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Sammanfattning: 

Bakgrund: År 2016 drabbades 7 934 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp där 
någon slags behandling påbörjats. På grund av ökade kunskaper kring plötsligt 
hjärtstopp ökar antalet överlevare. Plötsligt hjärtstopp kan upplevas som en 
traumatisk kris och kan påverka personens liv. Detta medför ett behov av att förbättra 
kunskapen och förståelsen för hur personer upplever livet efter plötsligt hjärtstopp. 

Syfte: Att beskriva personers upplevelser av livet efter plötsligt hjärtstopp. 

Metod: Litteraturöversikt där nio artiklar med kvalitativ ansats analyserats induktivt.  

Resultat: Tre teman identifierades. Existentiellt kaos med subteman; Varför jag? 
och Närheten till döden. Tillbaka till tryggheten med subteman; Behov av närhet och 
Behov av information. Ett nytt liv med subteman; Livet förändras och Livet 
omprioriteras. Personerna som drabbats av hjärtstopp hade behov av att fylla i 
minnesluckor, försöka förstå vad som hade hänt samt finna en mening med händelsen.  

Slutsats: Resultatet visade att personer som genomgått plötsligt hjärtstopp upplevde 
att det nya livet innebar fysiska, kognitiva och emotionella svårigheter. Att lära sig leva 
igen innebar omprioriteringar i livet. 

Nyckelord: Kvalitativ, Plötsligt hjärtstopp, Upplevelser, Överlevare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Summary 

A heart in chaos- people's experiences of life after sudden cardiac arrest 
- A literature review 

Background: In 2016, 7 934 people in Sweden were affected by sudden cardiac arrest 
in which some treatment was started. Due to increased knowledge of cardiac arrest, 
the number of survivors increases. Sudden cardiac arrest can be experienced as a 
traumatic crisis and may affect the person's life. This implies a need to improve the 
knowledge and understanding of how people experience life after sudden cardiac 
arrest.  

Purpose: To describe people's experiences of life after sudden cardiac arrest.  

Method: Literature review where nine articles with qualitative approach were 
analysed inductively. 

Result: Three themes were identified. Existential chaos with the subthemes; why me? 
and proximity to death. Back to safety with the subthemes; need for proximity and 
need for information. A new life with the subthemes; life changes and life is prioritized. 
The persons who had suffered from cardiac arrest needed to fill in memory slots, try 
to understand what had happened and find a meaning with their experience. 

Conclusion: The results showed that people who have undergone sudden cardiac 
arrest experience that the new life situation implies physical, cognitive and emotional 
difficulties. Learning to live again meant re-prioritizing the meaning of life.  

Key words: Experiences, Qualitative, Sudden cardiac arrest, Survivor,  
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Inledning  
Enligt Socialstyrelsen (2017) är hjärt-och kärlsjukdomar de vanligaste dödsorsakerna 
i Sverige dit plötsligt hjärtstopp hör till. Plötsligt hjärtstopp är även en utav de 
vanligaste dödsorsakerna i Europa (Perkins et al., 2015). Uppfattningen hos många är 
det händer inte mig, faktum är att plötsligt hjärtstopp kan drabba alla oavsett ålder 
och fysisk form (Svenska hjärt- lungräddningsregistret, 2017). Att utsättas för plötsligt 
hjärtstopp är en traumatisk upplevelse som kan förändra livet. Antal personer som 
överlever plötsligt hjärtstopp har ökat både på och utanför sjukhus (Hollenberg et al., 
2008; Girotra, Nallamothu, Spertus, Li & Krumholz, 2012), men hur blir livet för de 
som överlever? 

Bakgrund 

Plötsligt hjärtstopp 
I svenska hjärt- lungräddningsregistrets årsrapport (2017) redovisades 7 934 fall av 
plötsligt hjärtstopp år 2016 där någon slags behandling påbörjats. 1 317 personer 
räddades vilket är fler än tidigare och innebär att överlevare bland plötsligt hjärtstopp 
ökar. I registret inkluderades inte personer som drabbats av hjärtstopp där behandling 
uteblivit (Svenska hjärt- lungräddningsregistret, 2017), därför kan det finnas ett stort 
mörkertal angående hur många som faktiskt drabbas.  

Plötsligt hjärtstopp definieras i denna litteraturöversikt utifrån American heart 
association: Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtats pumpförmåga av plötslig och 
oväntad anledning upphör hos en person antingen med eller utan en bakomliggande 
diagnostiserad hjärtsjukdom (American heart association, 2017).  

Patofysiologi  
När plötsligt hjärtstopp inträffar övergår hjärtats normala rytm oftast i 
ventrikelflimmer. Det innebär att hjärtats kammare börjar flimra och beskrivs oftast 
som ett elektriskt kaos. Pumpkraften avstannar vilket leder till att pulsen och 
blodtrycket direkt försvinner. På grund av cirkulationsstillestånd blir personen 
medvetslös inom 10-20 sekunder (Wikström, 2012). Andningen avstannar eller 
övergår till agional andning som är ytlig, långsam och oregelbunden. Detta 
missuppfattas oftast som livstecken trots att agionala andetag inte anses vara 
syresättande (Perkins et al., 2015). På grund av syrebristen kommer hjärnan efter 
några minuter få obotliga hjärnskador och hjärtat kommer tillslut sluta flimra om inte 
HLR (Hjärt- och lungräddning) påbörjas. Flimret övergår istället i asystoli vilket 
innebär att hjärtat stannar helt (Wikström, 2012).  

Bakomliggande orsaker 
Den vanligaste orsaken till plötsligt hjärtstopp är ischemisk hjärtsjukdom. Det 
förekommer dock att personer utan tidigare hjärtsjukdom får plötsligt hjärtstopp. Det 
kan ske vid till exempel drunkningsolyckor, trafikolyckor, astmaattacker eller 
drogmissbruk (Engdahl, Bång, Karlson, Lindqvist & Herlitz, 2003; Svenska hjärt- 
lungräddningsregistret, 2017). Ichemisk hjärtsjukdom kan orsakas av arteroskleros 
(Marzilli et al., 2012), vilket innebär fettansamlingar också kallat plack i hjärtats 
kranskärl. Detta leder till trängre kärl och därmed kan mindre blod passera vilket i sin 
tur ger mindre syretillförsel till hjärtat (Angerio, 2009). Rökning, hypertoni, höga 
blodfetter av LDL (Low-density lipoprotein), stress, bukfetma och låg fysisk aktivitet 
är riskfaktorer för att utveckla ateroskleros och därmed ichemisk hjärtsjukdom 
(Anand et al., 2008; Rundek et al., 2013).  
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Behandling av hjärtstopp 

Akut behandling 
Vid plötsligt hjärtstopp ska HRL påbörjas snarast för att öka chansen till överlevnad 
(Hasselqvist-Ax et al., 2015). Vid plötsligt hjärtstopp finns en utarbetad vårdkedja som 
ska användas för att snabbt rädda liv, se figur 1 nedan. Det första steget inkluderar 
varningssignaler och tidigt larm, det är nyckeln till tidiga insatser som räddar liv 
(Koster et al., 2010; Perkins et al., 2015). Vid plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus 
kontaktas larmcentralen, de har en viktig roll i att ge stöd och rådgivning samt 
uppmuntra och instruera uppringaren att påbörja HLR i väntan på ambulans (Koster 
et al., 2010). När plötsligt hjärtstopp inträffar på sjukhus finns speciella rutiner som 
ska följas där en akutgrupp med specialistkompetens larmas (Monsieurs et al., 2015).  

I andra steget ska HLR påbörjas direkt. HLR för vuxna innebär 30 bröstkompressioner 
och 2 inblåsningar för att skapa det bästa förhållandet mellan syretillförsel och 
blodflöde (Koster et al., 2010; Perkins, et al, 2015). Vid plötsligt hjärtstopp minskas 
eller upphör blodflödet till hjärtat och hjärnan. Den positiva effekten av HLR är att ett 
visst blodflöde upprätthålls. Det betyder att hjärnan och hjärtat får en viss mängd syre 
vilket bidrar till mindre risk för bestående hjärnskador (Hofgren, Lundgren-Nilsson, 
Esbjörnsson & Sunnerhagen, 2008).  

Av alla hjärtstopp år 2016 påbörjades HLR innan ambulansen var på plats i 54% av 
fallen (Svenska hjärt- lungräddningsregistret, 2017), vilket tyder på att allmänheten 
har goda kunskaper om HLR. I Sverige är tre miljoner personer utbildade inom HLR 
(Hasselqvist-Ax et al., 2015) och kunskaper om HLR finns idag i grundskolans 
läroplan (Skolverket, 2016).  

Det är av stor vikt att defibrillering med hjärtstartare utförs, vilket är vårdkedjans 
tredje steg (Koster et al., 2010; Perkins et al., 2015). Vid defibrillering bryts hjärtats 
kammarflimmer genom en strömstöt, och hjärtats normala rytm kan återupptas 
(Nichol, Sayre, Guerra & Poole, 2017). Under HLR blir medicinska åtgärder ofta   
aktuella såsom syrgasbehandling, intubering och adrenalin (Nolan et al., 2015). 
 
Idag finns hjärtstartare utplacerade på olika platser i samhället, exempelvis 
idrottsarenor, varuhus eller flygplatser. Hjärtstartarna ute i samhället är 
halvautomatiska vilket gör de enkla att använda eftersom apparaten ger instruktioner 
som ska följas (Koster et al., 2010). Sista steget i vårdkedjan inkluderar vård efter 
plötsligt hjärtstopp, vilket kan innebära läkemedelsbehandling samt sjukhusvård 
(Perkins et al., 2015).  
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Figur 1. Chain of survival (Perkins et al., 2015; Koster et al., 2010). 

Omvårdnad på sjukhus    
Vård efter plötsligt hjärtstopp sker på sjukhus och är indelad i tre delar, det förflutna, 
nutiden och framtiden. Den förflutna vården fokuserar på att stödja personens 
förståelse och bearbetning av händelsen (Israelsson, Lilja, Bremer, Stevenson-Ågren 
& Årestedt, 2016). Det är påvisat att personer som har behövt intensivvård inte hade 
fullständiga minnen av vårdtiden och att minnen blandas med drömmar vilket kan 
leda till missuppfattningar. Personal på intensivvården skriver ner vårdförloppet och 
vilka som varit närvarande under vårdtiden i en dagbok, vilket fungerar som ett 
hjälpmedel för att den drabbade ska få en bild av händelsen senare i krisbearbetningen 
(Engström, Grip, Hamrén, 2009). För att kunna planera fortsatt behandling är det av 
stor vikt att utreda orsaken till hjärtstoppet vilket fastställs med hjälp av bland annat 
ultraljudkardiografi (Hernandez et al., 2008).  

Den nutida vården kontrollerar personens fysiska, psykiska och kognitiva status 
(Israelsson, Lilja, Bremer, Stevenson-Ågren & Årestedt, 2016). Det utförs en kognitiv 
bedömning för att kontrollera att hjärnan inte tagit någon skada på grund av 
syrebristen. De kognitiva funktionerna kan bli påverkade och därmed ha en inverkan 
på arbetslivet, vilket kan leda till att personen kan uppleva minskat välbefinnande 
(Hofgren et al., 2008). Det är betydelsefullt med uppföljning eftersom kognitiva 
svårigheter kan visa sig långt efter hjärtstoppet (Beesems, Wittebrood, de Haan & 
Koster, 2014). Enligt Véronique,Verbunt, Van Heugten, & Wade (2009) drabbas cirka 
50% av de som överlever  plötsligt hjärtstopp av någon form av kognitiv nedsättning, 
vanligtvis minnesproblem. Det är visat att närstående kan se kognitiva förändringar 
trots att tester inte visar det. Därför är det betydelsefullt att närstående är inkluderade 
i vården (Lundgren-Nilsson, Rosén, Hofgren & Sunnerhagen, 2005).  

Den framtida vården ska inkludera rehabilitering och insatser för att främja hälsan. 
Det kan även inkludera läkemedelsbehandling för att behandla bakomliggande 
orsaker. År 2015 kom riktlinjer för uppföljningsprogram av hjärtstopp i Europa som 
inkluderar bland annat screening för kognitiva svårigheter och emotionella problem 
samt information kring livet efter plötsligt hjärtstopp (Nolan et al., 2015). I Sverige 
kom riktlinjer för uppföljningsprogram av hjärtstopp år 2016 (HLR-rådet, 2016). 
Enligt Israelsson, Lilja, Bremer, Stevenson-Ågren & Årestedt (2016), har hälften av 
sjukhusen inte några lokala riktlinjer kring uppföljning. En form av uppföljning kan 
vara hjärtskola som ska förebygga återinsjuknandet genom att öka följsamheten till 
förebyggande åtgärder som fysisk aktivitet, tobaksavvänjning, matvanor och 
stresshantering (Hambraeus, 2005). Vid följsamhet till råden angående förebyggande 
åtgärder minskas risken att utveckla upprepade kardiovaskulära händelser (Chow et 
al., 2010). Personen och de närstående får utbildning om hjärtsjukdomar samt träffa 
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andra med liknande erfarenheter (Hambraeus, 2005). En till tre månader efter 
hjärtstoppet sker ett uppföljningsbesök hos kardiolog och/eller hos hjärtsjuksköterska 
(Israelsson, Lilja, Bremer, Stevenson-Ågren & Årestedt, 2016).  

Cullbergs kristeori  
En traumatisk kris kan beskrivas som en reaktion på plötsliga och oväntade händelser 
där individens fysiska existens, sociala identitet, trygghet eller möjlighet till 
välbefinnande hotas. Att drabbas av plötsligt hjärtstopp är ett exempel på en utlösande 
faktor som kan leda till en traumatisk kris (Cullberg, 2006).   

Enligt Cullberg (2006) kan krisen delas in i fyras faser, chockfasen, reaktionsfasen, 
bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. Dessa faser är återkommande oavsett 
vilken händelse som är den utlösande faktorn. Under den inledande chockfasen har 
individen svårt att uppfatta vad som har hänt och svårt att ta till sig och minnas 
information. Chockfasen varar några minuter till dygn och övergår i reaktionsfasen 
när individen börjar förstå vad som har hänt.  

När den akuta krisen är över och individen vänder sig mot framtiden startar 
bearbetningsfasen. Personen återgår till gamla aktiviteter och tar in nya erfarenheter. 
Denna fas kan pågå i sex månader till tolv månader efter den traumatiska krisen och 
övergår succesivt till nyorienteringsfasen som varar resten av livet. Här är krisen inte 
längre något hinder, men fortfarande en del av livet och finns med som ett ärr. Genom 
nya relationer och nya intressen byggs självkänslan åter igen upp (Cullberg, 2006).  

Sjuksköterskans ansvar 
Att vara med om plötsligt hjärtstopp kan beskrivas som en nära-döden upplevelse och 
vara traumatiskt för många patienter. Händelsen kan påverka livet för både den 
drabbade och närstående (Israelsson, Lilja, Bremer, Stevenson-Ågren & Årestedt, 
2016). Därför har sjuksköterskan en viktig roll i att tillgodose patienter och 
närståendes behov. Det är också viktigt att ta hänsyn till deras resurser, värderingar 
och förväntningar. Sjuksköterskan ska leda, prioritera och samordna 
omvårdnadsarbete kring den drabbade (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

Personcentrerad vård ligger till grund för sjuksköterskans arbete och innebär att 
beakta patienten och närstående som unika med individuella behov. Sjuksköterskan 
ska också arbeta efter Patientlagen och försöka tillgodose patienten med information 
kring bland annat sitt hälsotillstånd (SFS 2014:821). Sjuksköterskan är expert på sitt 
huvudområde omvårdnad och patienten är expert på sig själv. För gott partnerskap 
krävs därför samverkan som bygger på tillit och respekt mellan parterna, samt en 
gemensam öppenhet för varandras kunskaper och erfarenheter (svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). Gott samarbete mellan patient och personal kan skapa 
förutsättningar för personcenterad vård, vilket kan leda till ökat välbefinnande hos 
patienter som har drabbats av plötsligt hjärtstopp (Haydon, Van der Riet & Inder, 
2017). 

Antal personer som överlever plötsligt hjärtstopp har ökat på grund av tillämpning av 
forskning kring "Chain of survival" (Strömsöe et al., 2014), vilket medför att denna 
patientgrupp kommer bli vanligare inom vården. Ökad kännedom om patienters 
upplevelser av plötsligt hjärtstopp kan förbättra vården den första tiden efter 
hjärtstoppet och vid uppföljning. 
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Syfte  
Syftet med den här litteraturöversikten var att beskriva personers upplevelser av livet 
efter plötsligt hjärtstopp. 

Metod   

Design 
En litteraturöversikt gjordes för att skapa en sammanställning av den litteratur som 
fanns relaterat till personers upplevelser av livet efter plötsligt hjärtstopp (Forsberg & 
Wengström, 2016). För att få ökad förståelse för dessa människors upplevelser har 
vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats studerats och sammanställts (Polit & 
Beck, 2012).  

I sökningsprocessen framkom en del artiklar som hade ett specifikt fokus till exempel 
ICD (implanterbar defibrillator) och hypotermibehandling. Efter 
kvalitetsgranskningen exkluderades artiklar om ICD för att de inte svarade på syftet, 
en artikel om hypotermibehandling inkluderades för att den svarade på syftet. 
Induktiv ansats låg till grund för litteraturöversikten, vilket innebär att analysen inte 
utgår ifrån en teori utan utgår ifrån deltagarnas berättelser (Henricson & Billhult, 
2017).  

Urval och datainsamling 
För att hitta vetenskapliga artiklar användes databaserna MEDLINE och CINAHL 
eftersom dessa innehåller forskning inriktat på ämnesområdet omvårdnad (Forsberg 
& Wengström, 2016). Sökorden som användes var Cardiac arrest, sudden cardiac 
arrest, sudden cariac death, survivors, experie*, life change* och out of hospital. För 
att bredda sökningen användes de booleska sökoperatorerna AND och OR i 
kombinationer med sökorden. Trunkering användes också för att få fram olika 
böjningsformer av sökordet. Litteraturöversiktens sökningar presenteras i bilaga 1, 
där dubbletter som tidigare framkommit i tidigare sökning exkluderades. För att 
begränsa artiklarna utifrån litteraturöversiktens syfte användes inklusions- och 
exklusionskriterier (Forsberg & Wengström, 2016). Inklusionskriterierna var artiklar 
skriva på engelska eller svenska, personer över arton år, artiklar som var peer-review 
och var publicerade inom de senaste tio åren. Exklusionskriterierna var personer 
under arton år, kvantitativa artiklar samt artiklar som inte motsvarade 
litteraturöversiktenss syfte. 

Tolv artiklar kvalitetsgranskades och poängsattes med hjälp av 
kvalitetsgranskningsprotokollet som har framtagits av avdelningen för omvårdnad vid 
Hälsohögskolan i Jönköping, (Bilaga 2). För att inkludera artikeln i resultatet krävdes 
fyra poäng av fyra i del I och minst sex av åtta poäng i del II. 

Nio kvalitativa artiklar valdes ut till resultatet efter att de fått poäng mellan tio - tolv 
och därmed blivit godkända utifrån protokollet (Bilaga 2). De tre artiklarna som 
exkluderades uppnådde inte kriteriet att svara på litteraturöversiktens syfte efter att 
de lästs i fulltext.  En artikel var av mixad metod där endast den kvalitativa delen 
analyserades. I en annan artikel intervjuades även den drabbades partners, denna del 
användes inte i litteraturöversikten.  

Dataanalys  
Dataanalysen har genomförts med hjälp av Fribergs-fem-stegsmodell. Modellen 
beskrivs genom att resultaten i artiklarnas samlade helhet bryts ner till mindre delar 
för att sedan bilda en ny helhet i resultatet (Friberg, 2017).  
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I det första steget lästes de utvalda artiklarna enskilt flera gånger på ett öppet och 
följsamt sätt för att få uppfattning om helheten. I steg två markerades det som ansågs 
motsvara syftet med olika färgkoder och nyckelbegrepp identifierades utifrån varje 
artikels resultat och beskrev kort vad stycket handlade om. I steg tre gjordes en 
sammanställning av varje artikels resultat. I fjärde steget jämfördes de olika 
färgkoderna och nyckelbegreppen för att hitta likheter och skillnader relaterade till 
syftet. I sista steget presenteras tre nya huvudteman och sex subteman som framkom 
av analysen. Dessa bildar ett nytt resultat vilket kan ses som en ny helhet. (Friberg, 
2017).  

Forskningsetiska överväganden  
I omvårdnadsbaserade studier är deltagarna ofta bestående av människor, det är av 
stor vikt att skydda och ta hänsyn till deras säkerhet, välbefinnande och rättigheter 
(Polit & Beck, 2012). Artiklarna som valts ut till litteraturöversikten ska haft tillstånd 
från etisk kommitté eller ha genomgått etiska överväganden (Forsberg & 
Wengström, 2016). Litteraturöversikten bör dock utgå från etiska aspekter vilket 
innebär att den ska vara av god vetenskaplig kvalité och att syftet är betydelsefullt. 
Något som också bör beaktas är risken för feltolkningar när artiklar är på annat 
språk än modersmålet (Kjellström, 2012).  

Resultat  
Resultatet i denna litteraturöversikt beskrivs utifrån nio kvalitativa artiklar som 
redogör för personers upplevelser av livet efter plötsligt hjärtstopp. Artiklarna är ifrån 
fem olika länder och bestod sammanlagt av 74 deltagare, 53 män och 15 kvinnor i 
åldrarna 24 - 81 år (se bilaga 3). I analysen av artiklarna framkom tre teman och sex 
subteman som redogörs i tabell 1.  

Tabell 1. Teman och subteman. 

Teman Subteman 
Existentiellt kaos Varför jag? 

Närhet till döden 
Tillbaka till tryggheten Behov av närhet 

Behov av information 
Ett nytt liv  Livet förändras 

Livet omprioriteras 

Existentiellt kaos 
Personer som hade varit med om plötsligt hjärtstopp upplevde de första veckorna som 
ett existentiellt kaos. Personerna hade behov av att fylla i minnesluckor, försöka förstå 
vad som hade hänt samt finna mening med händelsen. Tankar om närheten till döden 
och rädsla för att åter drabbas förekom.  

Varför jag? 
Att vakna upp från medvetslösheten beskrevs som kaos och förvirring (Bremer, 
Dahlberg, & Sandman, 2009), de hade vaga, fragmentiska eller inga minnen av tiden 
före och efter hjärtstoppet (Bremer et al., 2009; Forslund, Zingmark, Jansson, 
Lundblad, & Söderberg, 2014; Ketilsdottir, Albertsdottir, Akadottir, Gunnarsdottir, & 
Jonsdottir, 2014; Brännström, Niederbach, & Rödin, 2017). En del beskrev tiden som 
ett svart hål (Forslund, Jansson, Lundblad, & Söderberg, 2017), det fanns behov av att 
fylla i tomrummen för att förstå och få en helhetsbild av händelsen (Bremer et al., 
2009; Forslund et al., 2014; Brännström et al., 2017; Forslund et al., 2017). De fick 
senare berättat för sig om händelsen och det blev svårt att hålla isär vad som var deras 
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egna minnen eller berättelser (Bremer et al., 2009). Återkommande tankar var varför 
just de hade drabbats av hjärtstoppet och hur de skulle undvika ett nytt hjärtstopp. 
Det var viktigt att reflektera över sin tidigare livsstil för att försöka hitta svar. Det var 
frustrerande att inte förstå anledningen till att de drabbats, eftersom att en del ansåg 
sig ha haft hälsosam livsstil (Bremer et al., 2009; Palacios-Ceña, D., Losa-Iglesias, M-
E., Salvadores-Fuentes, P., & Fernández-de-las-Peñas, C, 2011; Forslund, A., 
Lundblad, D., Jansson, J., Zingmark, K., & Söderberg, S, 2013; Forslund et al., 2014; 
Brännström et al., 2017; Forslund et al., 2017). Andra hittade svar i ohälsosam livsstil 
och kände därför skuld. En del hade känt av tidiga varningssignaler som bröstsmärtor, 
huvudvärk och obehagskänslor innan hjärtstoppet (Bremer et al., 2009; Forslund et 
al., 2013).  

Närhet till döden 
Att ha varit nära döden upplevdes overkligt (Bremer et al., 2009). Hjärtstoppet gjorde 
de medvetna om dödens närhet och vikten av att ta tillvara på livet då det kan ta slut 
snabbt (Bremer et al., 2009; Palacios-Ceña et al., 2011; Forslund et al., 2014; Forslund 
et al., 2017). De kände stor tacksamhet till personerna som räddat livet på dem och 
upplevde att de fått en ny chans i livet. En del beskrev det som att det inte var deras 
tur att dö (Forslund et al., 2013; Forslund et al., 2014; Forslund et al., 2017). Rädslan 
fanns dock för att drabbas av ett nytt hjärtstopp ofta i tankarna (Bremer et al., 2009; 
Palacios-Ceña et al., 2011; Ketilsdottir et al., 2014;) och det uttryckte sig genom ångest 
som var så stark att de ibland inte vågade varken andas eller röra sig (Palacios-Ceña et 
al., 2011). De kände även ångest över att kanske behöva lämna familjen (Palacios-Ceña 
et al., 2011; Forslund et al., 2013). Kvinnor med barn uttryckte att det värsta skulle 
vara att aldrig mer få se eller hålla om sina barn (Palacios-Ceña et al., 2011). Samtidigt 
var de inte rädda för döden då den inte upplevdes skrämmande (Forslund et al., 2014; 
Forslund et al., 2017). En del liknade döden med att somna eller svimma (Forslund et 
al., 2014; Forslund et al., 2017), andra beskrev döden som en ljus tunnel och tror sig 
ha mött avlidna släktningar. Olika uppfattningar om definitioner av döden förekom, 
en del tyckte det var fel av sjukvården att säga att de varit döda eftersom de överlevt. 
Andra tyckte sjukvårdens uttalande var rätt för att de själva definierade döden som att 
hjärtat har stannat, vilket det gjorde (Lau et al., 2010).  

Många började förbereda sina familjer på deras kommande död genom att diskutera 
praktiska och ekonomiska frågor samt reda ut ouppklarade konflikter (Palacios-Ceña 
et al., 2011; Forslund et al., 2014). Det blev också viktigt att ta beslut om 
livsuppehållande behandling inför framtiden om de inte längre kan fatta beslutet 
själva på grund av sjukdom. De uppmuntrade även närstående att reflektera över detta 
och ta egna beslut (Lau et al., 2010).  

Tillbaka till tryggheten  
Tillbaka till trygghet innebar att ett behov av närhet från familj och närstående var 
stort, samt om behov av information från sjukvården. 

Behov av närhet  
Vid hemgången från sjukhuset var familj och närstående en viktig del för att åter känna 
trygghet (Ketilsdottir et al., 2014; Uren & Galdas, 2015; Brännström et al., 2017). 
Behovet av att ständigt ha telefonen tillgänglig för att kunna kontakta närstående var 
stort (Ketilsdottir et al., 2014). Nära relationer prioriterades högre än tidigare 
(Forslund et al., 2013; Ketilsdottir et al., 2014) och var en källa till lycka och styrka 
(Forslund et al., 2013). Det fanns ett behov av att spendera mer tid tillsammans med 
barn och barnbarn och det ansågs glädjefyllt att bjuda på middagar och hjälp till med 
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barnpassning (Forslund et al., 2013). Genom att prata med de närstående om 
händelsen kunde bearbetningsprocessen påbörjas (Forslund et al., 2014), samtidigt 
som det fanns de som inte ville oroa närstående och därför höll sina känslor och 
symptom för sig själva (Uren & Galdas, 2015; Forslund et al., 2017). En del kände 
ångest över att ha orsakat oro och lidande hos de som varit närvarande vid hjärtstoppet 
och tyckte därför det var jobbigt att möta dem (Forslund et al., 2014).   

Behov av information 
Upplevelsen av vården och informationen på sjukhuset samt den första tiden efter 
utskrivningen var positiv (Forslund et al., 2014; Brännström et al., 2017) dock 
upplevdes uppföljningen sedan vara bristfällig (Palacios-Ceña et al., 2011; Ketilsdottir 
et al., 2014). Informationen om fysiska och kognitiva förändringar var tillräcklig 
medan information om emotionella förändringar saknades. En del trodde de var 
ensamma om sitt emotionella tillstånd och vågade därför inte träffa andra överlevare 
till en början. När de sedan tog sig mod att göra detta insåg de att andra överlevare 
hade liknande problem (Lau et al., 2010). Det gav även möjlighet till att dela 
erfarenheter samt att få känna samhörighet (Palacios-Ceña et al., 2011; Ketilsdottir et 
al., 2014).  

En del upplevde också att de närstående inte blivit ingivna något hopp om deras 
möjligheter att överleva under den kritiska tiden. Det beskrevs att de närstående blivit 
felaktigt informerade angående deras prognos (Lau et al., 2010). Önskningar fanns om 
mer information gällande eftervård och riktlinjer på vilka begränsningar som fanns 
när det gällde exempelvis motion och tunga lyft (Uren & Galdas, 2015; Forslund et al., 
2017). De upplevde att konsekvenserna av återupplivningen var något som kunde ha 
förtydligats. Det beskrevs att personer med revbensfrakturer som följd av HLR trodde 
att smärtan kom från hjärtat, vilket i sin tur hade lett till onödig ångest (Forslund, 
2017).  Kvinnor med barn saknade vägledning i familjeplanering och om det var 
lämpligt att bli gravid (Palacios-Ceña et al., 2011). Att gå på regelbundna kontroller för 
att säkerställa att hjärtat åter fungerade var av stor betydelse för att kunna känna 
trygghet i vardagen (Ketilsdottir et al., 2014; Forslund et al., 2013; Brännström et al., 
2017; Forslund et al., 2017). De som haft bakomliggande hjärtsjukdom berättade också 
för sina närstående om betydelsen av att kontrollera sitt hälsotillstånd för att 
förebygga hjärtsjukdomar (Forslund et al., 2013).  

Ett nytt liv 
Ett nytt liv innebar att personerna lärde känna sina kroppar efter hjärtstoppet vilket 
innebar både fysiska, kognitiva och emotionella förändringar. Att lära sig leva igen 
innebar omprioriteringar och ett liv som inte alltid blivit till det sämre. 

Livet förändras 
Behovet av att komma tillbaka till livet som det var innan hjärtstoppet var stort 
(Palacios‐Ceña et al., 2011; Forslund et al., 2014; Ketilsdottir et al., 2014; Uren & 
Galdas, 2015; Forslund et al., 2017). Det nya livet kunde innebära fysiska 
begränsningar och svårigheter på grund av smärta (Forslund et al., 2017), en del hade 
revbensfrakturer från HLR vilket gjorde att de hade ständig smärta som påverkade 
deras sömn och en del behövde vila under dagen (Forslund et al., 2014). 

De upplevde brist på energi och trötthet (Forslund et al., 2014; Ketilsdottir et al., 2014; 
Uren & Galdas, 2015; Brännström et al., 2017; Forslund et al., 2017) som uppfattades 
vara relaterat till biverkningar från medicineringen (Forslund et al., 2014; Forslund et 
al., 2017). I början var det ansträngande att utföra mindre aktiviteter som att gå i 
trappor och att duscha på grund av smärta och trötthet (Forslund et al., 2014; 
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Ketilsdottir et al., 2014). Detta utmanade männens identitet och manlighet för att de 
inte längre kunde utföra sina upplevda ansvarsområden, som att köra bil eller lyfta 
tungt (Uren & Galdas, 2015). Personer som upplevt hjärtstopp beskrev att de med 
tiden utmanade kroppen med fysiska aktiviteter för att successivt komma tillbaka till 
den fysiska form de hade innan hjärtstoppet (Forslund et al., 2014; Brännström et al., 
2017; Forslund et al., 2017). Att kunna utföra fysiska aktiviteter fick de att lära sig lita 
på kroppen igen och att må bra, det sågs som ett bevis på återhämtning (Forslund et 
al., 2013; Forslund et al., 2017). Ett viktigt steg var även att kunna återgå till arbetet 
(Ketilsdottir et al., 2014).  

Det beskrevs också kognitiva förändringar, bland annat svårigheter att följa med i 
konversationer och minnessproblematik vilket upplevdes genant. För att få vardagen 
att fungera användes att-göra-listor och noggrann planering. Detta ledde till förändrad 
familjesituation där resterande familjemedlemmar fick ta ökat ansvar (Forslund et al., 
2017). Även emotionella förändringar där närhet till sorg och ilska var vanligt hos 
personer som genomgått hjärtstopp (Bremer et al., 2009; Uren & Galdas, 2015; 
Forslund et al., 2017). 

 I resultatet framkommer att personer som drabbats av plötsligt hjärtstopp söker svar 
till varför just hen drabbats och vill hitta mening med händelsen. Detta kan utlösa olika 
försvarsmekanismer, som kan vara till hjälp men ibland också försvåra bearbetningen. 
En försvarsmekanism kan vara undertryckande vilket innebär medvetet 
undertryckande av känslor (Cullberg, 2006). Humor och sarkasm användes som 
försvarsmekanismer och årsdagen av hjärtstoppet kunde firas som en ny födelsedag 
tillsammans med vänner och familj (Ketilsdottir et al., 2014). En del upplevde att de 
borde pratat med kurator för att få kontroll på sina känslor (Uren & Galdas, 2015). 
Upplevelsen av att inte vara samma person förekom på grund av dessa förändringar 
(Forslund et al., 2017). 

Livet omprioriteras.  
Livet efter hjärtstopp innebar omprioriteringar, (Forslund et al., 2013; Ketilsdottir et 
al., 2014; Brännström et al., 2017; Forslund et al., 2017) välmående och lidande hade 
fått nya betydelser. Beroende på hur livet sett ut innan hjärtstoppet påverkades synen 
på det nya livet. En del upplevde livet till det bättre och andra till det sämre (Bremer 
et al., 2009). Några beskrev det som att det var otroligt att det krävdes hjärtstopp för 
att de skulle börja uppskatta livet (Palacios-Ceña et al., 2011). En del ändrade 
inställning till dåliga vanor och tänkte på betydelsen av att motionera och att äta 
hälsosamt (Forslund et al., 2013; Forslund et al., 2017). En del lärde sig att inte ta livet 
för givet och ta vara på den tid de har kvar (Palacios-Ceña et al., 2011). Andra lärde sig 
att stressa mindre och ta en dag i taget.  Att flytta närmare sina närstående ansågs vara 
meningsfullt (Forslund et al., 2017). De uppmärksammande också kroppsliga signaler 
på negativ stress bättre, det gjorde att de hade enklare för att be om hjälp i vardagen 
(Forslund et al., 2013; Forslund et al., 2017).  

Det beskrevs frustrerande att inte kunna fortsätta livet där det slutade innan 
hjärtstoppet, först när de accepterade situationen kunde de gå vidare i livet. Det enda 
alternativet som fanns var att fortsätta framåt (Palacios-Ceña et al., 2011). Händelsen 
av hjärtstoppet blev sakta mindre påtaglig och ersattes av fokus på framtiden. 
Medvetenheten om att döden var närvarande fanns dock alltid kvar (Forslund et al., 
2017). 
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Diskussion  

Metoddiskussion 
Trovärdigheten ökar genom att använda flera databaser (Henricson, 2012), därför 
användes databaserna CINAHL och MEDLINE. Trots sökandet i flera databaser 
uppmärksammades att det inte fanns stort antal kvalitativa studier gjorda i detta 
ämne, därför användes endast nio artiklar vilket kan ses som en svaghet på grund av 
begränsad mängd forskning (Henricson, 2012). En möjlig förklaring till det låga 
antalet kvalitativa artiklar kan bero på att mer forskning med fokus på livskvalité som 
är kvantitativ finns tillgänglig.  

Bassökord användes till en början som sedan utökades med hjälp av titlar från andra 
artiklar. Alla sök-kombinationer användes i samtliga databaser vilket ledde till att 
relevanta artiklar hittades. Det fanns dock risk att andra relevanta artiklar missades 
genom specificerade sökord och där endast titeln avgjorde om det skulle visas i 
sökningen.  

Enligt Henricson (2012), ökar trovärdigheten genom att inkludera studier med samma 
design vilket gjordes i denna litteraturöversikt, majoriteten av studierna har 
fenomenologisk design. 

Ett inklusionskriterie som användes i litteraturöversikten var att artiklarna skulle vara 
publicerade inom tio år. Tidsavgräsning är nödvändigt och kan ses som en styrka enligt 
Forsberg & Wengström, (2016) för att materialet ska vara aktuellt, detta på grund av 
att det kommer nya riktlinjer och forskning som påverkar personers upplevelser av 
livet efter hjärtstopp. Relevant forskning som svarar på syftet kan ha förlorats på 
grund av tidsavgränsningen och därmed minskat storleken på materialet. Detta kan 
enligt Henricson (2012) ses som en svaghet. 

Artiklarna lästes var för sig för att bilda en egen uppfattning om varje artikel innan de 
diskuterades. Detta gjorde att innehållet kunde ses ur olika synvinklar och fick djupare 
förståelse. Enligt Henricson (2012) ökar trovärdigheten om samtliga artiklars resultat 
läses enskilt. Kvalitetsgranskningen utfördes var för sig och jämfördes sedan vilket 
enligt Henricson (2012) stärker trovärdigheten. 

Efter kvalitetsgranskningen fanns nio artiklar av hög kvalitet vilket innebar över tio 
poäng. Något som bör tas hänsyn till är att kvalitetsgranskning genomfördes för första 
gången, därför kan bedömningen ha blivit bristande. Kvalitén i litteraturöversikten 
kan också ha påverkats utav tidsbegränsningen (Henricson, 2012). Genom mer tid till 
arbetet med litteraturöversikten kunde trovärdigheten ökat om mixad metod där både 
kvalitativ och kvantitativ forskning inkluderats. Detta hade kunnat bidra till att fler 
artiklar inkluderats i litteröversikten och för att få en bredare bild av hur livet efter 
hjärtstopp ser ut ur olika perspektiv (Forsberg & Wengström, 2016). 

Innan arbetet påbörjades skrevs erfarenheter och förväntningar ner och förförståelse 
diskuterades och reflekterades över. De erfarenheter som fanns var närvaro endast vid 
hjärtstoppet utan ytterligare kontakt med den som drabbats. På så sätt fanns ingen 
erfarenhet om livet efter hjärtstopp förändras. Enligt Henricson (2012) kan 
förförståelsen påverka dataanalysen och resultatet. För att undvika detta och öka 
pålitligheten kan förförståelsen diskuteras och reflekteras över vilket i denna 
litteraturöversikt har utförts. Enligt Forsberg & Wengström (2016) kan pålitligheten 
ökas genom att sökdatum redovisas i en söktabell för att visa att sökningen är aktuell 
vilket utfördes (Bilaga 1). 
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De utvalda artiklarna är skrivna på engelska därför finns det risk för felaktig 
översättning för att engelska inte är modersmålet. Hjälp togs av översättningsprogram 
och diskuterade svårtolkade stycken för att i största möjliga mån göra korrekt 
översättning. Artiklarna i resultatet var utförda i Sverige, Island, USA, Spanien och 
Storbritannien. Resultaten i artiklarna var liknande vilket höjer kvalitén i 
litteraturöversikten. Dock är artiklarna endast från västvärlden och därför kan 
överförbarheten till övriga delar av världen minskas. I litteraturöversikten användes 
inga inklusionskriterier gällande geografiskt ursprung för att plötsligt hjärtstopp kan 
drabba vem som helst var som helst (Svenska hjärt- lungräddningsregistret, 2017), 
detta kan ses som en styrka för överförbarheten. 

Ytterligare något som kan minska överförbarheten är att största del av urvalsgruppen 
gällande kön var homogen. I föreliggande litteraturöversikt beskrivs resultatet utifrån 
74 deltagare, varav 53 män och 15 kvinnor. En möjlig förklaring till detta kan ses 
genom statistik från hjärtstopp som visar att fler män än kvinnor drabbas (Svenska 
hjärt- lungräddningsregistret, 2017).   

Resultatdiskussion  
Centrala fynd i resultatet visar att personer som upplevt hjärtstopp påverkas både 
positivt och negativt. Den första tiden efter uppvaknandet upplevdes som kaotisk och 
en stor del upplevde minnesförlust. Det var förekommande att personerna upplevde 
oro och ångest. Ett annat centralt fynd var att personerna hade behov av trygghet från 
närstående och bearbeta händelsen genom att träffa andra som upplevt hjärtstopp. 
Information och uppföljning var något som upplevdes bristfälligt. Ytterligare ett 
centralt fynd visade även strävan efter att återgå till livet var innan hjärtstoppet. 
Hjärtstoppet sågs som en vändpunkt och fick dem att omprioritera livet.  

Det mentala kaoset som beskrivs uppstå efter hjärtstopp, kan förklaras genom 
minnesförlust från återupplivningen, minnesförlusten i sin tur kan ha orsakats av 
syrebristen i hjärnan som uppstår under hjärtstoppet (Wikström, 2012). Bara det 
faktum att vara med om plötsligt hjärtstopp kan försätta människan i chock och kris. 
Att vara i dessa tillstånd kan också, enligt Cullbergs kristeori (2006), bidra till det 
mentala kaos i form av minnesförlust samt svårigheter att ta in vad som har hänt, 
vilket beskrivs uppstå efter hjärtstopp. Behov av att fylla i minnesluckorna från 
hjärtstoppet visades i resultatet (Bremer et al., 2009; Forslund et al., 2014; 
Brännström et al., 2017; Forslund et al., 2017). Det var också viktigt att hitta mening 
med händelsen och förstå varför just de drabbats (Bremer et al., 2009; Palacios-
Ceña,et al., 2011; Forslund, et al., 2013; Forslund et al., 2014; Brännström et al., 2017; 
Forslund et al., 2017). Enligt teorin om krisutveckling (Cullberg, 2006) avtar det första 
kaoset normalt sett fort, men vid hjärtstopp kan det tänkas pågå under längre tid på 
grund av minnesförlust och svårigheter att få en helhetsbild av vad som skett. Det 
stödjs av de upplevelser som beskrivs av personer som drabbats av hjärtstopp (Bremer 
et al., 2009). Sjuksköterskan kan genom samarbete med andra professioner och 
närstående hjälpa patienten att få en helhetsbild av händelsen genom att bland annat 
använda dagboken från intensivvårdstiden (Engström, Grip, Hamrén, 2009). När 
personen öppnar ögonen för vad som skett och vill hitta mening med händelsen börjar 
reaktionsfasen (Cullberg, 2006).  

I resultatet framkommer också att ångest var vanligt vid olika situationer, både när de 
reflekterade över sitt tidigare och nya liv (Bremer et al., 2009; Forslund et al., 2013), 
samt att rädsla för ett nytt hjärtstopp var vanligt (Bremer et al., 2009; Palacios-Ceña 
et al., 2011; Ketilsdottir et al., 2014;). I likhet med vårt resultat beskriver Schaufel, 
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Nordrehaug och Malterud, (2011) att personer som har drabbats av hjärtstopp var 
osäkra på hur framtiden skulle bli och hur deras tillstånd skulle utvecklas och även här 
fanns rädsla för att drabbas av ett nytt hjärtstopp. Enligt Wachelder et al., (2009) 
upplevde många känslor av ångest och depression lång tid efter hjärtstoppet. I 
resultatet framgår det att en del drabbade använder sig av försvarsmekanismen 
undertryckande när de beskriver att de inte vill visa sin oro och sorg för närstående för 
att de inte vill oroa dem (Uren & Galdas, 2015; Forslund et al., 2017). En del andra 
använde humor och sarkasm för att dölja sina känslor (Ketilsdottir et al., 2014). Enligt 
Cullberg (2006) är det vanligt att personer tar till försvarsmekanismer som denna för 
att minska upplevelsen av medvetandet av hot och fara i reaktionsfasen. 

I resultatet framkommer att personens närstående var viktiga för att hitta vägen 
tillbaka till tryggheten (Ketilsdottir et al., 2014; Uren & Galdas, 2015; Brännström et 
al., 2017) vilket även stödjs av Schaufel, Nordrehaug & Malterud, (2011). Enligt 
Condon & MacCarty (2006) kan det vara till stor hjälp för rehabiliteringen att 
personens närstående finns som känslomässigt stöd. Det stärker personens 
självkänsla och förbättrar förmågan att uppfatta information. Ångest över att ha 
orsakat lidande hos närstående visades i resultatet (Forslund et al., 2014). En studie 
bekräftar att tiden efter hjärtstopp kan vara påfrestande för de närstående (Wachelder 
et al., 2009). En annan artikel beskriver att en del närstående lider av sömnproblem 
på grund av oro över att personen ska drabbas av ett nytt hjärtstopp utan att någon 
ska vara närvarande (Holm, Norekvål, Fålun & Gjengedal, 2012).  

Resultatet i föreliggande litteraturöversikt visar vikten av att träffa andra i samma 
situation för att dela erfarenheter och bearbeta händelsen tillsammans. Detta 
bekräftas även i Schaufel, Nordrehaug & Malterud, (2011) studie där deltagarna 
genom att prata med andra som genomgått hjärtstopp beskrev att de kände hopp och 
inspiration. I en studie av Jones, Greenfield & Jolly (2009) jämfördes två olika 
rehabiliteringsprogram, ett där patienterna fick med sig information och 
träningsprogram hem och ett där patienterna träffades i grupp på sjukhuset. De som 
träffades i grupp upplevde det positivt att de fick stöd och motivation av gruppen. De 
som tränade hemma var istället nöjda med att de själva hade kontroll och såg det som 
en livsstilsförändring. Detta visar att olika strategier fungerar för olika människor. 
Genom utövande av personcenterad vård kan alla patienters individuella behov 
beaktas. 

I resultatet framkom att information från sjukvården om emotionella förändringar 
saknades (Lau et al., 2010). Informationsbristen gjorde att personerna som genomgått 
hjärtstopp inte blev medvetna om att emotionella förändringar efter hjärtstopp var 
vanliga och kände sig därför annorlunda (Lau et al., 2010). Denna informationsbrist 
kan också ha försenat krisbearbetningen. Det fanns även önskningar om att 
sjukvården skulle våga ta upp känslomässiga frågor om döden och familjeplanering 
(Palacios-Ceña et al., 2011). I likhet med denna litteraturöversikts resultat beskriver 
Schaufel, Nordrehaug & Malterud, (2011) att den viktigaste aspekten för att deltagarna 
i studien skulle känna sig trygga skulle varit genom mer information och känna sig 
hörda av sjukvården, vilket också ingår i personcentrerat synsätt.  

Resultatet i föreliggande litteraturöversikt visar att personerna var missnöjda med 
uppföljningen och eftervården (Uren & Galdas, 2015; Forslund et al., 2017). En möjlig 
förklaring kan vara att studierna i artiklarna var genomförda innan år 2015 vilket är 
året när de europeiska riktlinjerna publicerades (Nolan et al., 2015). Svenska riktlinjer 
publicerades år 2016 och behandlar de punkter som har framkommit som centrala 
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delar i resultatet. Enligt riktlinjerna ska uppföljning ske en till tre månader efter 
hjärtstoppet och inkludera fyra delar som först består av att undersöka om patienter 
och närstående erbjudits muntlig och skriftlig information angående till exempel 
bakomliggande orsak, sekundärprevention, smärta, fysiska begränsningar, mental 
trötthet och närståendes situation. Uppföljningens andra och tredje del innebär 
screening av emotionella och kognitiva svårigheter. Del fyra innebär att ge upprepad 
information anpassad efter den drabbade personens kognitiva status (HLR-rådet, 
2016). Uppföljningsprogrammet skulle kunna ha baserats på delar av de studier som 
ingår i föreliggande litteraturöversikt. Sjuksköterskan har en viktig roll i att se hela 
människan för att kunna möta patientens behov.  

Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) ska patienten få information om sitt hälsotillstånd, 
vård och behandlingsförlopp samt om eventuella komplikationer och biverkningar. De 
ska även få information om planerad eftervård och hur de kan förebygga ytterligare 
sjukdom. Sjuksköterskan har en viktig pedagogisk roll gällande anpassad information 
och utbildning för patienterna och ska vara uppdaterade på den nyaste forskningen 
för att vården ska vara evidensbaserad (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
Informationen bör anpassas utifrån de olika faserna i krisreaktionen (Cullberg, 2016). 
Bergh, Bergh & Friberg (2007) menar att det finns brister i hur patienternas lärprocess 
dokumenteras av sjuksköterskor. En möjlig förklaring till detta kan bero på att 
sjuksköterskor inte får med sig tillräckliga redskap om dokumentation kring 
pedagogiska aktiviteter från utbildningen. Detta kan vara en anledning till varför vissa 
känslomässiga frågor inte tas upp eftersom det inte i den kliniska verksamheten inte 
alltid finns dokumenterat vilken information som getts.  

Ett annat centralt fynd i resultatet var att det fanns stort behov av att komma tillbaka 
till livet som det var innan hjärtstoppet (Palacios‐Ceña et al., 2011; Forslund et al., 
2014; Ketilsdottir et al., 2014; Uren & Galdas, 2015; Forslund et al., 2017), vilket är ett 
sätt att reagera i bearbetningsfasen (Cullberg, 2006). Det nya livet innebar att kroppen 
har förändrats och de fick lära sig att lita på kroppen igen (Forslund et al., 2014; 
Brännström et al., 2017; Forslund et al., 2017). För att känna att livet var på väg 
tillbaka upplevdes att återgå till arbetet som en viktig del (Ketilsdottir et al., 2014). 
Enligt Wachelder et al., (2009) kunde majoriteten av deltagarna återgå till den 
sysselsättningsgrad de hade tidigare medans några fick gå ner i arbetstid. 

 I resultatet beskrivs att fysiska begränsningar och trötthet var vanligt efter hjärtstopp 
(Forslund et al., 2014; Ketilsdottir et al., 2014; Uren & Galdas, 2015; Brännström et 
al., 2017; Forslund et al., 2017). Detta bekräftas i flera studier där en stor andel av 
deltagarna upplevde begräsningar i deras fysiska status samt ökad trötthet (Wachelder 
et al., 2009; Beesems, Wittebrooda, de Haanb & Koster, 2014). I resultatet 
framkommer att en del inte längre kan utföra samma aktiviteter som till exempel 
bilkörning och tunga lyft vilket de kunde innan hjärtstoppet (Uren & Galdas, 2015). 
Tidigare studier visar att majoriteten klarar av att leva som tidigare men att en del 
behöver stöttning vid vissa aktiviteter (Wachelder et al., 2009; Deasy et al., 2012; 
Raina, Rittenberger, Holm & Callaway, 2015) 

I resultatet påvisas att en del personer kan se tillbaka på hjärtstoppet som en 
vändpunkt och ett sätt att omprioritera livet, årsdagen för hjärtstoppet kunde även 
firas som en ny födelsedag (Ketilsdottir et al., 2014). Årsdagar och påminnelser kan 
också riva upp de gamla såren för en stund men sedan fortsätter livet framåt 
(Cullberg,2006). Det är anmärkningsvärt hur olika personer påverkas av hjärtstopp. 
Människor med generell positiv kontra generell negativ inställning till livet tolkar 



14 
 

förmodligen hjärtstoppet olika. Genom att fånga upp patientens berättelser kan 
sjuksköterskor upptäcka människors olika inställning till livet vilket kan underlätta 
bedömningen av patientens individuella behov. 

I resultatet framkommer att det var meningsfullt att spendera mer tid med närstående 
(Forslund et al., 2017), och ta tillvara på livet och se framåt (Palacios-Ceña et al., 2011). 
Detta bekräftas i en studie som beskriver att det blev viktigt att spendera mer tid med 
familj och vänner samt fokusera på de positiva sidorna av livet och var tacksamma för 
allt de hade (Schaufel, Nordrehaug & Malterud, 2011). Dessa positiva reaktioner kan 
ses vid nyorienteringsfasen som kännetecknas av att händelsen får nya betydelser och 
inte längre hindrar personens vardag (Cullberg, 2006). De personer som har haft 
dagbok under intensivvårdstiden använde den för att gå tillbaka och jämföra för att se 
vilka förbättringar de gjort. Genom att läsa om händelsen fick de inblick i hur nära 
döden dem var vilket gjorde att de ville förändra sitt liv till det bättre (Engström, Grip, 
Hamrén, 2009).  

Slutsats 
I resultatet framkommer det att personerna som genomgått hjärtstopp genomgår ett 
existentiellt kaos under den första tiden. De har minnessvårigheter och vill förstå vad 
som hänt. De vill hitta mening med händelsen för att kunna förändra livet. 
Reflektioner kring döden och det nya livet var återkommande. För att kunna ta sig 
tillbaka till tryggheten var personerna i behov av närhet av familj och närstående samt 
information från sjukvården. Det nya livet innebar fysiska, kognitiva och emotionella 
svårigheter. Att lära sig leva igen innebar omprioriteringar och ett liv som inte alltid 
blivit till det sämre. Livet omprioriterades och det var viktigt att ta tillvara på den tid 
som är kvar. 

Kliniska implikationer 
Att vara med om plötsligt hjärtstopp kan ses som en traumatisk kris. I 
återhämtningsprocessen tillbaka till livet går personerna som genomgått hjärtstopp 
igenom de olika krisfaserna. Kunskaper om krisreaktionens olika faser kan hjälpa 
sjuksköterskan till gott bemötande i eftervården. Genom att tillämpa dessa kunskaper 
och anpassa sin kommunikation utefter de olika faserna i samtal med patienterna kan 
ett öppet och förstående klimat skapas. Genom att patienterna då känner sig trygga att 
prata om upplevelsen bidrar detta i sin tur till ökad förståelse för hur patienter 
upplever livet efter plötsligt hjärtstopp.   

Resultatet i litteraturöversikten hoppas kunna bidra med ökade kunskaper om 
personers krisupplevelser efter att ha genomgått hjärtstopp. Detta ger ökad förståelse 
i mötet med dessa personer och närstående.  

Vidare forskning krävs för att följa upp om de nya riktlinjerna från HLR-rådet 
angående uppföljningsprogram av hjärtstopp gör någon skillnad i personers 
upplevelse av livet efter hjärtstopp. 
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