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Sammanfattning 

 
Bakgrund: Plötsligt och oväntat hjärtstopp är en av de vanligaste dödsorsakerna i 
Sverige. Cirka 10 000 personer drabbas årligen av hjärtstopp utanför sjukhus och 
endast cirka 5-6 % överlever. Hjärtstopp är en traumatisk händelse som påverkar 
människors liv på många sätt och att överleva hjärtstopp kan ge många negativa 
följder för personen.     
 

Syfte: Att beskriva känsla av sammanhang hos personer som överlevt hjärtstopp. 
 
Metod: Litteraturöversikt där artiklar med kvalitativ ansats analyserats deduktivt. 
Datamaterialet bestod av sju vetenskapliga artiklar. Antonovskys (2005) känsla av 
sammanhang (KASAM) innefattar tre begrepp; begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet, vilka användes som teoretisk utgångspunkt för att analysera relevant 
data ur resultaten i artiklarna. 
 
Resultat: Resultatet visar att rädsla och oro är vanligt bland de som överlevt 
hjärtstopp, att minnesförlust kring händelsen upplevs jobbigt och att personerna har 
en vilja att förstå varför de drabbades. 
 
Slutsats: Begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet framstår som 
nödvändiga för att hantera livskriser som till exempel livet efter att ha överlevt ett 
hjärtstopp. Hanterbarhet är det begrepp som framkommer oftast i resultatet, vilket 
kopplas till att det är en stor utmaning för personerna som överlevt hjärtstopp att 
kunna hantera sitt nya liv. 
 
Nyckelord: Hjärtstopp, överlevt, begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Summary 

 
Background: Suddenly and unecpected, cardiac arrest is one of the leading causes 
of death in Sweden. About 10 000 people are each year stricken with cardiac arrest 
outside the hospital and only about 5-6 % of them survive. Cardiac arrest is a 
traumatic event that affects people's lives in many ways and to survive cardiac arrest 
can bring many negative consequences for the person. 
 
Aim: To describe the sense of coherence in persons who have survived a cardiac 
arrest. 
 
Method: A literature review where articles with qualitative approach analyzed 
deductively. The data consists of seven scientific articles. Antonovsky's (2005) sense 
of coherence (KASAM) includes three concepts; comprehensibility, manageability 
and meaningfulness, which was used as a theoretical basis for analyzing relevant data 
from the results in the articles. 
 
Result: The result shows that fear and anxiety are common among survivors of 
cardiac arrest, the loss of memory of the incident is experienced tough and that 
people have a desire to understand why they were stricken. 
Conclusion: The concepts of comprehensibility, manageability and meaningfulness 
seems necessary to deal with life crises such as life after surviving a cardiac arrest. 
Manageability is the concept that emerges most often in the result, which is 
connected the big challenge for the people who survived cardiac arrest to cope with 
this new life. 
 
Keywords: Cardiac Arrest, survived, comprehensibility, manageability, 
meaningfulness. 
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Inledning 

En av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige är plötsligt och oväntat hjärtstopp 
(Socialstyrelsen, 2015). I Sverige drabbas cirka 10 000 personer årligen av plötsligt 
hjärtstopp utanför sjukhus. Av dessa är det endast cirka 5-6 % som överlever 
(Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2015). När en person drabbas av hjärtstopp 
ska hjärt- och lungräddning (HLR) snabbt påbörjas (Perkins et al., 2015). Det främsta 
målet med HLR är att personen ska överleva med så god hälsa som möjligt (Lilja et 
al., 2015), men hjärtstopp är en traumatisk händelse som ofta påverkar människors 
liv på många sätt (Bunch, White, Khan & Packer, 2004). Att överleva hjärtstopp kan 
även medföra negativa konsekvenser i livet efter hjärtstoppet jämfört med livet före 
hjärtstoppet. Till exempel kan personen drabbas av neurologiska sjukdomar, en ökad 
psykisk ohälsa och försämrad livskvalitet (Lilja et al., 2015). Svenska rådet för hjärt-
lungräddning (2011) skriver att för dem som överlever hjärtstopp kan det vara en 
ofattbar och chockartad upplevelse som kan vara svår att ta in. 
 

Moulaert, Verbunt, van Heugten och Wade (2009) visar i sin studie att personer som 
överlevt ett hjärtstopp kan komma att drabbas av kognitiv svikt. Det är framförallt 
minnesluckor av hjärtstoppet och den första tiden efteråt. Det kan då leda till en 
känsla av att personen förlorat kontrollen. Författarna har mött personer som 
drabbats av hjärtstopp inom både akut- och intensivvård. För att få en ökad förståelse 
för dessa personer görs därför denna litteraturöversikt för att få reda på mer om hur 
personer som överlevt ett hjärtstopp upplever livet efteråt. 
 

Bakgrund 

Hjärtstopp 

Orsakerna till plötsligt hjärtstopp kan variera stort, men primärt orsakas det av 
plötsligt påkommande arytmi i hjärtats retledningssystem, där hjärtinfarkt är den 
dominerande orsaken. Hjärtstopp kan även vara sekundärt till följd av t.ex. asfyxi 
eller hypovolemisk chock vid stora blödningar eller kraftig dehydrering. Vid ett 
hjärtstopp blir det cirkulationsstillestånd och personen blir medvetslös inom 10-20 
sekunder. Utan cirkulation till hjärnan uppstår det irreversibla hjärnskador efter 4-5 
minuter. Tiden som hjärnan klarar sig kan dock variera, som t.ex. om personen har 
en låg kroppstemperatur kan hjärnan klara sig längre utan bestående skador. Ett 
hjärtstopp leder även till att t.ex. transport av syre och energi till hjärtmuskeln 
minskar kraftigt eller helt försvinner, vilket kommer leda till att hjärtat stannar helt 
efter att all elektrisk aktivitet försvunnit (Rubertsson, 2012).   

Kedjan som räddar liv 

Chansen att överleva ett hjärtstopp är liten, men det finns fyra viktiga faktorer som 
ökar överlevnadschansen. Första länken i kedjan är att hjärtstoppet är bevittnat och 
att ambulans larmas fort. Andra länken är att HLR påbörjas så tidigt som möjligt. 
Detta ska göras för att hålla igång en genomblödning av hjärtat och hjärnan. Tredje 
länken är att personen tidigt defibrilleras. Detta är en kritisk del av kedjan för 
överlevnad, eftersom sannolikheten för en framgångsrik defibrillering minskar 
snabbt med tiden. 
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Fjärde länken är att avancerad vård startas, till exempel tillförsel av läkemedel och 
säkrad luftväg (Hess & White, 2010). 

Hjärt- lungräddning 

Vid misstänkt hjärtstopp är det viktigt med en klinisk bedömning före HLR startas, 
dvs. kontrollera att personen är medvetslös och saknar normal andning. HLR 
påbörjas därefter omedelbart. Forskning har visat att överlevnadschansen kan öka 
med upp till 10 gånger om HLR startas omedelbart (Holmberg, Holmberg & Herlitz, 
2001). De senaste riktlinjerna anger att HLR ska utföras enligt 30:2, det vill säga 30 
kompressioner varvat med 2 inblåsningar. Takten på kompressionerna ska vara 100-
120/minut och ha ett djup på 5-6 cm. Att utföra HLR med god kvalité är uttröttande 
och det bör därför om möjligt ske ett byte med någon efter 2 minuter. HLR 
upprätthåller endast en del av cirkulationen. För att hjärtats egen rytm och 
pumpförmåga ska komma igång behöver det defibrilleras. Det är bara två tillstånd 
som går att defibrillera; ventrikelflimmer och ventrikeltakykardi (Soar et al., 2015). 
Om första defibrillering sker inom 3-5 minuter efter hjärtstoppet ökar chansen till 
överlevnad med 50-70 %. Så fort ambulans anlänt påbörjas avancerad hjärt- 
lungräddning (A-HLR), vilket innebär att personens luftvägar upprätthålls med till 
exempel larynxmask och att läkemedelsbehandling sätts in (Perkins et al., 2015). 

Eventuella komplikationer efter ett hjärtstopp 

Första steget för att nå målet om fullständig återhämtning från ett hjärtstopp är att få 
igång en spontan cirkulation (Nolan et al., 2008). När hjärtat startats har det en 
försämrad funktion under en period, där hjärtat har en minskad kontraktionskraft 
och ökad risk för arytmier (Rubertsson, 2012). Under ett hjärtstopp sker det 
komplexa patofysiologiska processer i kroppen som gör att många personer är i 
behov av medicintekniska stöd för att organen ska fungera. Personen vårdas då 
vanligtvis på en intensivvårdsavdelning. Av de personerna som är medvetslösa när de 
kommer till en intensivvårdsavdelning överlever ca 40-50 %. Och många av dem som 
blir utskriva från sjukhus har inga neurologiska skador (Sulzgruber et al., 2015). Det 
bästa utfallet en person kan få efter att överlevt ett hjärtstopp är att inte få några 
kognitiva nedsättningar alls och att ha en fortsatt acceptabel livskvalitet, utan 
signifikanta försämringar jämfört med före hjärtstoppet. Dock har studier visat att 
upp till 50 % av de överlevande får kognitiv nedsättning (Wachelder et al., 2009). Det 
finns studier som visar att upp till 28 % har en försämrad förmåga vid mätning av 
minne, uppmärksamhet och handlingsförmåga (van Alem, de Vos, Schmand & 
Koster, 2004). Det som påverkades negativt var kom-ihågminnet medan 
igenkänningsminnet till synes förblev oförändrat (Grubb, O´Carroll, Cobbe, Sirel & 
Fox, 1996). Forskning har även visat att det inte är ovanligt att drabbas av fysisk 
funktionsnedsättning efter ett hjärtstopp. Fysiska funktionsnedsättningar som 
personerna drabbades av var bl.a. att de hade svårt att förflytta sig, behövde hjälp att 
gå eller inte kunde gå överhuvudtaget (Pußwald, Fertl, Faltl & Auff, 2000). 

Omvårdnad 

För att förstå den enskilde personen är det viktigt att sjuksköterskor har kunskap om 
olika krisreaktioner och hanterbarhet av stress vid akuta och kritiska 
sjukdomstillstånd. Under det förlängda vårdförloppet är målet att personen själv ska 
ha tillräckliga resurser för att kunna ansvara för sin rehabilitering och även motverka 
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ett återinsjuknande (Lindell, 2012). Rehabilitering av hjärtsjukdom handlar mycket 
om att förändra livsstilen. Det är därför nödvändigt att främja personens 
självständighet för att utveckla förmågan till egenvård (Chow et al., 2010). 
Patientundervisning tillsammans med andra i liknande situation, där de kan dela 
med sig av sitt ömsesidiga stöd till varandra är en viktig del i rehabiliteringen 
(Crafoord, 2004). 

Teoretisk utgångspunkt 

Begreppet KASAM genomsyras av tre viktiga begrepp; Begriplighet, Hanterbarhet 
och Meningsfullhet.  
 
Antonovsky (2005) menar att ju mer begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 
personen känner, desto högre KASAM har personen. Förmågan att identifiera och 
hantera oförutsedda händelser, som t.ex. ett allvarligt sjukdomstillstånd, ökar ju 
högre KASAM personen har. Personer med hög KASAM kan hantera en kris eller 
påfrestande situationer genom att uppleva det som begripligt, hanterbart och 
meningsfullt. De ser situationen eller krisen som en utmaning och använder en 
lämplig copingstrategi. På så vis bevaras hälsan bättre än för de med låg KASAM 
genom att de klarar påfrestningarna i livet bättre. De med låg KASAM fokuserar 
istället på känslomässiga bitar av problem och försöker inte se situationen som 
begriplig, hanterbar eller meningsfull.  
 

Begriplighet innebär att personen har en förståelse över sin livssituation och vad 
som sker antingen i personens omgivning eller drabbar henne själv. Begreppet 
förklarar hur världen är ordnad, strukturerad och förutsägbar, eller om den är 
slumpartad och känns ostrukturerad. Hanterbarhet innebär att människan 
upplever sig ha en förmåga att påverka situationen och vilka resurser som finns 
tillgängliga för att hantera situationen. Personen behöver inte klara av det ensam, 
men behöver ha en känsla av att kunna påverka situationen. Med resurser menas 
något som finns inom individens kontroll eller av en nära omgivning, som exempelvis 
partner, vänner, kollegor eller andra individer som personen känner att den kan lita 
på. Meningsfullhet kallas motivationsfaktorn och bedöms vara den viktigaste 
faktorn i KASAM. Det innebär att personen kan se mening i sin livssituation och 
känner en vilja att engagera sig i de utmaningar som personen ställs inför 
(Antonovsky, 2005). 
 

Antonovsky (2005) menar också att en persons inställning till påfrestande situationer 
i livet beror hur personen upplever KASAM. Faktorer och händelser under personens 
uppväxt och tidiga vuxenliv bidrar till den grundläggande upplevelsen av 
sammanhang. Han menar vidare att en person aldrig är antingen frisk eller sjuk utan 
är någonstans emellan, beroende på om graden av KASAM är hög eller låg hos 
personen. Även om KASAM är stabil kan den öka eller minska av nya påfrestningar i 
livet (Antonovsky, 2005). 

Syfte 

Att beskriva känsla av sammanhang hos personer som överlevt hjärtstopp. 
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Material och metod 

Design 
En litteraturöversikt av kvalitativa artiklar, som analyserats deduktivt. 

Urval och datainsamling 
Genom att utgå från syftet, att beskriva känsla av sammanhang hos personer som 
överlevt hjärtstopp, har 14 stycken sökord valts ut. Dessa var heart arrest, cardiac 
arrest, sudden cardiac death, outcome*, life experience*, lifestyle*, experience*, life 
situation*, near death experience*, surviv*, qualitative, anxiety, depression och life 
after. Sökorden har använts i databaserna Cinahl, Medline och Psycinfo. Trunkering 
användes i slutet av vissa begrepp för att få en bredare sökning (Forsberg och 
Wengström, 2013). Cinahl är en databas som är specialiserad inom 
omvårdnadsforskning, där omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi ingår. 
Medline är en databas innehållande forskning om medicin, omvårdnad och 
odontologi. Psycinfo är en bred databas som täcker internationell forskning inom 
medicin, omvårdnad och andra närbelägna områden (Forsberg & Wengström, 2013). 
Det gjordes även sekundärsökningar, eftersom sökningarna i databaserna mest gav 
kvantitativa vetenskapliga artiklar. Dessa sökningar gjordes efter att referenslistor 
granskats för att se om det fanns fler kvalitativa artiklar, dock hittades inga artiklar 
på detta söksätt. Inklusionskriterier för artiklarna som använts var; skrivna på 
engelska, vetenskapligt granskade, kvalitativ metod, personer över 18 år som överlevt 
hjärtstopp och inte publicerade före 2006. Sökningen har genomförts med sökorden i 
olika kombinationer (bilaga 1). Därefter lästes titlarna och de med relevant titel 
sorterades ut för vidare läsning av abstract. Artiklarna med relevant abstract lästes i 
sin helhet, och de artiklar som svarade mot syftet togs med till resultatet. Artiklar 
utan abstract eller, där personer under 18 år deltagit i studien, ingår inte i resultatet. 
Även review-artiklar exkluderades. Sju artiklar hittades varav samtliga artiklar har 
genomgått en kvalitetsgranskning utifrån det granskningsprotokoll som tagits fram 
av Hälsohögskolan (bilaga 2). De artiklar som kvalitetsgranskades uppfyllde minst 11 
av 12 kriterier och bedömdes därmed hålla tillräcklig kvalité och togs därför med i 
analysen. 

Dataanalys 

Analysen av de utvalda artiklarna har inspirerats utifrån Fribergs (2012) 5 steg att 
analysera och sammanställa artiklar. Analysen genomfördes genom att läsa 
artiklarna flera gånger med fokus på resultaten för att få en helhetssyn över vad de 
handlar om. Det är viktigt att läsa artikeln i sin helhet med öppenhet och följsamhet, 
för att olika studier kan vara uppbyggda på olika sätt gällande kunskapsteoretiska och 
metodologiska utgångspunkter (Friberg, 2012). Sedan identifierades viktiga 
meningsenheter som motsvarade syftet med studien. Artiklarna analyserades 
deduktivt utifrån KASAMs tre begrepp begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. När forskare gör en deduktiv analys utgår forskaren från en teori 
eller modell som sedan används genom hela processen (Rossman & Rallis, 2003). 
Sedan sammanställdes de utvalda meningsenheterna för att få en överblick av det 
som skulle analyseras. En schematisk bild gjordes där meningsenheterna kopplades 
till respektive begrepp, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Det 
identifierades sedan likheter och skillnader mellan materialet. Likheterna fördes 
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samman till en ny helhet och presenterades på ett tydligt och läsbart sätt utifrån 
begreppen i KASAM.  

Etiska överväganden 

När människor är deltagare i vetenskapliga studier är det viktigt att deras 
grundläggande rättigheter skyddas och tillgodoses, vilket inte alltid har varit en 
självklarhet i mänsklighetens historia (Polit & Beck, 2012). Denna uppsats är ett 
studentarbete i en grundutbildning och enligt Kjellström (2012) behöver inte 
studentarbeten granskas av en etisk nämnd. Eftersom artiklarna som används i 
litteraturöversikten är etiskt godkända ses inga etiska problem med denna 
litteraturöversikt. Ett så objektivt synsätt som möjligt har använts och artiklarnas 
resultat har inte förvrängts. Citatkonstens tre huvudregler har tillämpats. Dessa är: 
“Gör inte andras till ditt”, “gör inte ditt till andras” och “ citera aldrig på ett 
missvisande sätt” (Hansson, 2011). Författarna diskuterade eventuell förförståelse för 
fenomenet. Enligt Henricson (2012) kan förförståelse komma att påverka resultat och 
dataanalys. Förförståelsen för ämnet sträcker sig till att författarna har arbetat som 
undersköterskor inom ambulans, akutmottagning och intensivvårdsavdelning. Där 
har personerna som kommit in med hjärtstopp varit medvetslösa och/eller 
intuberade när författarna har träffat dem. Samtal har således inte förts med 
personerna efter tillfrisknade, varvid det inte fanns någon betydande förförståelse för 
ämnet. Därför ansågs inte att någon förförståelse kan komma på att påverka 
resultatet. 
 

Resultat 

Resultatet presenteras utifrån teorin om KASAM och är uppdelat utifrån begreppen 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 2005).  

Begriplighet 

Att vakna efter ett hjärtstopp i en sjukhussäng utan att veta vad som hänt upplevdes 
av deltagare som att vara i en värld av kaos och förvirring. Med ofullständiga 
minnesbilder var det inte uppenbart vad som hade hänt, vilket ledde till en förlust av 
känsla av kontroll. Den förändrade världen upplevdes otrygg, otydlig och det fanns en 
osäkerhet om tid och rum (Bremer, Dahlberg & Sandman, 2009). Det fanns ett 
tydligt behov av att få veta vad som hänt (Bremer, Dahlberg & Sandman, 2009; 
Forslund, Zingmark, Jansson, Lundblad & Söderberg, 2014). Möjlighet att prata med 
andra som överlevt hjärtstopp gav deltagare en förståelse om att livet blivit utsatt för 
ett hot. Det skapade ett sammanhang och blev en ny startpunkt i livet, vilket gav en 
ny förståelse för livet efter hjärtstoppet, där identitet och mening fick återskapas i det 
nya livet (Bremer et al., 2009; Ketilsdottir, Albertsdottir, Akadottir, Gunnarsdottir & 
Jonsdottir, 2014; Lau et al., 2010). Även om männen deltog på regelbundna 
kontroller med läkare och hjärtspecialister, så fanns det en tydlig ovilja att delta i 
samtalsgrupper eller psykologisk rådgivning då det skulle inskränka på deras 
manlighet (Uren & Galdas, 2015). Det fanns en undran hos deltagare varför just de 
drabbades av hjärtstopp. Frågor om de kunde levt på ett annat sätt för att undvika 
hjärtstoppet uppkom. Deltagare funderade på orsaken och ville hitta en förklaring till 
det inträffade (Forslund, Lundblad, Jansson, Zingmark & Söderberg, 2013; Forslund, 
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et al., 2014; Palacios-Ceña, Losa-Iglesias, Salvadores-Fuentes & Fernández-de-las-
Peñas, 2011) 

Hanterbarhet 

Deltagare hade ofullständiga minnesbilder över situationen. Deltagarna behövde få 
information om orsaken till hjärtstoppet och vad som hänt under tiden de var 
medvetslösa. Berättelser från andra som varit med vid situationen, orsaken till 
hjärtstoppet och hur det blev möjligt att överleva, bidrog till en känsla av 
sammanhang och en mer hanterbar situation (Bremer et al. 2009; Forslund, et al., 
2014). Deltagare upplevde en osäkerhet, stress och känslor av ångest direkt efter 
utskrivning från sjukhuset. Känslorna var kopplade till rädslan att inte känna igen 
symptomen ifall det skulle hända igen (Forslund, et al., 2014; Ketilsdottir et al., 2014; 
Uren & Galdas, 2015). Nedsatt fysisk förmåga, som trötthet eller svaghetskänsla 
ledde till osäkerhet och tvivel om sin kroppsliga förmåga, vilket kunde leda till mer 
försiktig livsstil eller i värsta fall passivitet (Bremer et al., 2009; Uren & Galdas, 
2015). För att kunna gå vidare i livet var deltagares huvudsakliga copingstrategi att se 
framåt och försöka kontrollera rädslan för ett nytt hjärtstopp. De uppgav att de var 
tvungna att lära sig att ha en annan inställning till döden och att acceptera att de kan 
drabbas av hjärtstopp igen. Ett sätt att minska rädslan för att det ska hända igen var 
att se hjärtstoppet som mindre betydande för att kunna fortsätta leva. Deltagare 
bestämde sig för att inte slösa tid på att gå runt och oroa sig över något de ändå inte 
kan påverka (Bremer et al., 2009; Forslund et al., 2013; Ketilsdottir et al., 2014; 
Palacios-Ceña et al., 2011). De använde även humor för att skydda sig mot de 
känslomässiga utmaningarna. Några firade även sin “nya födelsedag” med 
närstående. Även att hela tiden bära med sig sin mobiltelefon var ett sätt att känna 
sig tryggare (Ketilsdottir et al., 2014). Deltagare upplevde sociala relationer som 
viktigt för att uppleva sig själva som hela. Relationer med anhöriga och närstående 
var viktigt då det gav en glädje och styrka och det var viktigt att känna sig behövd och 
betyda något för andra. Det ansågs positivt att prata med anhöriga och närstående 
om vad som hade hänt och det beskrevs som ett sätt att bearbeta det som hade hänt 
(Bremer et al., 2009; Forslund et al., 2013; Forslund, et al., 2014). Deltagare menade 
att överleva hjärtstopp innebär att söka mening och sammanhang i ett förändrat liv 
så att välbefinnande kan upplevas i nuet och framtiden (Bremer et al., 2009). De 
beskrev att de haft samtal med sina partners om ekonomi, sälja huset, rensa upp och 
kasta bort saker som sparats i källaren (Forslund, et al., 2014). Vissa män upplevde 
det besvärligt att uttrycka känslor till vänner, familj och i synnerhet vårdpersonal 
(Uren & Galdas, 2015). Deltagare kände en säkerhet och trygghet inom sjukhuset, 
men en otrygghet när de blivit utskrivna. De upplevde ett behov av att bli kallade på 
samtalsuppföljning med specialistläkare och övrig vårdpersonal för att bättre kunna 
hantera situationen. Regelbundna uppföljningskontroller var nödvändigt för att 
bekräfta hjärtats funktion vilket ökade trygghetskänslan (Ketilsdottir et al., 2014; 
Uren & Galdas, 2015). 

Meningsfullhet 

Deltagare berättade att de efter återuppvaknandet såg saker på ett nytt sätt, saker 
som de tidigare tagit för givet. De hade en önskan om att återgå till ett normalt liv och 
göra saker de tidigare uppskattat och tyckt vara viktiga såsom familj, arbete och hem 
(Bremer et al., 2009; Forslund, et al., 2014; Ketilsdottir et al., 2014; Palacios-Ceña et 
al., 2011). Ett exempel var en man som berättade att hjärtstoppet blev en vändpunkt 
till ett bättre liv. Han levde nu ett lugnare liv med mer tid till familjen mot tidigare 
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med mycket jobb och stress (Bremer et al., 2009). Deltagare minskade rädslan efter 
hjärtstoppet genom att söka efter mening och hopp. Deltagarna pratade om att ha 
roligt, skratta med andra människor och göra saker de hade lust att göra. Även att 
återgå till arbete var viktigt för att åter känna meningsfullhet i livet (Bremer et al., 
2009; Forslund et al., 2013; Ketilsdottir et al., 2014). Deltagare kände en glädje och 
tacksamhet för ett fortsatt liv och utvecklade ett nytt perspektiv på livet, där de ville 
lära sig att leva igen (Bremer et al., 2009; Palacios-Ceña et al., 2011). Det var viktigt 
för deltagare att kunna vara fysiskt aktiva för att må bra och att komma tillbaka till 
sitt vanliga liv (Forslund et al., 2013; Ketilsdottir et al., 2014). Frågor om 
begränsningar hos den förändrade kroppen ledde till en osäkerhet om det framtida 
livet, om livet skulle bli meningsfullt eller meningslöst. Deltagare berättade om att 
livet var okej, men att det inte var roligt. Känslan pendlade mellan att vara väldigt 
glad över att ha överlevt och att gå ner i djup nedstämdhet. Osäkerhet kunde visa sig i 
rädsla, för bestående men, som genomsyrade deras vardag. Rädslan kunde påverka 
arbetsprestationer, relationer och förmågan att ta hand om barnen. Deltagare 
menade dock att rädslan inte fick påverka deras handlingar, utan att det blivit en sak 
de var tvungna att ta itu med (Bremer et al., 2009; Lau et al., 2010; Palacios-Ceña et 
al., 2011). Exempel var en kvinna som inte ville leva det liv hon levde efter 
hjärtstoppet. Det var okej men inget roligt liv (Bremer et al., 2009). Eller en man som 
tyckte det mest smärtsamma efter hjärtstoppet var att förlora förmågan att köra bil 
(Uren & Galdas, 2015). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Detta är första gången författarna utför en litteraturöversikt. Henricson (2012) menar 
att kvalitén kan komma att påverkas när en litteraturöversikt skrivs första gången och 
om tiden är begränsad. Stundtals har det varit ont om tid på grund av kurser som löpt 
parallellt med uppsatsen. Databaserna som har använts är Cinahl, Medline och 
Psycinfo. Dessa databaser har sitt fokus på området omvårdnad (Forsberg & 
Wengström, 2013), vilket ökar trovärdigheten då det ökar chansen att hitta relevanta 
artiklar i sökningarna (Henricson, 2012). När sökningarna i databaserna började 
hade 10 sökord valts ut. Vissa av dessa, som till exempel quality of life, ledde 
sökresultaten in mer mot artiklar med kvantitativ ansats. Svårigheter att finna rätt 
sökord var tidskrävande och tog mycket av den begränsade tiden. Sökord fick 
kompletteras och plockas bort och till slut valdes 14 sökord ut som ansågs relevanta 
mot syftet och som ledde sökningarna mer mot kvalitativa artiklar. Sökningarna gav 
sju kvalitativa artiklar som svarade mot syftet, varav en artikel var en mixad metod 
med en kvantitativ del och en kvalitativ del, samt en artikel som även berörde 
partnern. I artikeln med den mixade metoden lades endast fokus på resultatet från 
den kvalitativa delen. I artikeln där även partnern ingick i studien analyserades 
endast den del som berörde den överlevande av hjärtstoppet. Det finns inte många 
kvalitativa studier gjorde i detta ämne (Bremer et al., 2009; Ketilsdottir et al., 2014 & 
Forslund et al., 2014). Den begränsade forskningen gjorde att inte några artiklar 
jämfördes med varandra för att inkluderas eller exkluderas. Kvalitetsgranskning av 
utvalda artiklar gjordes via Hälsohögskolans protokoll för basala kvalitetskriterier för 
studier med kvalitativ metod (bilaga 2). På grund av snäv tidsram delades 
kvalitetsgranskningen upp mellan författarna. Enligt Henricson (2012) kan 
uppdelning av kvalitetsgranskningen sänka trovärdigheten. Det ingår dock inte fler 
artiklar än att författarna har hunnit läsa igenom alla artiklar väldigt noggrant vilket 
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istället ökar trovärdigheten. Enligt Wallengren & Henricson (2012) bör artiklarna 
innehålla urval, datainsamling, dataanalys samt slutsats, vilket fanns med i de 
utvalda artiklarna. Artiklarna är kvalitativa med intervjuer, vilket innebär att 
resultaten inte kan ses som oberoende av forskarna (Henricson & Billhult, 2012). 
Detta kan ha påverkat resultaten i de utvalda artiklarna. Enligt Wallengren och 
Henricson (2012) bör frågan ställas om vald analysmetod kan leda till att syftet 
besvaras. Resultaten i artiklarna analyserades genom inspiration av Fribergs 5-
stegsmodell, vilket författarna tyckte kunde användas för att besvara syftet. 
Artiklarnas resultat sönderdelades för att finna viktiga aspekter som svarade mot 
syftet, och som sedan skapade en ny helhet i resultatet i litteraturöversikten. Samtliga 
artiklar analyserades individuellt, sedan jämfördes och diskuterades vad som 
framkommit och det sammanställdes i ett eget dokument under olika rubriker. Detta 
fördes senare in i resultatet i litteraturöversikten. Henricson (2012) menar att 
pålitligheten ökar om båda författare läser och analyserar resultatet i samtliga 
artiklar. Resultatet har analyserats deduktivt med KASAM som teoretisk 
utgångspunkt. Detta gjorde att det inte skapades några nya teman eller kategorier. 
KASAMs begrepp, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, användes som 
rubriker. Fördelen med att använda KASAM är att de tre begreppen svarar väl mot 
syftet och får fram det författarna är ute efter. Nackdelen är att det kan framkomma 
intressanta fakta, men som inte svarar mot KASAMs tre begrepp och således inte kan 
användas i resultatet. Artiklarna som använts i resultatet i litteraturöversikten är 
skrivna i västvärlden och fördelade på 3 artiklar från Sverige, 1 artikel från Island, 1 
artikel från Spanien, 1 artikel från Storbritannien och 1 artikel från USA. I artiklarna 
är det totalt 65 stycken personer som har intervjuats om sina upplevelser av att 
överleva ett hjärtstopp. Könsfördelning mellan män och kvinnor bland deltagarna i 
artiklarna var ojämn där männen var överrepresenterade. Artiklarna handlar om hur 
personer upplever livet efter ett hjärtstopp och resultaten är således inte uppdelade 
mellan män och kvinnor. Då artiklarna är från västvärlden, i synnerhet Sverige, anses 
att resultatet av litteraturöversikten kan överföras på överlevare av hjärtstopp i 
Sverige. 
 

Enligt Henricson (2012) stärks både arbetets trovärdighet och pålitlighet genom att 
låta andra läsa och granska uppsatsmaterialet. Under arbetets gång har det har 
utförts fyra stycken schemalagda handledarträffar med fyra uppsatspar där varje 
uppsats opponerats på vid varje tillfälle. Detta stärker därför uppsatsens 
trovärdighet. 

Resultatdiskussion 
Resultatet visar att oro och rädsla är väldigt vanligt hos personer som överlever ett 
hjärtstopp. Tidigare forskning av Raina, Rittenberger, Holm & Callaway (2015) visar 
att överlevare efter hjärtstopp är kända för att uppvisa tecken på ångest som kvarstår 
längre än 6 månader. Moulaert, Wachelder, Verbunt, Wade & van Heugten (2010) 
skriver att ångest starkt påverkar livskvalitén negativt på dessa personers liv. En del 
av oron kan kopplas till rädslan av att inte känna igen symptomen för att ett nytt 
hjärtstopp är på gång efter att de blivit utskrivna från sjukhuset. Sjukhuset var en 
trygg miljö, men utanför detta kände personerna en otrygghet ifall det skulle ske igen. 
Genom att ge personerna en bättre patientundervisning om symptom, vad som 
händer i kroppen, förebyggande åtgärder etcetera kan de få bättre resurser för att 
klara av rädslan. Det kan leda till en bättre hanterbarhet av rädslan och på så sätt 
höja sin KASAM. Det ligger i sjuksköterskans ansvar att se till att personen har den 
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information som krävs för att ta ställning till om personen vill delta i 
patientundervisning och andra omvårdnadsåtgärder. Informationen ska vara 
individuellt anpassad efter personen och dennes förutsättningar (International 
Council of Nurses, 2014). En orsak till oron var osäkerheten kring hur livet skulle 
kunna komma att begränsas hos den förändrade kroppen och om livet skulle bli 
meningsfullt eller meningslöst. Personerna upplevde att känslorna pendlade mellan 
att vara glad över att ha överlevt till att gå ned i djup nedstämdhet. De var rädda för 
att få bestående men som skulle kunna påverka deras arbetsprestationer. Beesems, 
Wittebrooda, de Haanb & Koster (2014) skriver att hälften av de som medverkade i 
deras studie upplevde begränsningar i deras fysiska status, vilket påverkade deras liv 
negativt. Detta tyder på att personernas rädsla är befogad. Eftersom personerna blivit 
nedstämda efter den svåra upplevelsen, kan det tolkas som att personerna har en låg 
känsla av hanterbarhet. Antonovsky (2005) skriver att vid hög känsla av 
hanterbarhet kommer personen inte känna sig som ett offer för omständigheterna. 
Att dela sina erfarenheter med andra personer i liknande situationer via anordnade 
samtalsgrupper, diskussionsforum och liknande kan vara bra för att höja känslan av 
hanterbarhet. Resultatet visade att det finns ett behov av detta, dock tyckte en del 
män att det var jobbigt att prata om känslor med sin familj och sina vänner, men 
även med vårdpersonal. Därför bör det vara enklare att prata med personer som 
upplevt liknande situationer. I resultatet framgår det också att personerna saknar 
minnesbilder från händelsen, vilket gav en känsla av att förlorat kontrollen över livet. 
Personerna upplevde att de behövde ha svar på hur det gått till och vad som hänt 
fram tills uppvaknandet. Det är svårt att styrka detta med tidigare kvalitativ 
forskning, då det enligt Bremer et al. (2009) inte finns mycket kvalitativ forskning 
inom ämnet. Vad som står i kvantitativ forskning är att minnesfunktionen försämras 
hos personer som överlevt ett hjärtstopp, vilket leder till att den mentala hälsan 
försämras, och att det är viktigt att kunna hämta informationen för den sociala 
interaktionen och för arbetsrelaterade aktiviteter (Ørbo et al. 2015). Stor del av den 
tidigare forskningen som gåtts igenom visar att minnet försämras efter ett hjärtstopp, 
men författarna till denna litteraturöversikt är ute efter avsaknaden av minnesbilder 
under hjärtstoppet och närmsta vårdtiden. För att hjälpa personerna med detta 
skulle de kunna möta de personer som var inblandade vid hjärtstoppet, det vill säga 
hela kedjan från de civila personerna som var med när personen föll ihop till 
ambulanspersonal och övrig personal på akutmottagningen, intensivvårds-
avdelningen etcetera. Detta för att de ska kunna ge sin bild av vad som hände med 
personen under tiden personen var medvetslös. Personal på IVA försöker till exempel 
hinna med att dagligen skriva dagbok om vad som händer med personen. Detta bör 
kunna höja personens hanterbarhet och begriplighet av situationen. Antonovsky 
(2005) skriver att olyckliga saker händer i livet, men vid hög känsla av hanterbarhet 
kommer personen kunna reda sig och inte sörja för alltid. Sista huvudfyndet var att 
det fanns en undran hos deltagare varför just de drabbades av hjärtstopp och om de 
kunde undvikit hjärtstoppet genom att levt ett annat liv. Även detta är svårt att styrka 
med kvantitativ forskning, då den forskningen inte tittar på upplevelser på samma 
sätt som kvalitativ forskning. Här behövs således mer kvalitativ forskning. Däremot 
går det bredda sökningen och titta på forskning som rör andra livshotande 
sjukdomar, som till exempel kvinnor som fått bröstcancer och hur de upplever 
situationen. Fridfinnsdottir (1997) skriver att kvinnor som fått bröstcancerdiagnos 
upplevde en känsla av att de behövde förklaringar och information om sjukdomen. 
Detta behövde kvinnorna för att få någon logik och begriplighet i den uppkomna 
situationen. Kunskap är en nödvändig faktor för att finna olika sätt att begripa och 
hantera situationen. Här ses likheter med resultatet i denna litteraturöversikt, där 
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personer som drabbats av ett livshotande tillstånd vill ha en förklaring till varför just 
de drabbats, för att få en känsla av begriplighet. Antonovsky (2005) menar att när 
någon drabbas av en olycklig upplevelse och har en låg känsla av begriplighet innebär 
det att personen tror att det negativa kan fortsätta resten av livet. Medan en hög 
känsla av begriplighet innebär att personerna kan handskas med och möta de 
utmaningar som kan dyka upp, och att även det som sker går att ordna upp och 
förklara. Vid överlevnad av hjärtstopp innebär det att personer med hög begriplighet 
enklare hanterar sin situation genom att ha en förståelse över vad som hänt i kroppen 
och att kunna tolka tidiga signaler. Även efter utredning av hjärtläkare kunna veta sin 
status på hjärta och kärl i kroppen och på så sätt få en begriplighet över hur 
situationen ser ut.  
 

En svaghet med resultatet är att det inte finns mycket kvalitativ forskning inom 
ämnet vilket gör att det är svårt att dra stora slutsatser. Styrkan med resultatet är att 
det framkommer att folk ofta mår dåligt efter ett hjärtstopp, vilket också tyder på att 
det behövs mer forskning inom ämnet. Klemenc-Ketis (2013) genomförde en 
kvantitativ studie som visade att det inte var några större förändringar i livet hos de 
som överlevt ett hjärtstopp. Dock fanns det måttliga förändringar i det sociala livet 
som till exempel tolerans för andra, önskan att leva ett gott liv och förmågan att 
lyssna på andra. Klemenc-Ketis (2013) skriver dock att det finns begränsningar i 
hennes studie, som till exempel att denna studie gjordes 6 månader efter att 
deltagarna drabbades av hjärtstopp och att det kanske inte var tillräckligt lång tid för 
att förändringarna i livet hade börjat märkas hos deltagarna. Den här forskningen 
motsäger den forskning som framkommit i resultatet.  
 

En person som upplever en god KASAM har lättare att klara av jobbiga situationer i 
livet. Genom information, kommunikation, resurser och motivation kan en 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet uppstå vilka är viktiga komponenter 
för att uppnå en känsla av mening och sammanhang (Mendel, Bergenius & Langius, 
2001).  
 

Slutsats 

Begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet framstår som nödvändiga 
för att klara av att hantera livskriser som till exempel livet efter att ha överlevt ett 
hjärtstopp. I resultatet på denna litteraturöversikt verkar det som att hanterbarhet är 
den viktigaste faktorn, då det är den som resultatet handlar mest om. Det är en stor 
utmaning för personerna som överlevt hjärtstopp, att kunna hantera sitt nya liv. Att 
klara av utmaningarna vad gäller sin fysiska förmåga, sitt försämrade minne och 
frågor om det kommer hända igen etcetera. Det är upplevelser som de måste klara av 
att hantera för att få ett bra liv efter hjärtstoppet och en hög känsla av hanterbarhet 
gör att det är enklare att kunna hantera dessa frågor och upplevelser. 
 

Kliniska implikationer 

Genom resultatet som framkommer ur litteraturöversikten kan omvårdnadspersonal 
få kunskap om hur livet förändras för personer som överlever hjärtstopp. Denna 
kunskap kan användas till hur personer som överlevt hjärtstopp kan bemötas och 
vilket stöd personerna kan komma behöva. I litteraturöversikten framkommer till 
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exempel att personer som överlevt hjärtstopp gärna vill få reda på vad som hände 
under tiden som de var medvetslösa. Detta är ganska enkla uppgifter för vården att ta 
fram och informera personerna om efter att de tillfrisknat. Kanske kan personen till 
och med träffa alla inblandade efteråt. Personerna vill även veta varför de drabbades 
och få förklaring över det inträffade. Vårdpersonal kan förklara rent patofysiologiskt 
vad som hänt i kroppen, dock är det svårare för vårdpersonal att diskutera frågan ur 
ett mer filosofiskt perspektiv.   
 

Att arbeta stödjande och hälsofrämjande ligger i sjuksköterskans yrkesroll (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2010). Det är därför viktigt att sjuksköterskor känner till 
orsaker till hjärtstopp, och har kunskap om hur vården och efterkommande vård bör 
komma att bedrivas. Hela hälso- och sjukvårdskedjan måste därför kunna 
kommunicera öppet och lyssna på personens upplevelser av det inträffade. Med 
kunskapen kan sjuksköterskorna försöka främja en god livskvalitet hos de som 
överlevt hjärtstoppet. 

Vidare forskning 

Då det inte finns mycket kvalitativ forskning inom ämnet hur det är att överleva ett 
hjärtstopp och livet efteråt föreslår författarna att skulle forskas mer kvalitativt. Det 
blir annars svårt att få en rättvis helhetssyn på hur personerna upplever livet efteråt. 
Forskningen kan med fördel inriktas på hur personerna upplever hur det är att vakna 
upp efter hjärtstoppet utan att varken veta vad som hänt eller ha några minnen kring 
situationen. Detta har visat sig vara jobbigt för vissa deltagare i tidigare studier. Den 
kvantitativa forskningen som finns går inte in på djupet utan utgår ifrån ett antal 
standardiserade frågeformulär utan möjlighet att ge en förklaring, eller möjlighet för 
forskaren att ställa anpassade frågor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 12 

 

Referenser 

Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. Stockholm: Bokförlaget natur och 
kultur. 
 

Beesems, S. G., Wittebrood, K. M., de Haan, R. J., & Koster, R. W. (2014). Cognitive 
function and quality of life after successful resuscitation from cardiac arrest. 
Resuscitation, 85(9), 1269-1274. 
 
Bremer, A., Dahlberg, K., & Sandman, L. (2009). To survive out-of-hospital cardiac 
arrest: a search for meaning and coherence. Qualitative Health Research, 19(3), 323-
338 16p. doi:10.1177/1049732309331866 

 
Bunch, T. J., White, R. D., Khan, A. H., & Packer, D. L. (2004). Impact of age on long-
term survival and quality of life following out-of-hospital cardiac arrest*. Critical 
Care Medicine, 32(4), 963-967. 
 
Chow, C., Jolly, S., Rao-Melacini, P., Fox, K., Anand, S., & Yusuf, S. (2010). 
Association of diet, exercise, and smoking modification with risk of early 
cardiovascular events after acute coronary syndromes. Circulation, 121(6), 750-758 
9p. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.109.891523 

 
Crafoord, C. (2004). Hjärtats oro : anteckningar från ett vardagligt sjukdomsfall. 
Stockholm: Natur och kultur. 
 
Forsberg, C, & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier - 
värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. Natur & Kultur: 
Stockholm. 
 
Forslund, A. S., Lundblad, D., Jansson, J. H., Zingmark, K., & Söderberg, S. (2013). 
Risk factors among people surviving out-of-hospital cardiac arrest and their thoughts 
about what lifestyle means to them: a mixed methods study.BMC cardiovascular 
disorders, 13(1), 62. 
 
Forslund, A. S., Zingmark, K., Jansson, J. H., Lundblad, D., & Söderberg, S. (2014). 
Meanings of People’s Lived Experiences of Surviving an Out-of-Hospital Cardiac 
Arrest, 1 Month After the Event. Journal of Cardiovascular Nursing, 29(5), 464-471. 
 
Friberg, F. (2012). Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av 
kvalitativ forskning. F. Friberg (Red). Dags för uppsats - vägledning för 
litteraturbaserade examensarbeten (s. 121-132). Lund: Studentlitteratur AB. 
 

Fridfinnsdottir, E. (1997). Icelandic women's identifications of stressors and social 
support during the diagnostic phase of breast cancer. Journal Of Advanced Nursing, 
25(3), 526-531 6p. doi:10.1046/j.1365-2648.1997.t01-1-1997025526.x 

 
Grubb, N. R., O'Carrol, R., Cobbe, S. M., Sirel, J., & Fox, K. A. (1996). Chronic 
memory impairment after cardiac arrest outside hospital. British Medical Journal, 
313(7050), 143-146. 



 

 13 

 
Hansson, S., O. (2011) Verktygslära för filosofer. Stockholm: Thales 

Henricson, M. (2012). Diskussion. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 
metod – Från idé till examination inom omvårdnad (s. 471-480). Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Henricson, M., & Billhult, A. (2012). Kvalitativ design.  I M. Henricson (Red.), 
Vetenskaplig teori och metod – Från idé till examination inom omvårdnad (s. 129-
149). Lund: Studentlitteratur. 
 
Hess, E., & White, R. (2010). Optimizing survival from out-of-hospital cardiac arrest. 
Journal Of Cardiovascular Electrophysiology, 21(5), 590-595 6p. doi:10.1111/j.1540-
8167.2009.01706.x 

 
Holmberg, M., Holmberg, S., & Herlitz, J. (2001). Factors modifying the effect of 
bystander cardiopulmonary resuscitation on survival in out-of-hospital cardiac arrest 
patients in Sweden. European Heart Journal, 22(6), 511-519. 
 
International Council of Nurses (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 
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öka förståelsen av 

effekterna av 
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önskade mer stöd från 

sjukvården, samt 

samtal i grupper med 

likasinnade..  

3 Forslund, Lundblad, Jansson, 

Zingmark, & Söderberg 

Risk factors among 

people surviving 

Att beskriva 

riskfaktorer och hur 

Mixad metod 53 män och 

18 kvinnor i den 

Studien visar hur de 

drabbade kommer till 



 

 

/2013/Sverige/BioMed Central 

Cardiovascular Disorders 

out-of-hospital 

cardiac arrest and 

their thoughts 

about what 

lifestyle means to 

them: a mixed 

methods study.  

livsstilen förändras 

hos patienter som 

överlevt ett 

hjärtstopp.  

kvantitativa delen och 10 

män och 3 kvinnor i den 

kvalitativa delen. Ålder var 

mellan 52-81 år. Den 

kvalitativa delen bestod av 

intervjuer som varade ca 60 

minuter.  

insikt och får en 

förståelse för varför de 

drabbades av ett 

hjärtstopp och hur de 

skulle kunna förändra 

sin livsstil för att 

motverka ett nytt 

hjärtstopp.  

4 Palacios-Ceña, Losa- Iglesias, 

SalvadoresFuentes & Fernandez- 

delas- Peñas /2011/ 

/Spanien/Nursing and Health 

Science  

Sudden cardiac 

death: The 

perspectives of 

Spanish survivors  

Att undersöka 

upplevelser hos 

patienter som 

lyckats återupplivas 

efter ett plötsligt 

hjärtstopp.  

Kvalitativ studie 5 män och 

4 kvinnor mellan 24-53 år. 

Ostrukturerade intervjuer. 

Deltagarna upplevde 

en känsla av rädsla 

som följde dem även 

efter hjärtstoppet som 

påverkade många 

aspekter i livet på ett 

eller annat sätt. De 

drabbade sökte efter 

mening och 

sammanhang efter 

hjärtstoppet. En 

acceptans för att 

eventuellt drabbas av 

ett nytt hjärtstopp, 

formades 

5 Uren & Galdas /2014/ 

Storbritannien/Journal of Advanced 

Nursing  

The experiences of 

male sudden 

cardiac arrest 

survivors and their 

partners: a gender 

analysis  

Att utforska hur 

maskuliniteten 

formar 

upplevelserna hos 

män och deras 

partner efter att ha 

överlevt ett 

Kvalitativ studie. 7 

hjärtstoppspatienter och 6 

partners i åldrarna 29-81 

år.  Semistrukturerade 

intervjuer 1-1,5 timme. 

Ett hjärtstopp 

påverkade männens 

känsla av 

självständighet och 

”manlighet” då de 
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