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Abstrakt 
 

Bakgrund: I Sverige drabbas ca 10 000 personer av hjärtstopp utanför sjukhus varje år. 
Att överleva en så traumatisk händelse som ett hjärtstopp kommer att påverka 
patientens liv på flera olika sätt och många frågetecken kan uppkomma. Som 
sjuksköterska är det viktigt att ha förståelse för patienten och dennes situation för att 
kunna ge en god omvårdnad.  
Syfte: Syftet var att beskriva hur patientens liv erfars efter att ha överlevt ett hjärtstopp.  
Metod: Metoden som har använts har varit en systematisk litteraturstudie. I 
litteraturstudiens resultat inkluderades tolv vetenskapliga artiklar, med både kvantitativ 
samt kvalitativ ansats.  
Resultat: Erfarenheter som fanns hos överlevarna varierade. Förändringar i livet kom 
att ske hos merparten av patienterna och kunde vara både kroppsliga och emotionella.  
Efter hjärtstoppet upplevdes en rädsla hos flera patienter som kom att påverka deras 
dagliga liv. Att finna en mening ansågs hos patienterna vara betydelsefullt för att kunna 
gå vidare i livet.  
Slutsats: Kunskapen om patienter som drabbas av hjärtstopp är viktig då denna 
målgrupp kan anträffas på flera olika ställen inom vården. Sjuksköterskan måste se till 
patientens livsvärld om sin situation för att kunna ge en god omvårdnad gentemot 
patienten.  
 
 
 
 
Nyckelord: Hjärtstopp, livskvalité, överlevare, känslor   
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1 Inledning 
Den vanligaste dödsorsaken i Sverige är hjärt- och kärlsjukdomar. De flesta dödsfall som sker 

till följd av dessa sjukdomar sker utanför sjukhus och i de flesta fall är det ett plötsligt 

hjärtstopp som ligger bakom. I Sverige är det ca.15 000 som råkar ut för hjärtstopp varje år, 

av dessa sker ungefär 10 000 utanför sjukhus (Wikström, 2012; Rubertsson, 2012). Hjärt- och 

lungräddning (HLR) påbörjas i cirka hälften av dessa fall (Hollenberg, Engdahl, Axelsson & 

Bremer, 2009). Efter ett hjärtstopp kan många frågetecken uppkomma exempelvis ”Varför 

hände detta mig?” och ”Varför överlevde just jag?” (Hjärt- och lungfonden, 2009a). Vem som 

kommer att drabbas av ett plötsligt hjärtstopp är i de flesta fall omöjligt att förutspå. Det kan 

vara flera olika orsaker som ligger bakom och man brukar dela in de drabbade i tre stycken 

olika grupper beroende på diagnos och symtom (Hjärt- och lungfonden, 2009b). 
Efter att ha överlevt ett hjärtstopp är det viktigt att patienten får den hjälp och det stöd som 

behövs för att kunna gå vidare i livet och komma tillbaka till vardagen. Genom en ökad 

kunskap hos sjuksköterskor om det dagliga livet efter ett hjärtstopp kan en god eftervård 

befrämjas. För oss som blivande sjuksköterskor känns det viktigt att få kunskap om hur livet 

efter ett hjärtstopp ser ut. Vilka förändringar sker och hur kan vi som sjuksköterskor med vår 

kunskap hjälpa patienterna att komma tillbaka till vardagen igen? 

 

2 Bakgrund 
 
2.1 Hjärtstopp 
Ventrikelflimmer är ett elektriskt kaos i hjärtats båda kammare och är den vanligaste orsaken 

till ett hjärtstopp (Rubertsson, 2012; Wikström, 2012). I flera fall är orsaken till 

ventrikelflimmer en svår hjärtsjukdom, exempelvis hjärtinfarkt eller myokardit (Ericson & 

Ericson, 2012; Rubertsson, 2012), men kan även bero på till exempel drunkning och 

intoxikation (Rubertsson, 2012; Frykstedt, Hulting, Höjer & Ludwigs, 2010). Vid hjärtinfarkt 

är risken stor för ventrikelflimmer som i sin tur kan komma att leda till plötslig död. Krahn et 

al. (2012) visar på att det finns ett samband mellan plötslig död och ärftlighet. 

Det som händer vid ett ventrikelflimmer är att kamrarna börjar flimra och i och med detta 

kommer hjärtats pumpförmåga att upphöra. När pumpförmågan har upphört tar det inte 

många sekunder innan patienten blir medvetslös då organen i kroppen inte får tillräckligt med 

blod och hjärnan får syrebrist. Patientens puls försvinner omedelbart och andningen kommer 

att förändras och övergå till så kallad agonal andning. En långsam och oregelbunden andning 

som är rosslande med suckande andetag är typiskt vid agonal andning  
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(Wikström, 2012). 

Hjärtstopp leder till syrebrist i hjärnan eftersom att blodcirkulationen har upphört. Detta 

kan i sin tur leda till obotliga hjärnskador av olika svårighetsgrad om ingen behandling sätts in 

snabbt (Wikström, 2012).  Oavsett ålder så har män större risk att drabbas av hjärtstopp. 

Personer som tillsynes varit helt friska och inte haft några symtom kan även dem drabbas av 

hjärtstopp, den vanligaste orsaken till plötsligt hjärtstopp är dock bakomliggande 

kranskärlssjukdomar (Hollenberg et al., 2009). 

 

2.2 Hjärt- och lungräddning (HLR) ” Kedjan som räddar liv” 
Ventrikelflimmer är ett tillstånd som inte går över av sig självt utan enda möjligheten för att 

kunna bryta detta är genom defibrillering (Wikström, 2012). Defibrillering innebär att en 

elstöt ges över bröstkorgen med hjälp av en defibrillator, för att bryta det elektriska kaoset i 

kamrarna. Ju snabbare det går att defibrillera efter hjärtstoppet, desto större chans att patienten 

överlever och återfår cirkulation innan hjärnan hinner ta skada (Holmberg, 2010; Rubertsson, 

2012, Eikeland, Haugland & Stubberud, 2011; Wikström, 2012). För att en defibrillering ska 

kunna genomföras måste hjärtat ha kvar energi för att åter kunna arbeta, bland annat tidig 

HLR främjar detta. Från det att bröstkompressionerna avslutas bör inte tiden till strömstöt 

vara över tio sekunder samt att det krävs att elektroderna är rätt placerade (Hollenberg et al., 

2009). Vid ett hjärtstopp minskar chansen för överlevnad med cirka 10 procent för varje 

minut som går och det är därför av största vikt att hjärt- och lungräddning påbörjas 

omedelbart (Frykstedt et al., 2010; Wikström, 2012).  

Med hjärt- och lungräddning menas det att patienten ges 30 kompressioner och 2 

konstgjorda andetag omväxlande (Rubertsson, 2012; Eikeland et al., 2011; Wikström, 2012). 

Det som vill åstadkommas med hjärt- och lungräddning är att på konstgjort sätt berika 

patienten med syre och detta med hjälp av konstgjord andning, och även få det syresatta 

blodet att pumpas runt i kroppen, detta med hjälp av hjärtkompressionerna. Om det är ett 

ventrikelflimmer som ligger bakom hjärtstoppet kan inte enbart HLR få igång hjärtat, utan 

syftet är då att hålla hjärnan vid liv, fram tills det att det går att defibrillera. (Eikeland et al., 

2011; Wikström, 2012). Holmberg (2010) skriver att enbart HLR i vissa fall kan rädda livet, 

exempelvis vid drunkningsolyckor och intoxikation. 

När man talar om hjärtstopp tas också ”kedjan som räddar liv” upp. Med denna kedja 

menas att flera åtgärder länkas samman för att patienten ska ha en maximal chans att överleva 

hjärtstoppet (Holmberg, 2010). 
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Holmberg (2010), Rubertsson (2012) och George (2001) skriver att denna kedja består av 

fyra länkar och dessa är:  

 

• Tidigt larm: Någon måste se när händelsen inträffar och snabbt larma 112. 

• Tidig hjärt- och lungräddning: Effektiv HLR som sätts in tidigt i förloppet har visat 

sig kunna dubbla chansen för överlevnad efter ett hjärtstopp utanför sjukhus. HLR gör 

att cirkulationen i kroppen hålls igång minimalt vilket i sin tur ökar chanserna för en 

framgångsrik defibrillering. 

• Tidig defibrillering: Om patienten har drabbats av ett ventrikelflimmer så är enda 

möjligheten att bryta detta genom defibrillering för att patienten ska återfå normal 

cirkulation och hjärtrytm. Det som sker vid defibrillering är att aktiviteten i hjärtat 

börjar om från noll och sinusknutan får möjlighet att överta rytmen igen. 

• Tidig A- HLR: Att patienten kommer under avancerad behandling snabbt är viktigt. 

Det man eftersträvar här är att patienten intuberas samt att intravenösa läkemedel ges, 

exempelvis adrenalin, för att höja blodtrycket, samtidigt som HLR utförs.  

 
2.3 Behandling i samband med hjärtstopp 
För patienter som har överlevt ett hjärtstopp krävs i de flesta fall intensivvårdbehandling 

(Holmberg, 2010; Eikeland et al., 2011). Vilken vård som ska ges till patienten är individuellt, 

men oftast inleds behandlingen efter ett lyckat återupplivande med en akut kranskärlsröntgen 

och terapeutisk hypotermi.  Det är inte ovanligt att det är en hjärtinfarkt som ligger bakom 

hjärtstoppet. Om EKG visar tecken på hjärtinfarkt kan Percutan Coronar Intervention (PCI) 

övervägas, vilket innebär att ett stent läggs in. Olika studier har visat på att de som behandlats 

med PCI har en ökad chans till överlevnad (Rubertsson, 2012; Hollenberg et al, 2009).   

Efter att ha drabbats av ett hjärtstopp är behandling med terapeutisk hypotermi vanligt. Det 

som menas med denna typ av behandling är att kroppen kyls ned till 32-34 ˚C under 12 – 24 

timmar (Hollenberg et al., 2009; Eikeland et al., 2011; Holmberg, 2010; Rubertsson, 2012; 

Stauss, 2008; Wikström, 2012). Hypotermi efter hjärtstopp har visat minska effekten på bland 

annat hjärnskador och dödlighet (Hollenberg et al., 2009; Rubertsson, 2012, Eikeland et al., 

2011; Stauss, 2008). En studie visar även på att majoriteten av de som behandlats med 

hypotermi inte visat på några kognitiva funktionsnedsättningar (Tiainen et al, 2007).  
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2.4 Omvårdnad 
En viktig aspekt inom omvårdnad är kommunikation och samarbete (Jahren Kristoffersen, 

Nortvedt & Skaug, 2005). En god kommunikation är betydelsefull för att få förståelse för 

patientens situation och kunna hjälpa denne att möta sina behov. Den viktigaste 

kommunikationen handlar ofta om att ge tillräckligt med information till patient och anhöriga 

(Eide & Eide, 2009). Patienten behöver få veta vad som har inträffat samt få stöd att hantera 

händelsen. Hjärtstoppet kan ha lett till neurologiska och kognitiva funktionsnedsättningar, 

vilket kan betyda att patienten behöver personlig assistans och hjälp i vardagen (Strömberg, 

2009). 

Omvårdnad är i behov av att individualiseras, då varje individ har sin egen livsvärld 

(Jahren Kristoffersen et al., 2005; Dahlberg och Segesten, 2010; Dahlberg, Segesten, 

Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003).  En individ blir i behov av omvårdnad när exempelvis 

sjukdom hindrar hen från att tillgodose sina dagliga behov. Utgångspunkten inom all 

omvårdnad handlar om vilket behov av omvårdnad och vilken livstolkning som patienten har 

(Jahren Kristoffersen et al., 2005; Ternestedt & Norberg, 2009). Ternestedt och Norberg 

(2009) menar även att omvårdnadens viktigaste uppgift är att främja hälsa och välbefinnande 

hos patienten, som till stor del stämmer överens med patientens vardag.    

Det är inte alltid bara patienten som är i behov av omvårdnad och stöd utan detta kan även 

vara betydelsefullt för anhöriga. Anhöriga vars närstående varit med om en traumatisk 

händelse kan behöva individuellt omhändertagande för att lugnas och få svar på frågor som 

kan uppkomma (Strömberg, 2009).  

 
 
2.5 Kris 
Traumatiska händelser som inträffar i livet benämns ofta som kriser och personer som är med 

om en kris behöver stöd för att kunna dela sina tankar och känslor (Eide & Eide, 2009). I 

samband med ett hjärtstopp kan en kris uppkomma och det är något som patienten genomgår i 

olika faser. Den första fasen är chockfasen och denna kan vara i ett par minuter ända upp till 

ett par dygn. I denna fas har personen svårt att ta till sig vad som har hänt och upplever ofta 

ett kaos inombords. I den andra fasen, reaktionsfasen, försöker personen att finna en mening 

med det som har hänt. Frågan ”varför?” uppkommer ofta flera gånger under detta skede. En 

känsla av orättvisa kan uppstå, och personen kan ifrågasätta varför det skulle drabba just hen. 

Reaktionsfasen övergår så småningom i bearbetningsfasen och den kan pågå upp till ett år 

efter traumat. Under denna fas sker en acceptans av händelsen och tankar på framtiden kan 
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komma upp. Den sista fasen är nyorienteringsfasen och den har inget avslut. Personen 

kommer att bära med sig traumat som ett ärr, men detta kommer inte hindra ett fortsatt liv. 

Alla behöver inte nödvändigtvis genomgå alla faser, ibland kan någon fas gå in i en annan 

eller saknas helt (Cullberg, 2006). 

I en kris är det av största vikt att tänka på att det inte enbart är patienten som blir drabbad, 

utan även de anhöriga. Hur en person upplever en kris är individuellt och kommer att utgå 

ifrån personens livsvärld (Eide & Eide, 2009).  

 

2.6 Patient 
I vårt arbete har vi genomgående valt att kalla de personer som har drabbats av ett hjärtstopp 

för patienter. Dahlberg och Segesten (2010) förklarar begreppet patient som en person som på 

något sätt har kommit i kontakt med vårdsystemet. Att gå in med inställningen att patienter 

ses som individer och blir patienter först i ett visst sammanhang är viktigt. Begreppet patient 

omfattar ofta personer som söker vård på grund av sjukdom, men även tillstånd som inte 

orsakats av sjukdom exempelvis olycksfall.  

 

2.7 Teoretisk referensram 
Vi valde att använda oss av Antonovskys och Travelbees omvårdnads teorier i vår 

litteraturstudie då vi ansåg att de passade vårt ämnesområde.  

 

2.7.1 Aaron Antonovsky- Känsla av sammanhang, KASAM 
I begreppet KASAM finns tre sammanflätade komponenter som är mer eller mindre centrala: 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, dessa tre skapar tillsammans en helhet av 

känslan av sammanhang (Antonovsky, 2005).  

Antonovsky menar att utifrån dessa begrepp som påverkar varandra kan en hög respektive 

en låg KASAM skapas. Begriplighet avser att visa hur personen uppfattar omvärlden. 

Informationen som tas in kan vara händelser som drabbar personen själv eller sin omgivning 

och ska vara ordnad, strukturerad och tydlig istället för kaotisk och oordnad. Information som 

tas in på ett strukturerat sätt leder till en hög känsla av begriplighet där personen förväntar sig 

att de olika händelserna uppfattas som förutsägbara och går att ordna och förklara. 

Hanterbarhet handlar om en persons upplevelse att hantera olika händelser och vilka resurser 

som står till förfogande för att kunna hantera dessa. Vid en hög känsla av hanterbarhet 

kommer personen inte se sig som ett offer för omständigheterna eller tycka att livet är 

orättvist. Istället ser denne det som att olyckliga saker inträffar i livet men istället för att sörja 
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för alltid kommer denne att kunna klara sig. Meningsfullhet är den tredje komponenten och 

avspeglar i vilken omfattning personen känner engagemang och motivation till de problem 

och krav som livet ställer och om de är värda att investera energi i. När en person med hög 

känsla av meningsfullhet drabbas av olyckliga upplevelser är hen inte rädd för att möta 

utmaningen, med inställningen att finna en mening och göra sitt bästa för att ta sig igenom 

den (Antonovsky, 2005). 

Personer med en hög KASAM talade ofta om saker i livet som de var engagerade i och 

som var betydelsefulla för dem. En hög KASAM kan också påverka hur svårigheter i livet 

upplevs till exempel som begripliga och hanterbara. Personer med en låg KASAM kunde i 

vissa extrema fall anse att det inte fanns någonting i deras liv som var betydelsefullt 

(Antonovsky, 2005).  

 

2.7.2 Joyce Travelbee – omvårdnadens mellanmänskliga aspekter   
Travelbees teori har fokus på mellanmänskliga relationer. Utgångspunkten i denna teori är att 

varje människa ska ses som en unik individ med sina unika erfarenheter av lidande och 

sjukdom, dessa unika upplevelser är bara hens egna. Omvårdnad handlar om att hjälpa 

individen att klara av upplevelserna av sjukdom och lidande och finna mening i dessa, därför 

är kommunikation mellan patient och sjuksköterska betydelsefullt (Kirkevold, 2000).  

Travelbee ser lidande som något personligt som förr eller senare kommer att drabba alla. 

Lidande kan skapa medvetenhet om emotionell, fysisk och psykisk smärta och förknippas ofta 

med sjukdom som kan leda till förlust av integritet. Det finns olika sätt att reagera på lidande. 

”Varför just jag?” eller ”Varför inte jag?” är två sätt att reagera på. ”Varför just jag?” är 

vanligast och syftar på att individen inte riktigt förstår varför hen har drabbats av sjukdomen 

och har därför svårt att acceptera den. ”Varför inte jag?” innebär att individen har accepterat 

sin sjukdom och lidande men med det menas inte att individen lider mindre, utan de är bättre 

förberedda på att klara av och uthärda lidandet. För att få svar på frågorna ”Varför hände detta 

mig?” och ”Hur ska jag komma igenom detta?” kan det vara betydelsefullt att finna mening 

med lidandet. Att uppleva mening kan kopplas till känslan av att vara behövd och detta är 

något som gör att livet blir värt att leva. Oftast behöver människor hjälp med att finna en 

mening och här kan den mellanmänskliga relationen vara till hjälp. Denna relation gör att 

syftet med omvårdnaden kan uppnås. Den mellanmänskliga relationen går igenom olika faser 

för att uppnås, bland annat empati och sympati. Med empati menas att förstå den andres 

psykologiska tillstånd samt att förstå meningen med vad den andre tänker och känner. Att ha 

liknande erfarenheter är en förutsättning för empati. Sympati kännetecknas av medkänsla och 
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en vilja att lindra den andres lidande. Lidande kan lindras genom att den drabbade personen 

inte behöver bära sin börda ensam (Kirkevold, 2000). 

 

3 Problemformulering 
Att överleva ett hjärtstopp är en traumatisk händelse som kommer att påverka patientens 

livssituation. Denna upplevelse är något som kan ha fysisk och psykisk påverkan på patienten. 

Att patienten får den hjälp och det stöd som hen är i behov av är viktigt för att kunna återgå 

till vardagen. För att sjuksköterskan ska kunna hjälpa patienten att förstå vad som har hänt 

krävs det att sjuksköterskan har kunskap om patientens hälsosituation och krav i det dagliga 

livet, då detta är avgörande för vilken omvårdnad patienten kommer att få (Florin, 2009). 

Genom att beskriva hur patientens liv erfars efter ett hjärtstopp hoppas vi få en ökad 

kunskap om denna situation. 

 

4 Syfte 
Syftet är att beskriva hur patientens liv erfars efter ett att ha överlevt ett hjärtstopp.  

 

5 Metod 
Den metod som användes i arbetet var en systematisk litteraturstudie. Det som menas är att 

utefter ett valt problemområde görs systematiska sökningar som sedan granskas kritiskt. När 

dessa granskningar gjorts så sammanställs det material som framkommit (Eriksson Barajas, 

Forsberg & Wengström, 2013).  

Arbetet har genomförts utifrån olika litteratur. Kvalitetsgranskningen utgick från Forsberg 

och Wengström (2013). Analysen har till största del utgått ifrån Friberg (2006) men även med 

inspiration av Forsberg och Wengström (2013) och deras beskrivning av hur en 

innehållsanalys ska genomföras.  

 

5.1 Inklusionskriterier   
Artiklarna som valdes ut har anträffats i databaserna: Cinahl, PubMed samt PsycINFO  

Inklusionskriterier användes för att begränsa artikelsökningarna. För att artiklarna skulle bli 

inkluderade krävdes att de var vetenskapligt granskade (peer rewieved), var publicerade 

mellan år 2003-2013, att deltagarna var över 18 år samt att artiklarna var skrivna på svenska 

eller engelska.  
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Artiklar som har inkluderats har haft kvalitativ samt kvantitativ ansats och ansetts passa 

arbetets syfte.  

 

5.2 Sökprocess och urval 
För att få en inblick om hur tillvägagångssätt och sökprocess går till har Östlundh (2006) 

använts. Utefter detta har systematiska sökningar genomförts. Sökningarna har gjorts i 

databaserna: Cinahl, PubMed och PsycINFO under oktober 2013 och utgick ifrån sökord som 

ansågs passa arbetets syfte. Inför sökningarna användes “Svensk MESH” (medicinsk 

svensk/engelsk ordlista), för att översätta de relevanta sökorden. För att veta om artiklarna i 

PubMed var vetenskapliga (peer reviewed) användes Ulrich´s Periodicals Directory. 

Sökorden som användes i de olika databaserna var följande: heart arrest, cardiac arrest, heart 

disorders, arrest, quality of life, survivors, patients satisfaction, emotions, patients attitude, 

psycological factors och health. Dessa sökord har först använts enskilt för att sedan 

kombineras med flera sökord samt att de anpassades efter de olika databasernas ämnesord.   

För att kombinera de olika sökorden har de booleska operatorerna “AND” och “OR” 

använts (Forsberg & Wengström, 2013). Olika sökkombinationer användes för att få fram så 

många artiklar som möjligt. Detta resulterade i att 713 titlar, 84 abstrakt och 25 artiklar lästes 

(se bilaga 1). Efter kvalitetsgranskningen inkluderades slutligen tolv artiklar (se bilaga 2) i 

arbetet som ansågs passa syftet. Utav dessa tolv var det nio stycken med kvantitativ ansats 

och tre stycken med kvalitativ ansats. Flera av artiklarna var återkommande i de olika 

sökningarna och databaserna. Utifrån andra artiklars referenser gjordes en manuell sökning 

som resulterade i ytterligare en artikel.  

 

5.3 Kvalitetsgranskning 
Utifrån de valda artiklarna gjordes en kvalitetsgranskning med utgångspunkt i Forsberg och 

Wengströms (2013) instrument (se bilaga 3 & 4) som modifierats av oss, där vissa punkter 

valdes bort då de inte ansågs relevanta för arbetet. Det var 13 stycken artiklar som granskades 

individuellt, för att få så hög kvalité som möjligt. Granskningen utgick från två olika mallar, 

en för kvalitativa artiklar och en för kvantitativa artiklar. För att lättare kunna bedöma 

artiklarnas kvalité valdes att poängsätta frågorna med ett poäng per fråga och ja-svar, medan 

ett nej-svar eller vet inte-svar gav noll poäng. En kvantitativ artikel med 0-7 poäng bedömdes 

ha låg kvalité, 8-13 poäng gav medel kvalité och för att en artikel skulle bedömas med hög 

kvalité krävdes en poäng mellan 14-20. En kvalitativ artikel som hade en poäng mellan 0-9 

bedömdes ha låg kvalité, en artikel med en poäng mellan 10-20 bedömdes med medel kvalité 
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och för hög kvalité krävdes 21-32 poäng. Kvalitetsgranskningen resulterade i åtta stycken 

artiklar med hög kvalité, fyra stycken artiklar med medel kvalité samt en som bedömdes ha 

låg kvalité (Clements & Stenerson, 2004) och därför togs bort från arbetet.  

 

5.4 Dataanalys 
Analysen har utgått utifrån Fribergs (2006) beskrivning av hur en resultatanalys ska 

genomföras och inspiration har hämtas från Forsberg och Wengströms (2013) beskrivning av 

hur en innehållsanalys ska genomföras. I analysprocessen har ett induktivt arbetssätt använts, 

vilket innebär att vi utgick från en helhet, till delar och sedan till en ny helhet (Forsberg & 

Wengström, 2013; Friberg, 2006). Först lästes artiklarna igenom individuellt för att ge en 

helhetsbild av materialet, så kallad naiv läsning. Artiklarna diskuterades sedan för att få så 

hög kvalité på analysresultatet som möjligt. Efter att vi diskuterat artiklarna gjordes en 

jämförelse för att se om artiklarna förståtts på samma sätt och om de ansågs passa 

litteraturstudiens syfte. När detta gjorts markerades de delar som ansågs passa arbetets syfte. 

Meningsenheterna som valdes översattes och skrevs sedan ut för att se vilka likheter och 

skillnader som fanns mellan de olika artiklarna. Det framkom att liknande delar hade valts ut 

från de olika artiklarnas resultat. Med hjälp av Forsberg och Wengströms (2013) beskrivning 

sammanställdes materialet utifrån en innehållsanalys. Meningsenheterna kondenserades, 

kodades och olika teman framkom. Enheterna som hade liknande innebörd skapade 

tillsammans ett gemensamt tema. Exempel på hur innehållsanalysen har gått tillväga 

redovisas i bilaga 5.   
 

5.5 Forskningsetiska överväganden 
Artiklarna som har använts i litteraturstudien har godkänts av en etisk kommitté. Enligt 

Forsberg och Wengström (2013) bör etiska överväganden göras angående urval och resultat. 

Det är av största vikt att deltagarna i studierna har blivit informerade om vad det innebär att 

ingå i en studie och att möjlighet finns att avbryta sitt deltagande när helst de önskar.  

Alla artiklar som har inkluderats i litteraturstudien har redovisats och inga artiklar har 

medvetet uteslutits eller förvrängts. Under litteraturstudien har ett objektivt förhållningssätt 

eftersträvats för att inte övertolka artiklarna.  

 

6 Resultat 
Resultatet beskriver hur livet erfars efter ett hjärtstopp och är beroende av olika faktorer. 

Ålder, kön och vilka förutsättningar som finns hos individen kommer att påverka det dagliga 
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livet. Utifrån vår latenta innehållsanalys framkom fem teman: påverkan av kroppsliga 

förmågor, själslig och kognitiv påverkan, livets sårbarhet, sökandet efter mening och nära 

döden upplevelse.   

 

6.1 Påverkan av kroppsliga förmågor  
Efter att ha överlevt ett hjärtstopp förändras den fysiska förmågan. Posttraumatisk stress, 

utmattning och kognitiva besvär är några faktorer som påverkar den fysiska förmågan 

(Bremer, Dahlberg & Sandman, 2009). Det som mest påminner om en sliten och förändrad 

kropp är de kroppsliga förmågorna. Att känna att kroppen inte fungerar som den tidigare gjort 

eller att den skulle ge upp igen var något som kunde skapa oro och osäkerhet hos patienterna 

(Bremer et al., 2009; Stiell et al., 2003).  När den fysiska förmågan och styrkan minskar stärks 

osäkerheten om de kroppsliga förmågorna och kan i sin tur leda till att den drabbade lever en 

mer försiktig livsstil eller i passivitet (Bremer et al., 2009). Att drabbas av plötsligt hjärtstopp 

innebär viss omställning i livet. Begränsningar i det dagliga livet framkom hos patienterna där 

några kunde ta hand om sig själva medan andra var i mer behov av hjälp (van Alem, de Vos, 

Schmand & Koster, 2004a). Boendesituation och assistans i det dagliga livet kom att 

förändras. Innan hjärtstoppet bodde alla i sina egna hem men en förändring gick att se efteråt 

(Lundgren-Nilsson, Rosén, Hofgren & Stibrant Sunnerhagen, 2005). Cirka två tredjedelar 

bodde kvar i sina egna hem och en tredjedel bodde antingen på särskilt boende eller var i 

behov av personlig assistans i det vardagliga livet (Hofgren, Lundgren-Nilsson, Esbjörnsson 

& Sunnerhagen, 2008; Lundgren-Nilsson et al., 2005) Ett par studier visar att beroendet av 

hjälp var störst vid till exempel duschning och på- och avklädning. Självständighet däremot 

kunde ses vid till exempel promenader, förflyttning och att gå upp för trappan, de flesta 

patienter förblev självständiga efter hjärtstoppet (Hofgren et al., 2008; Wachelder et al., 

2009).  I de studier som tog upp arbetslivet innan och efter hjärtstoppet framkom att även 

arbetssituationen kom att förändras. Av de som arbetat innan hjärtstoppet var det endast en 

tredjedel som återgick till arbetet. (Hofgren et al., 2008; Lundgren-Nilsson et al., 2005). 

Majoriteteten av dessa kunde återgå till heltid medan endast ett fåtal fick gå ner i tjänst och 

jobba färre timmar (Wachelder et al., 2009).   

Den försämrade fysiska funktionen kunde ses ha ett samband med stigande ålder (van Alem, 

Waalewijn, Koster & de Vos, 2004b; Wachelder et al., 2009).  I och med den försämrade 

fysiska funktionen hos äldre minskar bland annat delaktigheten i samhället och det visade sig 
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att manliga patienter hade ett mindre deltagande i samhället i jämförelse med kvinnor 

(Wachelder et al., 2009).  

När en jämförelse gjordes mellan personer som drabbats av hjärtstopp och allmänna 

populationen framkom betydelsefulla skillnader gällande bland annat fysisk förmåga 

(Torgersen et al., 2010). Efter ett till två år gick det att se en klar förbättring gällande fysisk 

rörlighet (Hofgren et al., 2008), sömn och känslor (Lundgren-Nilsson et al., 2005). 

 

6.2 Kognitiv påverkan 
Den psykiska hälsan påverkas av olika faktorer efter ett hjärtstopp, bland annat kan kognitiva 

besvär och emotionella problem kopplas dit (Moulaert, Wachelder, Verbunt, Wade & van 

Heugten, 2010).  

Den kognitiva funktionen var något som undersöktes i flera studier. Hos majoriteten av 

patienterna var denna nedsatt enligt olika undersökningar (Hofgren et al., 2008; van Alem et 

al., 2004b; Wachelder et al., 2009). En förbättring kunde ses i den kognitiva funktionen under 

det första året, där den största förbättringen sågs mellan 14 – 45 dagar (Lundgren-Nilsson et 

al., 2005). Det gick inte att se något samband mellan ålder (van Alem et al., 2004b) och tiden 

sen hjärtstoppet i förhållande till den kognitiva funktionen (Wachelder et al., 2009). Vid 

närvaro av ambulanspersonal och tidigt påbörjad HLR sågs tendens till en bättre kognitiv 

funktion (van Alem et al., 2004b; Stiell et al., 2003), medan en fördröjd start av HLR visade 

sig ha ett samband med en nedsatt kognitiv funktion (van Alem et al,. 2004b).  

Faktorer som var av stor betydelse för patientens prognos var bland annat kön, inledande 

rytm samt omedelbar start av HLR (Horsted, Rasmussen, Meyhoff & Nielsen, 2006; van 

Alem et al., 2004a; Stiell et al., 2003).  En icke defibrillerbar rytm hos patienter sågs inte 

påverka den kognitiva funktionen jämfört med patienter som hade en defibrillerbar rytm (van 

Alem et al., 2004b).  

Hälften av patienterna visade på svår utmattning, en tredjedel hade ångest och/eller 

depression och en tredjedel hade minskad livskvalité. Manliga patienter visade sig ha en 

högre nivå av livskvalité och kognitiva funktioner än kvinnor (Wachelder et al., 2009).  

 

6.3 Livets sårbarhet 
Existentiellt lidande kan uppkomma genom att påminna sig själv om att vara kroppsligt utsatt. 

Utifrån den försämrade kroppsfunktionen kan sorg, ilska och uppgivenhet uppkomma, som i 
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sin tur kan leda till isolering, utanförskap och begränsningar i livet. Dessa känslor kan 

uppkomma när som helst efter hjärtstoppet (Bremer et al., 2009). 

Att ha kastats ut i en värld av kaos och förvirring innebar en förändrad värld full av 

osäkerhet, otydlighet och ovisshet. Livet tycktes sårbart och begränsat och utgjordes av rädsla 

och osäkerhet som varierade i tid, rum och sammanhang. Tanken på kroppslig försämring, 

sårbarhet och begränsning av livet ledde till ångest och otrygghet. Rädslan för ett nytt 

hjärtstopp skapade en känsla av maktlöshet och det blev uppenbart att det inte finns någon 

garanti för ett fortsatt liv. Osäkerheten om framtiden och varför livet plötsligt avbröts kom att 

påverka det dagliga livet. Funderingar om livet är meningsfullt eller meningslöst kan 

uppkomma men en känsla av lycka för att ha överlevt kunde upplevas (Bremer et al., 2009). 

Det var viktigt att acceptera rädslan och lära sig att leva med döden för att kunna gå vidare i 

livet (Bremer et al., 2009; Palacios-Ceña, Losa-Iglesias, Salvadores-Fuentes & Femández-de-

las-Peñas, 2011). Rädslan tar över patienternas vardagliga liv och det kommer att påverka 

deras prestation på jobbet, relationen till sin partner och kan även störa deras förmåga att ta 

hand om sina barn. De kvinnliga deltagarna kände en osäkerhet huruvida det skulle vara 

lämpligt att försöka bli gravid och kände sig besvikna över att vårdpersonalen inte tagit upp 

detta ämne i familjens planering. Dessa kvinnor var tvungna att gå vidare med sitt liv men 

kände att de inte kunde leva till fullo, utan bara till hälften. De beskrev det som om ett spöke 

hängde över dem och hindrade dem från planer som att få barn och bilda familj. Frustrationen 

som hade orsakats av brist på tydliga svar förvärrades av att det var svårt att dela sina 

upplevelser med andra, vilket ledde till känslor av främlingskap och ensamhet (Palacios-Ceña 

et al., 2011).  

 

6.4 Sökandet efter mening 
Hjärtstopp är ett plötsligt och svårfångat hot som slår till mitt i vardagen. Ett sätt att mildra 

hoten är att söka efter mening och hopp. Att överleva ett hjärtstopp innebär att möta ett 

förändrat liv där välbefinnande och lidande har nya betydelser och är beroende av att trygghet 

och tillfredsställelse finns i en förändrad kropp. Överlevnaden innebär även att söka efter 

mening och sammanhang i ett förändrat liv så att välbefinnande kan upplevas i nuet och i 

framtiden.  

Hjärtstopp leder ofta till medvetslöshet och att vakna upp ur detta tillstånd sker i en värld 

av förvirring, med osäkerhet om tid, rum och händelser, med endast ett fåtal bilder som 

påminnelse. Ett sådant uppvaknande kan innebära en förlust av kontroll, en känsla av utsatthet 

och en känsla av att inte känna sammanhang. Att hålla fast vid tydliga minnesbilder och att 

14 
 



 
 

återvända till vardagliga aktiviteter bidrar till en mer hanterbar situation, ger tillvaron 

stabilitet och klarhet samt ger tillvaron en känsla av sammanhang. Avbrottet i livet verkar 

först vara utan mening och någonting som blir svårfångat, förvirrande och utan sammanhang. 

Hjärtstopp, medvetslöshet och minnesförlust betyder inte att livet har avbrutits utan livet 

upplevs alltid i nuet och i dess fullhet, men ur ett förändrat perspektiv (Bremer et al., 2009).  

Det finns behov av att finna en mening till hjärtstoppet som drabbade dessa patienter och 

att finna svar på frågor som ”Varför?”, ”Hur kunde detta hända mig?”, ”Hur kommer det sig 

att jag lever?” och ”Vem gjorde min överlevnad möjlig?” (Bremer et al., 2009; Palacios-Ceña 

et al., 2011). Det verkar även finnas ett behov av tydlighet avseende orsaken till hjärtstoppet, 

minnesförlusten och hur nära döden de hade kommit. Det finns en tacksamhet över att ha 

överlevt, då endast ett fåtal människor överlever ett hjärtstopp. Vissa människor känner skuld 

över orsakerna till händelsen och konsekvenserna av detta. Den eventuellt tidigare 

ohälsosamma livsstilen leder till förvåning och skuld över sin egen okunnighet, skuld som 

leder till besvikelse (Bremer et al., 2009).  

Tankar om framtiden tycks skjuta undan otrygghet och lyfta fram välbefinnandet, oavsett 

påminnelsen om hur skört livet är (Bremer et al., 2009) och att hålla fast vid de viktiga 

sakerna i livet som till exempel sina hem och jobb ansågs vara betydelsefullt. På så sätt har 

överlevarna utvecklat ett nytt perspektiv på livet och sammanfattar innebörden av sin 

erfarenhet som att ”lära sig leva igen”. Att försöka se framåt och gå vidare var den viktigaste 

egenskapen hos överlevarna (Palacios-Ceña et al., 2011).   

 

6.5 Nära döden upplevelse 
Döden hos överlevarna sågs inte bara som ett möjligt resultat på deras tillstånd utan upplevdes 

som en konkret verklighet (Palacios-Ceña et al., 2011). Vissa patienter ansåg det vara 

lämpligt att definiera det genomgångna hjärtstoppet som döden och använder sig av frasen 

”död och kom tillbaka” i sin beskrivning av hjärtstoppet. Knappt hälften av de överlevande 

rapporterade en nära döden upplevelse, exempelvis att se tunnlar, ett starkt ljus och avlidna 

släktingar (Lau et al., 2010). Hur många som överlevt ett hjärtstopp och upplevt en nära 

döden upplevelse varierade. I en studie av Horsted et al., (2006) där 512 patienter behandlats 

var det endast 67 stycken som levde efter en månad. Efter sex månader så var 63 stycken 

patienter vid liv vilket motsvarade 12,3 procent. I en annan studie påvisades att ett fåtal av 

deltagarna upplevde livet efter ett hjärtstopp som värre än döden (Stiell et al., 2003), trots det 

rapporterade de överlevande att sina nära döden upplevelser var något som gjorde dem till en 

annan person i livet (Palacios-Ceña et al., 2011).  
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Eftersom att döden uppfattades som något konkret och verkligt utvecklades en mekanism 

hos de överlevade som innebar att aktivt förbereda sig inför döden. Patienterna kände ett 

behov av att lösa kvarstående frågor och att förbereda sin familj och släktingar för en 

annalkande död (Palacios-Ceña et al., 2011).  

 

7 Diskussion   
 
7.1 Metoddiskussion 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur patientens liv erfars efter att ha överlevt ett 

hjärtstopp. För att få så stor bredd på sökningarna som möjligt användes tre olika sökmotorer, 

som alla innehöll olika typer av omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2013).  

 
Inklusionskriterierna som valdes användes för att begränsa sökningarna, men även för att 

förhindra ett för stort antal artiklar. Ett kriterium som användes var att deltagarna i studierna 

skulle vara över 18 år, då vi valde att ha fokus på denna åldersgrupp. En svaghet i 

litteraturstudien var att vi endast sökte artiklar som var på svenska eller engelska, då våra 

språkkunskaper ansågs vara starkast här och då främst i det svenska språket. Detta kan ha 

medfört en viss förlust av forskning. Eftersom att artiklarna översattes från engelska till 

svenska kan ett missförstånd uppkommit på grund av de språkliga begränsningarna och detta 

kan vara en svaghet i litteraturstudien, då det kan ha medfört en omedveten förvrängning av 

artiklarnas resultat.    

Enligt Forsberg och Wengström (2013) bör artiklar som är tre till fem år gamla helst 

inkluderas i studien. I vår litteraturstudie har artiklar som var publicerade mellan 2003-2013 

använts då det inte framkom så många sökresultat om man enbart sökte på tidsintervallet tre 

till fem år. En svaghet med detta kan dock vara att relevant forskning utanför tidsintervallen 

inte inkluderades.  

I studien har kvalitativa och kvantitativa artiklar använts. Detta medför ett djup då 

omvårdnadsforskning ofta utgår från både kvalitativ samt kvantitativ ansats.  

 

Systematiska sökningar har genomförts i de aktuella databaserna. I vår litteraturstudie har 

Mesh-termer använts och detta kan påverka resultatet då den senaste forskningen inte kommer 

med, eftersom att de artiklar som nyligen publicerats inte har fått något ämnesord (Axelsson, 

2012). Fritextsökningar gjordes i respektive databas för att se huruvida sökorden var lämpliga 
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att använda. Med hjälp av de booleska operatorerna kombinerades sökorden och utifrån detta 

framkom lämpliga artiklar som svarade på studiens syfte.  

Sammanlagt lästes 25 artiklar i sin helhet, tolv av dem togs bort från vårt arbete då de inte 

ansågs motsvara studiens syfte. Efter kvalitetsgranskningen framkom tolv artiklar, varav nio 

med kvantitativ ansats och tre med kvalitativ ansats. Det begränsade kvalitativa materialet kan 

ha påverkat resultatet på ett negativt sätt då de subjektiva upplevelserna inte kom fram i så 

stor utsträckning. För att få ett bredare resultat hade vi kunnat använda oss av andra sökord, 

exempelvis hade experiences, perceptions och life experience kunnat användas. Dubbletter av 

artiklar framkom i alla tre databaserna vilket tyder på datamättnad och innebär att ingen ny 

information framkommer (Polit & Beck, 2012). I vårt försök att hitta fler kvalitativa artiklar 

gjordes en manuell sökning utifrån andra artiklars referenser. Detta resulterade i att ytterligare 

en kvalitativ artikel hittades som vi ansåg motsvarade vårt syfte.   

 

Efter litteratursökningen kvalitetsgranskades 13 artiklar. Kvalitetsgranskningen gjordes med 

inspiration av Forsberg och Wengström (2013). Då vissa av frågorna i granskningsmallen inte 

ansågs relevanta för artiklarnas kvalité modifierade vi den genom att vi tog bort vissa frågor 

och lade till poäng, för att lättare kunna kvalitetsbedöma artiklarna som låg, medel eller hög. 

En svaghet med att poängsätta frågorna kan vara att de bedöms med samma poäng trots att 

värdet på frågorna ur kvalitetssynpunkt kan skilja sig. Granskningen genomfördes först 

separat för att sedan diskutera igenom resultaten tillsammans, detta för att få så hög kvalitet i 

resultatet som möjligt. Efter kvalitetsgranskningen framkom att en artikel fick låg kvalitet och 

enligt Forsberg och Wengström (2013) ska artiklar med låg kvalitet exkluderas från den 

systematiska litteraturstudien.  

 

Trovärdighet i en studie handlar om hur forskaren hanterar sin förförståelse. I vårt arbete har 

vi varit tvungna att använda oss av vår förförståelse, då resultatet är baserat på en 

innehållsanalys. Med hjälp av förförståelsen kan budskap som baseras på erfarenheter 

tillhandahållas. Eftersom att författarna granskade och läste igenom alla artiklar var för sig för 

att sedan diskutera resultaten kan trovärdighet och tillförlitlighet i litteraturstudien anses vara 

stark (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

I vårt arbete gjordes en artikelmatris där bland annat en beskrivning av de olika artiklarnas 

urval och deltagare gjordes, detta för att stärka litteraturstudiens överförbarhet. Enligt Polit 

och Beck (2012) handlar överförbarhet om i vilken omfattning litteraturstudiens resultat kan 

överföras till en likande grupp eller situation. Artiklarna i litteraturstudien är från olika länder, 
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men detta anser inte vi påverka överförbarheten eftersom artiklarna har kommit fram till 

liknande resultat. Deltagarna i de olika studierna varierar i antal, de kvantitativa artiklarna har 

fler deltagare vilket i sin tur kan stärka överförbarheten. Då vi valde att avgränsa vår 

artikelsökning till en ålder av 18 år och uppåt hos deltagarna medförde detta att resultatet inte 

kan överföras till alla åldersgrupper.      

 

Då det insamlade datamaterialet bestod av både kvalitativa och kvantitativa artiklar uppkom 

vissa svårigheter med att sammanställa det insamlade materialet till en ny helhet. Detta 

hanterades genom att det kvantitativa materialet skrevs om till text för att lättare förstå det och 

värderades på ett kvalitativt sätt. Polit och Beck (2012) menar att i systematiska 

litteraturstudier där både kvalitativt och kvantitativt material förkommer kan det skrivas om så 

att kvantitativt material analyseras på ett kvalitativt sätt eller tvärtom. Utgångspunkten i 

dataanalysen har varit Friberg (2006) och med hjälp av Forsberg och Wengströms (2013) 

beskrivning av innehållsanalys har teman skapats.  

 

7.2 Resultatdiskussion 
Litteraturstudiens resultat syftar på att beskriva patienters erfarenheter efter att ha överlevt ett 

hjärtstopp. Fynden som framkom som starkast i arbetet var att hjärtstoppet som drabbade 

patienterna kom plötsligt och utan förvarning. Förvirring, minnesförlust, ensamhet och skuld 

kan komma att påverka livet efter ett hjärtstopp, samtidigt som en känsla av glädje och lycka 

över att vara några av de få som har överlevt kunde upplevas. Nedan diskuteras resultatet 

relaterat till teoretiska referensramar och omvårdnad.  

Litteraturstudiens resultat visar på att kroppens rörlighet kommer att förändras och påverkas 

av olika faktorer. Osäkerhet skapades hos patienterna av tanken på en förändrad kropp. 

Känslan av en förändrad kropp och att inte veta om kroppen åter skulle ge upp kunde leda till 

oro. Som sjuksköterska är det här av största vikt att finnas som stöd för patienten och se till 

den enskilde patientens behov. Den fysiska förmågan kom att påverka patientens dagliga liv 

på olika sätt. Begränsning i de kroppsliga förmågorna ledde till en förändrad livsstil och detta 

går att koppla till KASAM, känslan av sammanhang. Efter uppvaknandet kommer patienten 

ha en låg känsla av begriplighet, då denne vaknar upp i en förändrad värld som är kaotisk och 

oordnad. Med tiden kan låg begriplighet övergå till hög begriplighet inför den aktuella 

situationen. För att kunna hantera den nya situation är det viktigt att patienten tar tillvara på de 

resurser som finns. Resurserna kan innebära att bland annat ta hjälp av anhöriga och 
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sjuksköterska för att få hjälp med att hantera en sådan här händelse. En patient som har en hög 

känsla av hanterbarhet kommer inte att se livet som orättvist, utan kommer istället ta sig 

igenom situationen. För att uppnå en hög känsla av meningsfullhet krävs att patienten känner 

motivation och engagemang till den förändrade situationen. Patienter som innehar en hög 

känsla av meningsfullhet är inte rädda för att möta utmaningen som det förändrade livet 

innebär, utan kommer istället finna ett sätt att ta sig igenom det på (Antonovsky, 2005). För 

att patienten ska kunna uppnå en hög KASAM är det viktigt att sjuksköterskan stöttar 

patienten och hjälper denne att utnyttja sina resurser. En viktig del i patientens nya liv är att 

sjuksköterskan ger information och stödjer patienten i hens försök att förstå situationen och 

komma tillbaka till sina rutiner i vardagen.  

Som sjuksköterska är det betydelsefullt att förklara för patienten att det inte är farligt att till 

exempel vara fysiskt aktiv, trots rädslan för att åter drabbas av ett hjärtstopp. Hollenberg et al. 

(2009) skriver att den vanligaste orsaken till hjärtstopp är bakomliggande kranskärlssjukdom. 

Ett sätt för att minska risken för hjärt- kärlsjukdomar är fysisk aktivitet (Holmberg, 2010). Att 

patienten får denna information tror vi kan vara värdefullt för att hen ska kunna leva ett liv 

som inte skiljer sig så mycket från dennes tidigare liv.   

Att vara kroppsligt utsatt kan frambringa känslor som sorg, ilska och uppgivenhet. Dessa 

känslor kan påverka vardagen och leda till bland annat begränsningar i livet. Utifrån detta kan 

patienten känna lidande vilket kan kopplas till Travelbees teori, som menar att lidande är 

personligt och drabbar alla förr eller senare. Lidande kan skapa medvetenhet om bland annat 

psykisk smärta som ofta förknippas med sjukdom och kan i sin tur leda till förlust av 

integritet. Genom att exempelvis sjuksköterska eller anhöriga finns till för patienten kan 

lidande lindras då patienten inte behöver bära sin börda ensam (Kirkevold, 2000). Hos 

patienter som drabbats av hjärtstopp uppkommer ofta kognitiva besvär vilket kommer att 

påverka den psykiska hälsan. Den kognitiva funktionen undersöktes i flera studier, och hos 

majoriteten av patienterna var denna nedsatt. Hos patienter där HLR påbörjades tidigt gick det 

att se tendens till en bättre kognitiv funktion i jämförelse med patienter där start av HLR var 

fördröjd. Holmberg (2010), Rubertsson (2012) och George (2001) skriver om ”kedjan som 

räddar liv” och innebär att fyra åtgärder länkas samman för maximal chans att överleva.  

Patienter som överlever ett hjärtstopp kan drabbas av en kris. En kris hos patienten 

genomgås i olika faser och det kan här vara svårt för patienten att förstå vad som har inträffat. 

Att leva i kaos och förvirring kan leda till känslor som utmattning, ångest och depression 

(Cullberg, 2006).  
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Att känna oro var något som var återkommande hos patienterna. En rädsla över att inte veta 

vad som kommer att hända skapar en känsla av osäkerhet och maktlöshet. En förändrad värld 

innebär att som patient inte känna trygghet. Det är inte ovanligt att patienten har svårt att ta 

till sig det som har inträffat, men detta är inget som behöver märkas utan patienten kan verka 

lugn utåt sett. Inombords kan patienten däremot uppleva ett kaos (Cullberg, 2006). I en sådan 

situation måste sjuksköterska och anhöriga hjälpa patienten att finna trygghet i vardagen. När 

patienten får insikt i situationen kan oro och rädsla minska. Genom att sjuksköterskan visar 

tålamod och engagemang kan detta hjälpa patienten att skapa trygghet. En viktig aspekt för att 

trygghet och god omvårdnad ska kunna åstadkommas är en god kommunikation och ett gott 

samarbete mellan sjuksköterska och patient (Jahren Kristoffersen et al., 2005; Eide & Eide, 

2009). Travelbee menar att omvårdnad handlar om att patienten får hjälp med att klara av 

upplevelserna av sin sjukdom och det är därför viktigt att en god kommunikation mellan de 

båda parterna erhålls (Kirkevold, 2000).  Om patienten känner en trygghet och ett förtroende 

för sjuksköterskan kan detta hjälpa patienten att öppna sig för hen och berätta om sina tankar 

och känslor.  

I litteraturstudien framkom att för att kunna gå vidare i livet och leva ett så normalt liv som 

möjligt var det viktigt att acceptera rädslan och kunna lära sig leva med tanken på att dö. 

Rädslan som patienterna bar med sig kom att påverka prestationen både på jobbet och privat.  

 

Efter att ha överlevt ett hjärtstopp var det viktigt hos överlevarna att finna en mening och 

sammanhang i ett förändrat liv. Att hålla fast vid minnesbilder och återgå till vardagliga 

aktiviter kunde bidra till en situation som är mer hanterbar och ge en känsla av sammanhang. 

Resultatet i litteraturstudien visar på att det finns ett stort behov av att finna en mening med 

hjärtstoppet. Frågor som kan uppkomma då kan vara ”Varför?” och ”Hur kunde detta hända 

mig?”. Travelbees omvårdnadsteori tar upp att det finns olika sätt att reagera på lidande. 

”Varför just jag?” syftar till att patienten har svårt att acceptera och förstå varför just hen 

drabbades av sjukdomen. För att finna svar på dessa frågor kan det vara betydelsefullt att 

finna en mening med lidandet. Känslan av att vara behövd kan bidra till att livet blir värt att 

leva (Kirkevold, 2000). Vi tror att genom att patienten återgår till jobbet och finns där för sin 

familj kan bidra till en känsla av att vara behövd.  Vårt resultat har visat på att genom att hålla 

fast vid de viktiga sakerna i livet kan även välbefinnande lyftas fram. Ternestedt och Norberg 

(2009) menar att en av omvårdnadens viktigaste uppgift är att främja hälsa och välbefinnande 
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hos patienten. Sjuksköterskan kommer att ha en viktig roll i patientens liv och det är därför 

viktigt att hen eftersträvar det hos patienten.  

 

Av de som överlevt ett hjärtstopp upplevdes döden som något konkret och verkligt hos 

merparten av patienterna. Vissa förberedde sig aktivt inför en annalkande död och detta 

medförde att patienterna kände ett behov av att lösa kvarstående frågor. En koppling kan 

göras till Antonovsky (2005) genom att personen kan skapa meningsfullhet genom att ta 

tillvara på livet. Om personen förbereder sig inför döden kommer detta att innebära att 

personen får mer kontroll över livet. Omgivningen blir då mer strukturerad och då finns 

resurser för att kunna hantera den aktuella situationen. Detta görs genom att personen är 

motiverad och engagerad till de krav som livet ställer.  

Som sjuksköterska är det viktigt att se till individens livsvärld, som i detta fall innebär hur 

patienten upplever sin sjukdom. Sjukdom kan ses på olika sätt beroende på vilken livsvärld 

personen har. Som grund för Travelbees teori ligger den mellanmänskliga relationen 

(Kirkevold, 2000). Om detta kopplas till sjuksköterska och patient innebär det att det är av 

största vikt att sjuksköterskan ser till patienten och hur hen upplever sin sjukdom och sitt 

lidande. För att sjuksköterskan ska få möjlighet att ta del av patientens livsvärld är 

kommunikation mellan dessa parter betydelsefull.  Genom att sjuksköterskan får förståelse för 

patientens situation, kan en god vårdrelation skapas. Detta kan för patienten vara en hjälp för 

att lindra dennes lidande.  

Litteraturstudiens resultat visar även på att en nära döden upplevelse kunde göra de 

överlevande till en annan person i livet. Förändringarna tror vi kanske skulle kunna innebära 

att patienterna tog vara på livet mer genom att exempelvis njuta mer av livet. Flera av 

patienterna kände en tacksamhet för att ha överlevt och detta kan medföra att det som är 

viktigt för patienten prioriteras.  

  

8 Förslag till fortsatt forskning  
Under litteraturstudien har tankar kring fortsatt forskning uppkommit. Sökningarna i arbetet 

har framförallt resulterat i kvantitativ forskning varför det vore önskvärt med mer kvalitativ 

forskning, för att lyfta de subjektiva upplevelserna och få kunskap om individernas personliga 

erfarenheter. Mer kvalitativ forskning hade kunnat ge en djupare förståelse.  

I studierna framkom att urvalet främst bestod av män. Författarna tror att det kan bero på att 

det är flest män som drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.  Tankar om vilka skillnader som 

21 
 



 
 

kan finnas mellan män och kvinnor har uppkommit varför det vore intressant med forskning 

som jämför män och kvinnors erfarenheter. Mer forskning kring detta område skulle kunna ge 

en vård som är mer individanpassad. 

 

9 Slutsats  
Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur patienters liv erfars efter att ha överlevt ett 

hjärtstopp. Kunskapen om dessa patienters erfarenheter är viktig, då dessa patienter kan 

påträffas vart som helst inom vården. Resultatet som framkom visade på att det som är 

centralt för patienterna är att finna en mening med hjärtstoppet och varför det hände just dem. 

Detta underlättade för patienterna att hantera den nya situationen. Hjärtstopp är en traumatisk 

händelse som kommer att påverka patienterna och leda till vissa förändringar i deras liv. Vid 

ett hjärtstopp är en av de viktigaste faktorerna en tidigt påbörjad HLR och en tendens till en 

bättre prognos sågs hos de överlevande, exempelvis i bättre kognitiva funktioner.  För att 

patienterna skulle lära sig att acceptera situationen var det viktigt att sjuksköterskan fanns där 

för patienterna som stöd. För att sjuksköterskan ska kunna utföra en god omvårdnad och ett 

bra bemötande är det viktigt att se till patientens livsvärld.  
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PsycINFO 131010 
 

Avgränsning Sökord  Träffar  Lästa 
titlar  

Lästa 
abstrakt  

Lästa 
artiklar  

Inkluderade 
artiklar 
(artikelnr)  

2003-2013 
peer rewieved  

“cardiac arrest”  353     

 “quality of life” 28 213     

 “cardiac arrest” 
AND “quality of 
life”  

6 6 2 1  
 

2003-2013 
peer rewieved  

“cardiac arrest” 353     

 “quality of life” 28 213     

 “survivors”  9 132     

 “Cardiac arrest” 
AND “quality of 
life” AND 
“survivors”  

2 2 2 1  
 

2003-2013 
peer rewieved  

“heart disorders”  5 099     

 ”arrest 795     

 
 
 

“heart disorders” 
AND “arrest” 

186 186 15 5  1, 2, 7 
 
 
 
 

 

  

 
 



 
 

PubMed 131010 

Avgränsning Sökord  Träffar  Lästa 
titlar  

Lästa 
abstrakt  

Lästa 
artiklar  

Inkluderade 
artiklar 
(artikelnr) 

2003 - 2013 
English 

“Heart arrest” (Major 
Topic, Psycology) 

34 34 9 5 2, 6, 9 
 

2003 - 2013 
English 
Adult: 19-44, 
Middle aged + 
aged: 45+ 
years. 
 

“Quality of life” OR 
“Emotions” OR 
“Patient Satisfaction” 
AND “Heart Arrest” 
(Major Topic) 

78 78 12 9 1, 3, 5, 6, 9, 
11, 12 
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Avgränsning Sökord  Träffar  Lästa 
titlar  

Lästa 
abstrakt  

Lästa 
artiklar  

Utvalda artiklar 
(artikelnr)  

2003-2013 
Engelska  

“Heart arrest” 
AND “survivors” 

136 136 7 2 10 
 
 

 
 
  

 
 



 
 

Cinahl 131022  
 

Avgränsning Sökord  Träffar  Lästa 
titlar  

Lästa 
abstrakt  

Lästa 
artiklar  

Inkluderade 
artiklar 
(artikelnr)   

2003-2013 
peer 
rewieved 

“Heart arrest” AND 
“psycological factors”  

18 18 4 2 7 
 

2003-2013 
peer 
rewieved  

“Heart arrest” 
(explode, major 
concept) 

5 468     

 “Quality of life” 43 101     

 “Survivors” 9 884     

 “Emotions” 46 862     

 “Patients attitude” 18 163     

 “Patient satisfaction” 23 480     

2003-2013 
peer 
rewieved 

“Quality of life” OR 
“survivors” OR 
“emotions” OR 
“patients attitude” OR 
“patiens satisfaction” 
AND “heart arrest” 

104 104 23 7 1, 7, 8, 11 
 
 
 
 
 

2003-2013 
peer 
rewieved 

“Heart arrest” AND 
“Health” 

147 147 10 5 2, 11, 12 
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Bilaga 2 – Artikelmatris 
Nr Författare 

År  
Land  
Tidsskrift  

Titel  Syfte  Metod &  
urval  

Resultat  Kvalitet 
 
Etiskt 
granskad 

1 Bremer, A., Dahlberg, K. ,& 
Sandman, L. 
 
2009 
 
Sverige 
 
Journal of Qualitive Health 
Research 

To survive out-of-
hospital cardiac 
arrest: a search for 
meaning and 
coherence.  

Beskriva patienters 
upplevelse av att överleva 
ett hjärtstopp och hur det 
påverkar välbefinnandet 
över tid.   

Kvalitativ deskriptiv och 
explorativ studie. 
 
9 deltagare, 8 män och 1 kvinna 
mellan 44-70 år.  
Semistrukturerade intervjuer.  
Intervjuerna genomfördes 6-15 
år efter hjärtstoppet.  
 
 

Efter hjärtstoppet upplevde några 
deltagare rädsla och ångest andra 
såg det som en ny chans i livet. 
Hos vissa visades en strävan att 
söka mening och hopp för 
framtiden samt en insikt i 
betydelsen av att ha hälsa.  

Hög 
 
Etiskt 
granskad 

2 Hofgren, C., Lundgren- Nilsson, 
Å., Esbjörnsson, E., & 
Sunnerhagen, K.S 
 
2008 
 
Sverige 
 
Journal of Brain Injury 

Two years after 
cardiac arrest; 
cognitive status, 
ADL function and 
living situation. 

Beskriva kognitiva 
funktioner, aktiviteter i 
dagliga livet, boende och 
återgång till arbetet två år 
efter ett hjärtstopp samt 
undersöka det 
prognostiska värdet av 
tidigare bedömningar. 

Kvantitativ deskriptiv studie.  
 
22 deltagare, 19 män och 3 
kvinnor.  
Bedömningsinstrument 
användes. 

Två tredjedelar levde i sina hem, 
en tredjedel flyttade till särskilt 
boende och en tredjedel av de som 
var i arbetsför ålder återgick till 
arbetet.  
Majoriteten av deltagarna visade 
på kognitiv nedsatthet. 

Medel  
 
Etiskt 
granskad 

3 Horsted, T.I., Rasmussen, L.S., 
Meyhoff, C.S., & Nielsen, S.L.  
 
2007 
 
Danmark  
 
Journal of Resuscitation 

Long-term prognosis 
after out-of-hospital 
cardiac arrest. 

Beskriva överlevanden 
samt livskvalitén 6 
månader efter ett 
hjärtstopp. 

Kvantitativ studie. 
 
33 stycken deltog i studien. 
Standardiserade frågeformulär. 

Livskvalitén hos de som överlevt 
ett hjärtstopp skilde sig inte mycket 
ifrån den övriga populationen.  
Majoriteten av de som överlevt 
efter en månad levde även efter sex 
månader.  

Medel  
 
Etiskt 
granskad 

 
 



 
 

Nr Författare 
År  
Land  
Tidsskrift  

Titel  Syfte  Metod &  
urval  

Resultat  Kvalitet 
 
Etiskt 
granskad 

4 Lau, B., Kirkpatrik, J,N., 
Merchant, R,M., Perman, S,M., 
Abella, B,S., Gaiski,D,F., 
Becker,L,B., Chiames, C., & 
Reitsma, A,M. 
 
2010 
 
USA 
 
Journal of Resuscitation 

Experiences of 
sudden cardiac arrest 
survivors regarding 
prognostication and 
advance care 
planning.  

Att bättre förstå 
föreställningar och 
komplexa frågor som kan 
uppkomma efter ett 
hjärtstopp, samt 
undersöka attityder i 
kommande vårdplanering.  

Kvalitativ studie.  
 
9 deltagare, 7 män och 2 
kvinnor.  
Semistrukturerade intervjuer.  

Deltagarna ansåg att 
vårdpersonalen gjorde fel i att ge 
en dålig prognos tidigt efter 
återupplivningen.  

Hög 
 
Etiskt 
granskad 

5 Lundgren-Nilsson, Å., Rosén, H., 
Hofgren, C., & Stibrant 
Sunnerhagen, K. 
 
2005 
 
Sverige 
 
Journal of Resuscitation 

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

Bedöma kognitiva 
funktioner, dagliga 
aktiviteter och 
levnadssituationen upp till 
1 år efter ett hjärtstopp. 

Kvantitativ studie. 
Longitudinell studie.  
 
51 deltagare, män och kvinnor 
mellan 18-75 år.  
Intervjuerna genomfördes 2 
veckor, 45 dagar och 3 månader 
efter hjärtstoppet. 

1 år efter hjärtstoppet gick det att 
se en förbättring gällande den 
hälsorelaterade livskvalitén. Även 
den kognitiva förmågan och 
rörligheten var förbättrad. 

Hög 
 
Etiskt 
granskad 

  

 
 



 
 

Nr Författare 
År  
Land  
Tidsskrift  

Titel  Syfte  Metod &  
urval  

Resultat  Kvalitet 
 
Etiskt 
granskad 

6 Moulaert, V., Wachelder, E.M., 
Verbunt, J.A., Wade, DT., & Van 
Heugten, CM. 
 
2010 
 
Nederländerna 
 
Journal of Rehabilitation 
Medicine 

Determinants of 
quality of life in 
survivors of cardiac 
arrest. 

Studera faktorer som är 
relaterade till livskvalité 
hos överlevande av 
hjärtstopp som drabbats 
av syrebrist.   

Kvantitativ studie.  
Retrospektiv kohort studie. 
 
63 deltagare, män och kvinnor 
mellan 20-75 år.  
Deltagarna fick ett frågeformulär 
hemskickat om livskvalité. 

Livskvalitén efter ett hjärtstopp 
påverkas av flera faktorer bl.a. 
kognitiva besvär, utmattning, 
känslomässiga problem, 
posttraumatisk stress och 
svårigheter i det vardagliga livet. 

Hög 
 
Etiskt 
granskad 

7 Palacios-Ceña, D., Losa-Iglesias, 
M.E., Salvadores-Fuentes, P., & 
Fernández-de-las-Peñas, C. 
 
2011 
 
Spanien   
 
Nursing and Health Sciences   

Sudden cardiac 
death: the 
perspectives of 
Spanish survivors. 

Undersöka patienters 
erfarenheter av livet efter 
att framgångsrikt ha 
återupplivats vid 
hjärtstopp.  

 

Kvalitativ fenomenologisk 
studie.  
 
9 deltagare, 5 män och 4 kvinnor 
över 18 år.  
Ostrukturerade intervjuer.  

För att kunna gå vidare i livet var 
det viktigt att patienterna vågade 
möta sin rädsla och bearbeta den.  
Att finna en mening och lära sig 
leva på nytt ansågs vara viktigt för 
att få struktur i livet igen.  
Att ha mött döden var något som 
framkallade många känslor, både 
positiva och negativa.  

Hög 
 
Etiskt 
granskad 

8 Stiell, I., Nichol, G., Wells, G., 
De Maio, V., Nesbitt, L., 
Blackburn, J., & Spaite, D. 
 
2003 
 
Kanada 
 
Circulation 

Health-related quality 
of life is 
better for cardiac 
arrest survivors 
who received citizen 
cardiopulmonary 
resuscitation 

Utvärdera vilka 
”prehospitala” faktorer 
som förknippas med 
bättre livskvalitet hos de 
som överlever ett 
hjärtstopp utanför 
sjukhus. 

Kvantitativ studie.  
Prospektiv kohort studie.  
 
Av 316 överlevare så 
intervjuades 268 stycken per 
telefon, angående hur de 
upplevde sin livskvalitet och 
hälsa. 

Resultatet visade på att patienterna 
hade en hög livskvalitet efter det 
genomgångna hjärtstoppet. I de fall 
där medborgare påbörjat HLR 
framkom en högre nivå av hälsa 
och livskvalitet hos överlevarna.   

Medel  
 
Etiskt 
granskad 

  

 
 



 
 

Nr Författare 
År  
Land  
Tidsskrift  

Titel  Syfte  Metod &  
urval  

Resultat  Kvalitet 
 
Etiskt 
granskad 

9 Torgersen, J., Strand, K., 
Bjelland, T.W,. Klepstad, P., 
Kvåle, R., Søreide, E., Wentzel-
Larsen, T., & Flaatten, H.  
 
2010 
 
Norge 
 
Acta Anaesthesiologica 
Scandinavica  

Cognitive 
dysfunction and 
health-related quality 
of life after a cardiac 
arrest and therapeutic 
hypothermia.  

Mäta den kognitiva 
funktionsnivån och 
dokumentera den 
hälsorelaterade 
livskvalitén hos patienter 
som har överlevt ett 
hjärtstopp och genomgått 
kylbehandling.   

Kvantitativ studie.  
 
26 patienter, 23 män och 3 
kvinnor, som överlevt ett 
hjärtstopp för 13-28 månader sen 
inkluderades i studien. Olika 
tester genomfördes med hjälp av 
olika “funktions- och 
kognitionskontroller”.    

Den kognitiva förmågan och 
korttidsminnet var försämrat hos 
överlevarna gentemot 
kontrollgruppen, däremot sågs 
ingen förändring på den motoriska 
funktionen. 
Den försämrade kognitiva 
förmågan påverkade ej den 
hälsorelaterade livskvalitén.  

Hög 
 
Etiskt 
granskad  

10 van Alem, A., de Vos, R., 
Schmand, B., & Koster, R. 
 
2004a 
 
Nederländerna  
 
American Heart Journal   

Cognitive 
impairment in 
survivors of out-of-
hospital cardiac 
arrest. 

Undersöka den kognitiva 
funktionen hos de som 
överlevt ett hjärtstopp, i 
relation till hur lång tid 
det tog till återupplivning. 

Kvantitativ studie. 
Prospektiv kohort studie.  
 
57 deltagare, 82% män och 18% 
kvinnor.  
Intervjuer i hemmet 6 månader 
efter återupplivningen samt olika 
neuropsykologiska tester. 

Hos majoriteten i studien var det 
dagliga livet lite eller inte alls 
begränsat. HLR som påbörjats 
innan ambulansen kom visade på 
en bättre kognitiv funktion. Ett 
fåtal av de som ingick i studien var 
osjälvständiga i det dagliga livet (6 
månader efter återupplivning). 

Hög 
 
Etiskt 
granskad 

11 van Alem, A., Waalewijn, R., 
Koster, R., & de Vos, R. 
 
2004b 
 
Nederländerna 
 
The American Journal of 
Cardiology 

Assessment of 
quality of life and 
cognitive function 
after out-of-hospital 
cardiac arrest with 
successful 
resuscitation. 

Undersöka förändringar 
som kan uppstå efter ett 
hjärtstopp samt vilken 
betydelse ”kedjan som 
räddar liv” har för 
livskvalitén. 

Kvantitativ studie 
Prospektiv kohort studie.  
 
174 deltagare, 142 män och 32 
kvinnor.  
Deltagarna fick svara på olika 
frågeformulär 3 månader eller 
senare efter hjärtstoppet.   

Högre livskvalité och bättre 
kognitiv förmåga har visats i de 
fall där ”kedjan som räddar liv” har 
fungerat. 

Hög 
 
Etiskt 
granskad 

  

 
 



 
 

Nr Författare 
År  
Land  
Tidsskrift  

Titel  Syfte  Metod &  
urval  

Resultat  Kvalitet 
 
Etiskt 
granskad 

12  Wachelder, E.M., Moulaert, 
V.R.M.P., van Heugten, C., 
Verbunt, J.A., Bekkers, 
S.C.A.M., & Wade, D.T.  
 
2009 
 
Nederländerna  
 
Journal of Resuscitation 

Life after survival: 
long-term daily 
functioning and 
quality of life after an 
out-of-hospital 
cardiac arrest. 

Att fastställa graden av 
funktion 1-6 år efter ett 
hjärtstopp och att 
utvärdera värdet av 
medicinska variabler på 
långsiktiga funktioner. 

Kvantitativ deskriptiv studie. 
Retrospektiv kohort design.  
 
63 deltagare, 54 män och 9 
kvinnor.  
Hemskickade frågeformulär 
bestående av olika 
mätinstrument. 

Kön visade sig ha påverkan på 
resultatet. Män upplevde högre 
grad av livskvalité och kvinnor en 
högre grad av delaktighet i 
samhället.   

Medel  
 
Etiskt 
granskad 

 
 



 
 

Bilaga 3 – Checklista för kvantitativa artiklar  
 
Modifierad granskningsmall (Forsberg & Wengström, 2013).  

Ja-svar ger 1 poäng, Vet inte – svar eller Nej-svar ger 0 poäng, max 20 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)  

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

Hur många deltagare var inkluderade i studien? (1p)  

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

  

 
 



 
 

C. Mätmetoder  

Vilka mätmetoder användes i studien? (1p)  

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

Var reliabiliteten beräknad? (1p) Ja � Nej �   

 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?  

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

Erhölls signifikanta skillnader? (1p) Ja � Nej � 

Om ja, vilka variabler?  

…………………………………………………………………………………………… 

Drar författaren 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  

…………………………………………………………………………………………… 

  

 
 



 
 

Bilaga 4 – Checklista för kvalitativa artiklar  
 

Modifierad granskningsmall (Forsberg & Wengström, 2013).  

Ja-svar ger 1 poäng, Vet inte – svar eller Nej-svar ger 0 poäng, max 32 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 �  

Beskriv: 

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

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

Beskriv:  

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

 Ange datainsamlingsmetod  

� Ostrukturerade intervjuer (1p) 

� Halvstrukturerade intervjuer (1p) 

   � Fokusgrupper (1p) 

   � Observationer (1p) 

   � Video-/bandinspelning (1p) 

   � Skrivna texter eller teckningar (1p)  

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

 

 D. Dataanalys  

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? (1p)  

……………………………………………………………………………………………  

Ange om (1p) :    

� teman är utvecklade som begrepp  

� det finns episodiskt presenterade citat  

� de individuella svaren är kategoriserade och bredden på 
kategorierna är beskrivna  

� svaren är kodade   

 
 



 
 

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 resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? (1p) Ja � Nej �  

Är de teorier och tolkningar som presenteras 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 � 

Vilken slutsats drar författaren? (1p)  

…………………………………………………………………………………………… 

Ska artikeln inkluderas? (1p) Ja � Nej � 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Bilaga 5 – Exempel på innehållsanalys 
 
Artikelnr Meningsenheter Kodenserad 

meningsenhet 
Koder Subteman  Teman 

10 … behovet av att finna en mening till 
hjärtstoppet som drabbade dessa 
patienter, deras behov av att finna svar 
på frågorna ”Varför?”, ”Hur?” och 
”Varför då?”… 

Finna en mening och 
få svar på frågor.  

Få svar på obesvarade 
frågor  
 
 

Ifrågasätta sin existens  
 
 
 

Sökandet efter en 
mening  

12 Att överleva hjärtstopp innebär att söka 
efter mening och sammanhang i ett 
förändrat liv så att välbefinnande kan 
upplevas i nuet och framtiden.  

Söka efter mening 
och sammanhang i ett 
förändrat liv.  

Ett förändrat liv Känna välbefinnande   

12 Rädslan för ett nytt hjärtstopp skapar 
känslor av maktlöshet och exponering, 
och det blir uppenbart att det inte finns 
en garanti för ett fortsatt liv, eller ett liv 
som man vill att det ska vara. Den 
osäkerheten förstärks av osäkerheten 
om framtida existens och varför livet 
plötsligt avbröts, och påverkar det 
dagliga livet.  

Ingen garanti för ett 
fortsatt liv eller ett liv 
som man vill att det 
ska vara.  

Känslor av osäkerhet för 
ett fortsatt liv.  

Osäker framtid  Livets sårbarhet 

10 
12 

… lära sig att leva med döden, att 
acceptera att de kunde drabbas av ett 
nytt hjärtstopp. … risken att återigen 
drabbas av en hjärtattack. 

Lära sig att leva med 
döden och risken för 
att dabbas av ett nytt 
hjärtstopp.  

Att leva i ovisshet för 
framtiden.  

Acceptera det 
oförutsägbara  

 

  

 
 



 
 

Artikelnr Meningsenheter Kodenserad 
meningsenhet 

Koder Subteman  Teman 

12 Kroppsliga förmågor är de främsta 
påminnelserna om en förändring och 
sliten kropp.  

Kroppsliga förmågor 
påminner om en sliten 
kropp.  

Påminnelse om 
förändring.  

Förändrad kroppsbild.  
 

Påverkan av kroppsliga 
förmågor   
 

8 Den största frekvensen av beroende 
hittades i egenvård, ex. ”dusch”, 
”påklädning” och ”förberedelse”. 
Självständighet var observerad i 
följande delar, ”tarmrörelse”, ”gå från 
och till sängen och toaletten”, 
”promenera” och ”gå uppför trappor”.                 
 
 

Beroende hittades i 
egenvård men viss 
självständighet 
observerades.  

Viss självständig 
förmåga.  

Beroende av andra.   

5 … mental livskvalité påverkas av olika 
faktorer efter ett hjärtstopp. Kognitiva 
besvär och emotionella problem 
kopplas till mental livskvalité.  

Mental livskvalité 
påverkas av olika 
faktorer.  

Påverkan av olika 
faktorer. 

Kognitiva och 
emotionella besvär.  

Kognitiv påverkan  

12 … att vara kroppsligt utsatt kan leda till 
existentiellt lidande. Sorg, ilska och 
uppgivenhet som har dykt upp i spåren 
av försämrade kroppsfunktioner följs av 
känslor av begränsning, utanförskap 
och isolering.  

Kroppslig utsatthet 
kan uppkomma till 
följd av försämrade 
kroppsfunktioner och 
leda till isolering.  

Att känna lidande.  Att vara ensam.   

10 … en av deras främsta svårigheter 
bestod av att hitta personer som hade 
liknande upplevelser. Sina nära-döden 
upplevelser var något som gjorde dem 
till en annan person i livet.  

Nära-döden 
upplevelser var svårt 
att dela med andra 
och gjorde dem till 
annan person.  

Svårt att gå vidare Annan person. Nära döden upplevelse  

11 Deltagarna hade varierade erfarenheter, 
inkluderade att se tunnlar, ett stark ljus 
och avlidna släktingar. 

Att se tunnlar, ett 
starkt ljus och avlidna 
släktingar förekom.  

Varierade erfarenheter  Möta döden  

 
 



 
 

 

 
 


	1 Inledning
	2 Bakgrund
	2.1 Hjärtstopp
	2.2 Hjärt- och lungräddning (HLR) ” Kedjan som räddar liv”
	2.3 Behandling i samband med hjärtstopp
	2.4 Omvårdnad
	2.5 Kris
	2.6 Patient
	2.7 Teoretisk referensram
	2.7.1 Aaron Antonovsky- Känsla av sammanhang, KASAM
	2.7.2 Joyce Travelbee – omvårdnadens mellanmänskliga aspekter


	3 Problemformulering
	4 Syfte
	5 Metod
	5.1 Inklusionskriterier
	5.2 Sökprocess och urval
	5.3 Kvalitetsgranskning
	5.4 Dataanalys
	5.5 Forskningsetiska överväganden

	6 Resultat
	6.1 Påverkan av kroppsliga förmågor
	6.2 Kognitiv påverkan
	6.3 Livets sårbarhet
	6.4 Sökandet efter mening
	6.5 Nära döden upplevelse

	7 Diskussion
	7.1 Metoddiskussion
	7.2 Resultatdiskussion

	8 Förslag till fortsatt forskning
	9 Slutsats
	10 Referenser
	Bilagor
	Bilaga 1 – Databassökning
	Bilaga 2 – Artikelmatris
	Bilaga 3 – Checklista för kvantitativa artiklar
	Bilaga 4 – Checklista för kvalitativa artiklar


