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Livskvalitet efter hjärtstopp  

 
 
 
Sammanfattning 
 

Varje år drabbas ca 15000 människor i Sverige av ett plötsligt hjärtstopp. Flertalet av dessa 

cirka 10000 hjärtstopp per år inträffar utanför sjukhus. Vid hjärtstopp kan syrebrist uppstå i 

hjärnan, vilket i ett senare skede kan få konsekvenser för de överlevandes livskvalitet. Syftet 

med denna studie var att beskriva hur personer som återupplivats efter hjärtstopp upplever sin 

livskvalitet. Metoden var en kvalitativ intervjustudie med en beskrivande design. Åtta 

personer har intervjuats och en deduktiv analys har genomförts. Fyra kategorier formulerades 

för att beskriva livskvalitet; fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt perspektiv. Resultatet 

visade att personerna har fått en förändrad fysisk hälsa och det handlar om upplevelser av 

smärta, trötthet, andfåddhet, men även bättre kondition efter hjärtstoppet kunde upplevas. 

Utifrån det psykiska perspektivet framkom att personerna direkt efter hjärtstoppet kunde 

uppleva trygghet, ångest, oro, rädsla. Men med tiden upplevs känslor av att må bra. Det 

sociala perspektivet handlar om upplevelser av isolering, arbete, fritid, och dominerades av 

minnessvårigheter som påverkar personernas dagliga liv. Utifrån det existentiella perspektivet 

har erfarenheten av att drabbats av hjärtstopp medfört att de har reflekterat över livet och 

döden. Hjärtstoppet har lett till en eftertänksamhet och de är mer rädda om livet.  

 

Slutsats: Deltagarna som överlevt ett hjärtstopp har befunnit sig nära döden, de har i efterhand 

fått en förändrad livssyn. Livet har omvärderats. Livets väsentligheter har prioriterats som 

t.ex. barnen och fritidssysselsättningar. De lever ett lugnare liv och tar dagen som den 

kommer. Deltagarna har lärt sig att lyssna på kroppens signaler. Livskvaliteten beskriven 

genom de olika perspektiven, upplevs på olika sätt både som lika bra men även bättre efter 

hjärtstoppet. 

 

Nyckelord: Hjärtstopp, återupplivning, livskvalitet, kvalitativ metod 

 
 
 
 



Quality of life after cardiac arrest 

 

Summary 

 

Each year approximately 15000 People in Sweden suffer cardiac arrest. The majority of these 

approximately 10000 cardiac arrests per year occurs out of hospitals. During cardiac arrest 

there can be a lack of oxygen in the brain, which later can affect the quality of life for the 

survivors. The purpose of this study was to describe how people who have been surviving 

cardiac arrest experience their quality of life. The method was a qualitative interview study 

with a descriptive design. Eight persons have been interviewed and a deductive analysis has 

been performed. Four categories were formulated to describe quality of life; physical, mental, 

social and existential perspective. The results showed that the persons have a changed 

physical health which is about experiences of tiredness, lack of breath, but a better condition 

could also be experienced after the cardiac arrest. On the basis of the physical perspective it 

came to light that the persons could experience anxiety, worry and fear directly after the 

cardiac arrest. But in time feelings of well-being were experienced. The social perspective 

was dominated by difficulties with memory affecting the person’s everyday life. On the basis 

of the existential perspective the experience of having suffered from cardiac arrest has 

resulted in the persons reflecting upon life and death. The cardiac arrest has led to thought 

fulness and a new appreciation for life. It appears that the quality of life described through the 

different perspectives is experienced in different ways, both as just as good but also even 

better after the cardiac arrest.  

 

Keywords: Cardiac arrest, Resuscitation, Quality of life, Qualitative method  
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Introduktion  

 

I en studie (1) från England beskrivs att hjärtstopp utanför sjukhus är vanligt och det är 

sällsynt med tillfrisknande utan neurologiska skador hos de som fått hjärtstillestånd utanför 

sjukhus. Studien visade också att hypotermibehandling kan förbättra den neurologiska 

utgången (1). Varje år drabbas ca 15 000 människor i Sverige av ett plötsligt hjärtstopp. 

Flertalet av dessa, cirka 10 000 hjärtstopp per år inträffar utanför sjukhus (2). 

Cirkulationsstilleståndet hjärtstopp beror oftast på att hjärtat drabbats av en kaotisk elektrisk 

aktivitet ventrikeltakykardi (VT) eller ventrikelflimmer (VF) och slutar pumpa blod runt i 

kroppen. Efter några få minuters cirkulationsstillestånd uppstår syrebrist i hjärnan som leder 

till permanenta skador som kan bli så pass omfattande att det blir omöjligt att överleva på lång 

sikt. Möjligheten att överleva ett cirkulationsstillestånd påverkas av hur snabbt cirkulationen 

återställs. Tidigt insatt hjärt-lungräddning (HLR) är avgörande i väntan på elektrisk 

behandling med elkonvertering av VT eller defibrillering av VF (3). 

 

VT är definitionsmässigt en arytmi med kammarutlösta slag, med en frekvens över 100 

slag/minut. Vid en VT uppstår varierande grader av cirkulatorisk påverkan. Orsaken till detta 

är dels att den normala synkronin mellan förmak och kammare försvinner och det leder till en 

sämre kammarfyllnad under diastole och därigenom en lägre slagvolym (4). Den viktigaste 

orsaken till cirkulatorisk påverkan är emellertid den höga kammarfrekvensen (ofta >200 

slag/min) som ökar hjärtats eget syrgasbehov kraftigt och reducerar den diastoliska 

fyllnadstiden med låga slutdiastoliska volymer och en låg slagvolym till följd. Farmakologisk 

behandling av VT kan försökas vid lätt till måttlig cirkulationspåverkan, men om personen 

förlorar medvetandet, är omedelbar defibrillering den enda botande behandlingen. En VT kan 

snabbt gå över till VF som ger en omedelbar förlust av medvetandet. VF innebär ett totalt 

elektriskt kaos i kamrarna utan något kordinerad pumpförmåga och inom några få sekunder 

blir personen medvetslös. Vitala funktioner som andning upphör och så småningom övergår 

VF till asystoli med upphörande av elektrisk och mekanisk aktivitet i hjärtat (5). 

 

En implanterbar defibrillator (Internal Cardoverter Defibrillator = ICD) består av ett 

pacemakerliknande system, vars generator har förmåga att avge chocker vid VT eller VF. 

Genom pacemakerstimulering med en högre frekvens än arytmin kan en ICD bryta vissa VT-

attacker på ett för personen skonsamt sätt. Indikation för ICD föreligger vid överlevt 
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hjärtstopp, VT med hemodynamisk påverkan eller med nedsatt vänsterkammarfunktion 

(sekundärprofylaktisk ICD) samt eventuellt som förebyggande skydd hos patienter med 

nedsatt vänsterkammarfunktion och ökad risk för plötslig död (primärprofylaktisk ICD) (6). 

  

Begreppet livskvalitet definieras av forskare på olika sätt och det finns ingen enhetlig 

definition på livskvalitet (7-10). Livskvalitet är ett brett perspektiv och innebär olika för var 

och en. Medicinsk forskning har ofta fokuserat på hälsorelaterad livskvalitet. Det inkluderar 

funktion och välmående. Bristen på en klar definition av livskvalitet visar hur komplext det 

är. De Vos (7) definierar hälsa och livskvalitet som total fysisk, psykisk och socialt 

välmående och en människa har alltid någon form av livskvalitet (7). Socialforskare som 

beskrivit livskvalitet har i sina livskvalitetsmått koncentrerat sig på sådana begrepp som en 

persons välbefinnande, harmoni, tillfredsställelse och lycka (8). Behovet av mänskliga 

kontakter har med kvaliteten i människans sociala nätverk att göra (9). Detta stämmer med 

Naess (10) betoning av att det är kvaliteten i individens sociala kontakter som är 

betydelsefullt. Behovet av en meningsfull sysselsättning definieras som livskvalitet t.ex. att 

ägna sig åt något som har värde och betydelse, att känna sig betydelsefull (10). Aggernaes (9) 

definition av begreppet livskvalitet utgår från graden av tillfredsställelse av de mänskliga 

behov som finns i alla kulturer. Det kan vara de elementära biologiska behoven som sömn, 

vila, fysisk aktivitet, mat sexualliv och fysisk kontakt samt frånvaro av sjukdom.  

 

Tidigare forskning (11) har bl.a. visat att överlevnad efter hjärtstopp kan ge syrebrist i hjärnan 

som kan resultera i hjärnskada. Detta leder ofta till begränsning i det vanliga sociala livet, 

vilket kan minska patientens livskvalitet (11). Sunnerhagen m fl. (12) kom i sitt resultat fram 

till att deltagarna som ingick i studien hade ett eller flera problem med dagliga livsfunktioner 

(ADL) efter sitt hjärtstopp. Flest förekommande ADL problem var relaterade till att städa, 

handla och laga mat (12). Beuret (13) visade i sin studie att inga personer hade neurologiska 

skador efter lyckad återupplivning. Alla överlevande levde ett självständigt liv. Den 

avgörande faktorn var snabb påbörjad återupplivning och motverkan av syrebrist (13). 

 

Det finns mycket forskning inom området, även studier som fokuserar på personen 

livskvalitet ur ett fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt perspektiv. Tidigare studier visade 

att patienterna kan få hjärnskador om inte påbörjad återupplivning sker snabbt och det kan 

leda till problem med dagliga livsfunktioner.  
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I arbetet som specialistsjuksköterska påträffas personer som drabbats av hjärtstopp utanför 

sjukhus och funderingar uppstår kring vad som händer med patienten efteråt och vilken 

livskvalitet dessa får efter ett hjärtstopp. Därför känns de viktigt att beskriva hur ett 

hjärtstopp, en sådan händelse, påverkar personens livskvalitet. Detta ämne valdes utifrån 

sjuksköterskans helhetssyn på patienten eftersom livskvalitet innefattar hela livet och alla 

sidor av patientens tillvaro. Genom att undersöka så mycket som möjligt om patienter som 

överlevt kan förståelsen öka för hur livet för dem påverkades efter ett hjärtstopp och bidra till 

bättre kvalitet i vårdandet. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva hur personer som återupplivats efter ett hjärtstopp 

upplever sin livskvalitet.  

 

Frågeställning 

Hur upplever personer som återupplivats efter hjärtstopp sin livskvalitet utifrån ett fysiskt, 

psykiskt, socialt och existentiellt perspektiv?  

 

Metod  

Design 

Studien var kvalitativ med en beskrivande design. 
  

Urval           

Inklusionskriterier var patienter som hade fått ett spontant kammarflimmer med upphävd 

cirkulation där återupplivningsinsatser hade lyckats och där patienten i efterförloppet hade fått 

en ICD inopererat i sekundärprofylaktiskt syfte. Nio personer som återupplivats efter 

hjärtstopp tillfrågades om att delta och en tackade nej. Minst tre månader skulle ha förflutit 

sedan händelsen. Detta för att patienten skulle ha haft en möjlighet att få distans till 

händelsen. Personerna skulle själva kunna svara och redogöra för sina upplevelser. Urvalet 

baserade sig på bekvämlighetsurval, de nio patienter som hade haft ICD längst tid. Patienterna 

i urvalet hörde hemma i ett upptagningsområde i Mellansverige och representerar ett urval av 

sekundärprofylaktiska ICD patienter. Deltagarna var fyra män och fyra kvinnor och åldern 

varierade mellan 34-74 år. Det varierade från fyra månader till åtta år sedan de hade sitt 

hjärtstopp.  
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Datainsamlingsmetod 

Studieansvarig genomförde intervjuerna som spelades in på band. Frågorna var öppna och sju 

frågor handlade om personers livskvalitet utifrån fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt 

perspektiv. Bakgrundsvariabler var ålder, kön och en fråga berörde datum, tidpunkt för 

hjärtstoppet. Som datainsamlingsmetod valdes intervju som innebär att forskaren och 

undersökningspersonen möts ansikte mot ansikte. Kvalitativ datainsamlingsmetod tillåter 

undersökningspersonen att med egna ord berätta sin historia 

 

Tillvägagångssätt   

Verksamhetschefen för området kardiologi inom divisionen medicin tillfrågades om tillstånd 

att genomföra studien. Sedan informerades vårdenhetschefen för kardiologi vid den aktuella 

enheten på ett sjukhus i Mellansverige muntligt och skriftligt om studien. Därefter tog en 

specialistläkare inom området kardiologi fram, utifrån studiens inklusionskriterier en 

förteckning av patienter som återupplivats efter hjärtstopp och i efterförloppet opererat in en 

ICD. Samma specialistläkare ringde upp deltagarna och frågade om deras namn fick lämnas 

ut till en distriktsköterskestudent. Därefter sände studenten ut missivbrevet till deltagarna i 

studien där framgick vad syftet med studien var, att studieansvarig fått deras namn av 

specialistläkaren vid hjärt- och intensivvårdavdelning och att deltagandet var frivilligt. I 

brevet framgick också att den distriktssköterskestuderande skulle ringa upp inom några dagar 

och fråga om de var intresserade av att delta. Vidare framgick att intervjuerna skulle 

genomföras av den distriktssköterskestuderande som ringde upp och att intervjuerna skulle 

utföras i lokal som deltagarna själv valde ut. Av brevet framgick också att intervjuerna 

behandlas konfidentiellt, bearbetas och sammanställas så att ingen individ kändes igen. De 

inspelade intervjuerna avidentifierades, kodades och förvarades inlåsta. 

 

Vid intervjutillfället uppmuntrades respondenterna att ge uttryck för sina uppfattningar, 

upplevelser, värderingar och attityder och intervjuaren försökte stimulera respondenten till att 

utveckla sina tankegångar. Intervjuerna genomfördes i en ostörd miljö. Allt tal, hummande 

och pauser nedtecknas sedan till en text som sedan bearbetas och analyserades (14). 

Varje intervju varade mellan 30-60 minuter och genomfördes under våren 2008 i deltagarnas 

egna hem. 
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Dataanalys 

Metoden i studien är en kvalitativ intervju. Intervjuerna analyserades med en beskrivande 

analysmetod, kvalitativ innehållsanalys. Den metodologiska ansatsen var både deduktiv och 

induktiv. Deduktiv i huvudkategorierna och induktiv i hur subkategorierna arbetades fram 5). 

Deduktiv ansats innebär en analys utifrån en i förväg utarbetad mall, modell eller teori. I 

denna studie analyserades intervjuerna utifrån den frågeguide som användes vid intervjun. 

Frågeguiden var inspirerad av ett livskvalitetsinstrument (16) där fysisk, psykiskt, socialt och 

existentiellt perspektiv eftersöktes. Texten har bearbetats i olika steg. Först delades texten upp 

i meningsenheter, kondenserades, kodades och underkategorier formades (17). Analysschema 

presenteras i Tabell 1. 

 

Forskningsetiska överväganden       

Innan studien påbörjades ansöktes om etiskt tillstånd vid den lokala etiska kommiten. 

Forskaren ska i sin etiska avvägning visa omsorg för att inte orsaka deltagarna skada eller 

men (14). I missivbrevet till deltagarna tillfrågades de om att delta i studien. Vidare 

informerades de om att deltagandet var frivilligt och att deltagarna kunde avbryta när som 

helst utan att det påverkade deras fortsatta vård vid medicinkliniken. I samband med denna 

typ av intervju kan känsliga existentiella frågor väckas om liv och död. Intervjuaren var 

medveten om dessa patienters sårbarhet och var lyhörd inför detta vid intervjun. Personerna 

som intervjuades och intervjuaren har ingen beroendeställning till varandra. 

 

Resultat 

Resultatet kommer att presenteras utifrån studiens syfte och frågeställning, att beskriva hur 

personer som återupplivats efter hjärtstopp upplever sin livskvalitet utifrån fysisk, psykiskt, 

socialt och existentiellt perspektiv. Kategorier och underkategorier har formulerats och 

presenterats i Tabell 2. I samband med beskrivning av underkategorierna så visas ett eller 

flera citat i den löpande texten. 

 

Fysiskt perspektiv  

Trötthet och andfåddhet 

Livskvalitet utifrån den fysiska hälsan efter hjärtstoppet varierade hos de intervjuade. 

Trötthet, mindre ork och andfåddhet beskrevs som hindrande och uppstår i samband med 

vardagliga sysslor som att städa, handla och laga mat. Trötthet upplevdes speciellt vid stress 
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eller när någon annan sjukdom uppstod, viljan att hinna med mycket men att inte orka och 

hela tiden behöva anpassa sig till den nya situationen påtalades.  

 

”Orkar inte alls lika som tidigare, blir ofta trött om jag gör mina vardagliga sysslor och när 

jag är ute och går”. 

 

”Jag har ju dagar när jag inte orkar göra mycket men då är det bara att lägga ner. Förut var 

jag ju så där att jag kämpade emot och skulle minsann orka och sådär. Men då blev jag helt 

utslagen i flera dagar orkade inte göra någonting på kanske tre dar. Men nu så märker jag att 

blir, jag så här trött så skippar jag det jag har tänkt göra”. 

 

Deltagarna i studien berättade om olika boendesituationer t.ex. att bo kvar i sitt eget hem eller 

att de hade sålt hus och att de hade flyttat in till lägenhet eftersom de inte längre orkade gå i 

trappor och inte orkade med städning. De visade sig att det kan gå bra att bo kvar i ett hus om 

t.ex. städning delas upp under flera dagar samt att personerna vilar emellan. Skötsel av 

trädgård uppgavs svårt att orka med. De intervjuade menade att den första tiden efter 

hjärtstoppet innebar det att de försökte göra mer än vad de egentligen orkade när det gällde 

vardagliga sysslor för att bevisa för sig själv att de klarade det. 

 

”Vi flyttade på grund av att jag inte orkade gå i den halvtrapp som fanns”. 

 

”Blir ofta trött om jag gör mina vardagliga sysslor och när jag är ute och går. 

 

 

Förbättrad kondition 

Upplevelse av att vara helt återställd och inte känna av några fysiska symtom beskrevs och 

exempel på det kan vara att ha kommit igång med fysisk träning och på så sätt, att känna sig 

mer vältränad efter hjärtstoppet än innan det inträffade.  

 

”Jag tycker att jag tränar ju mycket och har ju inget ont och ingen värk”. 

 

”Jag tycker att jag har ju mycket bättre kondition nu än vad jag hade före, jag tränar mycket 

mer än vad jag gjorde förr” 
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Smärta 

Upplevelser av smärta uppgavs som något som personerna inte hade reflekterat över tidigare 

men som nu hade blivit förändrat. De berättade om sina rädslor när eller om något känns 

annorlunda i kroppen och att de nu lyssnar till kroppens signaler och tänker efter innan 

aktiviteter utförs.  

 

”När jag har ont någonstans, man tänker vad är det där för någonting”. 

 

 

Psykiskt perspektiv  

Trygghet och otrygghet  

Att ha fått opererat in en ICD efter ett hjärtstopp ger både upplevelser av trygghet och 

otrygghet. Det uppgavs ge en känsla av tryggt att ha fått en inopererad ICD, ifall ett nytt 

hjärtstopp skulle uppstå. Otryggheten handlade om situationer där defibrillatorn hade startat 

t.ex. efter att personen har slutat med något läkemedel eller hade gått i trappor på sjukhuset 

för att kontrollera sin kondition. Sådana händelser har upplevts som mycket obehagliga och 

skapat rädsla för att det ska kunna hända igen. Deltagarna upplevde också att läkarnas brist på 

information omkring vad det innebär att ha en inopererad ICD kunde skapa känslor av 

otrygghet. Otryggheten gällde t.ex. att ICD kunde började ”pipa” eftersom batteriet var slut 

och personerna inte förstod vad som hände eller vart de skulle vända sig. Exempel på känslor 

av trygghet visade sig i förhållande till läkarens bedömning och åtgärder t.ex. i samband med 

By -pass operation. Stödsamtal inför operationen hade erbjudits men ansågs inte vara 

nödvändigt eftersom patienten upplevde det svårt att förstå informationen, kände sig säker på 

att få ett bra omhändertagande och kunde undvika ängslan genom att inte ta del av all 

information. 

  

”Känner mig trygg med ICD det är en liten säkerhetsgrej som jag har inopererat” 

 

”Usch vad hemskt det var när ICDn satte igång. Det var jättehemskt, det är inte mysigt när 

den sätter i gång. Då fick jag tretton smällar, det gjorde ont jag var tvungen att ringa 

ambulans. Lite rädsla känner man, så att den här ICDn inte slår igång igen” 

 

”Jag är trygg och litar på er inom vården (uttalande om By-pass operation). 
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Otrygghet beskrevs också i samband med att de intervjuade en tid före hjärtstoppet hade 

besökt sjukvården för sina diffusa besvär. De upplevde att besvären inte hade 

uppmärksammats eller tagits på allvar. Otryggheten handlade också om att personerna vid 

läkarundersökningar före hjärtstoppet inte hade uppfattat att de hade tecken på hjärtsjukdom. I 

samband med hjärtstoppet fick de information om att de sedan tidigare hade skador på hjärtat.  

 

”Vi var till sjukhuset och till hälsocentralen två veckor innan hjärtstoppet, vi var osams med 

dem på hälsocentralen, dagen före för att de gjorde ingenting”. 

 

”Hade varit hos privat hjärtläkare en vecka före, det var bra värden och så här” 

 

”Jag tycker att man fick väldigt dåligt information ifrån början”.  

 

Några i studien, speciellt de yngre önskade samtal med andra i samma situation. De skulle ha 

varit tryggt att prata med andra som känner till hur det känns. Deltagarna upplevde att många 

går omkring och har mycket de behöver samtala om. Intervjupersonerna betonade att de har 

förståelse för hur det känns och kan ”puffa” på varandra. 

 

”Jag tycker att det skulle ha varit fördel att fått gått och pratat med andra människor kanske 

speciellt lite yngre som varit med om en sådan här sak”. 

 

 
Rädsla och frånvaro av rädsla  
 
De intervjuade uppgav att de inte hade något minne från själva händelsen men att andra 

personer, anhöriga eller sjukvårdspersonal har berättat för dem om vad som har hänt. Känslor 

av förvirring, att inte vara orienterad till tid och rum i samband med uppvaknandet på sjukhus 

var upplevelser som framkom. I resultatet sågs både upplevelser av att inte vara rädd trots det 

som har hänt men även rädslor och oro över att få ett nytt hjärtstopp. Vid tiden direkt efter 

hjärtstoppet beskrivs känslor av ångest, oro och rädsla över vad som skulle ha kunnat hända, 

att de inte överlevt. Nedstämdhet efter hjärtstoppet nämndes som besvärande i och med att de 

inte förstår varför de känner så, känslor av ångest och flyktkänslor vid tanke på arbetet och 

svårigheter att sova beskrevs också.  
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”Har ingen rädsla över att drabbas igen”. 

 

”Rädd att det skall hända igen, att jag skall få ett nytt hjärtstopp.” 

 

”Jag blev efteråt deprimerad så in i bomben utan att jag vet varför alltså men jag var jätte 

deprimerad.” Jag var konstig jag kände inte igen mig själv, att jag var så här ledsen hela 

tiden”. 

 

”Jag sov endast tre timmar på två veckor efter hjärtstoppet. Kroppen kunde inte slappna av 

och sova, läkaren sa du måste försöka slappna av och sova för kroppen behöver vila men det 

gick inte”. 

 

 

Socialt perspektiv  

Minnessvårigheter 

Livskvaliteten påverkades efter hjärtstoppet i och med att personerna upplevde sig som 

glömska och det kunde t.ex. handla om att det som behövde göras måste skrivas upp på 

minneslappar, att minnet har blivit sämre vid stressituationer och att det är svårt att känna igen 

andra människor. Deltagare upplever också det krävande med omgivningens påpekande som 

att ”du som inte kommer ihåg någonting”. Minnessvårigheter upplevs få konsekvenser, t.ex. 

att de anhöriga påtalar det. 

 

”.har svårt att komma ihåg, jag skriver upp mycket annars glömmer jag bort” 

 

”..om jag är väldig trött, stressad,  då tappar jag lätt minnet, vissa gånger när man är nere i 

sig själv som man kanske blir påmind om det här med minnet. 

 

”..har tappat mycket folk härifrån som man ser, som man inte kommer på, har jag jobbat med 

dom eller känner jag dem ändå”. 
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Isolering 

Det uppgavs som ”jobbigt” att bli av med körkortet. Konsekvensen blev att de inte kunde ta 

sig någonstans. Något som i sin tur ledde till isolering och att umgänget inte blev så stort som 

förr. I övrigt beskrevs det sociala livet, att gå ut och träffa människor som svårt. Det sågs en 

rädsla för att träffa människor eftersom de ställer frågor. 

 

”..det är väl det värsta, att jag inte får köra, det innebär att man blir hemma”. 

 

”.det är inte så många människor som är ledig på dagarna så man har inte så stort socialt 

umgänge på vardagarna”.  

 

”..jag vet inte varför jag är typ rädd för folk alltså, vet inte man är alltså speciellt här, alla 

känner ju mig.” 

 

Arbete och fritid 

Arbete och fritid uppgavs ha betydelse för livskvaliteten och hos de intervjuade sågs 

varierande arbetssituationer t.ex. arbete på heltid, deltidsarbete, arbetsträning eller 

pensionering. Personerna hade olika känslor när det gällde arbete. Vissa hade gått i 

förtidspension eller minskat ner sin arbetstid för att njuta av livet och ägna mer tid åt barnen. 

Andra hade börjat läsa på högskola eller arbetade heltid. Deltagare som uppgav att de var 

arbetslösa önskade arbeta mellan 25-50 procent men bara om arbetet var anpassat så att de 

kunde undvika stress. Bra livskvalitet vara att fungera som tidigare och kunna göra sina 

fritidssysselsättningar som förut. 

 

”Då ville jag inte börja arbeta igen, jag ville ha det lite bra och kunna njuta av livet..” 

 

”Annars är det som vanligt jag jobbar mycket”. 

 

”Det är väl det enda egentligen som jag saknar, jag skulle ju jätte gärna vilja typ jobba en 

del av tiden”. 
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Existentiellt perspektiv  

Reflektioner över livet och döden 

Intervjupersonerna beskrev att det var tillfälligheter vid insjuknandet som avgjort om livet 

räddades eller inte. Tillfälligheter var t.ex. att som att vara på rätt plats vid hjärtstoppet, i 

närheten av sjukvårdspersonal eller att anhöriga agerade snabbt. 

 

”Jag och svägerskan åkte upp till sjukhuset för att posta ett brev, när hon kom tillbaka till 

bilen hade jag fått hjärtstopp. Hon körde mig till dörrarna och skrek vi måste ha hjälp, då 

kom det folk och hjälpte till”    

 

”Var hos hjärtläkare och gjorde arbets-ekg, jag hade precis börjat och så ramlade jag av 

cykeln med hjärtstillestånd. Då började de med hjärt och lungräddning och så kallade 

personalen på ambulansen” 

 

”Satt i telefon med min arbetsgivare, jag bara försvann, personalen på IVA gjorde hjärt-lung- 

räddning. 

 

Livskvaliteten ur ett existentiellt perspektiv påtalades ha förändrats efter hjärtstoppet. 

Erfarenheten av att ha drabbats av hjärtstopp har medfört att de intervjuade reflekterar över 

livet och döden t.ex. att de inte känner oro eller rädsla inför att dö. Vissa menade att de inte 

har ett intresse för existentiella frågor och andra uppgav att de har ett intresse för naturen och 

de upplevelser som kan uppnås där. Att inte fundera på meningen med livet utan att leva här 

och nu, beskrevs också som viktigt. Erfarenheten av hjärtstoppet har lett till att personerna 

sätter värde på livet och är rädda om livet t.ex. att fundera över vad som görs med den tid som 

varje person disponerar över i sitt liv, att arbeta mindre och ha tid för sina barn och att 

värdesätta vardagliga saker. Efter hjärtstoppet beskrivs att de är mer rädda om varandra i 

familjen och sina vänner. Vid allvarlig sjukdom värderas vännerna, de som står riktigt nära.  

 

”..man är mer rädd om varandra allihopa både att jag är rädd om andra och andra kanske är 

mer rädd om mig”. 

 

”..det var ju inte farligt att dö, man kände ju ingenting”. 

 

”..funderar inte på det (existentiella) mer än att lever jag, så lever jag annars dör jag”. 
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”.man är rädd om livet, mycket rädd om livet, tänker mer så här, jag skulle vara hemma hos 

barnen mer. Jag tror egentligen att jag har bättre livskvalitet nu för nu värdesätter jag små 

saker. Jag behöver inte ha så långa stora mål som jag ska nå utan värdesätter mindre saker. 

 

 

Diskussion 

 
Huvudresultat  

Livskvalitet efter hjärtstoppet innebär upplevelser av varierad fysisk hälsa. Allt ifrån att vara 

helt återställd och vara mer vältränad efter hjärtstoppet till att uppleva trötthet, mindre ork, 

andfåddhet och smärta. Livskvalitet när det gäller boendesituationer visar att de flesta bor 

kvar i sina egna hem efter hjärtstoppet, någon har flyttat på grund av att de inte orkar gå i 

trappor. Andra klarar inte sina fritidssysselsättningar som tidigare. Det psykiska perspektivet 

av livskvalitet visar att deltagarna upplevde både trygghet, otrygghet, rädsla och frånvaro av 

rädsla efter hjärtstoppet. Det sociala perspektivet handlar om upplevelser av isolering, arbete, 

fritid, och dominerades av minnessvårigheter som påverkar personernas dagliga liv. Utifrån 

det existentiella perspektivet har deltagarna reflekterat över livet och döden som, att inte 

känna oro eller rädsla för att dö. Detta visar på att erfarenheten av hjärtstoppet har lett till 

eftertänksamhet, att vara rädd om livet och sätta värde på livet.  

 

Resultatdiskussion 

Hjärtstoppet hade inträffat både snabbt och utan förvarning, och att det var tillfälligheter kring 

deras insjuknande som hade räddat dem från att dö av hjärtstoppet. I Nyzells (18) studie 

uppges att personerna har fått hjärtstillestånd både snabbt och utan förvarning av t.ex. smärta 

och det stämmer överens med denna studie. Det var tillfälligheter vid insjuknande som avgjort 

om deras liv räddades eller inte och att tidsperspektivet var viktigt (18). Anouk (19) påvisar 

att tiden har haft stor betydelse för överlevnad och för att få optimal chans till ett självständigt 

liv. Enligt Stiell (20) och Anouk (21) är chansen till överlevnad beroende av tillgången till 

hjälp och tiden till behandling. Den viktiga kedjan är att någon har bevittnat hjärtstoppet och 

påbörjat HLR, att räddningspersonal är snabbt på plats, helst inom fem minuter och kan 

defibrillera samt snabb transport till sjukhus (20). Tillfälligheter som att vara på rätt plats vid 
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rätt tillfälle och att anhöriga och sjukvårdskunniga agerade vid hjärtstoppet beskrivs även i 

denna studie. 

 

Livskvalitet utifrån det fysiska perspektivet handlar enligt deltagarna i denna studie om t.ex. 

att den fysiska hälsa har förändrats. I studien beskrevs bland annat att inte orka göra sina 

vardagliga saker som att städa, laga mat utan att känna sig trött. Sunnerhagens (12) och 

Pusswalds (22) beskriver liknade resultat, flest förekommande ADL problem var relaterat till 

att städa, handla laga mat. Några upplevde i föreliggande studie att de ibland blir andfådda 

och att de fått lära att anpassa sig till den förändrade situationen. De har lärt sig att lyssna på 

kroppens signaler och tänka efter före innan aktiviteter utförs. Att livet har begränsats till att 

deltagarna inte alltid vågar utföra aktiviteter eller anstränga sig som innan hjärtstilleståndet 

beskrivs också av Nyzell (18). 

 

Enligt Hornstedt (23) upplevde de intervjuade att de har en god livskvalitet efter hjärtstopp. 

Trots upplevelse av livskvalitet hade många ändå någon form av påverkan på sina kognitiva 

känslomässiga eller fysiska funktioner (21, 23). Vos m.fl. (7) visade i sitt resultat att 74 

procent av personerna i studien var begränsade i det dagliga livet efter hjärtstopp. Tretton 

procent av dem var delvis eller helt beroende av andra för att klara sitt dagliga liv. Denna 

uppföljning gjordes sex månader efter utskrivning vilket kan vara för kort tid till optimal 

återhämtning (7). Deltagarna i den här studien behövde ingen hemhjälp för att klara sitt 

dagliga liv efter hjärtstoppet. Samtliga levde i sina hem utan hemtjänst. I studien av Pusswald 

m.fl. (22) levde de tolv deltagarna i sina egna hem utan hemhjälp före hjärtstoppet. Nio av de 

tio personerna som fortfarande bodde i sina egna hem behövde däremot hjälp för att klara det 

dagliga livet (22). Efter hjärtstoppet var åtta av dem uppegående utan hjälp medan fyra 

personer behövde hjälp med att förflytta sig (22). I denna intervjustudie hade inga personer 

problem med att förflytta sig. Utan vissa beskrev att de hade förbättrat sin kondition, var helt 

återställda och hade inga kroppsliga symtom och var mer vältränad än före hjärtstoppet. 

 

I denna studie ses att trots minskad ork kan det gå bra att bo kvar i sitt hus om personerna 

anpassar sig till den nya situationen. Pusswalds (22) visade att av tolv personer levde tio 

fortfarande kvar i hemmet tillsammans med familjen, medan två levde på institution.  

 

Upplevelser av smärta uppges som något som deltagarna inte har reflekterat över tidigare men 

som nu blivit förändrat. De intervjuade berättar om rädslor, om något kändes annorlunda i 
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kroppen och att de lyssnar på kroppens signaler och tänker efter före, innan aktiviteter utförs. 

Nyzells (18) beskriver också att vissa symtom som har kunnat härledas till hjärtstilleståndet 

har ökat oron och/eller rädslan att hjärtstillestånd kan inträffa igen. 

 

När det gällt det psykiska perspektivet framkom många frågor kring vad som hade hänt, och 

att de kunde uppleva sig både trygga och otrygga. Deltagarna i studien hade opererat in en 

ICD och vissa upplevde det som en trygghet i fall de skulle få ett nytt hjärtstopp. De beskriver 

att brist på information kan upplevas som både positivt och negativt. Vissa deltagare uppgav 

att de hade blivit erbjuden samtal före By-pass operation men förstod inte informationen, de 

förstod inte vilken operation som skulle genomföras, vilket enligt dem upplevdes som bra för 

att slippa ängslan. Några personer har upplevt rädsla och smärta när defibrillation startat och 

personen varit vaken. Något som beskrevs som mycket obehagligt. Läkarna uppgavs ha haft 

ett bra bemötande. I Kiesslings studie (10) har upplevelse av delaktighet och fokus på 

kontinuitet i vården gett trygghetskänsla och tillit till personalen (10). Deltagarna i 

föreliggande studie påtalade att de har saknat information om t.ex. vad en ICD innebär och 

information om att batteriet kan ta slut. Burströms (24) uppger att troligtvis kan ett nära 

samarbete med läkare, kardiolog och sjuksköterska öka patientens känsla av trygghet i 

samband med behandling (24). 

 

Några i denna studie har önskat kontakt med personer i samma situation för att tala med och 

stötta varandra. I Einsburger (25) uttrycktes vikten av att träffa andra personer som upplevt 

liknande situationer, genom detta kunde de stötta varandra. Samtalsgrupper utgör en 

kompletterande behandlingsform i rehabiliteringen, med positiva effekter på livskvalitet och 

funktion (26). 

 

Deltagarnas erfarenhet av hur de mår känslomässigt efter hjärtstoppet är olika, de upplevde 

rädsla eller frånvaro av rädsla. Flera av deltagarna uppgav att de mår bra efter hjärtstoppet och 

känner trygghet och harmoni trots det som hänt. Direkt efter hjärtstoppet beskrevs att de hade 

upplevt ångest, oro och rädsla över vad som hade kunnat hända. Men trots allt så är man 

tacksam över att ha överlevt enligt Nyzells studie (18). Depression och sömnbesvär var inte så 

vanligt men det förekom i föreliggande studie. 

 

Att drabbas av hjärtstopp är en traumatisk upplevelse. Alla människor kan utsättas för 

traumatiserande upplevelser, händelser som inträffar plötsligt, utan förvarning, och som kan 
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innebära ett hot mot liv, hälsa, fysisk eller psykisk integritet. I efterförloppet av en traumatisk 

upplevelse är det känt att bemötande, den information och det sociala stöd den drabbade får 

har en mycket stor betydelse för hur denne ska gå vidare i sitt liv (27-28). I denna studie 

beskrevs problem med sömn efter händelsen. Posttraumatiska stressymtom bland annat 

sömnproblem beskrivs efter återupprepning av tankarna (29).   

 

 

Utifrån det sociala perspektivet upplevdes problem med minnessvårigheter direkt efter 

hjärtstoppet. Enligt Grubb och Bloomfield (30) drabbas många av neurologiska skador som 

minnessvårigheter. Deltagarna i denna studie kommer inte ihåg vad som hände under 

hjärtstoppet och har problem med minnet och det stämmer överens med Pusswald m.fl. (22). 

Alla deltagarna hade försämrad uppfattningsförmåga i minst en eller flera områden som till 

exempel orientering, uppmärksamhet, kunskap och minne (22). 

 

Att bli av med sitt körkort i samband med hjärtstoppet upplevdes krävande av deltagarna och 

gav känslor av isolering, att inte vara oberoende och ha förlorat egen värdet. I övrigt beskrivs 

det som svårt att träffa människor, en rädsla för frågor om hjärtstoppet. I artikeln av Piscator 

(31) är tendensen att dra sig tillbaka från omgivningen en medveten önskan om att slippa 

påfrestningar. Det ger till en början andrum och frihet från starka intryck. 

 

Deltagare i studien upplevde mindre socialt liv på vardagarna på grund av att många arbetar. 

Graves m.fl. (32) och Saner (33) tar också upp att de som överlevt hjärtstopp upplevde mer 

sociala problem än innan hjärtstoppet och det var relaterat till förändrade rutiner och till 

sociala kontakter och aktiviteter (33). När det gäller arbetet och fritid så sågs varierade 

situationer. Deltagare hade gått i förtidspension eller minskat sin arbetstid för att njuta av livet 

och ägna mer tid åt barnen. I en studie av Hsu m.fl. (34) arbetade 31 procent av deltagarna 

heltid och nio procent deltid. Samtliga ansåg sig vara lika pigga som före hjärtstoppet. Ingen 

tyckte att deras förmåga att arbeta hade försämrats. En del hade gått i pension eller slutat på 

grund av omorganisation på arbetet. Enligt Lundgren arbetade 66 procent innan hjärtstoppet 

och bara 13 procent efter (35). 

 

Hornstedt (23) beskrev livskvalitet som upplevelser av att kunna leva som vanligt i frånvaro 

av sjukdom. I denna studie beskrevs livskvalitet som att ha kommit tillbaka till olika 

fritidssysselsättningar som de hade före hjärtstoppet.  



 16 

När det gäller livskvalitet utifrån existentiellt perspektiv så har erfarenheten av att drabbats av 

hjärtstopp medfört att personerna har reflekterat över livet och döden. I Waltons studie (36) 

fick deltagarna en andlig erfarenhet efter att ha drabbats av sjukdom, personligt lidande eller 

att ha varit nära döden. Deltagarna i denna studie ansåg att de hade erhållit ett annat 

perspektiv på livet, de var mer eftertänksamma och mera rädda om livet. Walton (37) 

beskriver att personerna minskat på tempot i vardagen, vilket resulterade i att de uppskattade 

relationen med sin kära, vänner, natur och Gud mer än tidigare. Eisenburger m.fl. (25) 

redovisar att överlevande efter ett hjärtstopp njöt av livet och uppskattade varje dag som kom. 

Personer som drabbats av akut eller allvarlig sjukdom eller skada har omvärderat livet och 

gjort omprioriteringar (38).  

 

 

Metoddiskussion 

Studien genomfördes med intervjuer av patienter som drabbats av hjärtstopp och 

återupplivats. Enligt Graneheim och Lundman (17) fokuserar kvalitativ innehållsanalys på 

tolkning av texter. I den här studien analyserades intervjuerna utifrån en kvalitativ 

forskningsmetod. Den metodlogiska ansatsen var deduktiv och induktiv. Deduktiv ansats 

innebär analys utifrån en i förväg utarbetad mall användes (15) med fokus på psykiskt, 

fysiskt, socialt och existentiellt perspektiv. En induktiv ansats användes vid bearbetningen av 

materialet, vilket innebär att meningsenheter, kondenserade meningar, koder, underkategorier 

och kategorier formades (17). Det kvalitativa synsättet innebär att omvärlden ses som 

komplex, kontextberoende, konstruerad och subjektiv. Texten bör ses i sitt sammanhang och 

det innebär att tolkningen av intervjupersonernas berättelser bör göras med medvetenhet om 

deras personliga historia, livsvillkor och rådande kultur (17). Krippendorf menar att en text 

får mening genom läsaren och att en text inte har en given mening (16). Flera tolkningar är 

möjliga och kan vara giltiga även om de är olika (39).  

 

Begrepp som används för att beskriva ett trovärdigt resultat vid kvalitativa analyser är 

giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet (17). Tillförlitlighet handlar om materialets 

stabilitet. Intervjuerna genomfördes under en fyra veckors period något som bedöms som 

rimlig tid för att inte intervjuförhållanden skall förändras. I föreliggande studie intervjuades 

kvinnor och män i olika åldrar för att få en variation av deras upplevelse av livskvalitet. Vid 

analysen av intervjuerna formades de fyra kategorierna. Inom varje kategori finns citat och 

användandet av citat är ett sätt att öka resultatets giltighet (17). Handledarnas 
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medbedömmande i studien ökade också giltigheten i resultatet. Överförbarhet handlar om hur 

väl resultatet kan överföras till andra grupper och andra sammanhang. Ökad överförbarhet i 

studier kan påverkas genom att urval beskrivs tydligt. Läsaren kan då bilda sig en uppfattning 

om resultatets överförbart till en specifik grupp (Tabell 1).  

 

Undersökningsgruppen var patienter som hade fått ett spontant kammarflimmer med upphävd 

cirkulation där återupplivningsinsatser hade lyckats och där patienten i efterförloppet hade fått 

en ICD. Urvalet baserade sig på bekvämlighetsurval, de nio patienter som hade haft ICD 

längst tid. I studien kom fyra män och fyra kvinnor att delta och åldern varierade mellan 34-

74 år. Det var viktigt att det hade förflutit minst tre månader sedan personerna hade haft sitt 

hjärtstopp för att personerna skulle ha fått lite distans och reflekterat över det inträffade. 

Ämnesområdet livskvalitet är ett område som kanske inte är så vanligt för människor att 

samtala om. Intervjuaren kände oro över att personerna inte skulle vilja delta i intervjun på 

grund av att det kanske var ett känsligt ämne när vissa frågor rörde existentiella frågor. 

Deltagarna kanske inte skulle vilja svara på vissa frågor på grund av att inte kände förtroende 

för den som intervjuar. Intervjuaren försökte att samtala med deltagarna om andra saker än 

bara intervjufrågorna före bandinspelningen, för att de skulle öppna sig mer och berätta om 

sin livskvalitet. 

 

Deltagarna i studien blev uppringda den studieansvariga för att själv kunna bestämma om de 

ville delta. De hade redan tidigare fått information av specialistläkare inom kardiologi som 

hade ringt upp och frågat om intervjuaren fick skicka ut missiv brev och sedan ringa upp. 

Författaren till studien tror att detta har påverkat deltagarna positivt, eftersom de har 

förtroende för specialistläkaren. När intervjuaren tog kontakt var personerna positiva till 

intervjun. De fick själv bestämma vilken tid och dag intervjuerna kunde genomföras och fick 

själva bestämma vart intervjuerna skulle äga rum. Alla intervjuer genomfördes i personernas 

hem. Intervjuaren hade civila kläder på sig, ingen namnskylt som angav titel vid 

intervjutillfället. Även miljön i det egna hemmet kändes avslappnad. 

 

 

Allmän diskussion 

Resultaten visade att det är viktigt med information och dialog om händelsen för att ta reda på 

vilket stöd personerna är i behov av för att den drabbade ska känna sig trygga. Särskilt 

eftersom flera i intervjuerna saknat information och samtal. 
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Deltagarna i studien hade opererat in en ICD. För framtida studier skulle det vara intressant 

att i det här ämnet genomföra en fördjupad intervjustudie om upplevelse omkring för och 

nackdelar med ICD. Det skulle även vara intressant att göra en intervjustudie med anhöriga 

till de som drabbats av hjärtstopp. Hur de upplever de situationen? 

 

Föreliggande studie visade att de som överlevt ett hjärtstopp upplevde god livskvalitet ur 

olika perspektiv. Det är därför viktigt att utbilda människor i alla åldrar att utföra HLR. I och 

med de nya rekommendationerna att starta med kompressioner så kanske fler vågar påbörja 

HLR på okända människor. Som ambulanssjuksköterska eller distriktsjuksköterska är det 

viktigt att sprida denna kunskap.  

 

Slutsats: Deltagarna som överlevt ett hjärtstopp har befunnit sig nära döden, de har i efterhand 

fått en förändrad livssyn. Livet har omvärderats. Livets väsentligheter har prioriterats som 

t.ex. barnen och fritidssysselsättningar. De lever ett lugnare liv och tar dagen som den 

kommer. Deltagarna har lärt sig att lyssna på kroppens signaler. Livskvaliteten beskriven 

genom de olika perspektiven, upplevs på olika sätt både som lika bra men även bättre efter 

hjärtstoppet. 

 

 

Tack 

Ett speciellt tack till specialistläkaren inom kardiologi Geir Falk för hjälp med rekrytering av 

patienter och medicinska aspekter i samband med min uppsats.  
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Tabell 1. Analysschema med meningsenheter, kondenserade meningar, koder, underkategorier och 
huvudkategorier 
Meningsenhet 
 

Kondenserad mening Kod 
”Vad 
handlar det 
om” 

Underkategori 
”Vad” 

Huvudkategori 
 

Ja jag är mycket trött 
efter mitt hjärtstopp, jag 
orkar inte alls lika som 
tidigare. Jag blir ofta 
trött om jag gör mina 
vardagliga sysslor och 
när jag är ute och går. 
Jag hade en stor 
hjärtinfarkt innan 
hjärtstoppet och den har 
satt sina spår ändå fast 
jag har genomgått en 
By-pass operation.  

Personen känner sig 
trött och orkar inte 
lika mycket som 
tidigare. Dagliga 
sysslor som att laga 
mat, städa och 
promenera leder till 
trötthet. Har blivit mer 
påtagligt efter 
hjärtinfarkten ändå 
fast jag har genomgått 
By-pass operation.  

Mycket 
tröttare efter 
infarkten vid 
vardagliga 
sysslor. 

Upplevelse av trötthet Fysiskt perspektiv 

Nej det är inget som jag 
funderar på. Vad jag har 
sagt till några efter det 
var ju inget farligt att dö 
man kände ju ingenting. 
Så att det finns ingen 
skräck för något sådant, 
det gör det inte. 

Personen funderar inte 
särskilt över 
hjärtstoppet och döden 
utan menar att döden 
behövde inte upplevas 
som farlig då den inte 
kändes.  
 

Ingen rädsla 
eller oro för 
att dö. 

 
Frånvaro av rädsla 

Psykiskt 
perspektiv 

Det sista jag kommer 
ihåg var att jag åkte 
hemifrån tjugo över åtta. 
Sen var det ingenting 
sen är det borta. Ja 
närminnet det försvann 
så jag minns ingenting.  

Personen kommer 
ihåg när hon åkte 
hemifrån på 
morgonen. Sen är allt 
närminne borta, minns 
ingenting. 

Inget minne 
av händelsen. 

Upplevelse av minnes- 
svårigheter  

Socialt perspektiv 

Det jag funderar på är ju 
att jag som är hjärtsjuk 
även har fått diabetes. 
Då undrar man hur länge 
man får leva. 
 
 

Har funderingar kring 
hur länge hon får leva. 
Eftersom hon har även 
andra sjukdomar som 
sliter på kärlen som 
diabetes. 

Funderar 
ibland på hur 
länge hon 
kommer att 
leva med sina 
kroniska 
sjukdomar 
som sliter på 
kroppen. 

Reflektioner över livet 
och döden 

Existentiellt 
perspektiv 
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Tabell 2. Huvudkategorier och underkategorier som avser beskriven livskvalitet efter hjärtstopp 

Underkategori Huvudkategori 
  
Trötthet och andfåddhet Fysiskt perspektiv 
Förbättrad kondition  
Smärta   
  
  
Trygghet och otrygghet Psykiskt perspektiv 
Rädsla och frånvaro av rädsla  
  
  
Minnessvårigheter Socialt perspektiv 
Isolering  
Arbetet och fritid  
  
  
Reflektioner över livet och döden Existentiellt perspektiv 
  
 


