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Sammanfattning 
Bakgrund: Årligen drabbas ca 10000 svenskar av ett plötsligt hjärtstopp utanför 
sjukhus. Efterförloppet vid ett plötsligt hjärtstopp kräver omfattande vård och 
övervakning på sjukhus, men trots detta överlever endast cirka 6 %. 
Litteraturöversiktens teoretiska referensram är KASAM- känsla av sammanhang. 
Syfte: Att beskriva patienters erfarenheter av att överleva ett plötsligt hjärtstopp. 
Metod: En integrativ litteraturöversikt med induktiv ansats som består av elva 
vetenskapliga artiklar med kvalitativ eller kvantitativ metod genomfördes.  
Resultat: Litteraturöversiktens resultat består av tre huvudkategorier: ”En förändrad 
människa”, ”En andra chans i livet” och ”Ett behov av information och stöd”.  
Patienterna hade ofta inget minne av händelsen och upplevde oro och rädsla över att 
drabbas igen. Resultatet visade att patienter fick nytt perspektiv på livet och stöd från 
närstående och hälso- och sjukvården ansågs betydelsefullt för att kunna gå vidare. 
Slutsats: Sjuksköterskan bör se till att patienten har fått tillräcklig information för att 
få förståelse för vad som hänt och därmed bidra till att stärka patientens känsla av 
sammanhang. Det krävs ytterligare kvalitativ forskning inom området för att få ett 
bredare perspektiv av patienters upplevelser av att överleva hjärtstopp.  
 
Nyckelord: Hjärtstopp, erfarenheter, KASAM, omvårdnad, integrativ 
litteraturöversikt 
 



 

 
 

Summary 
When the Heart Stops Beating – Patients’ Experiences of Surviving a Sudden 
Cardiac Arrest  

 
Background: 10000 Swedes suffer from out of hospital cardiac arrest every year. The 
time after sudden cardiac arrest requires extensive care and supervision at the hospital, 
but despite these efforts only about 6 % survive. The theoretical framework of the 
literature review was KASAM- sence of coherence. 
Aim: To describe patients’ experiences of surviving a sudden cardiac arrest. 
Method: An integrative literature review with inductive approach that consists of 
eleven scientific articles with qualitative or quantitative method.  
Results: The result consists of three main categories: ”A changed human being”, ”A 
second chance in life” and ”A need for information and support”. Patients did usually 
not recall anything from the event and experienced worry and fear of being affected 
again. Patients gained new perspectives on life and support from family and health care 
services was considered important to move on.  
Conclusion: The nurse should make sure that the patient has received enough 
information to understand what has happened and therefore contribute to an increase 
of the patient’s sense of coherence. Further qualitative research is needed for a wider 
perspective of patients’ experiences of surviving a sudden cardiac arrest. 
 
Keywords: Cardiac arrest, experiences, sense of coherence, nursing, integrative 
literature review 
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Inledning 

Årligen drabbas ca 10000 svenskar av ett plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Detta 
kan drabba vem som helst och kan vara svårt att förutse beroende på bakomliggande 
orsaker och/eller riskfaktorer. Trots att överlevnaden ökat senaste åren är det endast 
omkring 600 personer som överlever årligen (Hjärt-lungfonden, 2017; Herlitz, 2017). 
Att överleva ett hjärtstopp kan upplevas som traumatiskt både för patienten samt 
närstående och kan väcka mycket tankar och känslor om existentiell oro och ångest. 
Detta trots en initial känsla av lättnad över att ha överlevt (Hjärt- lungfonden, 2017).  
 
Minnesförlust kan förekomma hos patienter som överlevt ett plötsligt hjärtstopp. 
Patienter och deras närstående kan ha frågor som, ”varför hände detta just mig? ”och 
”kommer det hända igen?”. Sjukvården och patientens omgivning bör därför ha 
kunskap om hur patienten bör bemötas efter denna livsomvälvande händelse (Hjärt-
lungfonden, 2017). Då författarna upplevde brist på kunskap vad gäller patienternas 
erfarenheter efter ett plötsligt hjärtstopp väcktes idén till litteraturöversikten. 

Bakgrund 

Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtats pumpförmåga av oväntad och plötslig 
anledning slutar fungera, vilket resulterar i att personen tappar medvetandet och är 
utan livstecken (da silva Lisboa, da silva Borges & Sade Monteiro, 2016). Redan 5 
minuter efter hjärtstoppet tar kroppen och organen skada av syrebristen som följer 
och varje minut utan syretillförsel minskar chanserna för överlevnad. Efter 15 
minuters hjärtstopp är chanserna för överlevnad nästan obefintliga (Björkman 
Björkelund, Johansson & Wihlborg, 2012). Tecken på hjärtstopp är onormal andning 
med snark-liknande ljud, krampliknande anfall samt medvetslöshet (Perkins et al., 
2015).  
 
I USA drabbas 300 000 personer varje år av ett plötsligt hjärtstopp och trots 
förbättringar inom hälso- och sjukvården är överlevnaden fortsatt låg. Mellan 5-10%  
överlever och blir utskrivna från sjukhuset (Cournoyer et al., 2016). Det senaste 
decenniet har överlevnadsstatistiken i Sverige ökat från 4 % till 11 % år 2016. Personen 
ska ha varit vid liv i minst 30 dagar efter hjärtstoppet för att räknas som överlevare 
(Herlitz, 2017). 

Orsaker till plötsligt hjärtstopp 

Den dominerande orsaken till ett plötsligt hjärtstopp är ischemisk hjärtsjukdom, vilket 
innebär att en del av hjärtmuskeln utsätts för ischemi. Sjukdomstillstånd som faller 
under denna kategori är instabil kärlkramp eller hjärtinfarkt och detta orsakas av 
försämrat blodflöde till ett eller flera av hjärtats kranskärl eller totalt stopp, det vill 
säga ocklusion (Hjärt-lungfonden, 2017; Lidell, 2012; Hayashi, Shimizu & Albert, 
2015).  
 

När personer drabbas av akut hjärtinfarkt kan det försämrade blodflödet i hjärtats 
kranskärl leda till ventrikelflimmer (Lidell, 2012). Ventrikelflimmer kan benämnas 
som “kammarflimmer” eller “elektrisk kaos” och innebär att hjärtats elektriska 
signaler inte synkroniseras på korrekt sätt (Björkman Björkelund et al., 2012; Hjärt-
lungfonden, 2017). Hjärtmuskeln har då inte förmågan att pumpa runt syrerikt blod i 
kroppens artärer vilket kommer resultera i att tillståndet övergår i asystoli, vilket leder 
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till plötslig död inom 4 minuter (Thylèn, 2012). Det finns andra kardiella orsaker till 
varför personer kan drabbas av ett plötsligt hjärtstopp och är vanligtvis orsaken när 
personer under 35 år drabbas (Hjärt-lungfonden, 2017; Hayashi et al., 2015). En av 
dessa orsaker är sjukdomar som ger synliga förändringar i hjärtat, exempelvis 
hypertrof kardiomyopati (sjukligt förstorad hjärtmuskel), och kan vara ärftligt 
förvärvat. Kardiomyopati kan även komma till följd av myokarditer 
(hjärtmuskelinflammation). Det finns även sjukdomar som påverkar hjärtats 
elektriska retledningssystem, som till exempel långt och kort qt-syndrom vilket 
vanligtvis diagnostiseras via elektrokardiografi (EKG). Utöver dessa orsaker finns 
medfödda och förvärvade sjukdomar som påverkar hjärtats klaffar och blodkärl, som 
till exempel aortastenos (Hjärt-lungfonden, 2017; Hayashi et al., 2015).  

Omvårdnad och behandling vid plötsligt hjärtstopp 

När personer drabbas av ett plötsligt hjärtstopp avlider majoriteten utanför sjukhus 
och den avancerade sjukvården (Hollenberg et al., 2008). För att förbättra utfallen av 
hjärtstopp krävs samordnade insatser i form av en så kallad “kedja som räddar liv”. 
Denna kedja av insatser ligger till grund för de riktlinjer för återupplivning som 
European Resuscitation Council publicerade år 2015 (Perkins et al., 2015). Första 
steget i “kedjan som räddar liv” handlar om att kunna se tecken på hjärtstopp för att 
sedan larma ambulans så snart som möjligt. Att konstatera hjärtstopp kan vara svårt 
för omgivningen såväl som för personen som tar emot samtalet på larmcentralen, men 
tidig diagnostisering av hjärtstopp är nödvändigt för att återupplivande insatser ska få 
effekt. När ambulans har larmats inleds steg två som innebär omedelbar initiering av 
hjärt-lungräddning (HLR) i form av bröstkompressioner och inblåsningar. HLR av 
god kvalitet har ansetts spela väsentlig roll i ”kedjan som räddar liv” då samband 
påvisats mellan korrekt gjorda bröstkompressioner och överlevnad av ett plötsligt 
hjärtstopp (Wallace, Abella & Becker, 2013). Vidare handlar steg tre om att defibrillera 
så tidigt som möjligt efter hjärtstoppet, något som kan utföras på plats om det finns 
tillgång till hjärtstartare. Det krävs dock att personen har defibrillerbar rytm och ej 
asystoli för att detta ska kunna genomföras (Perkins et al., 2015). Fler personer skulle 
kunna överleva ett plötsligt hjärtstopp om det bevittnas av medicinsk personal med 
tillgång till hjärtstartare (Hollenberg et al., 2008). Likaså har tiden det tar för 
ambulansen att komma till sjukhuset visat sig påverka vilka följder hjärtstoppet får då 
risken för neurologiska skador ökar ju längre tid det tar för patienten att få vård på 
sjukhus (Hong Kim et al., 2017). Det fjärde steget i ”kedjan som räddar liv” inriktar sig 
på vården efter hjärtstoppet då patienten återfått spontan cirkulation. Identifiering av 
bakomliggande orsaker är nödvändigt för att påbörja behandling och därmed kunna 
bevara god livskvalitet (Perkins et al., 2015). Denna typ av vård sker på 
intensivvårdsavdelning där noggrann övervakning sker av bland annat cirkulation, 
temperatur och andning. Reglering och övervakning av dessa parametrar är 
nödvändig för att öka chansen för överlevnad samt minska risken för neurologiska 
skador hos patienten (Lu, Liu, Zhu & Guo, 2017).  
 
I fall där hjärtstoppet beror på stenoser eller ockluderat kranskärl påbörjas 
reperfusionsbehandling i form av Percutan Coronar Intervention (PCI). Flertalet av 
stenoserna eller ocklusionerna kan åtgärdas genom ballongdilatation, administration 
av trombolytiska läkemedel eller införande av stent (Ask & Ivarsson, 2012). 
Omedelbar PCI-behandling efter ett plötsligt hjärtstopp har visats reducera 
dödligheten samt minska riskerna för neurologiska skador som sker till följd av 
syrebristen som sker i hjärnan vid ett plötsligt hjärtstopp (Tsai et al., 2017). 
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Arytmier är oregelbunden hjärtrytm. En vanlig arytmi är ventrikeltakykardi (VT) som 
är en snabb hjärtrytm som utgår från hjärtats kammare och har en frekvens mellan 
100-300 slag per minut. Den främsta risken med VT är ventrikelflimmer som 
obehandlat leder till ett hjärtstopp. Därför opereras implanterbar defibrillator (ICD) 
in hos patienter ur både primär- och sekundärpreventivt syfte för att skydda mot ett 
plötsligt hjärtdöd. ICD behandling förekommer hos patienter som tidigare överlevt ett 
hjärtstopp eller en del fall genomgått hjärtinfarkt. ICDn övervakar hjärtrytmen och 
kan omedelbart behandla allvarlig kammarrytm-rubbning om det skulle behövas 
(Thylén, 2012).  
 

En behandlingsmetod som länge använts i Sverige och som rekommenderas av 
Socialstyrelsen är kontrollerad nedkylning av blodet för att minska risken för 
neurologiska skador och öka chansen till överlevnad efter ett plötsligt hjärtstopp. 
Detta kan göras både prehospitalt och hospitalt och görs med hjälp av tillförsel av kalla 
vätskor, täcken med kall luft, kyldräkter samt invasiva metoder som kylning av blodet 
via dialysapparat (Socialstyrelsen, 2015). Resultatet av ny forskning har dock visat att 
det inte finns några större signifikanta skillnader mellan patienter som får denna 
behandling och de som inte får behandlingen (Martinell, Herlitz, Karlsson, Nielsen & 
Rylander, 2017). 
  
Personer som drabbats av ett plötsligt hjärtstopp kräver omfattande vård och 
övervakning på sjukhus under och efter hjärtstoppet. Omvårdnaden av patienter som 
överlevt ett plötsligt hjärtstopp är komplex och innebär övervakning av 
kroppstemperatur, blodsocker, EKG och vitala parametrar. Det är sjuksköterskans 
ansvar att leda omvårdnadsarbetet och ansvara för att leda teamet runt personen, att 
övervakning sker på rätt sätt med adekvat utrustning samt att kompetenser och 
erfarenheter kring omvårdnad efter hjärtstopp tillämpas (Pothitakis, Ekmektzoglu, 
Piagkou, Karatzas & Xanthos, 2011). Omvårdnaden ska utformas enligt ett 
helhetsperspektiv utifrån patientens situation och ska i möjligaste mån genomföras i 
samråd med patienten (SFS 2010:659).  
Sjuksköterskan kan initiera omvårdnadsåtgärder kring områden som till exempel 
cirkulation, andning, smärta, kommunikation, kognition, nutrition, elimination, 
personlig hygien, sömn och aktivitet (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2017). 
Sjuksköterskan har till uppgift att kommunicera med patient och dess närstående på 
ett sätt som gör att en tillitsfull relation kan upprätthållas (SSF, 2017) vilket även 
styrks i patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659). 

Följder av plötsligt hjärtstopp 

Studier har visat att de som överlever ett plötsligt hjärtstopp blir fler (Wong et al., 
2014; Chan, McNally, Tang & Kellermann, 2014; Fothergill, 2013). Av patienter som 
återfår spontan cirkulation och förs till sjukhus är behandlingsstrategierna inriktade 
på att upphäva den bakomliggande orsaken till hjärtstoppet. Detta för att begränsa 
reperfusionsskador orsakade av syrebrist och för att behandla det så kallade “post-
cardiac arrest syndrome” som är vanligt förekommande hos patienter som återfått 
spontan cirkulation efter ett plötsligt hjärtstopp (Martinell et al., 2017). Post-cardiac 
arrest syndrome är en patofysiologisk process och består av fyra huvudkomponenter: 
hjärnskador, dysfunktion i hjärtmuskeln, systemisk ischemi samt sjukdomar/tillstånd 
som orsakat eller bidragit till hjärtstoppet (till exempel akut kranskärlssjukdom, 
sepsis eller lungsjukdomar) (Neumar et al., 2008).  
 

Målet med HLR och övriga återupplivande insatser är att patienten ska kunna återgå 
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till ett funktionellt liv (Haydon, van der Riet & Maguire, 2017). Att drabbas av ett 
plötsligt hjärtstopp kan upplevas traumatiskt för både patienter och närstående. Ofta 
sker eftervården på intensivvårdsavdelning med hög medicinteknisk utrustning där 
patienten är uppkopplad med slangar och monitorer som gör att patienten inte är 
igenkännlig för sina närstående (Wallin, Larsson, Rubertsson & Kristoferzon, 2013). 
Att vara närstående till någon som drabbats av ett hjärtstopp beskrivs som en kaotisk 
situation med starka känslor, konstant oro och ovisshet om framtiden (Larsson, 
Wallin, Rubertsson och Kristoferzon, 2012). Vid utskrivning kan patienter som 
överlevt ett plötsligt hjärtstopp ha neurologiska och kognitiva nedsättningar. Detta 
innebär att personen är i behov av stöd och hjälp av sin omgivning vid hemgång vilket 
ställer höga krav på närstående (Wallin et al., 2013). Närstående upplever brist på 
information av hälso- och sjukvårdspersonal vid samband med utskrivning och önskar 
återbesök för att kunna ställa frågor och diskutera problem för att kunna bearbeta 
denna traumatiska händelse (Wallin et al., 2013). Strukturerad uppföljning för 
patienterna och dess närstående rekommenderas enligt de europeiska riktlinjerna för 
eftervård av plötsligt hjärtstopp. I de europeiska riktlinjerna rekommenderas att 
vårdpersonal åtminstone ska följa upp om patienten upplever kognitiva besvär eller 
om patienten uppvisar symtom på ångest och depression. I riktlinjerna 
rekommenderas även att vårdpersonal ska delge information om vilka eventuella 
följder hjärtstoppet kan medföra (Nolan, Soar, Cariou, Cronberg & Moulaert, 2015). 
Livet efter ett plötsligt hjärtstopp förändras både för patienter och dess närstående. 
De drabbade är i behov av information, stöd och verktyg för kunna göra vardagen efter 
ett plötsligt hjärtstopp hanterbar, begriplig och meningsfull. 
 

KASAM – Känsla av sammanhang 
Varför vissa människor blir friska och finner hälsa i allvarliga och stressiga situationer 
medan andra inte gör det lade grunden till Aaron Antonovskys teori. Antonovsky 
började under 1970-talet fundera kring hälsan (salut) och dess ursprung (genes) och 
formade då begreppet KASAM, känsla av sammanhang, som fokuserar på människors 
inställning och syn på livet i dessa situationer. I det salutogena perspektivet är hälsan 
i centrum istället för sjukdomarna (Antonovsky, 2005). 
 

KASAM innefattar tre dimensioner: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 
Begriplighet handlar om hur personen upplever sig själv och omvärlden som 
förståelig, ordnad och strukturerad. Låg känsla av begriplighet gör det svårt för 
individen att kunna förklara en oförutsägbar händelse. Hanterbarhet syftar till de 
resurser människan upplever sig ha tillgång till vid olika omständigheter. Dessa 
resurser kan vara både under egen kontroll men kan även kontrolleras av andra, till 
exempel partner, vänner, Gud, läkare med flera. Upplever individen hanterbarhet blir 
det enklare att kunna hantera situationer där exempelvis orättvisor kan förekomma 
utan att få känslan av att vara ett offer. Den tredje dimensionen, meningsfullheten, ses 
som motivationskomponent och krävs för att patienten ska orka vara engagerad i sin 
egen hälsa. Vid hög meningsfullhet känner individen mening och upplever olika 
händelser i livet som betydelsefulla, detta för att bearbeta situationen och komma 
igenom den (Antonovsky, 2005).  

Syfte 

Att beskriva patienters erfarenheter av att överleva ett plötsligt hjärtstopp.  
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Material och metod 

Design 

För att svara på syftet har litteraturöversikt genomförts då det ger en översikt av en 
specifik forskningsfråga med hjälp av vetenskapliga artiklar som finns tillgängliga 
(Kristensson, 2013; Friberg, 2017). Induktiv ansats tillämpades, vilket innebär att 
litteraturöversiktens resultat sammanställs så förutsättningslöst som möjligt och 
diskuteras mot en teori i litteraturöversiktens diskussion (Henricson & Billhult, 2017).  
 
Litteraturöversikten genomfördes med inspiration av Whittemore och Knalfs (2005) 
integrativa metod. I denna litteraturöversikt inkluderades 7 kvalitativa och 4 
kvantitativa artiklar i resultatet. Kvalitativ design har tydlig holistisk ansats och utgår 
från att beskriva människors verklighetsuppfattningar, det vill säga hur människor 
själva beskriver sina upplevelser och tolkningar av ett visst tillstånd (Kristensson, 
2013). Kvantitativ design innebär att forskaren använder sig av strukturerade 
mätningar eller observationer för att svara på syftet. Resultatet redovisas i siffror och 
kan beskriva samband, jämförelser eller kartläggningar (Billhult & Gunnarsson, 
2012). Integrativ litteraturöversikt ger en bild av den aktuella forskning som finns att 
tillgå kring ämnet, samt bidrar till att utveckla teorier som kan implementeras kliniskt. 
Processen vid skrivandet av integrativ litteraturöversikt består av fem steg: 
problemformulering, litteratursökning, utvärdering/granskning av insamlad data, 
dataanalys samt presentation av resultatet (Whittemore & Knalf, 2005).   

Urval och datainsamling 

Första steget i forskningsprocessen vid integrativ litteraturöversikt består av att 
identifiera ett problemområde som resulterar i ett syfte. Ett specifikt och välformulerat 
syfte bidrar till att skapa tydligt fokus genom hela processen, vilket kan underlätta vid 
såväl litteratursökning som analys av data (Whittemore & Knalf, 2005).  
Steg två innebär att sökstrategier utformas som resulterar i relevanta sökord 
(Whittemore & Knalf, 2005). Då syftet var att beskriva patienters erfarenheter av att 
överleva ett plötsligt hjärtstopp har följande sökord använts: Cardiac arrest, sudden, 
cardiac arrest, heart arrest, cardiopulmonary arrest, out of hospital, experienc*, 
perception*, perspective*, patient*, feel*, quality of life. För att sökningsresultatet 
skulle visa alla böjningsformer av sökorden användes trunkering (*) (Östlundh, 2017). 
Söktermerna kombinerades på olika sätt med hjälp av de booleska termerna AND och 
OR för att artiklarna ska svara på syftet (Kristensson, 2013). Vilka sökningar som har 
genomförts, antalet träffar som dessa sökningar gav, samt antalet artiklar som valdes 
ut till resultatet redovisas i en artikelsökningsmatris (se Bilaga 1). 
Inklusionskriterierna för artiklarna som resultatet baserades på var att samtliga 
artiklar skulle handla om plötsligt hjärtstopp, att de var vetenskapligt granskade samt 
att studierna var genomförda utifrån enbart kvalitativ eller kvantitativ metod. 
Artiklarna som användes till resultatet skulle vara publicerade mellan 2007 och 
februari 2018 och skrivna på engelska. Artiklar som handlade om personer under 18 
år, artiklar som saknar abstract samt systematiska översikter exkluderades. 
Sökningarna genomfördes i databaserna CINAHL och MEDLINE då dessa databaser 
samlar vårdvetenskapliga artiklar (Kristensson, 2013). Sekundärsökning via artiklars 
referenslistor genomfördes efter sökningen i databaserna. Vid denna sökning hittades 
3 vetenskapliga artiklar som användes till resultatet. 
 

Steg tre i Whittemore & Knalfs (2005) integrativa metod innebär granskning av de 
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artiklar som anses relevanta utifrån titel och abstract (Whittemore & Knalf, 2005). De 
artiklar som bedömdes relevanta kvalitetsgranskades och lästes i fulltext. Olika 
kvalitetsgranskningsprotokoll bör användas för kvalitativa respektive kvantitativa 
artiklar (Whittemore & Knalf, 2005).  Kvalitetsgranskningen av kvalitativa artiklar 
genomfördes med hjälp av granskningsprotokoll framtaget av Hälsohögskolan, 
avdelning för omvårdnad (se Bilaga 2). Kvalitetsgranskning av kvantitativa artiklar 
genomfördes av med hjälp av granskningsprotokoll framtaget av Hälsohögskolan, 
avdelning för omvårdnad (se Bilaga 3). Med hjälp av kvalitetsgranskningsprotokollen 
värderades artiklarna till hög, medelhög och låg kvalitet (Rosén, 2012). Enligt 
kvalitetsgranskningsprotokollet krävs 4/4 ”ja” på del 1 för att artikeln ska inkluderas 
till resultatet (se Bilaga 2 & 3). Vid fortsatt granskning av kvalitativa artiklar med hjälp 
av del 2 i protokollet valdes följande gränser: 1-3 ”ja” innebar låg kvalitet, 4-6 ”ja” 
innebar medelhög kvalitet och 7-8 ”ja” innebar hög kvalitet på artikeln. För 
kvantitativa artiklar valdes följande gränser: 1-2 ”ja” innebar låg kvalitet, 3-5 ”ja” 
innebar medelhög kvalitet, och 6-7 ”ja” innebar hög kvalitet.  

Dataanalys 

Steg fyra i processen vid genomförandet av integrativ litteraturöversikt är dataanalys. 
Målet med dataanalysen är att forma en helhetsbild av studerat ämne genom noggrann 
och opartisk tolkning av artiklarnas resultat (Whittemore & Knalf, 2005). Till att börja 
med lästes inkluderade resultatartiklar igenom igen för att skapa en övergripande bild 
av innehållet. Detta skedde individuellt. En sammanfattning av varje artikels resultat 
skrevs gemensamt på cirka 1 A4 för att dokumentera fynden i relation till 
litteraturöversiktens syfte och därmed reducerades mängden data. Därefter 
sammanställdes samtliga artiklar i en översiktstabell, en så kallad artikelmatris, (se 
Bilaga 4). Artikelmatrisen hjälper till att skapa överblick av det insamlade materialet 
och är utgångspunkten för fortsatt analys och tolkning (Friberg, 2017; Whittemore & 
Knalf, 2005). Vidare genomfördes jämförelser mellan artiklarna med fokus på likheter 
och skillnader. De kvalitativa och kvantitativa artiklarna analyserades separat. 
Artiklarna numrerades för att varje enskilt fynd skulle kunna härledas tillbaka till rätt 
artikel. Fynden från varje artikels resultat som svarade mot syftet skrevs ned på post-
it lappar. Därefter sorterades och grupperades fynden utefter de med liknande 
innehåll.  De grupperade fynden resulterade i sju underkategorier. Gemensamma fynd 
i artiklarnas resultat mynnade sedan ut i tre huvudkategorier. Exempel på 
genomförandet av analysprocessen presenteras i en översiktstabell (se Bilaga 5). Att 
vara kreativ men samtidigt kritiskt granskande till materialet är nödvändigt i 
analysprocessen för att bilda relevanta och adekvata huvudkategorier (Whittemore & 
Knalf, 2005). Diskussioner fördes kontinuerligt under analysprocessen då författarna 
tolkade artiklarnas resultat på olika sätt. Analysprocessen gjordes om flera gånger för 
att konsensus skulle uppnås. 
 
Steg fem handlar om att dra slutsatser, verifiera och syntetisera det analyserade 
materialet för att skapa en ny helhetsbild av valt ämnesområde (Friberg, 2017; 
Whittemore & Knalf, 2005). Detta utfördes genom att kvalitativt och kvantitativt 
material vävdes samman och för att sedan presenteras i löpande text under lämpliga 
rubriker.  
 
Då två av författarna har kunskap kring omvårdnad av hjärtsjuka patienter sedan 
tidigare finns förförståelse som bör tas i beaktning. Förförståelsen kan innebära 
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antingen hinder eller möjligheter då förförståelsen kan påverka vår tolkning av ämnet 
(Fridlund, 2012; Persson & Sundin, 2012). 

Etiska överväganden 

Vid vetenskapliga studier finns det etiska regler att ta hänsyn till för att skydda 
deltagarnas intresse. Internationella forskningsetiska riktlinjer innefattar bland annat 
Belmontrapporten och Helsingforsdeklarationen. Belmontrapporten förespråkar att 
forskning ska utföras enligt göra-gott-principen, rättviseprincipen samt med respekt 
för personer. Helsingforsdeklarationen bygger på att behovet av ny kunskap ska vägas 
mot deltagarnas välbefinnande och intresse. Helsingforsdeklarationen betonar även 
vikten av att vetenskapligt arbete bör granskas av oberoende personer för att avgöra 
om arbetet är etiskt (Kjellström, 2012).  
 
För att en studie ska räknas som etisk ska den handla om väsentliga frågor, ha god 
vetenskaplig kvalitet samt genomföras på ett etiskt vis (Kjellström, 2012). Vid 
genomförande av litteraturöversikt behövs ej etisk godkännande då studien inte 
genomförs i empirin. Däremot behöver författarna till litteraturöversikten ta ställning 
i forskningsetiska frågeställningar (Kristensson, 2013). Detta innebär att artiklar som 
inkluderas i litteraturöversikten ska ha genomgått etiska överväganden alternativt fått 
tillstånd av en etisk prövningskommitté. Går detta ej att påvisa ska författarna 
undersöka om tidskriften endast publicerar artiklar som blivit etiskt godkända 
(Wallengren & Henricson, 2012). Om så inte är fallet bör artikeln uteslutas. Vid 
tolkning av studiernas resultat och teorier bör ett noggrant och kritiskt 
förhållningssätt tillämpas för att undvika feltolkning. Forskarna ska därmed vara 
öppna för alla potentiella resultat (Kjellström, 2012).  

Resultat 

Resultatet består av tre huvudkategorier och sju underkategorier, (se Figur 1). Det 
kvantitativa resultatet presenteras i form av procent (%) eller statistisk signifikans. 
Signifikansnivåerna i studiernas resultat var 0.05 (markerat med *), 0.01 (markerat 
med **) eller 0.001 (markerat med ***).  
 
 
 

 
 

 
Figur 1. Översikt av resultatets huvudkategorier och underkategorier 

En förändrad människa  

I efterförloppet av ett plötsligt hjärtstopp är det mycket i livet som förändras. 
Patienterna upplevde förändrad fysisk förmåga, påverkan på kognitiva funktionen 
samt emotionella förändringar. Förändringar i kropp och sinne påverkade 
patienternas återhämtning och rehabilitering när de skulle försöka återgå till sitt nya, 
förändrade liv. 
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Fysiska förändringar 
Patienter som överlevt ett plötsligt hjärtstopp upplevde förändrad fysisk förmåga i 
form av brist på energi och ökad trötthet (Brännström, Niederbach & Rödin, 2018; 
Forslund, Zingmark, Jansson, Lundblad & Söderberg, 2014; Ketilsdottir, 
Albertsdottir, Akadottir, Gunnarsdottir & Jonsdottir, 2013; Uren & Galdas, 2014). I 
studien av Wachelder et al. (2009) framkom att 56 % av de som överlevde ett plötsligt 
hjärtstopp uppgav svår trötthet. I en nyare studie av Wachelder et al. (2016) 
rapporterades svår trötthet hos 51 % av patienterna som överlevt ett plötsligt 
hjärtstopp (Wachelder et al., 2016). Statistisk signifikant samband har påvisats mellan 
svår trötthet och fysiskt livskvalitet (p=-0.61***) och psykisk livskvalitet (p=-0.57***) 
(Moulaert, Wachelder, Verbunt, Wade & Van Heugten, 2010). 
 
Fysiska förändringar orsakade begränsningar i vardagslivet då patienterna inte hade 
förmåga att göra samma saker som tidigare (Uren & Galdas, 2014). Fysiska 
nedsättningar innebar svårigheter med att utföra vardagssysslor som att gå i trappor, 
hämta posten i brevlådan (Forslund et al., 2014) eller lyfta tunga saker (Uren & Galdas, 
2014). Patienterna som ådrog sig frakturer i samband med återupplivning besvärades 
av bröstsmärta i efterförloppet (Forslund et al., 2014; Forslund, Jansson, Lundblad & 
Söderberg, 2017). Smärtan påverkade sömnen negativt (Forslund et al., 2014) samt 
skapade ångest kring huruvida bröstsmärtan var att förvänta sig eller inte (Forslund 
et al., 2017). 
 
Män upplevde ett hot mot deras manliga identitet då de var oroade över att inte kunna 
utföra det de upplevde som sina plikter som man på grund av trötthet och låg energi. 
Att inte veta vad den nya kroppen klarar av skapade osäkerhet och frustration (Uren 
& Galdas, 2014). Genom att succesivt öka mängden fysisk ansträngning lärde 
patienterna känna sin kropp på nytt och fick ett kvitto på att kroppen började 
återhämta sig (Forslund et al., 2017). Vidare beskriver patienter att de försonades med 
sin nya kropp och dess begränsningar samt blev mer uppmärksamma på kroppens 
signaler (Bremer, Dahlberg & Sandman, 2009; Forslund et al., 2017). Den förändrade 
kroppen kändes mer sårbar och det blev uppenbart att hjärtat var skadat (Bremer et 
al., 2009). 

Kognitiva förändringar 
21 % av patienterna som överlevde ett plötsligt hjärtstopp skattade att de hade 
kognitiva funktionsnedsättningar (Wachelder et al., 2009). Gemensamt för 
patienterna som överlevde ett plötsligt hjärtstopp var minnesförlust av själva 
händelsen (Bremer et al., 2009; Brännström et al., 2018; Forslund et al., 2014; 
Forslund et al., 2017; Ketilsdottir et al., 2014). Graden av minnesförlust varierade och 
var allt från några veckor innan händelsen till enbart under själva hjärtstoppet 
(Brännström et al., 2018; Forslund et al., 2014; Ketilsdottir et al., 2014). Behov av att 
få minnesluckorna återberättade var nödvändigt för att få klarhet i vad som hänt och 
därmed kunna bearbeta händelsen (Bremer et al., 2009; Forslund et al, 2014; 
Forslund et al., 2017). Kognitiva förändringar yttrade sig i försämrad läsförmåga och 
svårigheter att känna igen bekanta personer (Ketilsdottir et al., 2014). Patienter som 
upplevde kognitiva förändringar beskrev svårigheter med att följa med i 
konversationer samt använde sig utav kom ihåg-listor för att kunna strukturera 
vardagen och minnas vad som skulle göras under dagen (Forslund et al., 2017). 
Statistiskt signifikant samband sågs hos de som överlevde mellan nedsatt kognitiv 
funktion och nedsatt fysisk livskvalitet (p=-0.55***) samt nedsatt psykisk livskvalitet 
(p=-0.40**) (Moulaert et al., 2010). I en studie av Wachelder et al. (2009) skattade 21 



 

9 
 

% av patienterna stressreaktioner efter att ha överlevt ett plötsligt hjärtstopp. 
Wachelder et al. (2016) rapporterade att 27 % av patienterna upplevde 
stressreaktioner efter att ha överlevt ett plötsligt hjärtstopp. 

Emotionella förändringar 
Känslor av oro, ångest, rädsla och osäkerhet var återkommande beskrivningar av 
patienter som hade drabbats av ett plötsligt hjärtstopp (Bremer et al., 2009; 
Brännström et al., 2018; Ketilsdottir et al., 2014; Palacios-Ceña, Losa-Iglesias, 
Salvadores-Fuentes & Fernández-De-las-Peñas, 2011; Uren & Galdas, 2014). Oron var 
förknippat med rädsla för att drabbas av ett nytt hjärtstopp (Bremer et al., 2009; 
Forslund et al., 2014; Ketilsdottir et al., 2014). Ketilsdotter et al. (2014) beskriver i sin 
studie att patienterna hanterade sin oro över att drabbas av ett nytt hjärtstopp genom 
att söka information om hur de på egen hand kunde minska riskerna av att drabbas på 
nytt. Att mäta blodtrycket regelbundet samt att alltid ha telefonen med sig var ett sätt 
att hantera oron (Ketilsdottir et al., 2014). Kvinnor som överlevde ett plötsligt 
hjärtstopp uttryckte att tanken på att behöva lämna deras barn utan en mamma var 
mer skrämmande än rädslan över att drabbas av ett nytt hjärtstopp (Palacios- Ceña et 
al., 2011). Män som överlevde ett plötsligt hjärtstopp upplevde svårigheter med att 
hantera sina känslor samt upplevde oro över att förlora sin manliga identitet (Uren & 
Galdas, 2014). Patienter beskrev att tanken på och minnet av hjärtstoppet skapade 
ångest och var en konstant börda som var ständigt närvarande (Palacios-Ceña et al., 
2011).  
 
Depression var förekommande hos patienter som överlevt ett plötsligt hjärtstopp 
(Uren & Galdas, 2012). I en studie av Wachelder et al. (2009) skattade 13 % tecken på 
ångest och 14 % skattade tecken på depression. I en nyare studie av Wachelder et al. 
(2016) skattade 23 % av patienterna som överlevde ett plötsligt hjärtstopp tecken på 
ångest och 20 % skattade tecken på depression. Moulaert et al. (2010) beskrev i sin 
studie att det fanns ett statistiskt signifikant samband mellan ångest/depression och 
nedsatt psykisk livskvalitet (p=-0.73***) samt nedsatt fysisk livskvalitet (p=-0.48***) 
(Moulaert et al., 2010). Känslor av skam (Forslund et al., 2017), ilska, uppgivenhet, 
sorg och utanförskap (Bremer et al., 2009) var förknippat med fysiska begränsningar. 
Detta skapade känslor av att inte längre vara samma person som tidigare, vilket ledde 
till att patienterna isolerade sig från sociala sammanhang (Bremer et al., 2009; 
Forslund et al., 2017). I en studie av Wachelder et al. (2009) skattade 74 % av 
patienterna minskat deltagande i sociala sammanhang.  

En andra chans i livet 

För patienterna som överlevde ett plötsligt hjärtstopp förändrades synen på livet. 
Döden blev mer påtaglig och tankar väcktes om vad som gör livet meningsfullt.  

Nytt perspektiv på livet 
För de som överlevde blev händelsen en vändpunkt som gav nya perspektiv där 
patienterna omvärderade sina liv (Bremer et al., 2009; Brännström et al., 2018; 
Forslund et al., 2017; Ketilsdottir et al., 2014; Palacios-Ceña et al., 2011). Statistisk 
signifikant skillnad framkom mellan de som skattade hjärtstoppet som en nära döden-
upplevelse och de som inte gjorde det gällande ökad tolerans mot andra (p=0.014*), 
ökad förståelse för sig själva (p=0.003*), ökad uppskattning av naturen (p=0.007*), 
tankar kring social rättvisa (p=0.008*) samt ökad känsla av meningsfullhet i livet 
(p=0.032*) (Klemenc-Ketis, 2011). Relationer värderades högre och patienterna 
uttryckte positiv syn på livet i sin helhet. Stress i vardagen reducerades och det blev 
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viktigare att leva mer hälsosamt (Ketilsdottir et al., 2014; Forslund et al., 2017). Även 
patienter som drabbades av kvarstående komplikationer efter hjärtstoppet fick 
förändrad syn på livet, om än inte lika positiv som övrigas. För dessa patienter blev det 
viktigt att acceptera och lära sig att leva utifrån deras nya förutsättningar (Forslund et 
al., 2017). 
 
Patienterna som överlevt ett plötsligt hjärtstopp uttryckte tacksamhet. Dels riktades 
tacksamheten mot personerna som bidrog till att överlevnad var möjlig (Bremer et al., 
2009; Forslund et al., 2014) och dels mot partners och familjemedlemmar (Uren & 
Galdas, 2014). Patienterna upplevde att de fått en andra chans i livet och var 
tacksamma över att vara vid liv (Bremer et al., 2009; Forslund et al., 2017; Forslund 
et al., 2014; Ketilsdottir et al., 2014). Drömmar om framtiden och att skapa mål i livet 
gjorde patienterna motiverade att fortsätta kämpa med rehabilitering. Känsla av hopp 
beskrevs som en viktig komponent för att hitta mening och syfte med att fortsätta 
anpassa sig till sitt nya liv (Forslund et al., 2017). 

Tankar kring döden 
Patienter som överlevt ett plötsligt hjärtstopp och därmed varit nära döden upplevde 
att döden kändes mer påtaglig än tidigare (Bremer et al., 2009; Brännström et al., 
2018; Forslund et al., 2014; Forslund et al., 2017; Palacios-Ceña et al., 2011). Patienter 
uttryckte känsla av att leva på lånad tid (Brännström et al., 2018). Ett sätt att hantera 
rädslan över att drabbas igen var genom att förbereda sig för döden (Palacios-Ceña et 
al., 2011; Forslund et al., 2014). Förberedelserna bestod av att försöka lösa 
relationsproblem inom familjen, lösa ekonomiska problem samt att be om ursäkt till 
personer i sin närhet innan det är för sent (Palacios-Ceña et al., 2011). Patienterna 
förberedde sig även i form av att rensa bland sina tillhörigheter och eventuellt sälja 
sina hus. Detta för att underlätta för närstående om döden skulle inträffa (Forslund et 
al., 2014).  

Ett behov av information och stöd 

Patienterna som överlevde ett plötsligt hjärtstopp upplevde behov av information för 
att få förståelse för vad som hänt och varför just de drabbats. Att få stöd av närstående 
och andra som varit med om liknande saker ansågs vara värdefullt.  

Information och stöd från hälso- och sjukvården 
För att patienterna skulle känna sig trygga efter hemgång fanns behov av information 
och stöd från vårdpersonal (Forslund et al., 2017; Ketilsdottir et al., 2014). Gemensamt 
för de som överlevt ett plötsligt hjärtstopp var tankar kring varför detta hade drabbat 
just dem och om det hade kunnat undvikas (Bremer et al., 2009; Brännström et al., 
2018; Forslund et al., 2014; Forslund et al., 2017; Palacios-Ceña et al., 2011). 
Patienterna upplevde frustration över att det inte gick att få konkreta svar på dessa 
frågor (Palacios-Ceña et al., 2011). De som hade levt hälsosamma liv innan 
hjärtstoppet försökte leta efter andra förklaringar till varför just de drabbats (Bremer 
et al., 2009; Brännström et al., 2018; Forslund et al., 2014). Patienter som överlevde 
ett plötsligt hjärtstopp upplevde även brist på information kring vilka eventuella 
begränsningar som gällde relaterat till träning och dagliga aktiviteter (Ketilsdottir et 
al., 2014). Patienterna önskade få klarhet i varför hjärtstoppet inträffade, varför de 
drabbades av minnesluckor, hur de överlevde och hur nära döden de faktiskt hade 
varit. Patienterna blev besvikna då det inte var samma personal vid 
uppföljningsbesöken som medverkade vid återupplivningen. Detta skapade besvikelse 
då patienterna upplevde att vårdpersonalen inte brydde sig (Palacios-Ceña et al., 
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2011). I en studie av Brännström et al. (2018) var patienternas erfarenheter av vården 
enbart positiva. Vårdpersonalen hade sett till deras individuella behov samt givit dem 
tillräckligt med information (Brännström et al., 2018). Stöd från vårdpersonal ingav 
känsla av trygghet (Bremer et al., 2009; Brännström et al., 2018). Att få en helhetsbild 
kring det inträffade var en utgångspunkt för att göra livet efter hjärtstoppet mer 
begripligt och meningsfullt (Bremer et al., 2009).  

Socialt stöd 
Patienterna som överlevt ett plötsligt hjärtstopp upplevde ensamhet och osäkerhet vid 
utskrivning från sjukhuset (Ketilsdottir et al., 2014; Palacios-Ceña et al., 2011). Det 
fanns behov av att få prata med patienter med liknande erfarenheter kring att ha 
överlevt ett plötsligt hjärtstopp (Ketirsdottir et al., 2014; Palacios-Ceña et al., 2011) då 
nära döden-upplevelsen ändrat deras personlighet och värderingar (Palacios-Ceña et 
al., 2011). Patienterna som uttryckte ett behov av att prata med någon ville inte prata 
med professionell personal utan sökte stöd hos sin partner (Uren & Galdas, 2014). Att 
ha närstående omkring sig ingav känsla av trygghet (Bremer et al., 2009; Brännström 
et al., 2018). Sociala relationer och att vara del av ett sammanhang var betydelsefullt 
för att se sig själv som en människa med identitet (Bremer et al., 2009). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Detta är första gången som författarna genomför en litteraturöversikt vilket kan 
påverka datainsamling, granskning och analys av materialet (Henricson, 2012). 
Författarna av litteraturöversikten har upplevt att arbetet varit svårt att genomföra 
enligt bestämd tidsram. Att ha begränsad tid kan därför komma att påverka 
litteraturöversiktens kvalitet (Henricson, 2012). 
 
Induktiv ansats tillämpades vilket innebar att artiklarnas resultat analyserades utifrån 
deltagarnas erfarenheter och inte utifrån förutbestämd teori (Henricson & Billhult, 
2017). Induktiv ansats ansågs mest lämplig då syftet med litteraturöversikten var att 
beskriva erfarenheter ur ett så brett perspektiv som möjligt.  Vid inledande sökningar 
uppmärksammade författarna att det fanns få kvalitativa artiklar som svarade på 
syftet. Därför breddades sökningarna för att inkludera även kvantitativa artiklar som 
var relevanta för vårt syfte. Sökningarna genomfördes i databaserna CINAHL och 
MEDLINE som har omvårdnadsfokus respektive medicinskt fokus. Artikelsökning i 
flera databaser stärker litteraturöversiktens trovärdighet och validitet då det ökar 
sannolikheten att finna relevanta artiklar som svarar på syftet (Henricson, 2017). För 
att öka studiers validitet och trovärdighet är det önskvärt att endast inkludera artiklar 
med samma design (Henricson, 2017). Trots detta togs beslut om att inkludera artiklar 
med olika design för att kunna besvara vald forskningsfråga. Med validitet avses i 
vilken utsträckning valt fenomen blivit studerat och om valt syfte verkligen blivit 
besvarat (Henricson, 2012), vilket anses vara uppnått. För att höja 
litteraturöversiktens kvalitet inkluderades endast artiklar som genomgått ”peer 
review” (Henricson, 2017). Sekundärsökning genomfördes för att öka trovärdigheten 
och få ett bredare perspektiv. Via sekundärsökning hittades ytterligare tre kvalitativa 
artiklar som kvalitetsgranskades och inkluderades i resultatet.  
 
För att stärka reliabilitet och validitet har olika granskningsprotokoll använts för 
kvalitativa respektive kvantitativa artiklar. Kvalitetsgranskningen genomfördes 
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individuellt och jämfördes därefter mellan författarna för att stärka reliabiliteten 
ytterligare (Henricson, 2017). Efter kvalitetsgranskningen återstod 11 artiklar som 
användes till resultatet varav sju kvalitativa och fyra kvantitativa. Artiklar vars syften 
inte var relevanta till examensarbetet föll bort i kvalitetsgranskningen. Nio artiklar 
som använts till resultatet höll hög kvalitet och två artiklar fick medelhög kvalitet. 
Användning av artiklar med hög kvalitet stärker arbetets trovärdighet (Henricson, 
2017). Vad gäller forskningsetiska aspekter hade samtliga artiklar som togs med i 
resultatet etiskt godkännande. Artiklar där olika grupper jämförts har endast det som 
berör vårt syfte inkluderats. Artiklar som även berörde partners upplevelser efter ett 
plötsligt hjärtstopp har använts men endast den drabbades perspektiv inkluderades i 
resultatet. I artikelmatrisen redovisas ålder och kön på deltagarna i studierna som 
resultatet bygger på. Att belysa forskningsproblemet ur olika perspektiv genom att 
inkludera personer i olika ålder, med olika kön samt olika livserfarenheter stärker 
arbetets trovärdighet (Wallengren & Henricson, 2012). Tre av fyra kvantitativa artiklar 
undersökte kognitiva, fysiska, sociala och emotionella faktorer och använde sig då av 
samma mätinstrument (CIQ, FSS, FAI, HADS, IES), se Bilaga 4. Detta stärker 
litteraturöversiktens reliabilitet. Den fjärde kvantitativa artikeln undersöker 
förändrad syn på livet och då använde således annat mätinstrument. Validiteten kan 
påverkas av urval och datainsamlingsprocesser (Mårtensson & Fridlund, 2017). Två av 
de kvantitativa studierna är genomförda med hjälp av patienter från samma stad 
under samma tidsperiod vilket eventuellt betyder att det är samma patienter som ingår 
i båda studierna. Detta skulle i så fall minska arbetets validitet.  
 
Nackdelar med vald metod var att Whittemore & Knalfs (2005) beskrivning av 
tillvägagångssättet var svårt att förstå. Dessutom var Whittemore & Knalfs (2005) 
artikel skriven på engelska vilket komplicerade arbetet. För att få ökad förståelse för 
vald metod lästes avsnittet om integrativ litteraturöversikt i Fribergs (2017) bok vilket 
var till god hjälp. 
 
Analysprocessen bestod i att bryta ner artiklarnas resultat i ”fynd”. Därefter jämfördes 
likheter/skillnader och fynden grupperades och resulterade i underkategorier. Dessa 
underkategorier låg sedan till grund för resultatets huvudkategorier. Analysen av 
artiklarnas resultat gjordes gemensamt på grund av tidsbrist vilket kan minska 
litteraturöversiktens trovärdighet. Analysprocessen fick även göras om vilket 
upplevdes tidsödande. Henricson (2017) skriver att trovärdigheten kan stärkas genom 
att analysen först genomförs individuellt för att sedan diskuteras gemensamt. 
Litteraturöversikten genomfördes med inspiration av Whittemore & Knalfs (2005) 
integrativa metod. I metoden beskrivs inget generellt tillvägagångssätt för hur 
resultatet ska presenteras. Detta innebär att författarna har gjort en fri tolkning av 
beskriven metod och därför valt att väva samman kvalitativt och kvantitativt resultat 
och presentera detta i löpande text. För att stärka arbetets bekräftelsebarhet bör 
analysprocessen vara beskriven så detaljerat som möjligt (Mårtensson & Fridlund, 
2017). Användandet av en för oss relativt okänd metod kan därför göra det svårt för 
andra författare att uppnå samma resultat om litteraturöversikten görs om. 
Litteraturöversikten har genom grupphandledning kontinuerligt granskats av 
studenter och handledare. Kommentarer och synpunkter har tagits i beaktande och 
ändringar har gjorts utifrån dessa vilket stärker litteraturöversiktens trovärdighet 
(Mårtensson & Fridlund, 2017). Diskussioner har förts genom hela processen för att 
undvika förhastade slutsatser baserade på förförståelse. Kontinuerliga diskussioner 
kring förförståelsens eventuella påverkan på resultatet stärker arbetets pålitlighet 
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(Mårtensson & Fridlund, 2017). Det går dock inte att garantera att förståelsen inte har 
påverkat dataanalysen och resultatet (Henricson, 2017).  
 
Överförbarhet innebär huruvida litteraturöversiktens resultat går att överföra till 
andra situationer, grupper eller kontexter (Mårtensson & Fridlund, 2017). Artiklarna 
som inkluderades i resultatet var alla skrivna i Europa (Sverige, Island, Spanien, 
Slovenien, Storbritannien & Holland).  Då fyra av studierna var genomförda i Sverige 
anses resultatet vara överförbart till svensk sjukvård. Däremot är det önskvärt med 
studier från andra delar av världen för att få globalt perspektiv. Då majoriteten av 
deltagarna i studierna var män saknas ett kvinnligt perspektiv. Detta behöver dock inte 
ses som negativt då de flesta som drabbas av ett plötsligt hjärtstopp är män (Al-Dury 
et al., 2017). Däremot är det önskvärt att även kvinnors upplevelser av att överleva ett 
plötsligt hjärtstopp studeras för att få kunskap om hur sjukvårdspersonal ska bemöta 
alla människor som drabbas av denna händelse.  

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att patienterna behövde lära sig att acceptera en förändrad kropp 
och emotionella förändringar. Patienterna upplevde sig även få en andra chans i livet 
vilket medförde nya perspektiv och förändrade prioriteringar. Resultatet visade att 
patienterna som överlevt ett plötsligt hjärtstopp upplevde behov av stöd från 
närstående och hälso- och sjukvården. 
 
Resultatet visade att kognitiva funktionsnedsättningar i form av minnessvårigheter, 
koncentrationssvårigheter samt svårigheter att känna igen bekanta personer var ett 
förekommande problem för patienter som överlevt ett plötsligt hjärtstopp. Kognitiva 
funktionsnedsättningar beskrivs även i Lau et al. (2010) och Sawyer et al. (2016) vars 
studier redogör för att patienter upplever problem med korttidsminnet vilket påverkar 
patienterna i deras dagliga liv. Däremot argumenterar Nichol et al. (2015) i sin studie 
att majoriteten av patienterna som överlevt ett plötsligt hjärtstopp inte uppvisade 
några tecken på påverkad kognitiv funktion (Nichol et al., 2015). Att olika studier 
kommer fram till skilda resultat kan bero på val av mätinstrument för att mäta den 
kognitiva funktionen. Resultatet av litteraturöversikten visade även att patienter som 
överlevt ett plötsligt hjärtstopp upplevde minnesförlust av händelsen. Detta stämmer 
överens med vad som beskrivs i Parnia, Waller, Yeates & Fenwick (2001) studie. 
Litteraturöversiktens resultat visade att minnesförlusten varierade i utsträckning men 
gemensamt var att patienterna upplevde behov av att få minnesluckorna ifyllda. 
Antonovsky (2005) menar att låg känsla av begriplighet försvårar bearbetning av 
oförutsägbara händelser och bidrar till minskad känsla av sammanhang. Genom att få 
händelsen återberättad kan det bli enklare för patienterna att begripa situationen och 
därmed också höja känslan av sammanhang. Målet med majoriteten av de 
återupplivande insatserna och behandlingsstrategierna är att minska de kognitiva och 
neurologiska funktionsnedsättningarna. Användning av kontrollerad systematisk 
nerkylning av kroppen rekommenderas fortfarande av Socialstyrelsen (2015) för att 
minska kognitiva funktionsnedsättningar. Nyare studier tyder dock på att det inte 
finns någon statistisk signifikant skillnad gällande kognitiva funktioner mellan de som 
får behandlingen och de som inte får det (Martinell et al., 2017). Detta tror författarna 
skulle kunna ligga till grund för framtida ändringar av rekommenderade 
behandlingsstrategier men vidare forskning krävs för att kunna bekräfta studiens 
resultat. 
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Resultatet visade att patienter fick ny syn på både livet och döden efter hjärtstoppet. 
Detta innebar att patienterna omvärderade sina liv samt fick nya prioriteringar. 
Antonovsky (2005) skriver att hög meningsfullhet uppnås då patienten trots 
omständigheterna upplever olika situationer i livet som betydelsefulla och kan på så 
sätt bearbeta det som hänt och blicka framåt. I resultatet beskrivs hur drömmar om 
framtiden och att sätta upp mål gjorde patienterna motiverade till att fortsätta med 
rehabilitering efter hjärtstoppet. Detta tyder på att dessa patienter upplever 
meningsfullhet med den nya tillvaron då de har förmåga att blicka framåt. Andra 
patienter menade att hjärtstoppet varit en nära döden-upplevelse och att de efter 
händelsen upplevde ökad känsla av meningsfullhet i livet. Patienterna upplevde 
tacksamhet över att ha fått en ny chans i livet men sökte även efter förklaring till varför 
detta drabbat dem för att kunna skapa en mening i vardagen. Det upplevdes 
frustrerande att inte kunna få konkreta svar på varför just de drabbats av ett plötsligt 
hjärtstopp. Patienterna hade tidigare levt hälsosamma liv och behövde få andra 
förklaringar till varför de drabbats. Ett plötsligt hjärtstopp är dock svårt att förutsäga 
och kan drabba vem som helst oberoende av vilka eventuella riskfaktorer som finns. 
Att som vårdpersonal informera om detta kan hjälpa till att skapa en helhetsbild av 
situationen och därmed bidra till att göra händelsen mer begriplig och meningsfull.  
 
Resultatet visade att oro var förekommande hos patienter som överlevt ett plötsligt 
hjärtstopp. Oron var ofta förknippad med osäkerhet kring vad den nya kroppen 
klarade av samt rädsla över att drabbas igen. Detta bekräftas av Sawyer et al. (2016) 
där patienterna som överlevt ett plötsligt hjärtstopp beskriver att mer information om 
vad som kan förväntas i samband med utskrivning hade behövts för att minska oro. 
Att få tillräcklig information kring vad som hänt och om hur framtiden kommer att se 
ut kan bidra till ökad begriplighet hos patienten. Av resultatet framkom att patienter 
upplevde behov av uppföljning och samtal med vårdpersonal för att känna trygghet. 
Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor är det sjuksköterskans ansvar att patienten 
får tillräcklig, anpassad och lämplig information (SSF, 2012). Sjuksköterskan kan ses 
som en resurs och för att göra situationen mer hanterbar och därmed höja känslan av 
sammanhang (Antonovsky, 2005). Resultatet visade att patienter värderade sina 
relationer med familjen högre samt upplevde att närståendes stöd var betydelsefullt. 
Detta stämmer överens med Corrigan, Samuelson, Fridlund & Thomé (2007) studie 
där patienter som vårdats för livshotande sjukdomstillstånd på 
intensivvårdsavdelning beskrev att patienterna värderade stödet och omtanke från 
närstående högre än tidigare. Schaufel, Nordrehaug & Malterud (2011) skriver dock i 
sin studie att relationer med närstående kunde upplevas betungande då även 
närstående behövde bearbeta händelsen och därmed inte kunde erbjuda det stödet 
som patienten var i behov av (Shaufel et al., 2011). Om patienten som överlevt ett 
plötsligt hjärtstopp upplever sig ha stöd från sjuksköterskan och närstående kan detta 
ses som en resurs och bidra till ökad hanterbarhet av situationen (Antonovsky, 2005).  
 
Resultatet visade att även om det finns gemensamma nämnare bland de som överlevt 
ett plötsligt hjärtstopp är det också mycket som skiljer sig åt. Forskningen som finns 
idag är mestadels av kvantitativ design och studerar neurologiska förändringar och 
patienternas livskvalitet. Ytterligare kvalitativ forskning skulle behövas för få bredare 
perspektiv av patienternas upplevelser. Litteraturöversiktens resultat visar på 
varierande erfarenheter hos de som överlevt ett plötsligt hjärtstopp, vilket skulle 
kunna tolkas som att patienternas förmåga att ta tillvara på det nya livet beror på 
graden av KASAM. Hög grad av KASAM handlar om personens förmåga att känna 
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begriplighet över vad som hänt, förmåga att se vilka resurser hen har för att hantera 
händelsen samt förmåga att skapa en meningsfull vardag (Antonovsky, 2005).  
 
Svenska HLR-rådet har utarbetat riktlinjer för uppföljning av patienter som överlevt 
ett plötsligt hjärtstopp som bygger på de europeiska riktlinjerna för eftervård av denna 
patientgrupp (HLR-rådet, 2016). Nolan et al. (2015) beskriver i riktlinjerna att 
uppföljningen av patientgruppen varierar stort mellan länderna och sjukhusen i 
Europa och menar att strukturerad uppföljning bör implementeras. I de svenska 
riktlinjerna finns endast exempel på hur uppföljningen bör utformas (HLR-rådet, 
2016) och därmed är det upp till varje klinik hur de önskar följa upp patienterna. Detta 
innebär att graden av uppföljning kan variera beroende på vart i landet man bor. Målet 
med hälso- och sjukvården är att vården ska ges med respekt för allas lika värde samt 
ges på lika villkor för hela befolkningen (SFS 1982:763). Resultatet tyder på att det 
finns behov av strukturerad uppföljning där patienter och närstående får möjlighet att 
få rätt information och stöd för att kunna gå vidare.  

Slutsatser 

Patienter som överlevt ett plötsligt hjärtstopp betraktar situationen som en 
livsomvälvande händelse som präglar resten av deras liv. Vardagen efter hjärtstoppet 
innebär anpassning till fysiska, kognitiva och emotionella förändringar. Patienterna 
upplever att de blivit givna en andra chans i livet vilket medför tankar kring vad som 
är meningsfullt. Tänkbara förbättringar från hälso- och sjukvården skulle kunna 
innebära ytterligare information och stöd till både patienter och närstående då detta 
upplevs bristfälligt. Kliniskt skulle detta kunna genomföras genom att implementera 
nationella riktlinjer för eftervård för att alla patienter ska bli erbjudna samma 
möjligheter från hälso- och sjukvården. Att som sjuksköterska se till att patienten fått 
tillräcklig information för att få förståelse för händelsen kan bidra till att öka 
patientens känsla av sammanhang. Majoriteten av den forskning som finns kring 
litteraturöversiktens ämne är av kvantitativ design. Ytterligare kvalitativ forskning är 
önskvärt för att öka kunskapen kring hur patienter som överlevt ett plötsligt hjärtstopp 
upplevde händelsen och livet efteråt. 
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som skedde 
prehospitalt 
 

Kvalitativ design 
Semistrukturerad
e intervjuer 
 
Braun och 
Clarkes 
analysmetod 
 
Antal deltagare: 
13 
Män: 7 
Kvinnor: 6 
 
Ålder: 29-81 

Patienterna upplevde det 
jobbigt att inte kunna 
vara självständig på 
samma sätt som tidigare 
och att detta hotar deras 
manliga identitet och stör 
rollfördelningen i 
hemmet. De var 
påverkade i deras 
känslomässiga 
välbefinnande och led av 
ångest, oro, depression 
och trötthet. Patienterna 
ville bearbeta sina 
känslor privat men var 
mycket tacksamma till 
sina partners stöd. De 
upplevde också en 
begränsning i den fysiska 
aktiviteten vilket skapade 
mycket frustation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hög 
 
Del I: 4/4 
 
Del II: 7/8 
 
 



 

 
 

Wachelder, 
Moulaert, van 
Heugten, Verbunt, 
Bekkers, Wade 
 
2009 
 
Holland 
 
MEDLINE 
 

Life after 
survival: Long-
term daily 
functioning and 
quality of life 
after an out of 
hostpital cardiac 
arrest 
 
 

Att fastslå 
funktionsnivå hos 
patienter 1-6 år 
efter att de överlevt 
plötsligt hjärtstopp 
som skett 
prehospitalt 

Kvantitativ design 
Retrospektiv 
kohort-studie 
(enkäter) 
 
Skattningsinstru
ment: CIQ, SF-36 
physical, SF-36 
mental, FAI, BI, 
IES, HADS, CFQ, 
FSS, NYHA 
 
Spearman’s 
rangkorrelationst
est och multipel 
linjär 
regressionsanalys 
för att mäta 
samband mellan 
behandlingsmeto
d och följder av 
hjärtstoppet 
 
Antal deltagare: 
63 
Män: 54 
Kvinnor: 9 
 
Ålder: 20-85 
(median=60.2) 

Av de patienter som 
överlevt hjärtstopp som 
skett prehospital skattade 
13%  att de hade ångest, 
14% depression, 21% 
kognitiva problem, 56% 
fatigue, 21% 
stressreaktioner, och 74% 
skattade begränsad 
medverkan i det social 
livet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hög 
 
Del I: 4/4 
 
Del II: 7/7 
 
 



 

 
 

Wachelder, 
Moulaert, van 
Heugten, Gorgels, 
Wade, Verbunt 
 
2016 
 
Holland 
 
MEDLINE 

Dealing with a life 
changing event: 
The influence of 
spirituality and 
coping style on 
quality of life 
after survival of 
cardiac arrest or 
myocardial 
infarction 
 
 

Att fastslå 
förhållandet 
mellan andlinghet, 
coping och 
livskvalitet både 
hos patienter som 
upplevt och inte 
upplevt hjärtstopp 

Kvantitativ design 
Retrospektiv 
kohort-studie 
(enkäter) 
 
FACIT-Sp12, 
HADS, IES, FSS, 
FAI, LiSat-9, 
UPCC 
 
Mann Whitney U-
test för att 
upptäcka 
statistiskt 
signifikanta 
skillnader mellan 
grupperna  
 
Multipel linjär 
regressionsanalys 
 
Antal 
deltagare(som 
upplevt 
hjärtstopp): 72 
Antal män: 66 
Antal kvinnor: 6 
 
Ålder:29-82 
(median=59.8) 
 

Av de som överlevt 
plötsligt hjärtstopp 
skattade 51% att de hade 
fatigue, 23% skattade 
ångest, 20% skattade 
depression och 27% 
skattade att de hade 
stressreaktioner. 

Hög 
 
Del I: 4/4 
 
Del II: 6/7 
 
 

 
 

 
 
 



 

 
 

Bilaga 5 – Beskrivning av analysprocessen 

 Textavsnitt Sammanfattning Fynd Underkategorier Huvudkategori 

 
Kvalitativa 
artiklar 

 
Participants’ 
redefinition of their 
approach to life was 
evident. They engaged in 
a comprehensive 
reevaluation of habits 
and priorities in their 
attempts to reduce 
stress and live a 
healthier life. As one 
participant explained: 
”You are not striving to 
own this or that”. 
Another admitted that: 
”Ofcourse this has 
changed many things 
inevitably you value life 
differently.  

 
Deltagarna fick en 
mer positiv 
inställning och en 
ny syn på livet. De 
omprioriterade 
saker i livet för att 
minska stress och 
leva mer 
hälsosamt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Nya 

värderingar 
- Minska stress 
- Leva hälsosamt 

 
Nytt perspektiv på  
livet  

 
En andra chans i 
livet 



 

 
 

 

 
 

 Textavsnitt Sammanfattning Fynd Underkategorier Huvudkategori 

 
Kvantitativa 
artiklar 

 
When compared to the 
non-NDEs group, 
patients in the NDEs 
group expressed 
significantly stronger 
changes in the following 
items: tolerance for 
others, understanding 
myself, appreciation of 
nature, sense that there 
is some inner meaning 
to life and concern with 
questions of social 
justice (Table 2). 
 
 

 
De patienter som 
upplevde 
hjärtstoppet som 
en nära döden-
upplevelse 
uttryckte större 
skillnader 
gällande: ökad 
tolerans för andra, 
förstå sig själv 
bättre, 
uppskattning av 
naturen, finna en 
mening med livet 
och tankar kring 
social rättvisa. 
 
 
 

 
- Meningsfullhet 
- Självkännedom 

 

 
Nytt perspektiv på 
livet  

 
En andra chans i 
livet 


