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Abstrakt 
Bakgrund: Varje år drabbas omkring 10 000 människor av ett hjärtstopp i Sverige. Av 

dessa överlever cirka 500 personer. Att drabbas av ett hjärtstopp är en omtumlande 

händelse där känslan av sammanhang kan försvinna.  
Syfte: Syftet är att beskriva patienters upplevelse av att överleva ett hjärtstopp. 

Metod: En systematisk litteraturstudie där 16 stycken artiklar med både kvantitativ och 

kvalitativ ansats ingick i resultatet.  

Resultat: Många upplevde en förändrad fysisk aktivitet och flertalet drabbades av oro 

och ångest. Studiens resultat visade även att patienterna upplevde att de sociala 

relationerna påverkades och det fanns ett behov av att dela sina erfarenheter med andra. 

Slutsats: Hjärtstoppet ledde till att patienterna värderade livet annorlunda efteråt. 

Många upplevde det väldigt betydelsefullt att dela erfarenheter med andra i och med att 

många tankar och frågor uppstod. Längtan att komma tillbaka till vardagen som infann 

sig innan hjärtstoppet bidrog till en förstärkt upplevelse av mening och känsla av 

sammanhang. 

 

Nyckelord 

Hjärtstopp, KASAM, livskvalitet, upplevelse 

 

Tack 

Tack till de personer som under skrivandet av denna litteraturstudie stöttat oss. Ett extra 

stort tack till vår handledare Anette Hultberg för vägledning och god konstruktiv kritik. 
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1 Inledning 

Varje år drabbas omkring 10 000 människor i Sverige av hjärtstopp och cirka 500 

överlever. Upplevelsen av hjärtstopp är mycket livsomvälvande och väcker ofta 

existentiella frågor och tankar hos patienten då händelsen är traumatisk. Vi som 

författare till denna systematiska litteraturstudie har mött patienter som drabbats av 

hjärtstopp när vi praktiserade och arbetade inom intensivvården. Detta har väckt tankar 

hos oss att vilja veta mer om patienters upplevelser efter ett hjärtstopp för att vi i 

framtida yrke som sjuksköterskor ska kunna få en fördjupad förståelse för denna 

patientgrupp. 

 

2 Bakgrund  

2.1 Hjärtstopp 

Vid ett hjärtstopp får patienten ett ventrikelflimmer i hjärtkamrarna som leder till att 

hjärtat inte pumpar runt det syrerika blodet i kroppen och patienten förlorar 

medvetandet (Strand, 2012). Det är viktigt att så fort som möjligt påbörja hjärt- och 

lungräddning och använda sig av en hjärtstartare (Svenska rådet för hjärt- och 

lungräddning, 2015). Bestående skador på hjärnan kan uppstå då detta organ i kroppen 

är känsligast för att drabbas av syrebrist (Strand, 2012). 

 

I Sverige drabbas omkring 10 000 människor av ett hjärtstopp varje år och sjukdomar i 

hjärta och kärl är idag den vanligaste orsaken till dödsfall. Av de 10 000 personer som 

får ett hjärtstopp i Sverige varierar överlevnaden. Överlevnaden har de senaste åren 

legat omkring 5 % i Sverige (Hollenberg & Engdahl, 2010). Utbildning i HLR och 

utplaceringar av defibrillatorer tros vara en bidragande faktor till att fler idag överlever 

(Fothergill, Watson, Chamberlain, Virdi, Moore & Whitbread, 2013). 

 

Personer som får ett hjärtstopp kan verka fullt friska utan några märkbara symtom, de 

flesta som drabbas har dock tidigare någon typ av hjärt- och kärlsjukdom. Riskfaktorer 

för hjärt- och kärlsjukdomar som kan leda till hjärtstopp är bland annat rökning, saknad 

av fysisk aktivitet, högt blodtryck och även hereditet. Risken att drabbas av ett 

hjärtstopp är större hos män än hos kvinnor (Hollenberg & Engdahl, 2010). Chansen till 

överlevnad ökar om hjärtstoppet inträffar på en plats där det finns personer i närheten 
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som kan utföra hjärt- och lungräddning (Pachys, Kaufman, Bdolah-Abram, Kark & 

Einav, 2014; Sasson, Rogers, Dahl & Kellermann, 2010). 

Tiden är en viktig faktor då chansen att överleva minskar med omkring 10 % för varje 

minut som går innan hjärt- och lungräddning startas. Chansen till överlevnad ökar med 

omkring 50-75 % om hjärt- och lungräddning påbörjas inom en minut och det finns 

tillgång till en hjärtstartare inom fem minuter (Strand, 2012). Kunskaper hos 

allmänheten om hjärt- och lungräddning och defibrillatorer kan vara livsavgörande 

faktorer (Atwood, Eisenberg, Herlitz & Rea, 2005).  

 

2.2 Att vara patient 

Då en person drabbas av sjukdom kan dennes upplevelse av mening och sammanhang 

minska eller försvinna. God och ändamålsenlig omvårdnad kan styrka och hjälpa 

personen att hitta vägen tillbaka. För att patienten ska uppleva trygghet bör 

sjuksköterskans omvårdnad kännas omfamnade och betryggande. När en person 

upplever välbefinnande och hälsa reflekteras det inte alltid över vad hälsa innebär förrän 

denne drabbas av sjukdom. Sjukdom kan leda till att patienten känner sig utanför sitt 

vardagliga sammanhang vilket kan leda till att det bland annat kan brista i relationer 

med anhöriga och ett tunnelseende kan uppstå då livet inte ses utanför det egna rummet 

(Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

2.2.1 Sjuksköterskans roll för patienten 

Sjukdom är en individuell upplevelse och det är viktigt att det sker ett möte mellan 

patient och sjuksköterska så delaktighet uppstår (Dahlberg & Segesten, 2010). Det 

handlar om att gemensamt se till omvårdnadsbehoven (Snellman, 2009). Sjuksköterskan 

bör genom en hälsofrämjande omvårdnad utgå från patienten och dess behov och 

uppmuntra till delaktighet (Svensk sjuksköterskeförening, 2015).  Sjuksköterskan har ett 

ansvar att respektera patienten och att se till dess autonomi. God omvårdnad handlar om 

att se till vad hälsa och ohälsa betyder för patienten och att ha ett öppet förhållningssätt 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2015). 

 

2.2.2 Att som patient drabbas av hjärtstopp 

Att drabbas av ett hjärtstopp är en omtumlande händelse (Svenska rådet för hjärt- och 

lungräddning, 2015). Det är en upplevelse som kan anses traumatisk där vardagen 
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förändras och det kan leda till många frågor och tankar både om det som har hänt men 

även om framtiden (Strand, 2012).  

 

Vid ohälsa kan det vara svårt att uppnå välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2009).  

Att drabbas av ohälsa kan leda till att patienten känner ett lidande och det är då 

sjuksköterskans uppgift att ge en god omvårdnad som lindrar lidandet inom 

vårdkontexten. Varje patient har sin egna unika reaktion på bristande hälsa, vissa 

förnekar det som hänt eller lägger skulden på sig själva eller på andra (Wiklund, 2009).  

 

2.3 Begreppsdefinition  

Tre olika teorier som livskvaliteten kan grunda sig i är önskningsuppfyllelseteorin, 

hedonismen och objektivistiska pluralismen. Hedonismen menar att må bra är 

detsamma som att ha god livskvalitet och att må dåligt är detsamma som att ha låg 

livskvalitet. Önskeuppfyllningsteorin menar att om personen har det liv hon själv önskar 

att ha ses hennes livskvalitet som hög, är hon däremot missnöjd med sitt liv anses 

hennes livskvalitet som låg. I den tredje teorin, den objektivistiska pleuralismen, anses 

det viktigt med närvaro av meningsfullhet, kunskap, personlig utveckling och relationer 

till andra för att uppnå livskvalitet (Brülde, 2003). 

 

Upplevelsen av bra livskvalitet kan innebära att personen anser sig ha ett bra liv som är 

värt att leva, medan låg livskvalitet för personen kan innebära att livet upplevs som 

dåligt. Livskvalitet ligger som grund i våra föreställningar, handlingar och värderingar 

och är något som kan förändras under livets gång. Att bevara livskvaliteten är ett 

prioriterat mål inom hälso- och sjukvården (Brülde, 2003). 

 

3 Teoretisk referensram 

Antonovsky är en professor inom medicinsk sociologi och grundade den salutogena 

modellen. I modellen söks det svar på varför hälsa upplevs och vad det är som gör att 

svåra situationer i livet kan hanteras. Modellen syftar till att se till människors förmåga 

att drabbas av svårigheter så som till exempel sjukdom. Det salutogena perspektivet har 

som mål att människors hälsa, välmående och livskvalitet kan förbättras vilket även är 

ett mål i omvårdnaden (Langius-Eklöf, 2009). 
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Antonovsky menar att för att en person ska uppleva hälsa behöver denne känna 

KASAM (KänslaAvSAMmanhang). Om en person förlorar känslan av sammanhang 

leder detta till att personen upplever sämre hälsa. KASAM delas in i tre olika 

delkomponenter vilka är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Willman, 

2009). Innebörden av begriplighet är hur en person förstår och uppfattar händelser i livet 

och dess omvärld medan hanterbarhet är hur mycket personen känner att denne kan 

hantera olika händelser i livet och vilka resurser som finns. Meningsfullhet anses vara 

mest betydelsefullt, hur mycket en person känner sig motiverad och engagerad i olika 

situationer. Om en person känner begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet leder 

det till att personen har en hög grad av KASAM och därmed upplevelse av bättre hälsa 

och livskvalitet (Langius-Eklöf, 2009).  

 

Hälsan påverkas av en persons förhållningssätt till livet och därmed hur svårigheter kan 

hanteras. Hälsa kan ses som ett kontinuum där den ena sidan innebär att en person har 

god hälsa och hög livskvalitet och där den andra sidan innebär att personen har ohälsa 

och låg livskvalitet. Det handlar om en balans mellan dessa sidor då det under livet 

upplevs mer eller mindre hälsa och livskvalitet. En persons känsla av sammanhang är 

det som avgör var personen befinner sig i detta kontinuum (Langius-Eklöf, 2009). 

 

KASAM utvecklas under livets gång. En person föds med en lägre nivå av begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet vilket senare utvecklas med hjälp av livserfarenheter, 

sociala relationer och mening i livet. Sjukdom i vuxen ålder kan bidra till en tillfällig 

sänkning av KASAM. En person med känsla av hög KASAM har lättare att anpassa sig 

till sjukdom vilket leder till upplevelse av bättre hälsa och livskvalitet. Personer som 

upplever sämre KASAM kan ha svårare att hantera sjukdomen vilket i sin tur leder till 

en lägre grad av upplevd hälsa (Langius-Eklöf, 2009).  

 

4 Problemformulering 

Att drabbas av ett hjärtstopp är ett hälsoproblem där överlevnadsstatistiken är omkring 5 

%. I och med hjärt- och lungräddning och defibrillatorer överlever idag fler. Hos en 

person som överlevt ett hjärtstopp kan känslor som oro och ångest uppstå. Många 

existentiella tankar och frågor är i behov av att besvaras. Upplevelsen av livskvalitet 

grundar sig i våra föreställningar, handlingar och värderingar. Om vården inte utgår från 

patienten där denne får vara delaktig kan ett lidande uppstå. Genom att beskriva 
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patienters upplevelse efter ett hjärtstopp hoppas vi kunna öka förståelsen för patienten 

och dess situation för att kunna ge en omvårdnad som skapar eller ökar mening och 

sammanhang hos patienten. 

 

5 Syfte 

Syftet är att beskriva patienters upplevelse av att överleva ett hjärtstopp.  

 

6 Metod 

En systematisk litteraturöversikt genomfördes enligt Forsberg & Wengström (2013).  

Litteraturöversikten utfördes genom att systematiskt studera och analysera tidigare 

forskningsresultat vilket inkluderar både kvalitativ och kvantitativ forskning.  

 

6.1 Avgränsningar  

För att bygga upp litteraturstudien har avgränsningar använts i sökningarna för att 

artiklarna ska kunna svara på studiens syfte. En avgränsning var att artiklarna skulle 

vara skrivna på engelska eftersom det är ett internationellt språk och ett språk vi 

behärskar. Alla artiklar skulle också vara vetenskapliga och etiskt granskade. De skulle 

vara publicerade mellan 2005-01-01-2015-12-31 för att artiklarna skulle innehålla den 

senaste och mest uppdaterade forskningen. Artiklar som har inkluderats i studien har 

haft ett patientperspektiv.  

 

6.2 Sökningsförfarande 

I vår systematiska litteraturstudie har databaserna PubMed, PsycINFO och CINAHL 

använts. Dessa tre databaser innehåller vetenskapliga artiklar om omvårdnad och 

majoriteten är skrivna på engelska (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

För att ta reda på om artiklarna var vetenskapliga använde vi oss av begränsningen peer-

review i sökningarna i CINAHL och PsycINFO. I och med att detta inte går att göra i 

Pubmed har vi genom att söka på tidskriftens ISSN-nummer använt oss av Ulrich’s 

Periodicals Directory för att ta reda på om artiklarna är vetenskapliga (Ulrichsweb, 

2015). 
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Sökningarna har bestått av både ämnesordsökning och fritextsökning. Fritextsökning 

leder till fler träffar på sökningen än en ämnesordsökning. Sökträffarna på en 

ämnesordsökning blir mer relevanta då ämnesorden finns med i databasens egen 

ordlista. Därav har dessa två tillvägagångssätt kombinerats för att få en utökad sökning 

(Kristensson, 2014). 

 

För att ta reda på vilka ämnesord som var aktuella i respektive databas sökte vi i 

databasernas Thesaurus. För att översätta de svenska begreppen till engelska Mesh-

termer använde vi oss av Svensk Mesh. I sökningarna i PubMed användes MESH-

termer och i CINAHL söktes det i CINAHL Headings, detta för att kunna veta vilka ord 

som är aktuella i respektive databas (Kristensson, 2014). Som ämnesord har vi utifrån 

syftet valt begrepp som ”Heart arrest”, ”Quality of life”, ”Survivors” och ”Life change 

events”. I fritextsökningen har begreppen ”Out of hospital cardiac arrest” och 

”Experience” använts i och med att detta var begrepp som inte fanns som MESH-term.  

PsycINFO har inte samma ämnesord som de andra två databaserna, istället för att till 

exempel söka på ”Heart arrest” sökte vi på ”Heart disorders”. 

I PubMed är ”Out of hospital cardiac arrest” ett ämnesord men vi valde att söka på 

detta som fritext eftersom det inte var ett ämnesord i CINAHL och PsycINFO och för 

att då få så lika sökningar som möjligt i båda databaserna. När det gällde 

ämnesordsökningen i CINAHL och PsycINFO så lade vi till ”Explode” till i sökningen. 

Detta innebär att vi även sökt på ämnesordens underkategorier för att utvidga sökningen 

och få fler träffar.   

 

För att kombinera sökord kan det även användas booleska sökoperatorer. Sökorden kan 

kombineras med de booleska sökoperatorerna AND, OR och NOT för att antingen 

begränsa sin sökning och göra den mer specifik eller för att utöka sin sökning med fler 

träffar (Kristensson, 2014). Booleska sökoperatorn AND valdes för att kombinera 

sökorden. Den booleska sökoperatorn OR har uteslutits för att få ett hanterbart resultat. 

Användningen av många olika kombinationer i sökningarna har resulterat i att vi fått 

fram relevanta artiklar (Se Bilaga 1). 

 

Vi gjorde även manuella sökningar för att därigenom se om det finns relevanta artiklar 

som går att använda sig av (Forsberg och Wengström, 2013). 
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Totalt blev det 471 träffar i sökningarna vilka vi enskilt läste titlarna på för att sedan 

tillsammans diskutera. Därnäst läste vi artiklarnas abstrakt för att få en överblick och 

utifrån detta valde vi ut de vi ansåg var relevanta.  Vi läste sedan igenom artiklarna i 

fulltext för att se vilka som var relevanta för vårt syfte och därmed skulle 

kvalitetsgranskas för att senare ingå i vårt resultat. När vi genomförde det systematiska 

tillvägagångssättet läste vi först enskilt för att sedan jämföra vilka artiklar som var 

relevanta till studiens syfte och vilka som skulle ingå i studiens resultat (Forsberg & 

Wengström, 2013).  Artiklar som valdes bort i studien var inte relevanta för vårt syfte, 

exempelvis närståendes upplevelser då vi utgick ifrån ett patientperspektiv och artiklar 

där huvudsyftet var att se prevalensen över hjärtstopp och inte se till personens 

upplevelse. Alla artiklar som ingår i studiens resultat finns presenterade i en 

artikelmatris som vi tagit från Friberg (2012) (Se bilaga 2). 

 

6.3 Kvalitetsgranskning 

Granskning av artiklar är viktigt för att ta reda på vilka som har tillräckligt hög kvalitet 

för att ingå i studiens resultat och vilka som ska exkluderas ifrån studien (Kristensson, 

2014).  

 

Granskningen genomfördes av 17 artiklar och två granskningsmallar gjorda av 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) har använts, en för kvalitativa artiklar och en för 

kvantitativa (Se bilaga 3 och 4). Vi har i granskningen valt att modifiera 

granskningsmallarna genom att utesluta vissa frågor utefter vårt syfte och artiklarnas 

olika forskningsdesign. Modifieringar som har gjorts är bland annat att vi valt att 

exkludera frågor om jämförelsegrupper och blindning i de artiklar där detta inte var 

aktuellt. Artiklarna har tillsammans granskats och bedömts subjektivt. Alternativt kan 

ett poängsystem användas i granskningen vilket i detta fall har uteslutits (Willman et al. 

2011).  

 

Artiklar som har medel och hög kvalitet har valts att tas med i resultatet. Sammanlagt 

blev det 16 artiklar. Kvalitetsgranskningen gjordes tillsammans för att få bådas 

synvinkel på kvaliteten och att granska på ett enhetligt sätt. Artiklarna som granskades 

lästes igenom av oss båda flera gånger för att få en bra inblick i artiklarna. Artikeln med 

låg kvalitet som exkluderades från resultatet var: The functional status and perceived 

quality of life in long-term survivors of out-of-hospital cardiac arrest. 
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6.4 Analys 

I vår systematiska litteraturstudie är både kvantitativa och kvalitativa artiklar med i 

resultatet. Det har valts att användas en innehållsanalys enligt Forsberg & Wengström 

(2013) Ett induktivt tillvägagångssätt användes vilket innebär att vi fördomsfritt läst 

artiklar och samlat in material. Genom att vi använt oss av induktiv analys har det gjort 

oss författare medvetna om kategorier och mönster i studierna, vilket har lett till att vi 

fått ett djup i samlade data (Forsberg & Wengström, 2013). Vi har i analysen utifrån 

texten tagit ut meningsenheter som sedan kondenserats till koder. Koderna har sedan 

abstraherats till tre olika kategorier: försämrad fysisk förmåga, försämrad psykisk hälsa 

samt social samvaro. Vi började med att läsa igenom artiklarna flera gånger enskilt för 

att få en helhetsbild av materialet genom att markera delar ur texten som var relevanta 

för syftet och genom detta hitta likheter och skillnader i artiklarna och dess resultat 

(Forsberg & Wengström, 2013). Med hjälp av färgpennor markerade vi utsagor i 

artiklarna. Dessa utsagor kondenserades till koder och koderna abstraherades sedan till 

subkategorier och kategorier (Forsberg & Wengström, 2013). Eftersom vi har både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar i resultatet har vi i analysen gjort en 

sammanställning av dessa genom att se till likheter och skillnader i materialet (Friberg, 

2012). 

Exempel: 

Utsagor Kod Subkategori Kategori 
Deltagarna beskriver att gå 

upp och ned för en trappa 

var ansträngande, och det 

överraskade dom eftersom 

det inte hade varit 

ansträngande tidigare. 

Ansträngning vid 

fysisk aktivitet 

 

Förändrad fysisk 

förmåga 

 

Försämrad 

fysisk förmåga 

Ibland blir ångesten så 

intensiv att den får mig att 

inte kunna röra mig eller 

andas 

Intensiv ångest Emotionell påverkan Försämrad 

psykisk hälsa 

Deltagarna uttryckte ett 

behov av att tillhöra en 

grupp som delade samma 

erfarenhet. Möjligheten att 

prata med andra om deras 

erfarenheter 

Dela erfarenheter Grupptillhörighet Social 

samvaro 

 

 

6.5 Etiska överväganden 

I en litteraturstudie är det enligt Forsberg & Wengström (2013) viktigt att artiklarna som 

ingår i studien är etiskt granskade eller att det i studien gjorts etiska överväganden. I vår 

studie tar vi därmed bara med artiklar som blivit etiskt granskade eller haft med etiskt 
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övervägande i artikeln. Vi har försökt ha ett så objektivt förhållningssätt som möjligt 

och inte uteslutit artiklar eller förvrängt artiklarnas resultat.  

Har etiska överväganden inte hittats i artiklarna har kontakt tagits med tidskriften. 

 

7 Resultat  

I analysprocessen identifierades tre kategorier: försämrad fysisk förmåga, försämrad 

psykisk hälsa samt social samvaro. 

 

7.1 Försämrad fysisk förmåga 

Mer än hälften av personer som överlevt ett hjärtstopp hade problem med mobiliteten 

efteråt (Larsson, Wallin, Rubertsson och Kristofferzon, 2014). Att kunna återgå till de 

dagliga aktiviteterna som infann sig innan hjärtstoppet upplevdes vara av stor betydelse 

för patienterna och detta skapade meningsfullhet (Bremer, Dahlberg & Sandman, 2009). 

 

Att överleva ett hjärtstopp kan leda till reducerad fysisk funktion. Fysiska 

begränsningarna var relaterade till försämrad mobilitet (Ketilsdottir, Albertsdottir, 

Akadottir, Gunnarsdottir & Jonsdottir, 2014). Smith, Andrew, Lijovic, Nehme & 

Bernard (2014) har kommit fram till att majoriteten inte hade några större problem med 

egenvård, dagliga aktiviteter och mobilitet men de upplevde att hälsan var bättre innan 

hjärtstoppet än 12 månader efter incidenten. 

 

Den fysiska förmågan kunde skilja sig mellan patienterna, en del upplevde det 

ansträngande att gå upp för en trappa vilket för en annan patient inte upplevdes vara 

svårt. Det varierade även hur pass självständiga patienterna kunde vara efter att de 

överlevt hjärtstoppet, vissa var i dagligt behov av hjälp medan andra klarade sig på egen 

hand (Middelkamp, Moulaert, Verbunt, Van Heugten, Bakx & Wade, 2006). 

 

Majoriteten upplevde dock att de klarade av att vara självständiga efter hjärtstoppet och 

ett flertal som drabbats kunde återgå till sin vanliga vardag som infann sig innan 

hjärtstoppet inträffade (Wachelder, Moulaert, Heugten, Verbunt, Bekkers & Wade, 

2009). För en del kunde det dock upplevas vara ansträngande att bara ta en dusch då det 

orsakade andfåddhet vilket kunde skapa obehag hos patienten (Ketilsdottir et al. 2013).  
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Personer som överlevt ett hjärtstopp var till stor del nöjda med den allmänna dagliga 

livsföringen (Wallin, Larsson, Rubertsson och Kristofferzon, 2014). De flesta av 

patienterna som överlevt ett hjärtstopp kunde fortfarande bo hemma utan hjälp, men 

några var beroende av hjälp av andra efteråt. Den fysiska förmågan kunde påverkas av 

hjärtstoppet då omkring hälften hade små till stora problem när det gällde den fysiska 

förmågan. Patienter som har fått hjärnskador på grund av syrebrist visade sig ha 

problem med det kognitiva och den dagliga aktiviteten och även reducerad upplevd 

livskvalitet (Middelkamp et al. 2007). En rädsla för att symtomen skulle komma tillbaka 

kunde infinna sig hos personerna då det gällde att exempelvis motionera (Ketilsdottir 

et.al. 2014).   Patienterna kunde drabbas av en känsla av osäkerhet, sårbarhet och 

tillbakadragenhet över livet. Att återgå till vardagliga aktiviteter gav en stabilitet, 

klarhet och ledde till en känsla av sammanhang (Bremer, Dahlberg & Sandman, 2009). 

Att komma tillbaka till arbetet ansågs vara ett viktigt steg för att återgå till sitt vanliga 

liv (Ketilsdottir et al. 2013).  

 

När symtomen för hjärtstopp uppkom upplevde patienterna en känsla av att de förlorade 

kontrollen och det uppstod frågor efteråt om den förändrande kroppens möjligheter och 

begränsningar. Känslan av begränsning och isolering kunde leda till förtvivlan och 

ilska. Osäkerheten om kroppen och med kroppens förmåga ledde till reducerad fysisk 

aktivitet (Bremer et al. 2009). Många patienter upplevde en trygghet att regelbundet gå 

till sjukhuset och göra diverse undersökningar för att få bekräftat att alla värden såg bra 

ut (Ketilsdottir et al. 2014). 

 

Prestation av dagliga aktiviteter, posttraumatisk stress och trötthet visade sig påverka 

personen och dess upplevelse av livskvalitet (Moulaert, Wachelder, Verbunt, Wade & 

Van Heugten, 2010). Patienterna berättade att de kände sig trötta och svaga, bland annat 

behövde de vila sig under dagen vilket tidigare inte varit nödvändigt. Detta var något 

som upplevdes förbättras efter tid och det fanns en längtan av att återgå till sitt normala 

liv som var innan hjärtstoppet (Forslund, Zingmark, Jansson, Lundblad & Söderberg, 

2014). Personer som drabbats av ett hjärtstopp kunde uppleva att den fysiska förmågan 

försämrats då det gällde bland annat rörlighet, vardagliga aktiviteter vilket kunde leda 

till trötthet och andfåddhet (Ketilsdottir et al. 2013) Den upplevda fysiska livskvaliteten 

hos patienter som drabbats av ett hjärtstopp visade sig ha ett samband med försämrad 

fysisk förmåga (Ørbo, Aslaksen, Larsby, Schäfer, Tande, Vangberg & Anke (2015). 
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Sammanfattning: Att överleva ett hjärtstopp visar sig ha inverkan på patienternas 

fysiska förmåga, men det varierade i hur stor utsträckning det påverkades hos varje unik 

individ. Vissa var i behov av hjälp av andra medan vissa klarade sig på egen hand precis 

som de gjort innan hjärtstoppet inträffade. Något som var återkommande var längtan av 

att återfå sin fysiska förmåga som de upplevde att de hade innan de fick 

hjärtstilleståndet. Att försöka komma tillbaka till vardagen bidrog till en stabilitet och 

upplevelse av mening och sammanhang. 

 

7.2 Försämrad psykisk hälsa 

Det uppstod många tankar och frågor hos patienterna då de ville hitta en förklaring till 

varför just de drabbades av ett hjärtstopp och de berättade om att de upplevde ångest 

efter händelsen (Forslund, Zingmark, Jansson, Lundblad & Söderberg, 2014).  Flera av 

patienterna hade ångest och majoriteten var måttligt till extremt ångestfyllda (Deasy, 

Bray, Smith, Harriss, Bernard & Cameron, 2012). Ibland upplevde en del av patienterna 

att deras ångest var så intensiv att de kände att de inte hade förmågan att röra sig eller få 

i sig tillräckligt med luft, det vill säga att de upplevde andnöd. Detta orsakade en 

upplevelse av att bära på en börda (Palacios-Ceña, Losa-Iglesias, Salvadores-Fuentes & 

Fernández-de-las-Peñas, 2011). Det visade sig att den kognitiva förmågan försämrades 

hos patienter som överlevt ett hjärtstopp och livskvaliteten upplevdes mer reducerad 

vilket hade samband med kognitiva försämringar (Lim, Verfaellie, Schnyer, Lafleche & 

Alexander, 2014). Patienterna upplevde även emotionella svårigheter som hade 

inverkan på den deras dagliga aktiviteter så som att jobba (Ørbo et al. 2015). Det visade 

sig att hjärtstoppet orsakade kognitiva problem som resulterades med en upplevelse av 

minskad självständighet, det vill säga att det fanns ett behov av hjälp av andra (Wilson, 

Staniforth, Till, Das Nair & Vesey, 2014). 

  

Upplevd reducerad livskvalitet var relaterat till ångest- och depressionssymtom 

(Wilson, Staniforth, Till, das Nair & Vesey, 2014). En av tio patienter medicinerades 

mot ångest och depression tiden efter hjärtstoppet och det påverkade upplevelsen av 

livskvalitet (Lilja, Verfaellie, Schnyer, Lafleche & Alexander, 2015). Patienter 

upplevde trötthet, ångest och depression som en konsekvens utifrån hjärtstoppet och en 

försämrad livskvalitet upplevde även flera utav de drabbade (Wachelder et al. 2009).  

Flera av patienterna visade sig ha en lägre upplevd livskvalitet men manliga patienter 

upplevde sig ha bättre hälsa än kvinnor (Wachelder, Moulaert, van Heugten, Verbunt, 
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Bekkers & Wade, 2009). Att det skilde sig mellan könen visade sig även i en studie 

gjord av Wallin et al. (2014)  då män var mer nöjda med den psykiskt upplevda hälsan 

än kvinnor.  

 

Många frågor och tankar kan uppstå efter en sådan livsomvälvande händelse och 

flertalet kan även uppleva att deras mening med livet brister eller försvinner helt. Detta 

resulteras med ångest och en del upplever att det är deras fel att de fick ett hjärtstopp 

och lägger då skulden hos sig själva. En del känner även en osäkerhet och rädsla inför 

framtiden, att de kanske kommer drabbas utav ett hjärtstopp igen (Bremer et al. 2009). 

 

Att vakna upp efter ett hjärtstopp bidrog till en känsla av att förlora kontrollen. En 

rädsla infann sig över att vara så nära döden samtidigt som glädje över att ha överlevt 

spred sig (Bremer, 2009). Rädsla för att dö eller drabbas av ytterligare ett hjärtstopp är 

en känsla som kan skapa ångest hos patienterna. Efter hjärtstoppet upplevde många att 

emotionella utmaningar uppstod då personer efter ett hjärtstopp ofta värdesatte 

annorlunda efteråt och en tacksamhet för livet infann sig. Flera använde sig utav 

sarkasm och humor för att det upplevde att det lättade på den emotionella svårigheten 

och skyddade därmed dem från att bli sårbara och känslosamma (Ketilsdottir et al. 

2013). Majoriteten av deltagare i studien upplevde att de var nöjda med sin psykiska 

hälsa trots denna händelse (Wallin et al. 2013). 

 

Sammanfattning: Många av patienterna som överlevt ett hjärtstopp lider i efterhand av 

ångest och depression. Det infinner sig en osäkerhet och rädsla av att drabbas av 

ytterligare ett hjärtstopp vilket hade påverkan på deras psykiska hälsa. En del började 

även värdesätta livet annorlunda efter händelsen eftersom de varit så nära döden.  

 

7.3 Social samvaro 

Upplevelse av ångest och depression sågs hos flera av de som överlevt ett hjärtstopp 

och detta orsakade i sin tur svårigheter med sociala relationer (Wilson et al. 2014). 

Patienterna beskriver att de upplevde att toleransen för andra försämrades efter 

hjärtstoppet och förmågan att förstå sig själv och finna mening ansågs vara komplicerad 

(Klemenc-Ketis, 2013). 

 

Många av de drabbade upplevde att det sociala livet reducerades efteråt och detta kan 

kopplas till den kognitiva försämringen som uppkom efter hjärtstoppet.  Även utförande 



 
 

16 

 

av dagliga aktiviteter reducerades vilket kan kopplas till den minskade sociala samvaron 

(Wachelder, 2009).  På grund av att flertalet av patienterna upplevde ångest och kände 

sig deprimerade så påverkade detta den sociala samvaron vilket ledde till oönskad 

ensamhet (Wilson et al. 2014). 

 

Att överleva ett hjärtstopp är en mycket omtumlande händelse. Patienterna upplevde att 

de var i behov av att prata och reflektera om sina upplevelser efter händelsen. 

Möjligheten att prata med andra och delge sina erfarenheter och få tips och råd från 

andra både från hälso- och sjukvården och av andra personer som också överlevt ett 

hjärtstopp upplevdes vara mycket viktigt och betydelsefullt för patienterna (Ketilsdottir 

et al. 2013). Att dela erfarenheter med andra som också överlevt ett hjärtstopp såg man 

var väldigt viktigt för patienterna då de kunde relatera till varandra (Bremer et al. 2009). 

Många kände tristess och ensamhet efter händelsen och att då vara bland människor och 

känna gemenskap upplevde patienterna vara av stor vikt. Att behålla kontakten med de 

nära och kära upplevdes betydelsefullt (Ketilsdottir et al. 2013). Det fanns en upplevd 

förändring med den sociala samvaron hos patienterna, det var problematiskt när det kom 

till att utföra framförallt dagliga aktiviteter (Klemence-Ketis, 2011). 

 

Upplevd reducerad livskvalitet hade samband med svårigheter i de sociala relationerna 

(Wilson et al. 2014). Majoriteten av patienterna kunde vara fortsatt självständiga men de 

flesta hade efteråt mindre deltagande i sociala relationer än tidigare, detta gällde 

framförallt män (Wachelder et al. 2009). Patienter som drabbats av hjärnskador hade 

problem med de sociala relationerna även efter flera år. De kognitiva svårigheterna 

ledde till dels färre deltagande i sociala relationer och dels till en påverkan på den 

upplevda livskvaliteten (Middelkamp et al. 2007). Många upplevde även svårigheter 

med att komma ihåg saker och de upplevde en sämre livskvalitet (Wilson et al. 2009). 

 

Sammanfattning: Den sociala samvaron förändras hos flera av de patienter som 

överlevt ett hjärtstopp, det visade sig att den sociala samvaron var reducerad i 

jämförelse med innan hjärtstoppet inträffade. Många upplever att det var väldigt viktigt 

och betydelsefullt att dela sina erfarenheter med andra, då de kunde reflektera över 

händelsen och sina unika upplevelser med varandra.  
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8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

I denna systematiska litteraturstudie har vi använt oss av flera avgränsningar. Detta 

leder till begränsningar i sökningarna genom att artiklar kan gå förlorade men det ger 

dock ett hanterbart och relevant resultat. En avgränsning var att artiklarna skulle vara 

skrivna på engelska i och med att det är internationellt språk och ett språk som vi 

behärskar. De flesta artiklarna i databaserna är på engelska och därmed var det inte så 

många artiklar som exkluderades. Artiklarna vi valde att ta med i studien fick högst vara 

tio år gamla vilket kan leda till att vi gått miste om äldre artiklar, dock ingår då den 

senaste uppdaterade forskningen inom ämnet i denna litteraturstudie. Det är som 

Kristensson (2014) skriver att författare till en litteraturstudie bör försöka få med de 

artiklar som är mest aktuella i sitt resultat.  

 

Fritextsökning har i litteraturstudien kombinerats med ämnesordsökning. Fritextsökning 

leder till ett större antal träffar medan en ämnesordsökning leder till färre träffar men 

med mer relevanta resultat för studien (Forsberg & Wengström, 2013).  En styrka i 

studien är att vi har använt oss av tre stycken olika databaser för att få en så bred 

sökning som möjligt och att inte gå miste om relevanta studier.  

 

Sökorden har kombinerats på ett flertal olika sätt för att inte missa studier som svarar på 

vårt syfte. I sökningarna har det kommit fram flera dubbletter av artiklar vilket tyder på 

datamättnad (Polit & Beck, 2012). En manuell sökning har även gjorts för att se att inte 

relevanta studier gått förlorade (Kristenson, 2014). Den manuella sökningen gav i detta 

fall ingen användbar artikel på grund av nyhetsvärde och att många av artiklarna redan 

var inkluderade i resultatet. Att ha med både kvantitativa och kvalitativa studier ökar 

trovärdigheten enligt Polit & Beck, (2012) vilket i denna studie gjorts. 

 

I studien har alla titlar, abstrakt och artiklar lästs enskilt av oss författare för att sedan 

jämföras med varandra vilket ses som en styrka (Kristensson, 2014). En svaghet som 

kan ses i studien har varit att vissa artiklar har exkluderats genom att vi endast läst 

titlarna. Detta kan ses som att relevanta artiklar förlorats, dock har det varit titlar som 

exempelvis har fokus på närståendeperspektivet och prevalensen för hjärtstopp som 

exkluderats. Att få irrelevanta träffar redan på titlarna tror vi kunde undvikits om vi 

begränsat våra sökningar mer och använt oss av färre kombinationer av sökorden. Alla 
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artiklar som ingår i studiens resultat har sammanställts i en artikelmatris (Se bilaga 2). I 

matrisen går det att läsa om deltagarna och kontexten vilket leder till enligt Kristensson 

(2014) att läsaren kan bedöma studiens överförbarhet. Överförbarhet handlar om hur 

resultatet i studien kan användas i andra kontexter. Artiklarna som ingår i 

litteraturstudien har både män och kvinnor inkluderade. Majoriteten i litteraturstudien är 

män. Eftersom män är mer representerade än kvinnor i studien kan det enligt Forsberg 

& Wengström, (2013) påverka generaliserbarheten. Anledningen till att fler män ingår i 

studien kan bero på att fler män drabbas av hjärtstopp än kvinnor.  

  

Slutligen fick vi 17 artiklar som kvalitetsgranskades med hjälp av Willman et al. (2011) 

granskningsmall. Vi har med hjälp av granskningsmallen gjort en subjektiv bedömning 

av artiklarna. Ett annat alternativ kunde vara att göra ett poängsystem av mallen. Detta 

valde vi att inte använda oss av då vi anser att olika frågor kan ha olika grad av 

kvalitetsaspekt och därmed vara olika värda (Willman et al. 2011). Vi valde att 

exkludera vissa frågor från granskningsmallen som inte var relevanta för de olika 

studiernas forskningsdesign (Kristensson, 2014). Artiklar som bedömdes ha låg kvalitet 

ska enligt Forsberg & Wengström (2013) exkluderas från studien vilket i detta fall 

gjordes med en artikel.  

 

På grund av att det ingått både kvalitativa och kvantitativa studier har de kvantitativa 

studierna i analysen omvandlats till kvalitativ data för att kunna analysera artiklarna på 

ett jämförbart sätt (Polit & Beck, 2012). 

 

8.2 Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av att överleva ett hjärtstopp. 

 

Litteraturstudiens resultat visade en påverkan på de fysiska faktorerna, psykiska 

faktorerna och sociala relationerna. Många upplevde en förändrad fysisk aktivitet och 

flertalet drabbades av oro och ångest. Studiens resultat visade att personer upplevde att 

de sociala relationerna påverkades negativt och det fanns ett behov av att dela med sig 

av sina erfarenheter med andra.   

 

Vårt resultat visar även på upplevelsen efter ett hjärtstopp kunde påverka livskvaliteten 

vilket vi kopplar till The World Health Organization Quality of Lifes definition av 

livskvalitet då de menar att domäner som kan påverka livskvaliteten är exempelvis 
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fysiska faktorer, psykiska faktorer samt sociala relationer. De menar att livskvalitet är 

något subjektivt som kan skilja sig mellan individer beroende på deras livssituation och 

händelser i livet (The WHOQOL Group, 1995). En studie av Horsted, Rasmussen, 

Meyhoff & Nielsen (2007) visade att livskvaliteten försämrades då det gällde det 

emotionella och fysiska efter ett hjärtstopp. Hälsa är något som enligt Dahlberg & 

Segesten (2010) påverkas av en persons situation i livet och behöver inte innebära att 

personen är fri från sjukdom.  

 

Männen beskrevs vara nöjda med sin psykiska hälsa i större utsträckning än kvinnorna, 

männen upplevde även högre KASAM. Att det skiljde sig mellan könen var något vi 

reflekterade över när vi läste artiklarna detta styrker även en studie av Uren & Galdas 

(2014) då de beskriver att männen hade bättre livskvalitet än kvinnor, men dock så blev 

de negativt påverkade av hjärtstoppet då många kände att de förlorade sin manliga 

identitet. 

 

Att drabbas av ett hjärtstopp visade sig kunna leda till att den fysiska förmågan 

försämrades. Majoriteten kunde fortfarande bo hemma och klara sig själva men det 

kunde ändå finnas problem med bland annat mobiliteten. Brorsson, Lundgren & Olsson 

(2010) menar att patientens hälsa och livskvalitet kan förbättras med fysisk aktivitet. En 

stillasittande livsstil leder till att risken för att bli sjuk ökar. Enligt Svensson & Hallberg 

(2010) är det viktigt med fysisk aktivitet för att motverka sjukdomar i hjärta och kärl. 

Detta var något som i resultatet visade sig vara svårt. Den förändrade fysiska förmågan 

kunde leda till en osäkerhet över sin kropp vilket ledde till att den fysiska aktiviteten 

kunde komma att reduceras. En rädsla över att symtomen skulle komma tillbaka visade 

sig. När symtomen för hjärtstopp uppkom upplevde patienterna en känsla av att de 

förlorade kontrollen och det uppstod frågor efteråt om den förändrande kroppens 

möjligheter och begränsningar. Känslan av begränsning och isolering kunde leda till 

förtvivlan och ilska. Aktiviteter som tidigare inte varit något problem i vardagen kunde 

nu vara ansträngande och en sårbarhet kunde uppstå. Återkommande undersökningar 

visade sig vara viktigt och bekräftande för patienterna då de fick svar på om allt såg bra 

ut.  

 

Det finns en rädsla att drabbas av ytterligare ett hjärtstopp eller att dö hos många av de 

som överlevt. Därmed är en känsla av trygghet mycket viktigt för att på så sätt lättare 

kunna hantera oron och ångesten. Trygghet är något som enligt Dahlberg & Segesten 
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(2010) kan försvinna i och med sjukdom och det är då av vikt att försöka få tillbaka 

denna. Trots denna osäkerhet visade resultatet att det fanns en längtan efter att få 

komma tillbaka till vardagen då det gav stabilitet och ledde till mening hos patienten. 

Vad som är meningsfullt för patienten är enligt Dahlberg & Segesten (2010) något 

subjektivt som kan skilja sig mellan individer och det är därav viktigt att se till just den 

egna unika personens upplevelser och erfarenheter. Det är viktigt att det mellan 

patienten och sjuksköterskan skapas en bra mellanmänsklig relation så att de kan hjälpa 

och stötta patienten att nå bättre hälsa.  

 

Varje individ som drabbas av en omtumlande händelse som ett hjärtstopp kan leda till 

en känsla av att ha tappat kontrollen över sin egen kropp och vilket även leder till att 

individen får många tankar och frågor. Dessa frågor är i behov av att sättas i ett 

sammanhang. Det är här enligt Birkler (2007) viktigt som sjuksköterska att se patientens 

subjektiva tankar och funderingar och inte bara de objektiva.  

 

Information och kommunikation är betydelsefullt för patienten i detta fall och det är 

som Birkler (2007) menar att bra kommunikationen utgår från patienten och dess 

situation. Sjuksköterskor har ett bärande ansvar att hjälpa patienten att uppnå 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Sjuksköterskan ska enligt Nortvedt & 

Grimen (2006) ha som mål att utföra goda handlingar för patienten och i så stor 

utsträckning som möjligt undvika att patienten drabbas av ett lidande. Ett lidande kan 

enligt Dahlberg & Segesten (2010) uppstå om vården inte utgår från den enskilda 

patienten. 

 

Att drabbas av sjukdom eller hamna i ett tillstånd så som hjärtstopp kan leda till att 

personen förlorar sin känsla av mening och sammanhang och att det då leder till en 

känsla av sämre hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). Langius-Eklöf (2009) menar att 

hälsa och livskvalitet kan ses på ett kontinuum där man under livet pendlar mellan god 

upplevd hälsa och livskvalitet och sämre upplevd hälsa och livskvalitet. För att uppnå 

god hälsa och livskvalitet anses det vara viktigt med en känsla av mening och 

sammanhang. Upplever en person god KASAM har man även lättare att klara av 

jobbiga situationer i livet. Genom information, kommunikation, resurser och motivation 

kan en begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet uppstå vilka är viktiga 

komponenter för att uppnå en känsla av mening och sammanhang.  
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Patienterna har ett informationsbehov där sjuksköterskan har som uppgift att förmedla 

denna information och att som sjuksköterska ha ett öppet förhållningssätt. För att en 

patient ska kunna uppnå begriplighet är det viktigt att sjuksköterskan informerar och 

förmedlar kunskap. Sjuksköterskan kan ses som en resurs som har förmåga att förmedla 

trygghet. Att se hälso- och sjukvården som en tillgång som kan ge stöd kan leda till 

ökad hanterbarhet för patienten och därmed upplevelse av högre KASAM. Att som 

sjuksköterska utstråla en vilja att ge god omvårdnad kan skapa meningsfullhet hos 

patienten. Denna meningsfullhet har ett starkt samband med känslan av sammanhang 

och det är därmed en viktig del för att uppleva hälsa och livskvalitet (Langius-Eklöf, 

2009). Vårt resultat beskriver att många patienter försökte hitta en förklaring till varför 

just de drabbades utav ett hjärtstopp och det resulterade i svår ångest. Att finna 

meningsfullhet var av stor vikt. Det visade sig att många fick ångest efteråt och även ett 

flertal led av depression. Denna problematik styrker även en studie av Piegza et al. 

(2015) då de beskriver att ångest och depression är mycket vanligt hos de som drabbats 

av ett hjärtstopp. Dahlberg & Segesten (2012) menar att genom att det finns en livskraft 

hos personen leder det till att svårigheter i vardagen kan tacklas på ett bättre sätt. Denna 

livskraft kan skapas av bland annat anhöriga och sociala relationer. Att anhöriga och 

den sociala samvaron var viktig visade även vårt resultat då det fanns en önskan om att 

få dela sina erfarenheter och tankar med andra. Trots detta hade de sociala relationerna 

påverkats av hjärtstoppet och toleransen för andra hade minskat. Att anhöriga kan vara 

till hjälp i processen menar även Langius-Eklöf (2009) då de kan ses som en resurs. Det 

är av vikt att även se till en persons egna resurser för att denne ska kunna se sin egen 

förmåga. 

 

8.3 Klinisk applicerbarhet 

Sjuksköterskan bör vara uppdaterad på den senaste forskningen och denna 

litteraturstudie bidrar till forskning om patienters upplevelser efter ett hjärtstopp vilket 

kan vara till hjälp i omvårdnaden.  

 

Att drabbas av ett hjärtstopp kan leda till att det är svårt att känna välbefinnande, här 

kan hälso- och sjukvården vara en resurs som kan hjälpa patienten att uppnå 

välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010). Sjuksköterskan bör utgå från den enskilda 

patientens behov och bygga en omvårdnad på det för att låta patienten uppnå högre 

upplevelse av känsla av sammanhang och livskvalitet. Sjuksköterskan ska ge 

information utefter patientens behov och genom att använda sig av motiverande samtal 
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där patienten är i fokus kan detta enligt Barth & Näsholm (2006) leda till förändring och 

en känsla av förbättrad hälsa och livskvalitet.    

Antonovskys teori om KASAM kan appliceras i den kliniska verksamheten för att hos 

patienten försöka uppnå begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet med information, 

motivation och hjälp från sjukvården därmed bidra till en känsla av mening och 

sammanhang hos patienten.  

 

8.4 Förslag till vidare forskning 

Vidare forskning är nödvändigt inom området eftersom det är viktigt att se till en 

persons upplevelser och därefter anpassa omvårdnaden. Det skulle vara intressant att se 

mer forskning på skillnader mellan könen vilket vårt resultat pekar på och även om hur 

anhöriga påverkas. Hjärtstopp är något som inte bara påverkar patienten. Det skulle 

därför vara intressant att sätta dessa perspektiv i relation till denna litteraturstudie. Då vi 

mest har hittat kvantitativ forskning inom området så skulle det vara av intresse att se 

mer kvalitativ forskning om hjärtstopp och hur livskvaliteten påverkas, detta för att få 

en mer fördjupad bild av varje enskild individs subjektiva tankar och känslor och hur 

denne hanterar sin livssituation efter att ha överlevt ett hjärtstopp.  

 

9 Slutsats 

Vårt resultat pekar på att överleva ett hjärtstopp har inverkan på patientens fysiska 

faktorer, psykiska faktorer och sociala relationer. Resultatet visade på att patienten 

upplevde och värderade livet annorlunda än innan hjärtstoppet inträffade. Patienten har 

efter hjärtstoppet ett behov av att prata med andra i och med att många tankar och frågor 

uppstod. Sjuksköterskan kan i detta läge ses som en resurs. Patienter som överlevt ett 

hjärtstopp kände ofta att de gått miste om meningen och sammanhanget i livet.  

Patienten kan vara i behov av att få information och stöd ifrån hälso- och sjukvården för 

att kunna uppnå en begriplig och hanterbar situation. I studierna sågs en vilja att komma 

tillbaka till vardagen vilket bidrog till förbättrad upplevd mening och känsla av 

sammanhang. 
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11 Bilagor 

11.1 BILAGA 1 - Sökningar 

CINAHL 

Sökning Sökord & 

kombinationer 

Begräsningar 

(Limits) 

Antal 

träffar 

Relevanta titlar Relevanta 

abstrakt 

Relevanta 

artiklar 

Kvalitetsgranskade 

artiklar 

Valda 

artiklar 
S1 (MH ”Heart arrest+”)  9060      

S2 (MH ”Quality of life+”)  50446      

S3 (MH ”Survivors+”)  11896      

S4 (MH ”Life change 

events+”) 

 26501      

S5 ”Out of hospital cardiac 

arrest” 

 828      

S6 “Experience”  104235      

 S1 AND S2 Peer reviewed 

2005-2015 

Engelska 

45 12 8 5 5 5 

 S1 AND S3 AND S6 Peer reviewed 

2005-2015 

Engelska 

4 3 2 2 2 2 

 S1 AND S2 AND S3 Peer reviewed 

2005-2015 

Engelska 

4 4 4 3 3 (3) 0 (3) 

 S1 AND S2 AND S4 Peer reviewed 

2005-2015 

Engelska 

0 0 0 0 0 0 

 S5 AND S6 Peer reviewed 

2005-2015 

Engelska 

23 9 2 1 1 1 

 S5 AND S2 Peer reviewed 

2005-2015 

Engelska 

9 6 6 4 4 (3) 1 (3) 



 
 

II 

 

 S5 AND S2 AND S3 Peer reviewed 

2005-2015 

Engelska 

3 3 3 3 3 (2) 0 (2) 

 S5 AND S2 AND S4 Peer reviewed 

2005-2015 

Engelska 

0 0 0 0 0 0 

 S5 AND S2 AND S6 Peer reviewed 

2005-2015 

Engelska 

1 0 0 0 0 0 

 S1 AND S2 AND S6 Peer reviewed 

2005-2015 

Engelska 

3 0 0 0 0 0 

 Manuell sökning  3 3 3 1 0 0 

      Totalt: 10 9 

CINAHL sökningar gjorde mellan 2015-10-21 – 2015-10-23 

MH = Ämnesord “---“ = Fritext + = Explode (x) = Dubblett som finns i andra sökningar eller i andra databaser 
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PUBMED 

Sökning Sökord & 

Kombinationer 

Begränsningar 

(Limits) 

Antal träffar Relevanta titlar Relevanta 

abstrakt 

Relevanta 

artiklar 

Kvalitetsgranskade 

artiklar 

Valda artiklar 

S1 ”Heart arrest” 

[Mesh] 

 36110      

S2 ”Quality of life” 

[Mesh] 

 12884      

S3 ”Survivors” [Mesh]  18470      

S4 ”Life change events” 

[Mesh] 

 19916      

S5 ”Out of hospital 

cardiac arrest” 

 3565      

S6 “Experience”  484722      

 S1 AND S2 2005-2015 

Engelska 

115 32 14 11 11 (6) 5 (6) 

 S1 AND S2 AND S3 2005-2015 

Engelska 

17 11 4 4 4 (4) 0 (4) 

 S1 AND S2 AND S4 2005-2015 

Engelska 

0 0 0 0 0 0 

 S5 AND S6 2005-2015 

Engelska 

113 20 4 2 2 (2) 0 (2) 

 S5 AND S2 2005-2015 

Engelska 

27 16 9 9 9 (8) 0 (8) 

 S5 AND S2 AND S3 2005-2015 

Engelska 

8 5 3 3 3 (3) 0 (3) 

 S5 AND S2 AND S4 2005-2015 

Engelska 

0 0 0 0 0 0 

 S5 AND S2 AND S6 2005-2015 

Engelska 

3 2 2 1 1 (1) 0 (1) 

 S1 AND S2 AND S6 2005-2015 

Engelska 

12 5 2 2 2 (2) 0 (2) 

 S1 AND S3 AND S6 2005-2015 

Engelska 

17 3 3 2 2 (1) 1 (1) 

      Totalt: 7 6 



 
 

IV 

 

PUBMED sökningarna gjorda mellan 2015-10-21 – 2015-10-23 

[Mesh] = Ämnesord ”---” = Fritext (x) = Dubblett som finns i andra sökningar eller i andra databaser 
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PSYCINFO 
Sökning Sökord & Kombinationer Begränsningar (Limits) Antal 

träffar 

Relevanta 

titlar 

Relevanta 

abstrakt 

Relevanta 

artiklar 

Kvalitetsgranskade 

artiklar 

Valda artiklar 

S1 DE ”Heart disorders” OR DE 

“Angina pectoris” OR DE 

“Arrhythmias (Heart)” OR 

DE “Coronary Thromboses” 

OR DE “Myocardial 

infarctions”  

 10848      

S2 DE ”Quality of life” OR DE 

“Quality of work life”  

 31681      

S3 DE ”Survivors” OR DE 

”Holocaust survivors”  

 10735      

S4 DE ”Life Changes”    

3151 

     

S5 “Experience”  307237      

S6 “Out of hospital cardiac 

arrest” 

 36      

S7 “Cardiac arrest”  621      

 S1 AND S2 AND S3 Peer reviewed 

2005-2015 

Engelska 

10 4 2 0 0 0 

 S7 AND S2 Peer reviewed 

2005-2015 

Engelska 

3 3 3 1 0 0 

 S7 AND S5 Peer reviewed 

2005-2015 

Engelska 

38 10 5 2 0 0 

 S6 AND S4 Peer reviewed 

2005-2015 

Engelska 

1 1 1 1 1 1 

 S6 AND S2 Peer reviewed 

2005-2015 

Engelska 

0 0 0 0 0 0 

 S7 AND S3 Peer reviewed 

2005-2015 

12 7 5 2 2 (2) 0 (2) 



 
 

VI 

 

Engelska 

      Totalt: 1 1 
PsycInfo sökningarna gjorda 2015-11-02 

[DE] = Ämnesord ”---” = Fritext (x) = Dubblett som finns i andra sökningar eller i andra databaser
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11.2  BILAGA 2 - Artikelmatris 

Artikel Problem och syfte Metod (Urval, analys mm.) Resultat Kvalitet 
Titel: Cardiac arrest 

and hypothermia 

treatment-function and 

life satisfaction among 

survivors in the first 6 

months 
Författare: Wallin, E., 

Larsson, I-M., 

Rubertsson, A., & 

Kristofferzon, M-L. 
Tidskrift:  
Resuscitation 
Årtal: 2013 
Land: Sverige 

Beskriva skillnaden av 

fysisk och kognitiv funktion 

hos de som överlevt ett 

hjärtstopp som behandlats 

med hypotermibehandling 

och hur det förändras efter 

en längre tid. Och undersöka 

hur deras 

livstillfredsställelse är sex 

månader efter hjärtstoppet.  

En prospektiv studie som inkluderade 45 stycken 

deltagare med en medelålder på 64 år och det var 

både män och kvinnor som har överlevt ett 

hjärtstopp, majoriteten var dock män. Deltagarna 

följdes under först och sjätte månaden efter 

hjärtstoppet. De fick svara på ett frågeformulär som 

handlade om deras aktivitet i dagliga livet (Barthel 

index), ett formulär om deras kognitiva förmåga 

(mini mental state examination) och deras 

livstillfredsställelse (LiSat-11).  

The Mann Whitney U-test, Chi-square test och 

Fisher’s exact test användes för analys.  

Majoriteten var nöjda med sin livssituation när 

det gällde ADL och psykisk hälsa, dock såg 

man att en del var missnöjda med deras 

somatiska hälsa.  

Försämring av fysisk och kognitiv förmåga är 

vanligt hos patienter som haft ett hjärtstopp 

som behandlats med hypotermi. Men det 

tenderar att bli bättre med tiden.  

Hög 

Titel: Anxiety and 

depression among out 

of hospital cardiac 

arrest survivors 
Författare: Lilja, G., 

Nilsson, G., Nielsen, 

N., Friberg, H., 

Hassager, C., 

Koopmans, M., 

Kuiper, M., Martini, 

A., Mellinghoff, J., 

Pelosi, P., Wanscher, 

M., Wise, M-P., 

Östman, I., & 

Cronberg, T. 
Tidskrift: 
Resuscitation 
Årtal: 2015 
Land: Sverige, 

Danmark, Italien, 

De som överlever ett 

hjärtstopp kan uppleva 

psykisk stress men andelen 

är okänd.  

Syftet i studien var att 

undersöka ångest och 

depression hos patienter som 

överlevt ett hjärtstopp 

utanför ett sjukhus.  

278 stycken som drabbats av ett hjärtstopp och 119 

stycken i kontrollgruppen deltog i studien. 

Deltagarna fick svara på ett frågeformulär ”Hospital 

anxiety and depression scale (HADS)”.  

Även patienternas neurologiska funktion och 

hälsorelaterade livskvalitet undersöktes.  

Den kognitiva förmågan undersöktes med hjälp av 

”Mini-mental status examination” (MMSE). 

Deltagarna var över 18 år gamla och som skulle ha 

fått ett hjärtstopp utanför ett sjukhus som gjorde att 

de blev medvetslösa. I studien fanns även en 

kontrollgrupp med.  

Till analysen användes Fisher test och Mann-

Whitney-Wilcoxon test.  

24 % av de som överlevt ett hjärtstopp 

drabbades av ångest och hos 13 % fann man 

att de led av depression. Tio procent fick 

mediciner för sin ångest och depression. I 

studien såg man att kvinnor drabbades av 

ångest mer än männen.  

Hög 
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Nederländerna & 

England  
Titel: Meanings of 

people’s lived 

experience of 

surviving an out of 

hospital cardiac arrest, 

1 month after the event 
Författare: Forslund, 

A-S., Zingmark, K., 

Jansson, J-H., 

Lundblad, D., & 

Söderberg, S.  
Tidskrift: Journal of 

cardiovascular nursing 
Årtal: 2013 
Land: Sverige 

Det finns få studier om hur 

de som överlevt ett 

hjärtstopp upplever sin 

situation.  

Syftet var att belysa 

patienternas upplevelse av 

att ha överlevt ett hjärtstopp 

en månad efter händelsen.  

Ett ändamålsenligt urval användes och det resulterade 

i att två kvinnor och nio män mellan 25-74 år gamla 

deltog. De intervjuades mellan februari 2011till maj 

2012. Intervjuerna varade mellan 20-110 minuter 

som transkriberades ordagrant. Tio stycken 

intervjuades i deras hem och en valde att träffas i ett 

rum på sjukhuset. Alla frågades vad som hände när 

de drabbades av ett hjärtstopp, vad de minns från 

händelsen och hur deras liv ser ut idag efter 

hjärtstoppet.  

En fenomenologisk hermeneutisk metod användes. 

I studien kom man fram till två teman, 

återvända till livet och omvärdering av livet. 

Författarna kom även fram till fem subteman, 

vakna upp och glömt bort ”hela bilden”, inse 

att det inte var dags att dö, undra och söka 

förklaring, känna tvetydiga relationer och 

undran om livet någonsin kommer bli 

densamma.  

Man såg i studien att många sökte efter 

förklaring. Många kände oro av att de inte 

kommer ihåg vad som hände strax innan och 

efter hjärtstoppet. Detta hade negativ inverkan 

på deras psyke och många upplevde oro och 

ångest.  

Hög 

Titel: Health-related 

quality of life 

improves during the 

first six months after 

cardiac arrest and 

hypothermia treatment  
Författare: Larsson, I-

M., Wallin, E., 

Rubertsson, S., & 

Kristofferzon, M-L. 
Tidskrift: 
Resuscitation 
Årtal: 2014 
Land: Sverige 

Syftet med studien var att 

undersöka om det fanns 

någon korrelation mellan 

ångest, depression och 

hälsorelaterad livskvalité, 

vid tiden man är på 

sjukhuset och 1 och 6 

månader efter hjärtstoppet 

hos de patienter som blivit 

behandlade med hypotermi.  

Studien är en prospektiv observationsstudie. 

Under en fyraårsperiod fick 26 patienter, både män 

och kvinnor med en medelålder på 62 år, från tre 

olika sjukhus i Sverige svara på frågeformulär. De 

hade alla haft ett hjärtstopp som behandlats med 

hypotermi.  

Inklusionskriterierna var att patienterna skulle vara 

över 18 år gamla och kunna det svenska språket så att 

de kunde fylla i frågeformulären.  

De standardiserade frågeformulären som användes 

var, ”Hospital anxiety and depression scale 

(HADS)”, ”The euroqol (EQ5D)” och ”The short 

form 12 (SF12)”.  

I studiens resultat såg man en förbättring av 

den hälsorelaterade livskvaliten med tiden. 

Dock såg man ingen större förbättring av 

ångest och depression över tiden. Man såg en 

korrelation mellan depression och ångest.  

54 % av patienterna hade problem med 

mobiliteten.  

Resultatet av studien visade att det var 

vanligare med fysiska problem än mentala.  

Hög 

Titel: Quality of Life 

and Functional 

Outcomes 12 Months 

After Out-of-Hospital 

Cardiac Arrest. 
Författare: Smith, K., 

Studiens syfte var att ta reda 

på hur livskvaliteten såg ut 

hos individer 12 månader 

efter ett hjärtstopp. 

 En prospektiv studie där man via telefonintervjuer 

intervjuade 530 patienter och 157 närstående 

angående patientens livskvalitet, 12 månader efter att 

de fått ett hjärtstopp. Patienterna hade fått ett 

hjärtstopp mellan 2010-2012. 

Man använde sig av bland annat Glasgow Outcome 

Det visade sig i studien att de flesta personer 

som överlevt ett hjärtstopp känner att de har 

en acceptabel livskvalitet efteråt. Över en 

tredje del av de intervjuade hade inga problem 

med att ta hand om sig själv, att de hade ont 

eller att de upplevde svårigheter med den 

Medel 
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Andrew, E., Lijovic, 

M., Nehme, Z. & 

Bernard, S. 
Tidskrift: Circulation 
Årtal: 2015 
Land: Australien 

Scale och SF-12 vid intervjuerna för att se till 

patientens situation. 

dagliga aktiviteten efteråt. De som upplevde 

sämre livskvalitet var oftast äldre.  

Titel: Recovery, long-

term cognitive 

outcome and quality of 

life following out-of-

hospital cardiac arrest 
Författare: Lim, C., 

Verfaellie, M., 

Schnyer, D., Lafleche, 

G. & Alexander, MP. 
Tidskrift: Journal of 

rehabilitation medicine 
Årtal: 2014 
Land: USA 

Hos patienter som överlevt 

ett hjärtstopp har man sett att 

återhämtningen kan vara 

lång. Hos de som har en lång 

återhämtning är det inte 

riktigt utforskat hur deras 

livskvalitet påverkas.   

25 patienter, både män och kvinnor, som överlevt ett 

hjärtstopp efter ett år ingick i denna kohortstudie som 

jämfördes med en kontrollgrupp. 

Författarna exkluderade bl.a. patienter som drabbats 

av hjärntrauma, stroke och de som inte kunde tala 

engelska. 

Livskvaliteten mättes med ”Sickness impact profile 

short form (SIP68)” 

MANOVA användes vid analysen.  

 

Det visade sig att den kognitiva förmågan var 

påverkad hos patienterna efter ett år och man 

såg även en skillnad mellan kontrollgruppen 

då de som överlevt ett hjärtstopp upplevde en 

minskad livskvalitet. Det visade sig att 

livskvaliten påverkades av hur länge man 

legat i koma och minnessvårigheterna. 

Medel 

Titel: Functional 

outcomes and quality 

of life of young adults 

who survive out-of-

hospital cardiac arrest 
Författare: Deasy, C., 

Bray, J., Smith, K., 

Harriss, L., Bernard, 

S., Cameron, P. & 

VACAR steering 

committee 
Tidskrift: Emergency 

medicine journal 
Årtal: 2012 
Land: Australien 

Att se till hur ungas 

livskvalité påverkas efter att 

ha drabbats av ett hjärtstopp. 

Unga personer har ett långt 

liv framför sig och det är 

därför av vikt att ta reda på 

hur deras livskvalité 

påverkas. 

Patienter mellan 18-39 år som överlevt ett hjärtstopp 

mellan åren 2003-2008 intervjuades via telefon. Man 

använde sig av Glasgow outcome scale och SF-12. 

Många av de som överlevt ett hjärtstopp kan 

efteråt leva ett självständigt liv hemma och de 

flesta upplevde att deras livskvalitet var god 

efteråt. 

Medel 

Titel: Determinants of 

quality of life in 

survivors of cardiac 

Man ville ta reda på vilka 

faktorer som hade samband 

med livskvaliteten efter ett 

Denna studie var en retrospektiv kohortstudie där 63 

personer (54 män och 9 kvinnor) som överlevt ett 

hjärtstopp mellan åren 2001-2006 fick ett 

Resultatet visade att den fysiska livskvaliteten 

hade ett samband mellan den kognitiva 

förmågan, de dagliga aktiviteterna, 

Hög 
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arrest 
Författare: Moulaert, 

VRM., Wachelder, 

EM., Verbunt, JA., 

Wade, DT. & van 

Heugten, CM 
Tidskrift: Journal of 

rehabilitation medicine 
Årtal: 2010 
Land: Tyskland 

hjärtstopp då man haft 

syrebrist 

frågeformulär hem.  

Man använde sig av bland annat SF-36 då man ville 

ta reda på den mentala och fysiska livskvalitén.  

posttraumatisk stress och trötthet. Den 

mentala livskvaliten hade samband med 

oro/ångest och trötthet.  

Titel: The experience 

of sudden cardiac 

arrest: Becoming 

reawakened to life 
Författare: 

Ketilsdottir, A., 

Albertsdottir, H., 

Akadottir, S., 

Gunnarsdottir, T., & 

Jonsdottir, H. 
Tidskrift: European 

journal of 

cardiovascular nursing 
Årtal: 2014 
Land: Island 

Beskriva hur upplevelsen är 

hos de som överlevt ett 

hjärtstopp för att se till de 

överlevandes behov och 

frågor.  

En kvalitativ studie som utgår från tolkande 

fenomenologi. Det var sju män mellan 50-54 år som 

inkluderades genom ett ändamålsenligt urval. I 

studien använde sig forskarna av semistrukturerade 

intervjuer. 

I analysen läste man flertalet gånger igenom 

materialet för att sedan komma fram till fem olika 

teman. Varje intervju analyserades enskilt.  

Resultatet i studien visar på olika sätt hur 

hjärtstoppet påverkade de som överlevet ett 

hjärtstopp. Det visade sig viktigt för 

deltagarna att få stöd då det är en händelse 

som förändrar livet. Deltagarna berättade att 

de kände osäkerhet, rädsla och de kände även 

att den fysiska kapaciteten försämrades 

efteråt. Deltagarna berättade om många 

känslor och de upplevde att de efter 

hjärtstoppet börjat se livet på ett annat sätt.  

Hög 

Titel: Life after 

survival: long-term 

daily life functioning 

and quality of life of 

patients with hypoxic 

brain injury as a result 

of a cardiac arrest  
Författare: 

Middelkamp, W., 

Moulaert, V., Verbunt, 

J., Bakx, W., & Wade, 

D.  

I denna studie ville forskarna 

ta reda på hur livskvaliteten 

och det dagliga livet 

påverkas hos personer som 

fått hjärnskador efter ett 

hjärtstopp. 

Denna studie var en kvantitativ retrospektiv 

kohortstudie där 32 patienter med en medelålder på 

51 år ingick i studien och fick svara på frågeformulär.  

Frågeformulär som användes i studien var ”Cognitive 

Failures Questionnaire, Frenchay Activities Index, 

Impact on Participation and Auronomy Questionnaire 

och Quality of life after brain injury questionnaire.  
I analysen använde sig forskarna av Spearman rank 

correlation coefficients. 

Resultatet visade att personer som har fått 

hjärnskador efter ett hjärtstopp hade problem 

när det gällde den kognitiva förmågan och den 

dagliga aktiviteten. Man såg även 

reduceringar i upplevelsen av livskvalitet.  

Medel 
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Tidskrift: Clinical 

Rehabilitation 
Årtal: 2007 
Land: Nederländerna 
Titel: To survive out-

of-hospital cardiac 

arrest: A search for 

meaning and 

coherence 
Författare: Bremer, 

A., Dahlberg, K., & 

Sandman, L. 
Tidskrift: Qualitative 

health research  
Årtal: 2009 
Land: Sverige 

I denna studie ville forskarna 

ta reda på patienters 

upplevelser av att överleva 

ett hjärtstopp utanför 

sjukhus genom att se hur 

hjärtstoppet påverkat deras 

välbefinnande. 

Denna studie är en fenomenologisk kvalitativ studie 

med ett livsvärldsperspektiv där man använde sig av 

intervjuer. I studien ingick 9 informanter (8 män och 

1 kvinna) som valdes ut genom ändamålsenligt urval 

och de var mellan 44-70 år. Deltagarna som ingick i 

studien hade haft ett hjärtstopp 6 månader - 15 år 

sedan när intervjuerna genomfördes.  

Intervjuerna skedde hemma hos informanterna och de 

spelades in för att sedan transkriberas. Analysen 

skedde genom att forskarna analyserade materialet 

från helhet till delar till helhet.  

Resultatet i studien visade att hjärtstopp är en 

plötslig händelse som för många av 

informanterna innebar att de upplevde att de 

tappade kontrollen. De upplevde en osäkerhet 

och informanterna kände dels rädsla över att 

drabbas igen men ändå glädje över att man 

överlevt.   

Hög 

Titel: Life changes in 

patients after out-of-

hospital cardiac arrest- 

the effect of near-death 

experiences 
Författare: Klemenc-

Ketis, Z.  
Tidskrift: 

International Journal 

of Behavioral 

Medicine 
Årtal: 2011 
Land: Slovenien 

Syftet med denna studie var 

att ta reda på hur livet 

påverkats efter ett hjärtstopp 

utanför sjukhus efter sex 

månader. 

Studien är en kvantitativ prospektiv studie där 37 (29 

män och 8 kvinnor) respondenter fick svara på två 

frågeformulär: Greyson’s NDE skala och Ring’s life 

change inventory.  

I analysen användes Mann-Whitney test. 

Resultatet i studien visade att respondenterna 

inte upplevda några större förändringar i livet 

efter hjärtstoppet. Förändringar som sågs var i 

det sociala då respondenterna upplevde att de 

hade svårare att lyssna på andra personer.  

Medel 

Titel: Sudden cardiac 

death: the perspectives 

of Spanish survivors 
Författare: Palacios-

Ceña, D., Losa-

Iglesias, M., 

Salvadores-Fuentes, 

P., & Fernández-de-

I denna studie ville forskarna 

ta reda upplevelser hos 

spanska patienter som 

överlevt ett plötsligt 

hjärtstopp för att kunna 

förbättra vården av patienter. 

Denna studie är en kvalitativ studie som utgår från ett 

beskrivande fenomenologiskt perspektiv. I studien 

ingick det 9 informanter (5 män och 4 kvinnor) 

mellan 24-53 år som valdes ut genom ändamålsenligt 

urval och snöbollsurval. De intervjuades via 

ostrukturerade intervjuer där det ställdes en stor 

öppningsfråga. Svaren forskarna fick spelades in och 

transkriberades och alla forskare var med vid 

Forskarna kom fram till fyra olika teman: 

”facing fear”, ”the search for meaning”, 

”feeling death up close and personal”, och 

”loneliness and astrangement”.  

Resultatet visade att informanterna efter 

hjärtstoppet upplevde oro och rädsla som 

påverkade patientens liv på många olika sätt, 

dels deras arbete men även deras relationer 

Hög 
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las-Peñas, C. 
Tidskrift: Nursing and 

health sciences 
Årtal: 2011 
Land: Spanien 

datainsamlingen.  

I dataanalysen använde sig forskarna av ett holistiskt 

synsätt och datamaterialet kondenserades till koder 

och teman.   

och de kunde känna en känsla av ensamhet. 

Titel: Relevance of 

cognition to health-

related quality of life 

in good-outcome 

survivors of out-of-

hospital cardiac arrest 
Författare: Ørbo, M., 

Aslaksen, P., Larsby, 

P., Schäfer, C., Tande, 

P., Vangberg, T., & 

Anke, A. 
Tidskrift: Journal of 

rehabilitation medicine 
Årtal: 2015 
Land: Norge 

Studiens syfte var att ta reda 

på hur neurologiska tester 

har samband med den 

mentala och fysiska 

hälsorelaterade livskvaliten.  

Denna studie var en prospektiv kvantitativ studie där 

42 personer (38 män och 4 kvinnor) med en 

medelålder på 62 år. Insamlingen av data skedde tre 

månader efter att respondenterna drabbats av ett 

hjärtstopp och forskarna använde sig av 

frågeformuläret SF-36. Den kognitiva förmågan 

mättes genom neurologiska tester.  

För att se sambanden mellan den kognitiva förmågan 

och den mentala och fysiska livskvaliteten använde 

sig forskarna i studien av regressionsanalys.   

Resultatet i studien visade att den kognitiva 

funktionen så som minnesförämring hade 

påverkan på den psykiska livskvaliten. Att 

motoriska funktioner försämrats hade 

samband med försämrad fysisk livskvalitet. 

  

Hög 

Titel: The 

psychosocial outcomes 

of anoxic brain injury 

following cardiac 

arrest 
Författare: Wilson, 

M., Staniforth, A., Till, 

R., das Nair, R., & 

Vesey, P. 
Tidskrift: 

Resuscitation 
Årtal: 2014 
Land: England 

I denna studie var syftet att 

undersöka hur det 

psykosociala påverkats hos 

patienter som drabbats av ett 

hjärtstopp och att se om det 

blir större effekt på det 

psykosociala hos patienter 

som fått hjärnskador på 

grund av syrebrist.  

Denna studie är en kvantitativ där 56 respondenter 

ingick i studien. Respondenterna hade en ålder på 

mellan 37-84 år och hade haft ett hjärtstopp mellan 

sex månader och fyra år innan studien. 

I studien använde man sig av enkäter för att jämföra 

livskvaliet, sociala funktioner, depressions- och 

ångestsymtom, PTSD-symtom och minnessvårigheter 

hos patienter med eller utan hjärnskador efter ett 

hjärtstopp. Instrument som användes var bland annat; 

Quality of life scale (QOLS), The social functioning 

questionnaire (SFQ), 14-item Hospital anxiety and 

depression scale (HADS).  
I analysen använde sig forskarna av Mann-Whitney 

test och MANOVA. 

Resultatet visade att det fanns en skillnad 

mellan personer med och utan hjärnskador 

efter ett hjärtstopp. Det visade sig att personer 

med hjärnskador upplevdes ha mer 

psykosociala svårigheter. De visade sig även 

ha mer symtom på ångest och depression och 

PTSD.  

Dock visade resultatet att det inte fanns någon 

skillnad i grupperna när det kom till 

livskvalitet.  

Hög 

Titel: Life after 

survival: Long-term 

daily functioning and 

Syftet med denna studie var 

att ta reda på nivån av 

funktionsförmågan efter ett 

Denna studie är en retrospektiv kohortstudie där det 

ingick 63 stycken respondenter (54 män och 9 

kvinnor) som överlevt ett hjärtstopp utanför sjukhus 

Resultatet i studien visade att respondenterna 

upplevde försämringar när det gällde 

upplevelsen av livskvalitet efter ett hjärtstopp. 

Hög 
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quality of life after an 

out-of-hospital cardiac 

arrest 
Författare: 

Wachelder, E.M., 

Moulaert, V.R.M.P., 

van Heugten, C., 

Verbunt, J.A., 

Bekkers, S.C.A.M., & 

Wade, D.T. 
Tidskrift: 

Resuscitation 
Årtal: 2009 
Land: Nederländerna 

hjärtstopp utanför sjukhus. mellan åren 2001-2006. 

Respondenterna valdes ut via två databaser 

Datainsamlingen skedde genom att patienterna fick 

ett frågeformulär. Forskarna använde sig av 

deskriptiv statistik, Spearmans korrelation och linjär 

regression. 

Flera av patienterna upplevde trötthet, känslor 

så som depression och ångest. 
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11.3 BILAGA 3 - Kvalitetsgranskning av kvantitativa artiklar 

Av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011) 

Beskrivning av studien 

Forskningsmetod   □ RCT  □ CCT 

   □ multicenter, antal center 

   □ Kontrollgrupp/er 

Patientkarakteristiska  Antal ………… 

  Ålder ………… 

  Man/Kvinna ………… 

Kriterier för inkludering/exkludering  

Adekvat inkludering/exklusion  □ Ja □ Nej 

Intervention 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Vad avsåg studien att studera? 

D.v.s.. Vad var dess primära resp. sekundära 

effektmått……………………………………….. 

Urvalsförfarandet beskrivet?  □ Ja  □ Nej 

Representativt urval   □ Ja  □ Nej 

Randomiseringsförfarande beskrivet □ Ja  □ Nej □ Vet ej 

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

Analyserade i den grupp som  

de randomiserades till?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Blindning av patienter?   □ Ja  □ Nej □ Vet ej  

Blindning av vårdare?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Blindning av forskare?  □ Ja  □ Nej □ Vet ej 

Bortfall 

Bortfallsanalysen beskriven?  □ Ja  □ Nej 

Bortfallsstorleken beskriven?  □ Ja □ Nej 

Adekvat statistisk metod?  □ Ja □ Nej 

Etiskt resonemang?   □ Ja  □ Nej 

Hur tillförlitligt är resultatet?  □ Ja □ Nej 

Är resultaten valida?   □ Ja □ Nej 
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Är instrumenten reliabla?   □ Ja  □ Nej 

Är resultaten generaliserbart?  □ Ja □ Nej 

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

statistisk signifikans, klinisk signifikans, powerberäkning) 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Sammanfattande bedömning av kvalitet  

□ Bra □ Medel □ Dålig 

Kommentar……………………………………………………………………………… 

 

Granskare (Sign) ………………….. 
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11.4 BILAGA 4 - Kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar 

Av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011) 

 

Beskrivning av studien, t.ex. metodval…………………………………………………… 

 

Finns det ett tydligt syfte?  Ja □ Nej □ 

 

Patientkarakteristiska  Antal……………………………. 

   Ålder…………………………..... 

   Man/kvinna…………………….. 

 

Är kontexten presenterad?  Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Etiskt resonemang?  Ja □ Nej □ Vet ej □ 

 

Urval 

– Relevant?   Ja □ Nej □ Vet ej □ 

– Strategiskt?  Ja □ Nej □ Vet ej □ 

 

Metod för 

– urvalsförfarande tydligt beskrivet? Ja □ Nej □ Vet ej □ 

– datainsamling tydligt beskriven? Ja □ Nej □ Vet ej □ 

– analys tydligt beskriven?  Ja □ Nej □ Vet ej □ 

 

Giltighet   

– Är resultatet logiskt, begripligt? Ja □ Nej □ Vet ej □ 

– Råder datamättnad? (om tillämpligt) Ja □ Nej □ Vet ej □ 

– Råder analysmättnad?  Ja □ Nej □ Vet ej □ 

 

Kommunicerbarhet  

– Redovisas resultatet klar och tydligt? Ja □ Nej □ Vet ej □ 

– Redovisas resultatet i förhållande till  Ja □ Nej □ Vet ej □ 

   en teoretisk referensram? 

– Genereras en teori?  Ja □ Nej □ Vet ej □ 

 

Huvudfynd 
Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 
□ Hög  □ Medel □ Låg  

 

Kommentar…………………………………
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