp/heart arrest och livskvalitet/quality of life. Via universitetsbibliotekets 

hemsida användes ämnesguiden Hälso- och vårdvetenskap för att komma fram till 

nämnda hjälpmedel för översättning. I databasen Cinahl användes både MeSH-termer, 

databasens förslag på ämnesord och fritextsökningar. Inför sökning i PsycINFO 

nyttjades Thesaurus för att hitta adekvata sökord relaterat till syftet, samt i PubMed 

användes ämnesord via Mesh databases. Efter en kartläggning av sökord, användes 

sökoperatorn ”AND” för att kombinera och specificera sökningen. Olika kombinationer 
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av de valda sökorden testades och resulterade slutligen i att de artiklar vi redan fått 

träffar på återkom, men inga nya tillkom (bilaga I). 

Initialt söktes vetenskapliga artiklar skrivna mellan 2003-2013, då en systematisk 

litteraturstudie bör baseras på aktuell forskning (Forsberg & Wengström, 2008). 

Sökningen resulterade i övervägande artiklar utifrån kvantitativ ansats. Kontakt togs 

därför med bibliotekarie för handledning vilket resulterade i att sökningen utökades till 

2002-2013. Nya sökord exempelvis qualitative research, patient experience, 

phenomenological study lades till i sökprocessen i syfte att hitta ytterligare kvalitativa 

artiklar. Underlaget av kvalitativa artiklar visade sig generellt vara lågt, varför 

sökresultatet övervägande består av kvantitativa artiklar. Titlar lästes och vid intresse 

för aktuellt syfte lästes abstrakt för att få ytterligare inblick, och visade det sig vara av 

värde lästes hela artikeln och bedömdes då som aktuell eller inte. Följande 

sammanställning representerar sökträffar i tre databaser av vilka flertalet artiklar 

återkom upprepade gånger. Sammantaget framkom 1439 titlar, 110 abstrakt och 46 

artiklar. Denna initiala sökning har genomförts av båda författarna. Därutöver 

genomfördes en manuell granskning utifrån de funna artiklarnas referenslistor för att 

erhålla ett så heltäckande resultat som möjligt. Slutligen återstod 13 relevanta artiklar 

varav 11 utgick från kvantitativ ansats och 2 utifrån kvalitativ ansats. Samtliga artiklar 

hade västerländskt ursprung. 

 

5.3 Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskning har genomförts enligt Forsberg & Wengströms (2008) instrument 

på 13 vetenskapliga artiklar med kvantitativ och kvalitativa ansats (bilaga II). Frågorna 

poängsattes för att bedöma artiklarnas kvalitet. Enligt Willman, Stoltz & Bathzevanis 

(2006) utformade procentsats värderades artiklarnas kvalitet till låg, medel och hög. En 

procentsats mellan 60-69 procent motsvarar låg kvalitet, 70-79 procent motsvarar medel 

och 80-100 procent motsvarar hög kvalitet.  

 

5.4 Dataanalys   

Metoden baserades i huvudsak på Axelssons beskrivning av forskningsprocessen i en 

systematisk litteraturstudie, där förfarandet framgår enligt nedan (Axelsson, 2008). 

Analysförfarandet är inspirerat av kvalitativ innehållsanalys (Hällgren Graneheim & 

Lundman, 2008). Artiklarna lästes noggrant upprepade gånger av båda författarna, så 

kallad naiv läsning, då stödanteckningar skrevs fortlöpande. Därefter analyserades 
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resultaten, och parallellt med detta gjordes systematiska noteringar kopplade till aktuellt 

syfte. I nästa skede sammanstrålade författarna för att jämföra noteringar och upprätta 

artikelmatris. Denna översikt användes sedan i den fortsatta analysen. Utifrån 

noteringarna och syftet plockades teman från artiklarna ut. Materialet bröts ner i delar 

för att sedan sammanställas till en ny helhet (Axelsson, 2008).  

Samtliga kvantitativa artiklar innehöll text och tabeller som behandlades på samma sätt 

som ovan (Axelsson, 2008). Således, både kvantitativa och kvalitativa artiklar 

analyserades och bearbetades utifrån en så likvärdig process som möjligt (Knafl & 

Whittemore 2005).  

 

5.5 Forskningsetiska överväganden  

Innan en systematisk litteraturstudie påbörjas bör forskningsetiska övervägande göras 

(Forsberg & Wengström, 2008). Diskussioner om detta fördes innan studien påbörjades 

och har fortsatt under hela arbetsprocessen. Avsikten har varit att granska materialet så 

förutsättningslöst som möjligt och att försöka lägga förförståelsen åt sidan. De 

inkluderade artiklarna som finns med i denna litteraturstudie är godkända av etiska 

kommittéer eller har ett etiskt resonemang. Alla artiklar som ingår är redovisade i 

artikelmatrisen (bilaga III). Litteraturstudien presenterar alla resultat valda utifrån 

aktuellt syfte, då det är oetiskt att endast presentera de artiklar som stöder egna åsikter 

(Forsberg & Wengström, 2008). Artiklar har inte heller medvetet undanhållits eller 

uteslutits. Resultatet genomarbetades noggrant för att undvika förvrängning. 

 

6 Resultat  

Upplevelsen av det dagliga livet efter ett hjärtstopp varierade stort. Variationerna var 

relaterade till ålder, kön och individuella förutsättningar. Utifrån litteraturstudiens 

ingående artiklar redovisas nedan kategorierna fysiska-, sociala-, mentala- och 

existentiella aspekter med underkategorierna kognitivt och emotionellt (mentala 

aspekter), livet och döden (existentiella aspekter).  

 

6.1 Fysiska aspekter 

Den fysiska funktionen i form av hälsa, förflyttning och personlig hygien var flitigt 

granskat i artiklarna. Försämrad fysik ledde till begränsningar i det dagliga livet, vilket 

skapade funderingar över hur förmågorna kom att se ut i framtiden (Bremer, Dahlberg 

& Sundman, 2009). I kontrast till detta påvisades att mer än hälften av deltagarna i en 
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studie inte hade någon fysisk nedsättning avseende gångförmåga och självständighet i 

det dagliga livet (Granja, Cabral, Pinto & Costa-Pereira, 2002). Kvinnor var mer 

drabbade av nedsatt fysisk funktion (van Alem, Waalewijn, Koster & de Vos, 2004b), 

medan män hade ett större hjälpbehov vad gällde personlig hygien (Wachelder, 

Moulaert, van Heugten, Verbunt, Bekkers & Wade, 2009). Åldern visade sig vara av 

betydelse då äldre upplevde större begränsningar både i den fysiska förmågan och hälsa 

(van Alem et al., 2004b, Wachelder et al., 2009). Kroppslig smärta förekom och 

varierade, från ingen till svår smärta. Över tid ökade självständighet i det dagliga livet 

(Harve, Poutianinen, Maunu, Kajaste, Roine & Silfvast, 2007). Sex månader efter 

hjärtstoppet visade det sig att de flesta av deltagarna hade en god fysisk hälsa och levde 

ett relativt obegränsat liv (Bremer et al., 2009). 

 
6.2 Sociala aspekter 

Beskrivningar av hur det sociala livet påverkades varierade mellan artiklarna. I en studie 

(Wachelder et al., 2009), framkom att merparten upplevde en lägre delaktighet i 

samhället än kontrollgruppen, och att män och äldre hade en lägre funktionsnivå 

gällande delaktighet i samhället. I en annan studie (Saner, Rodriguez, Kummer-

Bangerter, Schuppel & von Planta, 2002) påvisades inga större skillnader före och efter 

hjärtstoppet gällande parametrar för social isolering. Den sociala förmågan förbättrades 

från två veckor till tre månader efter hjärtstoppet, men efter dessa tre månaderna och 

upp till ett år visades ingen signifikant förändring (Lundgren-Nilsson, Rosén, Hofgren 

& Stibrant Sunnerhagen, 2005). Arbetssituationen förändrades inte utan var som 

tidigare (Harve et al., 2007), eller också reducerades antalet arbetstimmar (Wachelder et 

al., 2009). En återgång till arbete visade sig ge stabilitet, tydlighet och en känsla av 

sammanhang kunde infinna sig. Sociala relationer var av betydelse för upplevelsen av 

sammanhang. Stöd och vård från närstående, sjukhuspersonal och ambulanspersonal 

visade sig vara viktigt (Bremer et al., 2009). 

Livskvalitet i form av funktionella förmågor som syn, hörsel och tal var reducerade till 

en början men upplevdes förbättrade över tid (Bremer et al., 2009; Lundgren-Nilsson et 

al., 2005). Samtidigt som livskvaliteten ett år efter hjärtstoppet visade sig vara samma 

som vid insjuknandet eller sämre (Granja et al., 2002), kunde förbättringar ses i ett 

längre perspektiv (Harve, Poutianinen, Maunu, Kajaste, Roine & Silfvast, 2007; 

Lundgren-Nilsson et al., 2005). Livskvaliteten tenderade att höra samman med 

patientens ålder, då den upplevdes bättre bland patienter under 65 år (Stiell, Nichol, 

Wells, De Maio, Nesbitt, Blackburn & Spaite, 2003) och sämre bland patienter över 65 
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år (Wachelder et al., 2009). Det fanns skillnader i upplevd livskvalitet mellan könen, där 

män i jämförelse med kvinnor upplevde högre livskvalitet (Stiell et al., 2003; 

Wachelder et al., 2009). Skillnader uppmärksammades mellan kontrollgrupp och 

överlevare vad gällde upplevd livskvalitet (Stiell et al., 2003). En studie med 

kontrollgrupp av friska individer påvisade, att överlevarna upplevde sämre livskvalitet 

(Saner et al., 2002), medan ingen skillnad påvisades i en annan studie i förhållande till 

kontrollgrupp (Torgersen, Strand, Bjelland, Klepstad, Kvåle, Soreide, Wentzel-Larsen 

& Flaatten, 2010). I studien av Stiell et al. (2003) framkom, att ett fåtal av deltagarna 

beskrev livet efter hjärtstoppet som ett tillstånd värre än döden, medan hälften upplevde 

en hög grad av livskvalitet. 

 

6.3 Mentala aspekter 

6.3.1 Kognitivt 

Kognitivt status var frekvent undersökt i artiklarna, och det påvisades en stor spridning 

av kognitiv funktion. Tomheten som uppstod i samband med minnesluckan efter 

hjärtstoppet gjorde att patienterna hade svårt att få ett sammanhang i situationen 

(Bremer et al., 2009). Kognitiva nedsättningar fanns under hela första året men 

förbättrades över tid för de flesta deltagarna (Lundgren-Nilsson et al., 2005; Hofgren, 

Lundgren-Nilsson, Esbjörnsson & Sunnerhagen, 2008). I flera av studierna påvisades ett 

lågt antal patienter med nedsatt kognition (van Alem et al., 2004b; van Alem, de Vos, 

Schmand, & Koster, R, 2004a; Torgersen et al, 2010; Wachelder et al., 2009; Horsted, 

Rasmussen, Meyhoff & Nielsen, 2007). Harve et al. (2007) påvisar dock i en 

longitudinell studie en ökning av kognitiva symtom, där hälften av deltagarna påvisade 

kognitiva brister. I en studie av van Alem et al. (2004a) framkom att överlevare hade 

mer kognitiva symtom. En skillnad mellan män och kvinnors kognitiva funktionsnivå 

visades i en studie, där kvinnor hade minde kognitiva symtom än män (van Alem et al., 

2004b), medan männen i en annan studie påvisade mindre kognitiva symtom än 

kvinnorna (Wachelder et al., 2009). Hög ålder ökade inte risk för nedsatt kognition (van 

Alem et al., 2004b). Däremot visade det sig att en påverkande faktor för försämrat 

kognitivt status var fördröjd initiering av HLR (van Alem et al., 2004b). De som fick 

HLR innan ambulans var på plats hade bättre kognitiva förutsättningar (van Alem et al., 

2004a). Det framkom även att de som inte behövde assistans för fria luftvägar eller 

kontinuerlig tillförsel av läkemedel i efterförloppet hade en signifikant bättre kognitiv 

funktion efter hjärtstoppet (van Alem et al., 2004b).  
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6.3.2 Emotionellt 

Flera patienter upplevde stor oro och rädsla efter hjärtstoppet. Trots detta var de tvungna 

att lära sig hantera dessa känslor för att kunna återgå till det dagliga livet. Det var viktigt 

att möta hoten genom utforskande av och i någon slags försoning med den förändrade 

kroppen. Krisen som uppstod i samband med brist på kontroll och sammanhang 

medförde ett lidande präglat av rädsla och oro. För att bearbeta krisen upplevde 

patienten behov att gå igenom händelsen vid upprepade tillfällen (Bremer et el., 2009). 

Kvinnorna i studien som hade barn var de som hade svårast att släppa sitt tidigare liv 

och acceptera vad barnen utsatts för. Kvinnorna hade även svårt att leva fullt ut och 

upplevde att de levde till hälften. Hjärtstoppet fanns som ett ”spöke” och hindrade dem 

från planer som att skaffa familj och barn. De upplevde att de gav upp en del av sig 

själva genom att avstå från moderskap (Palacios-Cena et al., 2011). Krisen som uppstod 

skapade ilska, posttraumatisk stress, depression, förvirring och ångest, känslor som var 

påtagliga den första tiden men som avtog successivt under första året. Ilskan var stark 

första tiden och blev antingen högre över tid eller avtagande. Det fanns en frustration 

över att tvingas att börja om, att inte kunna fortsätta leva från den punkt man var vid 

innan händelsen (Bremer et al., 2009; Palacios-Cena et al., 2011). Reaktioner i form av 

ångest och depression varierade. Flertalet av deltagarna i studien upplevde ingen ångest 

eller depression, men ett fåtal upplevde medel till hög grad av ångest och depression 

(Granja et al., 2002). I några studier beskrivs att i takt med kroppens återhämtning 

förbättrades den emotionella och psykiska hälsan (Bremer et al., 2009; Palacios-Cena et 

al., 2011). 

 

6.4 Existentiella aspekter 

6.4.1 Livet 

Bremer et al. (2009) uppger, att efter hjärtstoppet kunde tankar om meningen med livet 

uppkomma hos drabbade patienter; om det var dags att ge sig ut och resa, sluta arbeta 

och istället träffa barn och barnbarn mer. I krisen som uppstod upplevde patienterna 

behov av att fundera över ”varför just jag, vad betyder det att just jag drabbats, är det 

något tecken och varför överlevde just jag” (Bremer et al., 2009; Palacios-Cena, Losa-

Iglesias, Salvadores-Funtes & Fernandez-de-las-Penas, 2011).  

Inslag av skuldkänslor kunde infinna sig, främst då patienterna ansåg, att de kunde ha 

tagit bättre hand om sig i form av hälsosam kost och motion. Patienter som upplevde, att 

de levt ett hälsosamt liv hade inte skuldkänslor i samma utsträckning. Det fanns en 
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osäkerhet kring hur framtiden skulle se ut, och det var viktigt att bearbeta detta för att 

lära sig leva på nytt (Bremer, et al, 2009; Palacios-Cena et al., 2011).  

 

6.4.2 Döden  

För personer drabbade av hjärtstopp var det ofattbart och överraskande att ha varit så 

nära döden, oavsett om man upplevt varningssignaler eller ej innan händelsen (Bremer 

et al., 2009). Känsla av att man borde vara lycklig infann sig men rädslan för döden 

kunde ta överhand. Döden var något som patienterna upplevde att sjukvårdspersonalen 

inte pratade om, vilket skapade ökad oro, ångest och lidande (Palacios-Cena et al., 

2011). Upplevelsen av att ha mött döden varierade från patient till patient. Döden sågs 

som något som redan inträffat och som kunde hända igen. Känslan av att i princip ha 

dött gick inte att beskriva för någon som själv inte upplevt det, varför behov av stöd 

genom att träffa andra i samma situation fanns (Bremer et al., 2009). Det var viktigt att 

bearbeta rädslan för döden för att gå vidare, då känslan att alltid bära den med sig var 

påtaglig (Bremer et al, 2009; Palacios-Cena et al., 2011). Patienterna hade ett behov av 

att förhålla sig och lära sig leva med döden, då de var rädda att få ett nytt hjärtstopp. För 

många var det viktigt att prata med familjen om döden och även vidta ekonomiska och 

praktiska förberedelser (Bremer et al., 2009).  

 

7 Metoddiskussion  

Metoden för detta arbete har varit en systematisk litteraturstudie, då en sammanställning 

av vetenskapliga studiers resultat kan påvisa vilken kunskap som finns och vilken som 

saknas inom aktuellt område. Litteraturstudien kan väcka frågor och utgöra anledning 

att påbörja ny forskning inom aktuellt område (Forsberg & Wengström, 2008; Polit & 

Beck, 2004). Sammanställningen kan även möjliggöra att kunskapen lättare appliceras i 

den kliniska verksamheten.  

 

7.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

Genom att inkludera alla relevanta artiklar sökta utifrån vetenskapliga databaser kan 

litteraturstudien uppnå trovärdighet. Samtliga artiklar hade västerländskt ursprung vilket 

inte var en medveten inkludering. Klinisk applicerbarhet kan gynnas av detta, då inga 

större kulturella skillnader är aktuella.  

På grund av språkliga begränsningar utöver svenska och engelska söktes enbart material 

publicerat på dessa språk. Då båda författarna har svenska som modersmål, finns även 
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en medvetenhet om att vissa missförstånd i en översättning från engelska till svenska 

kan ha påverkat analysen av artiklarna. Under den systematiska sökningen framkom 

artiklar vilka ej var av intresse för aktuellt syfte. Litteraturstudien har endast inkluderat 

vuxna, då man kan kan anta att barnens upplevelse skiljer sig från vuxna. Samspelet 

mellan sjuksköterska och patient inkluderar då på annat sätt även anhöriga.  

 

7.2 Sökprocess och urval 

Syftet var att belysa patientens upplevelse av det dagliga livet efter att ha överlevt ett 

plötsligt hjärtstopp. Utifrån aktuella databaser söktes relevanta artiklar  

För att utkristallisera sökord med rätt dignitet för ändamålet genomfördes öppna 

sökningar i respektive databas. Detta ledde till kännedom om databasernas upplägg, och 

gav även ökad kvalitet och lämplighet hos sökord vid vidare systematiska sökningar. 

Avsikten med utökningen av sökår som gjordes och kontakt med bibliotekspersonal var 

att finna ytterligare artiklar med kvalitativ ansats för att stärka litteraturstudiens kvalitet. 

Trots ansträngningar påträffades inte ytterligare artiklar med kvalitativ ansats. 

Begränsning av sökår beslutades då aktuell forskning inom området ansågs vara viktig 

att finna. I manuell granskning framkom ytterligare relevanta artiklar som exkluderades 

p.g.a. publiceringsår. Av dessa kvarstod en artikel. Då utökad artikelsökning inte 

utmynnade i ytterligare information ansågs viss sökmättnad ha uppnåtts (Polit & Beck, 

2004), och antal artiklar ansågs vara hanterbart.  

Begränsning av kvalitativt material kan ha påverkat resultatet i litteraturstudien. 

Eftersom syftet var att belysa patienters upplevelse, har det i resultatet lagts stor vikt vid 

de kvalitativa studierna. Dessa var dessutom av hög kvalitet och kunde lätt appliceras 

till aktuellt syfte. Utifrån den kvalitativa forskningsansatsen ges en mer analyserande 

uppfattning om hur ett problem upplevs (Forsberg & Wengström, 2008), medan den 

kvantitativa forskningsansatsen kan vara lättare att generalisera utifrån. Styrkan i de 

kvantitativa studierna är dess struktur och att förförståelsen är minimerad. Begränsning 

vad gäller fåtalet kvalitativa studier lyftes även med aktiv forskare i aktuellt ämne, och 

bekräftelse erhölls att forskning främst hade genomförts med kvantitiativ ansats. Vid 

artikelsökning återkom samma författare, vilket kan förklara att forskning inom området 

är begränsat och kan behöva utökas.  

Mötet med forskaren bekräftade att ämnet är av största vikt, och att mycket finns att 

upptäcka och förbättra inom området (J. Israelsson, personlig kontakt, 6 februari, 2013). 
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7.3 Kvalitetsgranskning 

Artiklarna kvalitetsgranskades och presenterades i studien. I samband med 

kvalitetsgranskningen exkluderades vissa artiklar som initialt var av intresse men som 

efter bearbetning inte motsvarade syftet fullt ut. Genom att databasernas aktuella 

granskningsverktyg användes fanns indikation på artiklarnas vetenskapliga värde. I och 

med att granskningen inleddes individuellt och därefter tillsammans anses materialet 

vara väl genomarbetat (Forsberg & Wengström, 2008). Resultatet av denna granskning 

kan ha lett till en ökad kvalitet i studien utifrån de inkluderade artiklarna, och gett 

studien en ökad trovärdighet.  

 

7.4 Dataanalys 

En utförligt beskriven analys stärker studiens resultat (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2008). Svårigheter uppstod då materialet skulle sammanställas till en ny helhet, då både 

kvalitativt och kvantitativt material fanns. Det ledde till inläsning av Knafl & 

Whittemores (2005) beskrivning av hur sammanställningen kan utföras. Inläsning 

gjordes återigen av Axelssons (2008) beskrivning av litteraturstudie. Med utgångspunkt 

från Axelssons beskrivning och med inspiration utifrån kvalitativ innehållsanalys, 

(Hällgren Graneheim & Lundman, 2008) för att stärka studiens tillförlitlighet och dess 

resultat, sammanställdes aktuella teman (Axelsson, 2008).  

Genom att utifrån syfte inkludera alla aspekter som framkom kan trovärdigheten ha 

ökats (Forsberg & Wengström, 2008). Analysförfarandet initierades genom att 

individuellt och upprepade gånger läsa artiklarna. Denna naiva läsning gav författarna 

inblick i artiklarna och skapade en djupare förståelse av dess innehåll. Därefter 

bearbetades artiklarnas resultat tillsammans, vilket kan vara en styrka då materialet blir 

väl genomarbetat. Utomstående granskning har även gjorts av aktuell forskare i ämnet 

för att ytterligare stärka kvaliteten.  

 

7.5 Forskningsetiska övervägande  

Förförståelsen har beaktats, då författarna till litteraturstudien utbildar 

sjukvårdspersonal inom HLR, och då har fokus på att rädda så många liv som möjligt. 

De etiska aspekterna kan då falla bort och endast fokus på överlevnad kvarstår. 

Ambitionen har varit att ha ett så objektivt förhållningssätt som möjligt, genom att 

noggrant bearbeta ingående material i studien. Trots detta finns vetskap om att 

förförståelsen kan ha påverkat dataanalys och resultatpresentation. 
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8 Överförbarhet och trovärdighet  

Överförbarhet innebär i vilken utsträckning ett resultat går att överföra till andra grupper 

eller situationer med liknade kontext (Forsberg & Wengström, 2008). 

Underlaget i aktuella artiklar representerade vuxna i varierande åldrar, kön och från 

olika sociala sammanhang. Resultaten i artiklarna redovisar kontext från länder i 

västvärlden. Vi anser att resultatet av denna litteraturstudie kan vara generaliserbart till 

länder och världsdelar med liknade vårdmiljö och rutiner i samband med hjärtstopp. 

Begränsningar kan finnas genom kulturella skillnader, gällande förhållningssätt och 

värderingar. Granskär och Höglund-Nielsen (2012) menar att det är upp till läsaren att 

bedöma en studies överförbarhet till andra sammanhang och miljöer. Vår förhoppning 

är därför att läsaren till litteraturstudien inbjuds till egen värdering och ställningstagande 

angående överförbarhet.  

Trovärdighet innebär att en studie har lyckats undersöka vad som avsågs att undersökas 

(Forsberg & Wengström, 2008). Det är vår förhoppning att materialet har blivit väl 

genomarbetat, och att processen genomförts så strukturerat att litteraturstudiens syfte 

blivit tillgodosett. I och med att forskare i aktuellt ämne har granskat litteraturstudien 

och medverkat till överrensstämmelse vad gäller textinnehåll kan möjligen 

trovärdigheten ha ökat. 

  

9 Resultatdiskussion 

Litteraturstudien syftade till att belysa patientens upplevelse av det dagliga livet efter att 

ha överlevt ett plötsligt hjärtstopp. Det huvudsakliga resultatet i relation till teoretiska 

referensramar presenteras i kombination med omvårdnadsforskning för att bringa 

klarhet i det nyfunna materialet. 

 

9.1 Fysiska aspekter 

De fysiska aspekterna påverkade i olika omfattningar patienternas dagliga liv.  

Begränsningar framkom i litteraturstudiens artiklar vilka kunde uppfattas som hotfulla 

för patienten. Enligt Cullberg (2006) utlöses kroppen försvarsmekanismer vid hotfulla 

situationer som vid en oväntad händelse. Genom försoning med den förändrade kroppen 

minskas dessa hot (Bremer et al., 2009). Antonovsky (2005) menar att KASAM kan 

stärkas genom att öka patientens motivation till detta. Det är viktigt att som 

sjuksköterska hjälpa patienten att tillvarata sina resurser vad gäller fysisk funktion. 

Patienten bör stärkas i att inte nödvändigtvis klara allt på egen hand men få visshet om 
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att resurser finns för att hantera situationen. I ett av litteraturstudiens resultat framkom 

skuldkänslor kopplade till fysik och livsstil, exemplifierat som ”jag borde ha tagit hand 

om mig bättre” (Bremer et al., 2009). Forskning visar att i det fortsatta livet fanns 

existentiell rädsla och otrygghet, den egna identiteten och meningen med livet 

omvärderades i takt med en växande insikt om hur den egna kroppen påverkats av 

hjärtstoppet. Ibland upplevdes kroppen som begränsad vilket skapade otrygghet och 

rädsla. I det fortsatta livet kunde det finnas skuldkänslor för det inträffade, likväl som 

att hjärtstoppet betraktades som en opåverkbar händelse (Bremer, 2008). Riskfaktorer 

för ischemisk hjärtsjukdom som föregår 65 procent av alla hjärtstopp är rökning, högt 

blodtryck, diabetes, insulinresistens, höga blodfetter, tidig menopaus, manligt kön, 

fysisk inaktivitet samt psykosociala faktorer. Många av dessa går dock att motverka. 

Utifrån sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2005) vad gäller ett 

hälsofrämjande arbete är det viktigt att stärka individen i möjligheten att leva ett 

hälsosamt liv. Detta kan innefatta stöd i att öka den fysiska aktiviteten, främja 

motivation att sluta röka samt råd för en hälsosammare kosthållning. Fysisk aktivitet 

kan vara skrämmande att påbörja, då det finns en rädsla att anstränga sig och då åter 

påverka hjärtat. I detta hälsoarbete kan det vara av vikt att utgå från patientens unika 

situation och livsvärld för att främja en god relation och på så vis skapa ett förtroende. 

Tvetydigheter angående om kvinnor eller män var märkbart mer drabbade av nedsatt 

fysisk funktion framträdde i resultaten. Å ena sidan kan det vara av vikt att vara 

medveten om patientens grundtillstånd och inte generalisera kvinnor och män. Å andra 

sidan är det viktigt som sjuksköterska att vara medveten om att kvinnor och män har 

olika stressfaktorer och utifrån detta möta individen och lyssna på faktorer i det dagliga 

livet som kan ligga till grund för sådana upplevelser.  

 

9.2 Mentala aspekter 

Komplikationer som uppstår efter att ha överlevt ett hjärtstopp orsakas av syrebrist och 

kan ge kognitiva problem, minnesstörningar samt hjärnskador av skiftande 

svårighetsgrad (Wikström, 2006; Wallentin, 2005). I flertalet studier i aktuell 

litteraturstudie granskades kognitiva aspekter och det framkom att funktionen varierade. 

Även studien av Haukoos, Witt, Gravitz, Dean, Jackson, Candlin, et al. (2010) visar att 

42 individer av totalt 58 som skrevs ut från sjukhus efter ett överlevt hjärtstopp 

uppvisade god neurologisk- och kognitiv status. Det kan jämföras med en studie av 

Tian, Kaufman, Zarich, Chan, Ong, Amoateng-Adjepong & Manthous (2010) som 
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påvisade att mer än hälften av överlevarna skrevs ut från sjukhus med ökat kognitivt 

hjälpbehov. Kognitiva nedsättningar medför en minskad insikt. Auff, Faltl, Fertl & 

Pusswald (2000) menade att flertalet individer efter överlevt hjärtstopp visade på 

nedsättning i en eller flera kognitiva områden såsom orientering, uppmärksamhet, 

medvetenhet och minne. Antonovsky (2005) menar att även en låg begriplighet är 

värdefull och bör tas tillvara på. Att adekvata hjälpmedel som t.ex. handdator, 

schema, almanacka kan främja patientens kognitiva hälsa. Hjälpmedel kan leda till en 

ökad delaktighet och begriplighet som i förlängningen är en vinst i det dagliga livet. 

Patientens förmåga att möta situationer med inställningen att övervinna problemen 

stärker KASAM. Patienter med starkt KASAM har större möjlighet att finna ordning 

och mening i situationen. Aktuell forskning för kartläggning av patientens kognitiva 

status menar att en tidig kartläggning är av värde för att förstå patientens vårdbehov.  

Forskning tyder även på att kartläggning vad gäller patienters känslomässiga status i 

syfte att förebygga framtida problem kan öka patientens förutsättningar (Moularet, 

Verbunt Bakx, Gorgels, de Krom, Heuts, Wade & Van Heugten, 2011). 

 

9.3 Existentiella aspekter 

Det framkom resultat som visade på att de drabbade patienterna upplevde tacksamhet 

över att ha fått en andra chans i livet och livets prioriteringar förstärktes. 

Tillfredsställelsen gällande familjelivet var högre efter hjärtstoppet än innan (Saner et 

al., 2002). Dock framkom även att en liten andel patienter upplevde att livet var ett 

tillstånd värre än döden. Utifrån det perspektivet aktualiseras vikten av att en stödjande 

relation mellan sjuksköterska och patient är av yttersta vikt. Koppling till Antonovsky 

(2005) kan göras utifrån ett existentiellt perspektiv. Genom att ta tillvara mer på livet, 

skapas en meningsfullhet trots den svåra situationen. Viss frustration belystes då 

patienten tvingades skapa ett nytt liv utifrån nya förutsättningar. Det fanns en önskan att 

fortsätta från den punkt där man befann sig innan det plötsliga hjärtstoppet. Behov av att 

förbereda anhöriga på att det kunde inträffa igen samt ordna med praktiska göromål som 

ekonomi ansågs betydelsefullt (Palacios-Cena et al., 2011). Enligt Travelbee (1971) är 

det viktigt att finna ordning och mening i tillvaron för att kunna gå vidare. Patienter som 

ser sina resurser utifrån sin situation, anhöriga samt sjukvårdspersonal får en ökad grad 

av hanterbarhet och upplever mindre frustration eller orättvisa över situationen. Som 

sjuksköterska är det viktigt att förhålla sig till individens upplevelse av sjukdom och 
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tillstånd och inte utgå enbart från diagnos. Ett positivt bemötande i relation till den 

kroppsliga omställningen är betydelsefullt för att inte kränka patientens autonomi. 

Hos patienterna i litteraturstudien var tankar kring döden framträdande, och en rädsla av 

att åter drabbas väckte oro och skuldkänslor. Upplevelsen av att sjukvårdspersonal 

undvek att samtala om döden var emotionellt påfrestande och skapade ett lidande. Vem 

skulle man samtala med om döden om inte sjukvårdspersonal öppnade upp för 

möjligheten? Lidande är en fundamental allmänmänsklig erfarenhet och en ofrånkomlig 

del av att vara människa. Förr eller senare får alla människor erfara vad lidande innebär. 

Lidande är ett individuellt fenomen som ger insikt om innebörden i emotionell och 

andlig smärta. Varje människa är unik med erfarenheter, och en vanlig orsak till lidande 

är sjukdom. En god vårdrelation kan lindra lidandet och öka välbefinnandet (Dahlberg 

et al., 2009; Travelbee, 1971), och genom att som sjuksköterska möta patienten utifrån 

dennes behov av att samtala om det inträffade, kan lidandet minskas. Patienterna 

upplevde ett behov av att berätta om händelsen upprepade gånger. Det var också av vikt 

att förstå innebörden av händelsen. Forskning visar hur ogripbart det är att drabbas av 

hjärtstopp, och hur uppvaknandet ur medvetslösheten innebär vilsenhet och 

kontrollförlust genom den minneslucka som tillfogats. Att överleva innebär därför ett 

sökande efter sammanhang så att situationen kan ges mening och en förklaring till 

tankar, känslor och upplevelser. Känslan av sammanhang uppnås via andra människors 

berättelser tillsammans med egna minnen (Bremer, 2008). Sjuksköterskan kan vara 

behjälplig att återskapa trygghet genom att med stort tålamod lyssna på en, till en början 

kaotisk berättelse. Patienten kan genom att föra dagbok över vad som hänt, få 

berättelsen berättad vilket kan leda till begriplighet och på så vis fylla minnesluckan. 

Denna berättelse blir efter upprepade gånger mer och mer sammanhängande och 

begriplig. Patienter som inte visar sin oro tenderar att få en längre bearbetningsperiod, 

varför oro och rädsla bör bearbetas i ett tidigt stadium (Cullberg, 2006). Mening i 

tillvaron skapas genom att försöka förstå reaktionerna i kroppen. Som sjuksköterska är 

det viktigt att vara medveten om krisreaktioners påverkan. Krisreaktioner förändras över 

tid och möjlighet till bearbetning och förståelse behövs. Patienter har ofta svårt att ta till 

sig det inträffade och kan utåt sett verka lugna men ha ett kaotiskt inre. Vanliga 

reaktioner den första tiden är ångest, rädsla och nedstämdhet (Widman, 2011). I och 

med insikt om situationen minskas oro, ängslan och rädsla. Patienten kan uppleva en ny 

mening genom att finna tröst och sammanhang (Antonovsky, 2005). Det finns även 

tacksamhet och glädje över välbefinnande och trygghet i ett förändrat liv, där vardagliga 
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sysslor ger tillvaron en viss stadga. Det passerade livshotet införlivas i ett liv där 

mänskliga relationer blivit än viktigare värden i ett gott liv (Bremer, 2008). Avgörande 

för hur vi reagerar i stressade situationer är graden av KASAM. Detta grundläggs av 

livssituationer och händelser från barndom, ungdom och tidigt vuxenliv och är sedan 

relativt stabil. Begriplighet kan stärkas hos patienten genom att vara behjälplig att reda 

ut det kaos som råder till följd av frustration. Hanterbarhet kan öka genom att finna och 

ta tillvara resurser hos patienten själv eller hos anhöriga och sjukvårdspersonal. Även 

meningsfullheten kan ökas genom att delaktighet motiverar till känslor som glädje och 

tillfredsställelse. Dessa faktorer påverkar patientens förmåga att acceptera situationen 

och lära sig leva med känslan av att döden ständigt är närvarande. 

 

10 Klinisk applicerbarhet 

Utifrån litteraturstudiens resultat kan klinisk applicerbarhet öka förutsättningarna för en 

god omvårdnad genom att skapa en ny medvetenhet för patientens situation. Utifrån 

Antonovskys (2005) omvårdnadsteori kan patientens förutsättningar att skapa en känsla 

av sammanhang öka, om det dagliga livet kan upplevas mer begripligt och hanterbart. 

Sjuksköterskan kan utifrån individens unika situation vara behjälplig i form av 

hälsosamtal/stödjande samtal. Sjuksköterskan kan även sörja för att patienten får de 

hjälpmedel som krävs för att förbättra förutsättningarna i det dagliga livet.  

I fortsatta HLR- utbildningar kan information om patientens upplevelse delges, vilket 

motiverar vikten av tidig insats av HLR.  

 

11 Förslag till fortsatt forskning 

Då kvalitativ forskning är underrepresenterat inom området är det av vikt att göra 

ytterligare studier för att utöka kunskapen om patienternas upplevelse.  

Insatser i och med ett plötsligt hjärtstopp väcker ibland stora och svårlösta etiska frågor. 

En ökad överlevnad medför ett behov av kompetens i etiskt ställningstagande (Bremer 

et al., 2012). Urvalet i artiklarna var övervägande män, varför ytterligare forskning i 

relation till genusperspektiv kan vara av intresse. 

 

12 Slutsats 

Syftet med litteraturstudien var att belysa patientens upplevelse av det dagliga livet efter 

att ha överlevt ett plötsligt hjärtstopp. Upplevelsen som påvisades i de aktuella 

resultaten var att hjärtstoppet i många fall ledde till begränsningar i livet. 
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Begränsningarna kunde vara kognitiva, som minnesstörningar och hjärnskador i 

varierad grad. Även fysiska brister som gångsvårigheter framkom. Livet levdes efter 

hjärtstoppen med förändrade förutsättningar på grund av dessa brister. Utmärkande i 

resultatet var en patient med grava fysiska och kognitiva nedsättningar som menade att 

”livet var värre än döden”. Å andra sidan var tacksamhet för livet centralt i resultaten, 

vilket speglade hoppet, och att känslan av mening var viktigt för att kunna hantera 

situationen. Vikten av att lyssna in patientens upplevelse blev påtaglig och genom detta 

kunde sjuksköterskan medverka till patientens acceptans av situationen. Accepterades 

situationen och någon slags mening med det inträffade infann sig, ökade 

förutsättningarna för att gå vidare i livet. I och med insikt om situationen minskades 

oro, ängslan och rädsla.  

Fynden kan appliceras i klinisk verksamhet där sjuksköterska och patient tillsammans 

strävar efter ökad förståelse för situationen. Därmed skulle fynden kunna leda till ett 

bättre bemötande och omhändertagande av patienter som har överlevt ett plötsligt 

hjärtstopp. En medvetenhet i sjukvården om de upplevelser som patienterna beskriver, 

kan öka kunskapen och skapa förutsättningar för en bättre eftervård. 
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Bilaga I 
Tabell 1 PsycINFO         130207 

Söknr Sökord Träffar Lästa titlar 
Lästa 

abstrakt 
Lästa 

artiklar Arikelnr 

1 DE"Heart disorders" 3478         

2 Heart arrest 9         

3 Cardiac arrest 307         

4 DE"Quality of life" 14757         

5 DE"Survivors" 4172         

6 DE"Life experiences" 7599         
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DE"Qualitative 
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9 Daily life 4672         
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Phenomenological 
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Tabell 2 Cinahl         130212 

Söknr Sökord Träffar Lästa titlar 
Lästa 

abstrakt  
Lästa 

artiklar Artikelnr 

1 Heart arrest 3548         
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3 Survival 15460         

4 Patient attitude 11692         

5 Outcome assessment 11329         

6 "Cardiac arrest" 2427         

7 "Experience" 84506         
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9 "Life experience" 10413         
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"Near-death 
experience" 74         
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12 "Qualitativa studies" 42490         
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  1 and 7 139 139 3 0   

  1 and 8 88 88 9 3 1,2 
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  12 and 1 44 44 2 2 2 
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  1 and 13 8 8 2 1   

  6 and 13 5 5 2 1   
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"out of hospital cardiac 
arrest" 448         

3 "quality of life" 67329         

4 "life changing events" 18117         

5 "survivors" 10465         

6 ”activities of daily living” 47350         

7 ”patient experience” 110208         

8 ”qualitative research” 14706         

9 
”phenomenological 

study” 3605         

  1 and 3 224 224 8 10 1,2,3,4,7,8,9,10,11,12 

  2 and 4 0 0 0 0   

  2 and 5 7 7 1 0   

  1 and 6 24 24 8 5 2,5,6,7,12 
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  1 and 9 4 4 1 1 1 

  2 and 6 2 2 1 0   

  2 and 8 2 2 0 0   

  2 and 9 0 0 0 0   
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Bilaga II 

Checklista kvantitativa artiklar - kvasi experimentella studier 

Modifierad granskningsmall (Forsberg & Wengström, 2008). 

Ja-svar ger 1 poäng, Nej-svar ger 0 poäng, max 19 poäng. 

 

A.Syftet med studien? 1p  

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

............................................................................................................................................. 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 1p   Ja /Nej 

Är designen lämplig utifrån syftet? 1p    Ja/Nej 

 

B.Undersökningsgruppen 

Vilka är inklusionskriterierna? 1p 

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

............................................................................................................................................. 

Vilka är exklusionskriterinerna? 1p 

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

............................................................................................................................................. 

Vilken urvalsmetod användes? 1p Randomiserat urval    

   Obundet slumpmässigt urval 

   Kvoturval   

         Klusterurval   

Konsekutivt urval   

Är undersökningsgruppen representativt?1p    Ja/Nej 

Var genomfördes undersökningen? 1p 

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

Var antal deltagare relevant beskrivna i undersökningen? 1p 

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

 

C.Mätmetod 

Vilka mätningar användes? 1p 

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

............................................................................................................................................. 

Var reliabiliteten beräknad? 1p    Ja /Nej 
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Var validiteten diskuterad? 1p    Ja//Nej 

 

D.Analys 

Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? 1p   Ja/Nej 

Om nej, vilka skillnader fanns? 

............................................................................................................................................. 

Fanns en bortfallsanalys? 1p    Ja/Nej 

Var den statistiska analysen lämplig? 1p    Ja/ Nej 

Om nej, varför inte? 

.............................................................................................................................................  

Vilka var huvudresultaten?  

…………………………………………………………………………………………….

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

Erhölls signifikanta skillnader?     Ja /Nej 

Om ja, vilka variabler? 

……………………………………………………………………………………………

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

Dras relevanta slutsatser? 1p                                                                                    Ja/Nej 

……………………………………………………………………………………………

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

 

E.Värdering 

Kan resultaten generaliseras till annan population? 1p                        Ja /Nej 

Kan resultaten ha klinisk betydelse? 1p    Ja /Nej 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 1p   Ja /Nej 

Motivera varför och varför inte 

……………………………………………………………………………………………
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Checklista för kvalitativa artiklar 

Modifierad granskningsmall (Forsberg & Wengström, 2008). 

Ja-svar ger 1 poäng, Nej-svar ger 0 poäng, max 30 poäng 

 

A.Syftet med studien? 1p 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Vilken kvalitativ metod har använts? 1p 

……………………………………………………………………………………………

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

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 1p  Ja /Nej 

 

B.Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (Inklusions- och 

exklusionskriterier ska vara beskrivna). 1p   Ja/Nej 

Var genomfördes undersökningen? 1p 

……………………………………………………………………………………………. 

Urval- finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 1p 

……………………………………………………………………………………………. 

Vilken urvalsmetod användes? 1p  Strategiskt utval 

    Snöbollsurval 

    Teoretiskt urval 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant 

demokratisk bakgrund). 1p 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

Är undersökningsgruppen lämplig? 1p    Ja /Nej 

 

C.Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 

datainsamling)? 1p      Ja/Nej 

Beskrivs metoderna för datainsamlingen tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 1p 

Beskriv: 

…………………………………………………………………………………………… 
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Ange datainsamlingsmetod 1p  Ostrukturerade intervjuer 

    Halvstrukturerade intervjuer 

    Fokusgrupper 

    Observationer 

    Video- /bandinspelning 

    Skrivna texter eller teckningar 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? 1p Ja/Nej 

 

D.Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade?  

…………………………………………………………………………………………… 

Ange om teman är utvecklade som begrepp 1p 

 det finns episodiskt presenterade citat 1p 

de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är 

beskrivna 1p 

svaren är kodade 1p 

Resultatbeskrivning: 

…………………………………………………………………………………………… 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 1p   Ja /Nej 

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 1p   Ja /Nej 

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 1p Ja/Nej 

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 1p Ja/Nej 

Är resultasten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 1p Ja/Nej 

Är de teorier och tolknkingarsom preseneras baserade på insamlade data (finns citat av 

originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 1p Ja/Nej 

 

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan 1p Ja/Nej 

Stöder insamlade data forskarens resultat? 1p   Ja/Nej 

Har resultaten klinisk relevans? 1p    Ja/Nej 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 1p   Ja/Nej  

Finns ingen risk för bias? 1p     Ja/Nej 
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Vilken slutsats drar författaren? 1p 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

Ska artikeln inkluderas? 1p    Ja/Nej  
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Bilaga III Artikelmatris 

 
Nr 

Författare, titel, år, land & 
tidskrift 

Syfte Metod & urval Resultat Kvalitet 

1 Bremer, A., Dahlberg, K., & 
Sandman, L. 
To survive out of hospital cardiac 
arrest; a search for meaning and 
coherence 
2009, Sverige 
Journal of Qualitative Health 
Research 

Beskriva hur 
överlevaren av 
hjärtstopp utanför 
sjukhuset upplever 
händelsen och 
upplevelsen av livet 
efter, även hur 
välmåendet påverkas 
över tid. 

Kvalitativ studie. 
Intervjuer med 9 vuxna 
personer; 8 män och 1 
kvinna. 
Intervjuer genomförda 
6-15 år efter det 
överlevda hjärtstoppet.  

Rädsla och ångest 
framkom som central för 
vissa, andra upplevde 
hopp och möjlighet till 
nystart.  

Hög 

2 van Alem, A., Waalewijn, R., 
Koster, R. & de Vos, R. 
Assessment of quality of life and 
cognitive function after out of 
hospital cardiac arrest with 
successful resuscitation 
2004, Amsterdam 
The American Journal of 
Cardiology  

Mäta livskvalitet och 
kognitiv status efter ett 
överlevt hjärtstopp. 
Betydelsen av ”kedjan 
som räddar liv” för det 
kognitiva mående och 
för livskvaliteten. 
 

En prospektiv 
kvantitativ studie. 174 
överlevare deltog i 
uppföljningen. 142 män 
och 32 kvinnor. 
Patienterna fick svara på 
frågeformulär i hemmet 
minst 3 månader efter 
hjärtstoppet.  

Om kedjan som räddar liv 
fungerar finns vinster vad 
gäller kognitivt mående 
och högre livskvalitet i de 
fallen.  
 

Medel 



  
 

II 

3 Stiell, I., Nichol, G., Wells, G., de 
Maio, V., Nesbitt, L., Blackburn, 
J. & Spaite, D. 
Health-related quality of life is 
better for cardiac arrest survivors 
who received citizen 
cardiopulmonary resuscitation 
2003, USA 
Circulation 

Vilka faktorer innan 
sjukhusvård associeras 
med bättre 
hälsorelaterad 
livskvalitet efter ett 
överlevt hjärtstopp?  

En prospektiv 
kvantitativ studie. 268 
av totalt 316 överlevare 
efter ett år intervjuades 
via telefon och fick 
skatta sin situation 
gällande hälsa och 
livskvalitet.  

Resultatet visade på en 
hög livskvalitet efter det 
överlevda hjärtstoppet. 
Resultatet visade även på 
att snabb initiering av 
HLR medförde ökad nivå 
av hälsa och livskvalitet. 

Medel 

4 Torgersen, J., Strand, K., 
Bjelland, P., Klepstad., Kvåle, R., 
Söreide, E., Wentzel-Larsen, T. 
& Flaatten, H.  
Cognitive dysfunction and health 
related quality of life after 
cardiac arrest and therapeutic 
hypothermia 
2010, Norge 
 Acta Anaesthesiologica 
Scandinavica. 

Mäta kognitiv nivå i en 
grupp av patienter som  
överlevt hjärtstopp och 
som har genomgått 
kylbehandling. Även 
undersöka den  
hälsorelaterade 
livskvalitet undersöktes. 

Kvantitativ studie. 26 
patienter testades13-28 
månader efter det 
överlevda hjärtstoppet i 
olika standardiserade 
funktions- och 
kognitionskontroller. 23 
män och 3 kvinnor.  
 

Den kognitiva förmågan 
och korttidsminnet var 
signifikant sämre för 
överlevarna än för 
kontrollgruppen. Ingen 
skillnad avseende 
motorisk funktion. Den 
hälsorelaterade 
livskvaliten visades ej 
vara påverkade av den 
förändrade 
kognitionsnivån. 

Medel 



  
 

III 

5 Wachelder, E.M., Moulaert, 
V.R.M.P., van Heugten, C., 
Verbunt, J.A.,  Bekkers, 
S.C.A.M., & Wade, D.T.  
Life after survival: Long-term 
daily functioning and quality of 
life after an out-of-hospital 
cardiac arrest. 
2009, Nederländerna.  
Journal of Resuscitation. 
 

Kartlägga funktionsnivå 
1-6 år efter ett överlevt 
hjärtstopp. Undersöka 
medicinska variabler 
som kan ha betydelse för 
funktionen på sikt. 

Kvantitativ studie. 
Standardiserade 
frågeformulär bestående 
av flertalet 
mätinstrument. 63 
deltagare, 54 män och 9 
kvinnor. 

Viss skillnad gällande 
upplevelse påvisades 
mellan könen. Män 
upplevde högre grad av 
livskvalitet och kvinnorna 
upplevde högre 
delaktighet i samhället.  

Hög 

6 Harve, H., Tiainen, M., Poutiainen, 
E., Maunu, M., Kajaste, S., Roine, 
R.O., & Silfvast, T. 
The functional status and 
perceived quality of life in long-
term survivors of out-of-hospital 
cardiac arrest. 2007, Finland. 
Acta Anaesthesiologica 
Scandinavica. 
 

Kartlägga funktionell 
status och livskvalitet 15 
år efter ett överlevt 
hjärtstopp efter 
återupplivning utanför 
sjukhus orsakat av 
kammarflimmer 

Kvantitativ studie.  
Neuro-psykologisk och 
neurologisk 
undersökning 
genomfördes. Dessa 
undersökningar 
jämfördes med 
patientens tidigare 
resultat vid 3 månader 
och 12 månader efter 
hjärtstoppet. Kognititon 
undersöktes via 
standardiserade test och 
jämfördes med 
kontrollgrupp. 
10 deltagare; 8 män och 
2 kvinnor. 

Stora delar av gruppen 
levde oberoende i eget 
boende. 9 av 10 påvisade 
ingen skillnad i 
neurologisk status jämfört 
med 1 år efter 
hjärtstoppet. Något mindre 
än hälften påvisade 
kognitiva nedsättningar. 
God livskvalitet påvisades 
hos alla utom en. 

Medel 



  
 

IV 

7 Lundgren-Nilsson, Å., Rosén, H., 
Hofgren, C., & Stibrant 
Sunnerhagen, K.   
The first year after successful 
cardiac resuscitation: Function, 
activity, participation and quality 
of life. 
2005, Sverige.  
Journal of Resuscitation. 
 

Utvärdera kognition, 
ADL och livssituation 
upp till ett år efter 
hjärtstoppet. 

Kvantitativ studie. Fyra 
instrument för 
kartläggning användes 
upprepade gånger (fyra 
ggr) under det första året 
efter det  
överlevda hjärtstoppet. 
51 deltagare. 

Man kunder utskilja en 
förbättring under året 
gällande hälsorelaterad 
livskvalitet, kognition och 
fysisk rörlighet.  

Hög 

8 van Alem, A., de Vos, R., 
Schmand, B., & Koster, R. 
Cognitive impairment in survivors 
of out-of-hospital cardiac arrest. 
2004, Nederländerna.  
American Heart Journal. 
 

Kartlägga den kognitiva 
funktionen kontra tiden 
för initiering av 
hjälpinsats och 
behandling. 

Kvantitativ, prospektiv 
studie. Standardiserade 
intervjuer 6 månader 
efter hjärtstoppet samt 
neuro-psykologiska 
tester. 57 deltagare; 18% 
kvinnor, 82% män.  

Det dagliga livet var lite 
eller inte alls begränsat. 
Ett fåtal var inte 
självständiga i det dagliga 
livet. 

Medel 

9 Palacios-Cena, D., Losa-Iglesias, 
M., Salvadores- Fuentes, P., & 
Fernandez-de-las-Penas, C.  
Sudden cardiac death: The 
perspectives of Spanish survivors.  
2011, Spanien.  
Nursing & Health Science. 
 

Utreda patienters 
upplevelse av livet efter 
att ha blivit 
återupplivade vid ett 
hjärtstopp. 

Kvalitativ studie med 9 
deltagare.  
Ostrukturerade 
intervjuer. 

En acceptans och en 
möjlighet att bearbeta sin 
rädsla medförde att 
patienter har lättare att gå 
vidare i livet. Att finna 
mening var av hög 
prioritet för att bringa 
ordning i livet. Både 
negativa och positiva 
känslor framkom. 

Hög 



  
 

V 

10 Granja, C., Cabral, G., Teixeira 
Pinto, A., & Costa-Pereira, A. 
Quality of life 6-months after 
cardiac arrest. 2002, Portugal.  
Journal of Resuscitation. 

Kartläggning av  
hälsorelaterad 
livskvalitet efter ett 
överlevt hjärtstopp. 

Kvantitativ studie. Sex 
månader efter 
utskrivning initierades  
uppföljande kontroller 
på sjukhus. 
Standardiserade 
intervjuer och 
mätinstrument användes. 
19 patienter deltog.  
Resultaten jämfördes 
senare med 
kontrollgrupp.  
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kunde påvisas gällande 
överlevarnas 
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jämfört med 
kontrollgrupp. 
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Psykosociala situationen 
och livskvalitet 
undersöktes efter flera 
års överlevnad efter 
hjärtstopp. 

Kvantitativ studie. 
Standardiserade 
mätinstrument. 50 st; 40 
män och 10 kvinnor. 

Livskvalitet påvisade 
knapp skillnad jämfört 
med kontrollgrupp. Viss 
påverkan kunde påvisas 
gällande psykosociala 
situationen. 
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Kartlägga överlevnad 
sex månader efter 
hjärtstoppet samt 
kartlägga  livskvaliteten 
efter ett överlevt 
hjärtstopp. 

Kvantitiativ metod. 
Standardiserade 
frågeformulär. 33 st 
ingick i studien. 

Livskvaliteten var i stort 
det samma som i övrig 
population. Överlevnad 
sex månader efter 
hjärtstopp visade sig vara 
12,3%.  
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Beskriva kognitiv 
funktion, ADL, boende 
och återgång till arbete 
efter ett överlevt 
hjärtstopp. Studien 
syftade även  till att 
undersöka det 
prognostiska värdet i 
snabb intervention vid 
hjärtstopp. 

2 år efter hjärtstoppet 
undersöktes 22 personer 
med standardiserade 
undersöknings-
instrument. 19 män och 
3 kvinnor. 
 

Majoriteten av urvalet 
påvisade kognitiva brister.  
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