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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Under 2016 rapporterades 7938 fall i Sverige där personer drabbats av hjärtstopp, 

varav 1317 personer överlevde. Syrebristen som uppstår vid ett hjärtstopp kan orsaka skador 

på kroppen efter endast några minuter, därför är det av vikt att se hur dessa personer upplever 

livskvaliteten och det dagliga livet. 

 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser av livskvalité 

och det dagliga livet efter att ha överlevt hjärtstopp, samt vilka undersökningsgrupper som 

använts i artiklarna.  

 

Metod: Designen var en beskrivande litteraturstudie som byggde på 14 vetenskapliga artiklar 

varav fem av kvalitativ ansats och nio av kvantitativ ansats. Artiklarna söktes fram i databasen 

Medline via PubMed.  

 

Huvudesultat: Resultatet baseras på 1566 stycken deltagare. Fysiska och psykiska 

begränsningar förekom och kunde påverkade deltagarnas dagliga liv. Gällande livskvalitén 

kunde den upplevas olika, även om de flesta upplevde bra livskvalité efter hjärtstoppet. Även 

deltagarnas sociala liv påverkades och den förändrade livssituationen kunde bli en utmaning. 

Detta gjorde att stödgrupper kunde vara bra för att hantera det dagliga livet. 

 

Slutsats: Efter ett hjärtstopp upplevdes livskvalitén hos deltagarna olika. Fysiska, psykiska 

och sociala begränsningar kunde förekomma vilket kunde ha negativ betydelse för 

livskvalitén och upplevas som en utmaning i det dagliga livet. Det kan därför vara av vikt för 

sjuksköterskan att redan vid omvårdnaden av patienten på sjukhus informera och stödja 

patienten i de förändringar som efter utskrivning kan förekomma, samt att efter utskrivning ge 

fortsatt stöd till patienterna för att underlätta återhämtningen i det dagliga livet. 

 

Nyckelord: Dagligt liv, Hjärtstopp, Livskvalité, Upplevelse   

 

 



 

Abstract 

Background: During 2016 in Sweden, 7938 cases were reported where people were suffered 

by heart arrest, of whom 1317 survived. The oxygen deficiency that occurs at a heart arrest 

can cause damage to the body after only a few minutes, for that reason it is important to see 

how these people experience their quality of life and their daily life after a heart arrest. 

 

Aim: The aim of this literature study was to describe people's experiences of quality of life 

and their daily life after surviving a heart arrest, as well as describe the research groups used 

in the articles. 

 

Method: The design was a descriptive literature study based on 14 scientific articles of which 

five were of qualitative approaches and nine of quantitative approaches. The articles were 

searched in the Medline database via PubMed. 

 

Mainresult: The result is based on 1566 participants. Physical and psychological limitations 

occurred and could affect participants' daily lives. The quality of life was experienced 

differently, although most participants experienced a good quality of life after the heart arrest. 

Participants' social lives were also affected and the changing life situation could be a 

challenge. This allowed support groups to be good at managing everyday life. 

 

 

Conclusion: After a heart arrest, the quality of life of the participants was experienced 

differently. Physical, psychological and social constraints could occur which could have a 

negative impact on quality of life and perceived as a challenge in daily life. It may therefore 

be important for the nurse to inform and support the patient in the changes that may occur 

after discharge, and to provide continued support to patients in order to facilitate recovery in 

daily life. 
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1. Introduktion 

1.1 Hjärtats anatomi och fysiologi 

Hjärtat är en muskel, en muskelpump, som förser kroppens alla celler med näring och syrgas 

genom att pumpa runt blodet i kroppen. När hjärtat kontraherar pumpas blodet runt i kroppen 

(Christensen 2012). För att hjärtat ska kontrahera behövs impulser som talar om att de ska 

kontrahera. Några av hjärtats muskelfibrer kan själv skapa elektriska impulser som sedan 

sprids vidare till andra muskelfibrer i hjärtat, detta gör då att hjärtats muskler kontraherar. I 

sinusknutan börjar den elektriska impulsen som sedan sprids vidare till muskelfibrer i 

förmaken till AV-knutan. Denna impuls fördröjs en aning här innan den går vidare i 

ledningssystemet till hjärtmuskelfibrerna för att sedan utlösa en kontraktion (Budowick, 

Bjålie, Rolstad & Toverud 1996).   

  

1.2 Hjärtstopp 

Hjärtstopp innebär att pumpförmågan i hjärtat av oförutsedd anledning upphör, detta medför 

att personen omedelbart förlorar medvetandet (Hjärt och lungfonden 2017). Den vanligaste 

orsaken till hjärtstopp är kammarflimmer, vilket kan förklaras som ett plötsligt kaos i hjärtats 

elektricitet. I Sverige under 2016 rapporterades 5312 fall där personer drabbats av hjärtstopp 

utanför sjukhus och livräddande behandling satts in. Siffror av inträffade hjärtstopp på 

sjukhus var under samma år 2622. Totalt var det 7934 personer som drabbades av hjärtstopp 

där livräddande behandling satts in och av de personer som drabbades var det totalt 1317 

personer som efter ett plötsligt hjärtstopp kunde räddas till livet (Svenska hjärt- 

lungräddningsregistret 2017). 

  

1.3 Komplikationer efter hjärtstopp 

Vid ett hjärtstopp får kroppen syrebrist, denna syrebrist kan ge kroniska skador efter endast 

fem minuter. Om hjärtstoppet pågått ungefär 15 minuter är risken att personen avlider nästan 

omöjlig att undvika, även om räddningsinsatsen är stor (Svenska hjärt- lungräddningsregistret 

2017). Hjärt- lungräddning (HLR) ska alltid vara det första att börja med vid hjärtstopp, detta 

för att minska risken för kroniska hjärnskador. Hjärtkompressioner och inblåsningar görs för 

att förse hjärnan med den syrgas som den är beroende av (Ericson & Ericson 2012). Tidigare 
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forskning har visat att tidig HLR ökar chansen för överlevnad markant (Hasselqvist-Ax et al. 

2015 & Ono et al. 2016). Enligt Svenska hjärt- lungräddningsregistret (2017) är den 

nödvändigaste behandlingen för de flesta personer som drabbas av hjärtstopp att ge hjärtat 

elektriska chocker med en så kallad defibrillator, vilket då kan få hjärtat att börja fungera 

normalt igen. En studie gjord av Malta Hansen et al. (2015) visar att defibrillering i samband 

med HLR minskar chansen för neurologiska skador och ökar risken för överlevnad på en 

person som drabbats av hjärtstopp. 

  

I en studie där ambulanssjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med hjärtstopp 

undersökts, beskrev sjuksköterskorna som var deltagare i studien att det var svårt att bedöma 

hur länge HLR skulle utföras på grund av vilka eventuella skador patienterna skulle få om de 

överlevde. Detta eftersom skadorna som skulle kunna uppkomma efter hjärtstoppet skulle 

kunna påverka patientens liv negativt (Larsson & Engström 2013). Wikström (2012) skriver 

att det finns möjligheter för förbättring för hjärnans möjligheter att återhämta sig vid ett 

hjärtstopp, om patienten är medvetslös kan kroppen aktivt kylas ner under 12 till 24 timmar. 

Detta kallas terapuetisk hypotermi och innebär att kroppen under dessa timmar kyls ner till 

32-34 grader. Att kyla ner kroppen för att förbättra kroppens återhämtning efter hjärtstopp 

bekräftar även en studie gjord av Kozik (2007). Socialstyrelsen (2015) skriver att det i Sverige 

finns förbättrad kännedom om hjärt- lungräddning och att det i en stor utbredning finns 

defibrillatorer i samhället. Trots detta är prognosen för hjärtstopp dålig och är en av de 

vanligaste dödsorsakerna i Sverige. 

  

1.4 Sjuksköterskans ansvar 

Eftersom patient antalet med hjärtsjukdomar ökar är dessa patienter något som sjuksköterskan 

träffar på oavsett arbetsplats. Det är viktigt att sjuksköterskan har kompetens inom området 

för att på bästa sätt kunna utföra den omvårdnad som patienten behöver (Eikeland, Haugland 

& Stubberud 2011). Sjuksköterskan bör ha kunskap om det akuta omhändertagandet vid 

hjärtstopp då tidiga insatser är avgörande. Sjuksköterskan bör även ha kunskap om HLR och 

gå på utbildningar regelbundet, dessa utbildningar ska utföras med övningar på 

övningsdockor då endast teoretisk genomgång inte är tillräcklig (Ericson & Ericson 2012). I 

en studie beskrivs att sjuksköterskor som hade gått en utbildning inom HLR hade högre 

kunskap om HLR än sjuksköterskor som inte hade regelbundna utbildningar (Nambiar, 
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Nedungalaparambil & Aslesh 2016). Det är viktigt att sjuksköterskan i det akuta skedet 

handlar adekvat. Att observera, identifiera och bedöma det kliniska tillståndet hos patienten är 

något som är avgörande för resultatet på behandlingen (Eikeland, Haugland & Stubberud 

2011). 

  

1.5 Utmaningar för sjuksköterskan 

En utmaning för sjuksköterskan med patienter som har hjärtsjukdomar är att främja patientens 

rehabilitering, egenvård och livsstilsförändringar som efter utskrivning kan vara nödvändiga. 

Eftersom hjärtsjukdomar är förenade med risken att plötsligt dö reagerar patienten ofta med 

dödsångest och rädsla. Detta medför att sjuksköterskan måste ha kunskap om krisreaktioner 

som är vanliga för patientens enskilda upplevelser, vilket medför att sjuksköterskan även 

måste ha kunskap att kunna hantera stress vid akuta skeden (Eikeland, Haugland & Stubberud 

2011). I en studie beskrivs att deltagare som drabbats av stroke där livet hastigt förändras 

kunde ha tankar om att det nya livet inte kändes som ett liv värt att leva, samt att de hade 

tappat hoppet och meningen med livet. Dessa tankar och känslor uppkom då deltagarna hade 

drabbats av fysiska nedsättningar som gjort att de inte kunde göra samma saker som tidigare 

eller att de efter stroken behövde hjälp från andra (Kendall et al. 2018). Hjärtstopp likväl som 

stroke ger syrebrist i hjärnan och kan orsaka funktionsnedsättningar (Wergeland, Ryen & 

Ødegaard-Olsen 2011) 

  

Skärsäter (2014) skriver att aktivt stödja, lyssna och bekräfta patienten är ett sätt att säkra 

känslan av trygghet för patienter med ångest, vilket är något som är en viktig kompetens för 

en sjuksköterska. Eikeland, Haugland och Stubberud (2011) skriver att sjuksköterskan även 

ska stärka patientens egna copingresurser. Att få handledning och stöd är något som patienten 

behöver för att kunna hantera vardagen efter akut sjukdom, dels att hantera de psykiska 

reaktionerna men även den eventuella förändrade livsstilen. Eikeland, Haugland och 

Stubberud (2011) skriver även att utmaningar för sjuksköterskan är att anpassa omvårdnaden 

för dessa patienter. Att sjuksköterskan håller i undervisningsgrupper istället för enskild 

undervisning kan vara bra i pedagogiskt syfte, eftersom patienterna där kan utbyta 

erfarenheter med varandra och träffa personer i samma situation. 
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Tidigare studier har undersökt hur sjuksköterskor upplever situationen vid ett hjärtstopp. I en 

studie av Monks och Flynn (2014) undersöktes hur sjuksköterskor som utfört HLR som 

bevittnats av anhöriga upplevde situationen. Resultatet visade att det var lätt för 

sjuksköterskorna att blanda in känslor gällande patienten och anhöriga när de utför HLR. 

Vissa sjuksköterskor uttryckte att de blandade in för mycket känslor, även sjuksköterskorna 

sörjde med anhöriga och detta medförde att vissa sjuksköterskor upplevde sig som 

oprofessionella. I en annan studie skriven av Larsson och Engström (2013) där 

ambulanssjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med hjärtstopp undersökts, 

beskrev deltagarna att det var viktigt med bra samarbete med sina kollegor vid pågående 

HLR, för att bibehålla effektiviteten. Sjuksköterskorna beskrev även att reflektion efter en 

lyckad eller misslyckad återupplivning var viktigt för att kunna hantera de känslor som 

uppkommit under återupplivningen. 

  

1.6 Livskvalité och det dagliga livet 

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) mäts livskvalité vanligtvis inom områdena fysisk 

hälsa, psykologisk hälsa, självständighet, sociala relationer, miljö och religiösa åsikter. Inom 

det fysiska området ingår smärta och obehag, trötthet och ork samt sömn och vila. Inom det 

psykologiska området ingår utseende och den kroppsliga bilden, positiva och negativa 

känslor, tänkande, lärande, minne, koncentration och självkänsla. Inom det självständiga 

området ingår rörlighet, förmågan att klara sin egna aktiviteter i det dagliga livet, läkemedel 

och medicinsk hjälp samt arbetskapacitet. Inom sociala relationer ingår de personliga 

relationer personen har, sociala stöd och sexuellt samliv. Inom miljö ingår finansiella resurser, 

frihet och säkerhet, hälso- och sjukvård, möjligheter till ökad kompetens, fritid, fysisk miljö 

samt hem miljö samt förmågan att transportera sig. Inom det sista området religiösa åsikter 

ingår religion, andlighet och personliga övertygelser (WHO 1997). 

  

WHO definierar begreppet livskvalité som personens tolkning om sin egen livssituation i 

relation med sina egna förväntningar, mål, bekymmer och standarder. Begreppet är 

omfattande och påverkas av personens hälsa både psykiskt och fysiskt, detta oberoende av till 

exempel sociala relationer och personliga övertygelser (WHO 1997). Livskvalité handlar 

främst om personens egen uppfattning om dennes livskvalité. Även om personen lider av en 

sjukdom kan livskvalitén upplevas som bra, då helheten i livet är viktigare. Tillfredsställelse 
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och välbefinnande med sitt liv förknippas ofta med livskvalité (Petersson & Strang 2012). 

Enligt Willman (2014) beskrivs livskvalité både som hur personer “har det” och hur personer 

“tar det”. Skärsäter (2014) beskriver att ångest och depression kan påverka livskvalitén samt 

de sociala funktionerna negativt. Detta kan medföra att personen känner sig trött, är 

initiativlös, känner oro, har svårt att koncentrera sig samt känner en hopplöshet.  

  

Det dagliga livet beskrivs enligt Rydholm Hedman (2014) som motion, kultur- och 

fritidsaktiviteter, sysselsättning, arbete och fysiska aktiviteter. Personliga och instrumentella 

aktiviteter i det dagliga livet (ADL) kan därför beskriva de dagliga aktiviteterna. Den 

personliga ADL:en syftar till förflyttning, på- och avklädning, toalettbesök, 

badning/duschning, kontinens och födointag. Städning, planera och utföra matinköp, tvätta, 

laga mat, sköta ekonomi, kommunikation och att kunna transportera sig är saker som ingår i 

de instrumentella ADL:en. De hushållsaktiviteter som ingår i den instrumentella ADL:en är 

de saker som krävs för att bemästra personlig ADL och ett självständigt boende. Det dagliga 

livet syftar till personlig ADL samt instrumentell ADL i föreliggande studie. 

 

1.7 KASAM 

KASAM är en teori gjord av Aaron Antonovsky där centrala begrepp är begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Har en person hög KASAM har de höga värden på dessa 

begrepp och samma gäller om en person har låg KASAM, då har de låga värden gällande 

dessa begrepp. Påfrestande situationer behöver inte alltid leda till stress och sjukdom om 

personen har resurser att klara av dem (Antonovsky 2005). De personer som har hög KASAM 

har lättare att lämpa sig till situationen som sjukdomen ger, vilket då även bidrar till bättre 

livskvalité och hälsa. De personer som däremot har lågt KASAM har svårare att hantera 

sjukdomssituationen och har därför även sämre livskvalité och hälsa (Langius-Eklöf & 

Sundberg 2014). 

  

Begriplighet handlar om hur personer upplever yttre och inre stimuli som gripbar och 

förnuftsmässig information som även är strukturerad, tydlig och sammanhängande 

(Antonovsky 2005). Det handlar om hur en person uppfattar olika händelser, antingen 
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händelser som drabbar personen själv eller personer i omgivningen (Langius-Eklöf & 

Sundberg 2014; Benz, Bull, Mittelmark & Vaandrager 2014). 

  

Hanterbarhet handlar om de resurser personer har för att kunna möta de påverkande faktorer 

som de ständigt möts av. Dessa resurser kan vara personens egna eller till exempel ens hustru 

eller make, vänner, gud eller läkaren. Det är personer som är betydelsefulla och som det finns 

en tillit till (Antonovsky 2005). Hanterbarhet bildas av en kultur som ger personer de rätta 

verktygen, så att personerna kan leva upp till de olika normerna som har bildats i samhället 

(Benz, Bull, Mittelmark & Vaandrager 2014). 

  

Meningsfullhet handlar om betydelsen att vara involverad. Personer med hög KASAM pratar 

ofta om viktiga delarna i livet som de varit mycket involverad i och som hade stor betydelse 

för dem som person (Antonovsky 2005). Det kan handla om att se en utmaning i det som är 

ansträngande, till att känna sig meningslös (Langius-Eklöf & Sundberg 2014). Antonovsky 

ansåg att meningsfullhet är det mest centrala begreppet (Antonovsky 2005; Langius-Eklöf & 

Sundberg 2014; Mittelmark & Bauer 2017; Willman 2014). 

  

1.8 Problemformulering 

I Sverige 2016 drabbades totalt 7934 personer av hjärtstopp, av dessa så överlevde endast 

1317 personer. Trots ökad kunskap om HLR ute i samhället är det fortfarande många som dör 

när de drabbas av hjärtstopp. Vid ett hjärtstopp får kroppen syrebrist och desto längre kroppen 

är utan syre dess större blir skadorna. Denna syrebrist kan ge neurologiska skador efter endast 

fem minuter, men med behandling av terapeutisk hypotermi kan risken för skadorna minska. 

Tidigare forskning visar att tidig HLR ökar chansen för överlevnad och minskar skadorna på 

kroppen. Eftersom skador i kroppen kan uppkomma efter ett hjärtstopp är det av vikt att se 

hur dessa personer upplever livskvaliteten och det dagliga livet. Det behövs mer forskning 

som beskriver upplevelsen av livskvalitet och det dagliga livet efter att överlevt hjärtstopp. 

Sjuksköterskan bör ha kompetens till att i den mån det går försöka förbereda och stödja 

personen som har drabbats av ett hjärtstopp att hantera vardagen och den eventuella 

förändrade livsstilen. Denna litteraturstudie ska ge en sammanställning av tidigare forskning 
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då det kan ge en ökad förståelse för denna patientgrupp och för att på bästa sätt kunna ge varje 

enskild patient den unika omvårdnad denne kan behöva. 

  

1.9 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser av livskvalité och det 

dagliga livet efter att ha överlevt hjärtstopp, samt vilka undersökningsgrupper som använts i 

artiklarna. 

  

Frågeställningar 

1. Hur upplever personer sin livskvalité efter att ha överlevt ett hjärtstopp? 

2. Hur upplever personer sitt dagliga liv efter att ha överlevt ett hjärtstopp? 

3. Hur beskrivs undersökningsgrupperna i de inkluderade artiklarna? 

  

2. Metod 

2.1 Design 

Designen på denna studie var en beskrivande litteraturstudie (Polit & Beck 2016). 

2.2 Sökstrategi 

Den databas som användes för att söka fram vetenskapliga artiklar var Medline via sökmotorn 

PubMed. Medline via PubMed är en databas som är användbara för sjuksköterskor då det 

finns en stor mängd olika tidskrifter inom omvårdnad, hälsa och medicin (Polit & Beck 2016). 

För att få fram de korrekta engelska orden för de sökorden som var relevanta till syftet 

användes Karolinska institutets Svenska MeSH-databas vid översättning. Enligt Polit och 

Beck (2016) använder Medline MeSH-termer för att få fram alla artiklar för samma begrepp 

trots att olika termer för begreppet kan finnas. 

  

Vid sökningen av artiklar användes MeSH-termen Heart arrest [MeSH] för att sedan lägga 

till fritext med orden quality of life, experience och daily life, för att få en mer begränsad 
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sökning till det valda syftet. Enligt Polit och Beck (2016) kan booleiska termer som AND, OR 

och NOT användas vid sökning för att begränsa eller utöka sökningen. Vid artikelsök 

användes därför den booleiska termen AND mellan sökorden, som gör att sökningen blir mer 

begränsad då endast artiklar innehållande de valda orden visas (Polit & Beck 2016). 

Sökningarna begränsades till artiklar skriven på engelska, max tio år gamla och som hade 

åtkomst via högskolan i Gävle. Se tabell 1 för utfall av artikelsökning. 

  

Tabell 1. Utfall av databassökningar 

Databas Begränsningar 

(limits) sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

Inkluderande 

artiklar 

Medline via 

PubMed 

10år, engelska, 

Högskolan Gävle 

2018-08-29 

"Heart Arrest" 

[MeSH] AND quality 

of life 

379 10 

Medline via 

PubMed 

10år, engelska, 

Högskolan Gävle 

2018-08-29 

"Heart Arrest" 

[MeSH] AND 

experience 

556 3 

Medline via 

PubMed 

10år, engelska, 

Högskolan Gävle 

2018-08-29 

Heart arrest [MeSH] 

AND daily life 

51 1 

 Totalt        14 

  

2.3 Urvalskriterier 

Inklusionskriterier som använts vid sökning av artiklar var att artiklarna skulle vara ur den 

drabbade personens perspektiv, personen skulle ha haft minst ett hjärtstopp och artiklarna 

skulle beskriva personens livskvalité och/eller det dagliga livet efter ett hjärtstopp för att vara 
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relevanta till syftet. Artiklarna skulle även vara primärkällor. För att exkludera de artiklar som 

inte lämpade sig till studiens syfte användes exklusionskriterier. Exklusionskriterier som 

användes var artiklar som var beskrivna ur anhörigas perspektiv, sjuksköterskans perspektiv 

eller någon annan persons perspektiv som inte är den personen som upplevt hjärtstoppet.   

  

2.4 Urvalsprocess 

Artiklarnas titlar som framkom av sökningen lästes igenom som ett första steg, för att få en 

överblick över relevanta artiklar i förhållande till studiens syfte. Bland de artiklar som efter 

första steget inkluderades som relevant lästes sedan abstrakten för att kunna exkludera de 

artiklar vars innehåll inte var relevant till syftet. Innan exkludering förekom 986 artiklar, av 

de artiklar som exkluderades var 30 stycken dubbletter och 777 stycken hade inte en relevant 

titel. Av de kvarvarande 179 artiklarna hade 141 av artiklarna fel perspektiv. Efter dessa två 

steg hade 38 potentiella artiklar för att besvara studiens syfte inkluderats. I ett tredje steg 

lästes de inkluderade artiklarnas resultatdel igenom för att se vilka som bäst besvarade 

studiens syfte och frågeställningar. Efter detta steg exkluderades ytterligare 24 stycken 

artiklar då de inte svarade på studiens syfte och slutantalet av de inkluderade artiklarna till 

studien blev 14 stycken. Utfallet av artiklar presenteras i flödesschema (figur 1) nedan. 

 

 

  

Figur 1. Flödesschema urvalsprocess 
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2.5 Dataanalys 

De inkluderade artiklarna skrevs ut i pappersform i två kopior för att båda författarna till 

denna litteraturstudie skulle kunna ta del av dem. Alla de utskrivna artiklarna lästes igenom 

och granskades enskilt av författarna. Under inläsningen har de materialet som var relevant 

för syfte och frågeställningar strukits under med färgade pennor och noteringar skrevs ner för 

att lättare kunna urskilja olika och liknande teman i artiklarna. Även artiklarnas metod har 

bearbetats på samma sätt för att lättare kunna få en överblick över dessa delar. Dessa 

noteringar har sedan diskuterats och jämförts mellan författarna av föreliggande studie. 

Teman som hittats och som var relevant för syfte och frågeställningar har utgjort grunden för 

denna litteraturstudie. Dessa teman resulterade i tre rubriker som presenteras i resultatet. 

  

Även undersökningsgruppen i de inkluderade artiklarna till denna litteraturstudie har setts 

över gällande likheter och olikheter samt urval, geografisk spridning, antal deltagare, ålder, 

kön, tid efter hjärtstoppet och orsak till hjärtstoppet. Enligt Polit och Beck (2016) är det bra 

att börja bearbeta materialet genom att identifiera kategorier och teman. På detta vis är det 

lättare att urskilja likheter, olikheter och få en helhetsbild. Artiklarna till denna litteraturstudie 

har sammanställts i två olika tabeller (tabell 2 bilaga 1 och tabell 3 bilaga 2) för att ge en 

överblick över vad artiklarna handlar om. 

  

2.6 Etiska överväganden 

Under bearbetning och utförande av denna litteraturstudie har författarna av föreliggande 

studie varit objektiv. Författarna av föreliggande studie har undvikit egna uppfattningar och 

värderingar av materialet som har granskats och var till grund för denna litteraturstudie. Även 

examensarbetets resultat har framförts på ett sådant sätt. Plagiering har under hela 

examensarbetet uteslutits, detsamma gäller redovisning av falsk information. Att förfalska 

information innebär enligt Polit och Beck (2016) att ändra data, plagiering innebär att 

använda någon annans data utan att referera till den och fabricera innebär att hitta på data eller 

resultat. 
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3. Resultat 

Resultatet till denna litteraturstudie utgjordes av 14 vetenskapliga artiklar av både kvantitativ 

och kvalitativ ansats som svarade på litteraturstudiens syfte och frågeställningar. Av de 

vetenskapliga artiklarna var fem stycken av kvalitativ ansats och nio stycken var av 

kvantitativ ansats. En sammanställning av artiklarna redovisas i tabell 2 i bilaga 1 och i tabell 

3 i bilaga 2. Resultatet redovisas under rubrikerna Fysiska begränsningar, Psykiskt mående 

och Sociala konsekvenser och sätt att hantera dem. Redovisningen av samtliga artiklars 

undersökningsgrupper beskrivs under huvudrubriken Metodologisk aspekt med 

underrubrikerna Geografisk spridning, Antal deltagare, Ålder, Kön, Tid efter hjärtstoppet, 

Orsak till hjärtstoppet. 

 

3.1 Fysiska begränsningar 

I tretton studier beskrivs att några av deltagarna i någon form hade drabbats av en fysisk 

nedsättning efter hjärtstoppet (Andersson, Rosén & Sunnerhagen 2015; Beesems, Wittebrood, 

de Haan & Koster 2014; Bremer, Dahlberg & Sandman 2009; Brännström, Niederbach & 

Rödin 2018; Geri et al. 2017; Ketilsdottir, Albertsdottir, Akadottir, Gunnarsdottir & Jonsdottir 

2014; Moulaert, van Heugten, Gorgels, Wade & Verbunt 2017; Nichol et al. 2015; Pachys, 

Kaufman, Bdolah-Abram, Kark & Einav 2014; Saarinen, Kämäräinen, Silfvast, Yli-Hankala 

& Virkkunen 2012; Uren & Galdas 2015; Wachelder et al. 2009; Wallin, Larsson, Rubertsson 

& Kristofferzon 2014), dock ansåg de flesta av deltagarna i tre studier att livskvalitén gällande 

fysiska funktioner var bra (Nichol et al. 2015; Wachelder et al. 2009; Andersson, Rosén & 

Sunnerhagen 2015). Vid en jämförelse mellan undersökningsgrupper och referensgrupper 

som inte upplevt ett hjärtstopp sågs heller ingen signifikant skillnad gällande livskvalitén 

utifrån den fysiska hälsan (Beesems et al. 2014; Geri et al. 2017; Moulaert et al. 2017). 

Problem med rörlighet, vanliga aktiviteter och smärta beskrevs från några deltagare, där 

graden varierade från endast några till allvarliga problem och några deltagare behövde hjälp 

från andra för att klara sin ADL (Moulaert et al. 2017). Att behöva ta emot hjälp från andra 

för att klara sin ADL kunde upplevas som obekvämt (Brännström, Niederbach & Rödin 

2018). Det förekom även problem med att gå samt att använda händerna (Bremer, Dahlberg & 

Sandman 2009) och nedsatta funktioner gällande synen, hörseln, matintag, sömn, talförmåga 

och eliminering uppgavs, ändock var de flesta besvärsfria och hade normala funktioner 

gällande detta (Saarinen et al. 2012). Hjärtstoppet hade satt begränsningar i vardagen vilket 

gjorde att deltagarna inte kunde göra samma saker som tidigare, detta upplevdes som en 
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utmaning för deltagarna i det dagliga livet (Uren & Galdas 2015; Ketilsdottir et al. 2014). 

Äldre deltagare hade sämre självständighet i det dagliga livet och skattade sin livskvalité 

gällande den fysiska delen av livet sämre jämfört med yngre deltagare (Beesems et al. 2014; 

Wachelder et al. 2009), men generellt ansåg de flesta deltagare att de var självständiga i det 

dagliga livet (Wachelder et al. 2009).  

 

Fysiska begränsningar som uppkommit efter hjärtstoppet förbättrades oftast med tiden 

(Wallin et al. 2014; Geri et al. 2017; Pachys et al. 2014). Funktioner gällande hygien, 

rörlighet och förflyttningar hade efter sex månader förbättrats (Wallin et al. 2014) och att 

klara sin egen ADL förbättrades även det med tiden (Wallin et al. 2014; Pachys et al. 2014). 

Oftast fick deltagarna tillbaka samma fysiska funktion som innan hjärtstoppet (Geri et al. 

2017), dock framgick det även att deltagare som klarade sin egen ADL sjönk med tiden då 

fler klarade sin ADL vid utskrivning från sjukhus än längre fram i tiden. Det framkom även 

att mindre än hälften av deltagarna ansåg sig ha bra livskvalité gällande den fysiska delen av 

livet (Beesems et al. 2014). För att klara av mer saker självständigt i det dagliga livet var 

träning ett sätt för att återfå energi (Brännström, Niederbach & Rödin 2018). 

 

3.2 Psykiskt mående 

Psykiska symtom förekom hos deltagarna efter hjärtstoppet (Moulaert et al. 2017; Uren & 

Galdas 2015; Bremer, Dahlberg & Sandman 2009; Ketilsdottir et al. 2014; Saarinen et al. 

2012; Brännström, Niederbach & Rödin 2018; Palacios-Ceña, Losa-Iglesias, Salvadores-

Fuentes & Fernández-de-las-Peñas 2011). Deltagarna beskrev psykiska symtom som ångest 

(Moulaert et al. 2017; Uren & Galdas 2015; Bremer, Dahlberg & Sandman 2009; Ketilsdottir 

et al. 2014; Saarinen et al. 2012), depression (Moulaert et al. 2017; Uren & Galdas 2015; 

Bremer, Dahlberg & Sandman 2009; Saarinen et al. 2012), rädsla (Ketilsdottir et al. 2014; 

Bremer, Dahlberg & Sandman 2009; Brännström, Niederbach & Rödin 2018; Palacios-Ceña 

et al. 2011), posttraumatisk stress (Moulaert et al. 2017) samt osäkerhet och desorientering 

(Uren & Galdas 2015). En deltagare beskrev att depressionen växt då han under 37 år varit en 

bilentusiast och älskat allt som haft med bilar att göra, allra helst köra dem vilket han efter 

hjärtstoppet inte fick (Uren & Galdas 2015). Det förekom även att deltagare upplevde endast 

lite ångest eller depression (Saarinen et al. 2012) eller ingen ångest eller depression alls 

(Saarinen et al. 2012; Andersson, Rosén & Sunnerhagen 2015). Andra känslor som 

maktlöshet och utsatthet beskrevs av deltagarna, vilket påverkade det dagliga livet efter 
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hjärtstoppet samt att en känsla av att garantin för ett fortsatt liv inte längre fanns. Deltagarna 

beskrev även ett känslomässigt behov och ett behov av vårdpersonal att finnas där i det 

dagliga livet, detta för att ge stöd till deltagarna när de försökte få förståelse om vad som har 

hänt dem. På grund av minnesförlusten efter hjärtstoppet kände deltagarna en saknad av 

sammanhang, vilket gjorde att de i det dagliga livet sökte efter sammanhang. Det fanns 

fortfarande en minnesförlust, en tomhet och förlust som inte kunde verbaliseras, en förlust av 

sammanhang (Bremer, Dahlberg & Sandman 2009). Trötthet beskrevs även som problem hos 

deltagarna, vilket gjorde att det dagliga livet påverkades negativt (Moulaert et al. 2017; Uren 

& Galdas 2015; Ketilsdottir et al. 2014).  

 

Rädsla var en vanligt förekommande känsla efter hjärtstoppet (Ketilsdottir et al. 2014; 

Bremer, Dahlberg & Sandman 2009; Brännström, Niederbach & Rödin 2018; Palacios-Ceña 

et al. 2011). Deltagarna beskrev att det fanns en känsla av rädsla kopplade till att det kunde 

hända igen, även om några deltagare inte ville erkänna detta för sig själva från början. 

Känslan av rädsla höll tillbaka deltagarna vilket påverkade det dagliga livet negativt. En slags 

trygghet vid dagliga aktiviteter var att ha med sig mobiltelefonen (Ketilsdottir et al. 2014). 

Det psykiska måendet förbättrades med tiden (Moulaert et al. 2017) och livskvalitén gällande 

den psykiska hälsan skattades som bra hos de flesta deltagarna (Beesems et al. 2014; Wallin 

et al. 2014; Nichol et al. 2015; Wachelder et al. 2009; Andersson, Rosén & Sunnerhagen 

2015). Även vid en jämförelse med en referensgrupp som inte upplevt hjärtstopp fanns ingen 

signifikant skillnad mellan undersökningsgruppen och referensgruppen gällande den psykiska 

hälsan vad gällde livskvalitén bland deltagarna (Beesems et al. 2014; Geri et al. 2017; 

Moulaert et al 2017).  

 

3.3 Sociala konsekvenser och sätt att hantera dem 

De flesta av deltagarna kunde återgå till arbetet en tid efter hjärtstoppet, även om några 

deltagare fick gå ner i arbetstimmar (Wachelder et al. 2009; Moulaert et al. 2017; Geri et al. 

2017). I jämförelse med den allmänna befolkningen framkom det att deltagare som överlevt 

hjärtstopp deltog i färre sociala aktiviteter samt att kvinnor i högre grad deltog vid sociala och 

dagliga aktiviteter än män (Wachelder et al. 2009). Det framkom även att det sexuella 

samlivet och somatiska hälsan kunde vara försämrat efter hjärtstoppet vilket påverkade 

livskvalitén negativt, ändock var de flesta deltagarna nöjda med livskvalitén utifrån sin 

familjesituation, sitt partnerskap, ekonomi och sina sociala kontakter (Wallin et al. 2014) samt 
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livskvalitén gällande socialt liv (Wachelder et al. 2009; Andersson, Rosén & Sunnerhagen 

2015). Under de första månaderna efter hjärtstoppet fick deltagarna förlita sig på sina vänner 

och familj för att köra runt dem vilket upplevdes som jobbigt. En av deltagarna beskrev 

exempelvis att detta var det absolut värsta av återhämtningstiden efter hjärtstoppet, bara det 

att behöva anpassa sig till att behöva samåka till arbetet och andra dagliga aktiviteter (Uren & 

Galdas 2015). En kvinna beskrev även att livet hon nu hade inte var det livet hon ville leva, 

hon ansåg att ingenting i livet var roligt längre. Däremot beskrev en man att livet efter 

hjärtstoppet var ett bättre liv att leva, att livet nu var roligare och att mer tid till familjen fanns 

än innan hjärtstoppet (Bremer, Dahlberg & Sandman 2009). Deltagarna hade delade meningar 

om livskvalitén hade blivit bättre eller sämre, vissa deltagare uppskattade att de hade bättre 

livskvalité efter hjärtstoppet och andra uppskattade sin livskvalité till sämre än innan (Bremer, 

Dahlberg & Sandman 2009). Livskvalitén skattades olika bland män och kvinnor, där fler 

män än kvinnor skattade sin livskvalité som bra efter hjärtstoppet (Wallin et al. 2014; 

Wachelder et al. 2009).  

Stödgrupper och uppföljningsprogram efter utskrivning från sjukhuset kunde vara ett sätt att 

bearbeta tankar och känslor som påverkade det dagliga livet efter hjärtstoppet (Palacios-Ceña 

et al. 2011; Uren & Galdas 2015), att få möjlighet att dela erfarenheter med någon som varit 

med om samma sak var viktigt (Palacios-Ceña et al. 2011). De deltagare som var med i 

stödgrupper och engagerade sig i dessa var positiva till det, då det hjälpte deltagarna att bygga 

upp självförtroendet och gav trygghet i det dagliga livet. Dock fanns det även deltagare som 

tyckte att psykologisk hjälp eller stödgrupper var ett hån mot deras manlighet vilket gjorde att 

de tackade nej till detta (Uren & Galdas 2015). Andra sätt för att göra livet enklare för 

deltagarna efter hjärtstoppet var att flytta från hus till lägenhet, vilket underlättade det dagliga 

livet (Brännström, Niederbach & Rödin 2018). Att komma tillbaka i vardagen efter 

hjärtstoppet beskrevs som viktigt (Brännström, Niederbach & Rödin 2018; Ketilsdottir et al. 

2014) och det förekom att det sociala måendet förbättrades med tiden (Moulaert et al. 2017).  

 

3.4 Metodologiska aspekten 

Till denna litteraturstudie valdes det att undersökningsgruppen i samtliga artiklar skulle 

undersökas. I samtliga inkluderade artiklar hade alla deltagare haft ett hjärtstopp och överlevt 

(Andersson, Rosén & Sunnerhagen 2015; Beesems et al. 2014; Bremer, Dahlberg & Sandman 

2009; Brännström, Niederbach & Rödin 2018; Geri et al. 2017; Ketilsdottir et al. 2014; 

Moulaert et al. 2017; Nichol et al. 2015; Pachys et al. 2014; Palacios-Ceña et al. 2011; 
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Saarinen et al. 2012; Uren & Galdas 2015; Wachelder et al. 2009; Wallin et al. 2014). 

 

Geografisk spridning 

Studier där deltagarna var från Sverige var fyra stycken skriven av Andersson, Rosén och 

Sunnerhagen (2015), Bremer, Dahlberg och Sandman (2009) Brännström, Niederbach och 

Rödin 2018 och Wallin et al. (2014). I tre av studierna var deltagarna ifrån Nederländerna, 

dessa var studier skrivna av Beesems et al. (2014), Moulaert et al. (2017) och Wachelder et al. 

(2009). Övriga deltagare kom från Island (Ketilsdottir et al. 2014), Finland (Saarinen et al. 

2012), Storbritannien (Uren & Galdas 2015), Frankrike (Geri et al. 2017), Spanien (Palacios-

Ceña et al. 2011), Israel (Pachys et al. 2014) och USA (Nichol et al. 2015).   

 

Antal deltagare 

Samtliga artiklar redovisar antalet deltagare. Totalt i dessa 14 inkluderade artiklar var antalet 

deltagare 1566 stycken. Tre artiklar hade sju deltagare (Ketilsdottir et al. 2014; Brännström, 

Niederbach & Rödin 2018; Uren & Galdas 2015). I Andersson, Rosén och Sunnerhagen 

(2015) studie deltog åtta deltagare. Palacios-Ceña et al. (2011) och Bremer, Dahlberg och 

Sandman (2009) hade nio deltagare i studien. I Wallin et al. (2014) deltog 45 deltagare. 

Pachys et al. (2014) studie hade 52 deltagare. I Wachelder et al. (2009) studie deltog 63 

deltagare. I Saarinen et al. (2012) studie deltog 99 deltagare. Moulaert et al. (2017) hade i 

studien 141 deltagare. Beesems et al. (2014) studie hade 220 deltagare. I Geri et al. (2017) 

studie ingick 255 deltagare och Nichol et al. (2015) hade 644 deltagare. 

 

Ålder 

I åtta av artiklarna beskrevs åldern på deltagarna (Brännström, Niederbach & Rödin 2018; 

Ketilsdottir et al. 2014; Bremer, Dahlberg & Sandman 2009; Uren & Galdas 2015; Wachelder 

et al. 2009; Geri, et al. 2017; Andersson, Rosén & Sunnerhagen 2015; Palacios-Ceña et al. 

2011), där framkom ett åldersspann på 20-85 år. En studie redovisade medianåldern som var 

64år (Wallin et al. 2014). I de övriga studierna redovisas ingen ålder (Nichol et al. 2015; 

Saarinen et al. 2012; Moulaert et al. 2017; Beesems et al. 2014; Pachys et al. 2014).  

 

Kön 

Artiklarna som redovisar att både män och kvinnor framkommit som deltagare är i 
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Andersson, Rosén och Sunnerhagen (2015), Beesems et al. (2014), Bremer, Dahlberg och 

Sandman (2009), Brännström et al. (2018), Geri et al. (2017), Moulaert et al. (2017), Nichol 

et al. (2015), Pachys et al. (2014), Palacios-Ceña et al. (2011), Saarinen et al. (2012), 

Wachelder et al. (2009) och Wallin et al. (2014) studier. Majoriteten av dessa deltagare var 

män. Två av artiklarna hade enbart manliga deltagare, dessa är Ketilsdottir et al. (2014) och 

Uren och Galdas (2015) studier. 

 

Tid efter hjärtstoppet 

Tiden efter hjärtstoppet som studien gjordes varierade mellan noll månader till 15 år i tretton 

av artiklarna (Ketilsdottir et al. 2014; Moulaert et al. 2017; Bremer, Dahlberg & Sandman 

2009; Uren & Galdas 2015; Brännström et al. 2018; Andersson, Rosén & Sunnerhagen 2015; 

Nichol et al. 2015; Saarinen et al. 2012; Wachelder et al. 2009; Beesems et al. 2014; Pachys et 

al. 2014; Geri, et al. 2017; Wallin et al. 2014). Palacios-Ceña et al. (2011) redovisar inte hur 

lång tid efter hjärtstoppet intervjuerna gjordes. 

 

Orsak till hjärtstoppet 

En av studierna (Ketilsdottir et al. 2014) redovisade att orsaken till hjärtstoppet var kronisk 

hjärtsjukdom. Övriga studier redovisade inga orsaker till hjärtstoppet (Andersson, Rosén & 

Sunnerhagen 2015; Beesems et al. 2014; Bremer, Dahlberg & Sandman 2009; Brännström, 

Niederbach & Rödin 2018; Geri et al. 2017; Moulaert et al. 2017; Nichol et al. 2015; Pachys 

et al. 2014; Palacios-Ceña et al. 2011; Saarinen et al. 2012; Uren & Galdas 2015; Wachelder 

et al. 2009; Wallin et al. 2014). 

  

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Huvudresultatet i denna litteraturstudie visar att livskvalitén efter ett hjärtstopp upplevs som 

olika, även om de flesta skattade sin livskvalité som bra. Psykiska symtom som ångest, 

depression och rädsla visade sig påverka det dagliga livet hos vissa deltagare efter hjärtstoppet 

och större delen av deltagarna hade även i någon form drabbats av fysiska nedsättningar. 

Detta kunde resultera i att deltagarna behövde hjälp med ADL i olika former även om det inte 

gällde alla deltagare. Även det sociala livet påverkades efter hjärtstoppet, där deltagarna 
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kunde behöva gå ner i arbetstimmar eller att de deltog i färre sociala och dagliga aktiviteter. 

Den förändrade livssituationen efter hjärtstoppet blev en utmaning i vardagen för några 

deltagare och stödgrupper beskrevs som något viktigt för att hantera de dagliga livet. 

Huvudresultatet baseras på 1566 stycken deltagare som överlevt ett hjärtstopp där de flesta 

studier gjordes i europeiska länder. Alla deltagare var över 18 år gammal och åldern varierade 

mellan 20-85 år.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

Langius-Eklöf och Sundberg (2014) skriver att personer med hög KASAM kan uppleva sin 

livskvalité som bra även fast de kan lida av sjukdom. Detta kan vara en förklaring till varför 

flera av deltagarna ansåg sig ha bra livskvalité efter hjärtstoppet (Wallin et al. 2014; Nichol et 

al. 2015; Andersson, Rosén & Sunnerhagen 2015; Wachelder et al. 2009; Beesems et al. 

2014). Dock gällde det endast den mentala delen i Beesems et al. (2014) studie, då de flesta 

deltagarna gällande den fysiska delen av livet upplevde sämre livskvalité. Att de flesta av 

deltagarna i resultatet i föreliggande studier (Wallin et al. 2014; Nichol et al. 2015; 

Andersson, Rosén & Sunnerhagen 2015; Wachelder et al. 2009; Beesems et al. 2014) skattade 

sin livskvalité som bra, är inte oväntat eftersom Petersson och Strang (2012) skriver att 

livskvalité kan upplevas som bra trots sjukdom då livets helhet är viktigare samt att Willman 

(2014) beskriver att livskvalitén är hur personen själv “har det” och “tar det”. Detta sågs extra 

tydligt i studien gjord av Bremer, Dahlberg och Sandman (2009) där deltagarna hade olika 

åsikter om de upplevde bra eller dålig livskvalité. En manlig deltagare i den studien beskrev 

att hjärtstoppet påverkade livet till det bättre, då han upplevde att livet blev roligare för att 

mer tid till familjen fanns efter hjärtstoppet. Däremot beskrev en kvinnlig deltagare att livet 

hade blivit sämre efter hjärtstoppet då ingenting var roligt längre och livet hon nu hade inte 

var det liv hon ville leva. Förklaringen till denna skillnad kan vara att personers upplevelse av 

livskvalité beror på dennes egna tolkningar gällande sin egen livssituation, vilket WHO 

(1997) skriver om. Att mannen i Bremer, Dahlberg och Sandman (2009) studie ansåg sig fått 

bättre livskvalité efter hjärtstoppet kan även ha att göra med att hans KASAM kan vara högre 

eftersom personer med hög KASAM kan hantera sin sjukdomssituation bättre, vilket 

resulterar i bättre livskvalité (Langius-Eklöf & Sundberg 2014). Eftersom den manliga 

deltagaren berättar att livet blivit bättre på grund av att mer tid finns till familjen, kan detta 

enligt Antonovsky (2005) vara en viktig resurs för att hantera den påfrestande situationen.  
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Wallin et al. (2014) och Wachelder et al. (2009) hittade även könsmässiga skillnader i sina 

studier, där kvinnor skattade sin livskvalité sämre än män efter hjärtstoppet. Könsmässiga 

skillnader gällande livskvalité hittades även i tidigare forskning, där det undersökts vilka 

könsmässiga skillnader som fanns efter ett hjärtstopp (Israelsson et al. 2017). Även där 

skattade kvinnorna liksom tidigare nämnda studier i resultatet (Wallin et al. 2014; Wachelder 

et al. 2009) sig lägre än männen (Israelsson et al. 2017). Tre studier beskrev att livskvalitén 

både gällande den psykiska och fysiska hälsan inte skilde sig mellan undersökningsgrupper 

och referensgrupper som inte hade upplevt hjärtstopp (Beesems et al. 2014; Geri et al. 2017; 

Moulaert et al. 2017). Detta kan anses överraskande eftersom Svenska hjärt- 

lungräddningsregistret (2017) skriver att syrebristen vid ett hjärtstopp kan ge kroniska skador 

på kroppen efter endast 5 minuter. Dock bekräftar även tidigare forskning som undersökt 

kognitiv funktion efter behandling med hypothermia efter upplevt hjärtstopp, att det inte fanns 

någon skillnad mellan de deltagare som drabbats av hjärtstopp och en referensgrupp som inte 

upplevt hjärtstopp gällande den fysiska och psykiska hälsan (Torgersen et al. 2010). Detta 

skulle kunna bero på att deltagarna inte själva upplevde någon fysisk eller psykisk 

nedsättningen eller såg detta som ett problem, vilket kan bero på att deras helhet i livet 

upplevdes som bättre (Petersson & Strang 2012).  

 

Tre studier beskrev även att några av deltagarna upplevde både depression och ångest 

(Moulaert et al. 2017; Uren & Galdas 2015; Bremer, Dahlberg & Sandman 2009). Även 

deltagare i Ketilsdottir et al. (2014) bekräftar känslan av ångest. Eftersom Skärsäter (2014) 

skriver att livskvalitén kan påverkas av ångest och depression kan livskvalitén hos deltagarna 

i dessa studier vara påverkad. Antonovsky (2005) skriver att hanterbarhet är ett centralt 

begrepp i KASAM. Att deltagarna upplevde ångest och depression kan ha att göra med att de 

möjligtvis inte hade resurser att hantera situationen. Detta kan även vara varför en deltagare i 

Uren och Galdas (2015) studie beskrev att depressionen växt då han under 37 år varit en 

bilentusiast och älskat allt som haft med bilar att göra, allra helst köra dem vilket han efter 

hjärtstoppet inte fick. Detta kan möjligtvis ha varit den deltagarens resurs som Antonovsky 

(2005) pratar om. Att deltagarna enligt Saarinen, et al. (2012) studie inte upplevde någon eller 

endast lite ångest eller depression, samt att deltagarna i Andersson, Rosén och Sunnerhagen 

(2015) studie inte upplevde någon ångest eller depression säger emot de tidigare nämnda 

studierna i resultatet (Moulaert et al. 2017; Uren & Galdas 2015; Bremer, Dahlberg & 

Sandman 2009; Ketilsdottir et al. 2014). Detta visar att deltagare som inte upplevde någon 

ångest eller depression också upplevde bra livskvalité (Andersson, Rosén & Sunnerhagen 
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2015). Detta kan dras i parallell med vad Skärsäter (2014) skriver, att ångest och depression 

kan påverka livskvalitén. Dessa deltagare hade möjligtvis de resurser som Antonovsky (2005) 

beskriver, för att hantera den påfrestande situationen.  

 

Att tretton studier beskrev att några av deltagarna i någon form hade drabbats av en 

nedsättning efter hjärtstoppet (Andersson, Rosén & Sunnerhagen 2015; Beesems et al. 2014; 

Bremer, Dahlberg & Sandman 2009; Brännström, Niederbach & Rödin 2018; Geri et al. 

2017; Ketilsdottir et al. 2014; Moulaert et al. 2017; Nichol et al. 2015; Pachys et al. 2014; 

Saarinen et al. 2012; Uren & Galdas 2015; Wachelder et al. 2009; Wallin et al. 2014) är inte 

helt oväntat eftersom syrebrist snabbt kan ge skador på kroppen (Svenska hjärt- 

lungräddningsregistret 2017). I tre studier förbättrades deltagarnas funktioner gällande ADL 

med tiden efter hjärtstoppet (Wallin et al. 2014; Geri et al. 2017; Pachys et al. 2014). Detta 

bekräftas även av tidigare forskning som undersökt tidsförloppet av återhämtning efter ett 

hjärtstopp (Raina, Rittenberger, Holm & Callaway 2015). Denna förbättring skulle kunna ha 

att göra med att deltagarna hade hög KASAM vilket beskrivs av Antonovsky (2005) som att 

personen har begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Eftersom att Eikeland, Haugland 

och Stubberud (2011) skriver att sjuksköterskan ska stärka patientens copingresurser, 

rehabilitering, egenvård och hjälpa till med livsstilsförändringar kan det vara viktigt för 

sjuksköterskan att ta vara på patientens resurser för att stärka dennes KASAM. Dock sjönk 

antalet deltagare som klarade sin ADL med tiden i Beesems et al. (2014) studie. Dessa 

deltagare hade kanske däremot lägre begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet och 

därmed lägre KASAM (Antonovsky 2005). Tre studier nämner även att deltagare kunde 

återgå till arbetet en tid efter hjärtstoppet, även om vissa deltagare gick ner i arbetstimmar 

(Wachelder et al. 2009; Moulaert et al. 2017; Geri et al. 2017). Det kan ha varit av stor vikt 

för deltagarna att kunna återgå till arbetet. Rydholm Hedman (2014) skriver att arbetet är en 

aktivitet i människors dagliga liv och detta kan medföra att deltagarna kände meningsfullhet 

eftersom att Antonovsky (2005) beskriver meningsfullhet som en betydelse att få vara 

involverad, även om det är en utmaning. Även tidigare forskning som undersökt neurologisk 

status efter ett hjärtstopp redovisar att några deltagare gick tillbaka till sina arbeten efter 

hjärtstoppet, även fast några av dessa gick ner i arbetstimmar (Cronberg, Lilja, Rundgren, 

Friberg & Widner 2009). 

 

Fyra studier beskrev att rädsla var en vanlig känsla efter hjärtstoppet vilket påverkade 

deltagarnas dagliga liv (Bremer, Dahlberg & Sandman 2009; Brännström, Niederbach & 
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Rödin 2018; Palacios-Ceña et al. 2011; Ketilsdottir et al. 2014). Denna känsla kan vara för att 

dessa deltagare inte uppfattar händelsen som Antonovsky (2005) beskriver som gripbar, vilket 

gör att de kanske saknar begriplighet som kan ge lågt KASAM. Det är därför viktigt enligt 

Eikeland, Haugland och Stubberud (2011) att sjuksköterskan har kunskaper om krisreaktioner 

och att denne enligt Skärsäter (2014) aktivt lyssnar, stödjer och bekräftar patienten för att 

förmedla en känsla av trygghet. Två studier beskrev att begränsningar i det dagliga livet hade 

uppkommit efter hjärtstoppet, vilket upplevdes som en utmaning för deltagarna (Uren & 

Galdas 2015 & Ketilsdottir et al. 2014). Deltagarna i Uren och Galdas (2015) och Palacios-

Ceña et al. (2011) studie uppskattade stödgrupper för att hantera utmaningarna i det dagliga 

livet efter hjärtstopp. Hanterbarhet är enligt Benz et al. (2014) ett centralt begrepp i KASAM 

som innebär att ge en person de rätta verktygen, så att personerna kan leva upp till de olika 

normerna som har bildats, och enligt Langius-Eklöf och Sundberg (2014) kan en utmaning i 

det som är ansträngande ses som meningsfullt istället för negativt vilket kan höja en persons 

KASAM. Langius-Eklöf och Sundberg (2014) skriver även att stöd och handledning är något 

som patienten behöver för att kunna hantera vardagen. Detta kan sjuksköterskan ge genom 

undervisning och genom att göra detta i undervisningsgrupper istället för enskilt kan 

patienterna även utbyta erfarenheter med varandra. Att undervisning sker i grupp så att 

erfarenheter kan utbytas med varandra var något som även Palacios-Ceña et al. (2011) 

deltagare uppgav som viktigt. Två studier beskrev även att deltagarna tyckte att det var viktigt 

att komma tillbaka i det dagliga livet efter hjärtstoppet (Brännström, Niederbach & Rödin 

2018; Ketilsdottir et al. 2014). Ett sätt för att komma tillbaka till självständighet i det dagliga 

livet var att träna för att återfå energi enligt deltagarna i Brännström, Niederbach och Rödin 

(2018) studie. Detta skulle kunna höja dessa personers KASAM, då de genom att bli mer 

självständiga kan se sitt liv som mer begripligt, hanterbart och meningsfullt (Antonovsky 

2005). 

 

4.2.1 Metodologiska aspekten 

I denna litteraturstudie valdes det att granska samtliga artiklars undersökningsgrupper. I 

artiklarnas undersökningsgrupp framkom antalet deltagare, kön, ålder, geografisk spridning 

och tid efter hjärtstoppet. Enligt Polit och Beck (2016) ökar tillförlitligheten om antalet 

deltagare, kön och ålder redovisas i artiklarna.   

 

Samtliga artiklar redovisar antalet deltagare i studierna, där antalet deltagare sammanlagt var 
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1566 stycken (Andersson, Rosén & Sunnerhagen 2015; Beesems et al. 2014; Bremer, 

Dahlberg & Sandman 2009; Brännström et al. 2018; Geri et al. 2017; Ketilsdottir et al. 2014; 

Moulaert et al. 2017; Nichol et al. 2015; Pachys et al. 2014; Palacios-Ceña et al. 2011; 

Saarinen et al. 2012; Uren & Galdas 2015; Wachelder et al. 2009; Wallin et al. 2014). Detta 

ökar tillförlitligheten i studierna eftersom att alla redovisar antalet deltagare (Polit & Beck 

(2016). I de kvantitativa artiklarna varierade antalet deltagare mellan 8 stycken och 644 

stycken (Wallin et al. 2014; Pachys et al. 2014; Andersson, Rosén & Sunnerhagen 2015; 

Wachelder et al. 2009; Saarinen et al. (2012; Moulaert et al. 2017; Beesems et al. 2014; Geri 

et al. 2017; Nichol et al. 2015). Enligt Polit och Beck (2016) är ett större antal deltagare bättre 

att ha i kvantitativa studier då det ses som mer representativt för populationen. Därför kan 

deltagarantalet i Andersson, Rosén och Sunnerhagen (2015) studie inte representera 

populationen, då de endast hade åtta deltagare. Samt att detta kan leda till missvisande resultat 

då resultatets variation kan bli för begränsad (Polit & Beck 2016). Antalet deltagare i de 

kvalitativa artiklarna varierade mellan sju stycken och nio stycken deltagare (Ketilsdottir et al. 

2014; Brännström, Niederbach & Rödin 2018; Uren & Galdas 2015; Palacios-Ceña et al. 

2011; Bremer, Dahlberg & Sandman 2009). Enligt Polit och Beck (2016) behöver inte få 

deltagare vara en nackdel i kvalitativa studier om deltagarna har bra information, reflekterar 

och kommunicerar effektivt i intervjuerna. Därför kan antalet deltagare i dessa kvalitativa 

studier vara tillräckligt för de fenomen som studeras (Polit & Beck 2016). 

 

12 artiklar redovisar att både män och kvinnor var deltagare i studierna, de redovisar även att 

majoriteten av deltagarna var män (Andersson, Rosén & Sunnerhagen 2015; Beesems et al. 

2014; Bremer, Dahlberg & Sandman 2009; Brännström et al. 2018; Geri et al. 2017; Moulaert 

et al. 2017; Nichol et al. 2015; Pachys et al. 2014; Palacios-Ceña et al. 2011; Saarinen et al. 

2012; Wachelder et al. 2009; Wallin et al. 2014). Två av artiklarna redovisade att enbart män 

var deltagare (Ketilsdottir et al. 2014; Uren & Galdas 2015). För att överförbarheten av 

resultatet ska kunna representera hela populationen, ska det vara en jämn könsfördelning 

bland deltagarna (Polit & Beck 2016). I dessa studier redovisas att det i samtliga tidigare 

nämnda artiklar förutom i Ketilsdottir et al. (2014) och Uren och Galdas (2015) var en 

majoritet av män bland deltagarna, detta är därför en nackdel eftersom det inte kan 

representera hela populationen. Att det i Ketilsdottir et al. (2014) och Uren och Galdas (2015) 

endast fanns manliga deltagare, gör att det inte kan representera den kvinnliga populationen 

(Polit & Beck 2016).  
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Deltagarnas ålder i artiklarna varierade från 20-85 år (Andersson, Rosén & Sunnerhagen 

2015; Beesems et al. 2014; Bremer, Dahlberg & Sandman 2009; Brännström et al. 2018; Geri 

et al. 2017; Ketilsdottir et al. 2014; Moulaert et al. 2017; Nichol et al. 2015; Pachys et al. 

2014; Palacios-Ceña et al. 2011; Saarinen et al. 2012; Uren & Galdas 2015; Wachelder et al. 

2009; Wallin et al. 2014). Eftersom samtliga artiklar redovisar ålder på deltagarna ökar 

tillförlitligheten i studierna (Polit & Beck 2016).  

4.3 Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att sammanställa forskning för att beskriva personers upplevelse 

av livskvalité och att beskriva det dagliga livet efter att ha överlevt hjärtstopp. Även att 

undersöka vilka undersökningsgrupper som använts i de inkluderade artiklarna. Den designen 

som användes till denna studie var en beskrivande litteraturstudie, detta då det är bra att göra 

en sammanställning av flera studier för att komma fram till ett gemensamt resultat (Polit & 

Beck 2016).  

 

Resultatet kommer från primära källor vilket är viktigt till en litteraturstudie enligt Polit och 

Beck (2016) för att de studierna är skrivna av forskare som utfört studien och för att 

sekundära källor oftast inte är helt objektiva. Databasen som användes för att söka fram 

artiklar var PubMed, detta är en styrka eftersom PubMed innehåller en stor mängd olika 

tidskrifter inom omvårdnad, hälsa och medicin vilket gör den användbar för sjuksköterskor 

(Polit & Beck 2016). Det kan även ses som en svaghet att endast en databas användes istället 

för flera, då även andra databaser kan innehålla studier som är relevanta för syftet (Willman, 

Bahtsevani, Nilsson & Sandström 2016). Karolinska institutets Svenska MeSH-databas 

användes för att få fram de rätta sökorden till syftet. Även detta är en styrka då Polit och Beck 

(2016) anser att MeSH-termer används för att få fram de artiklar som är aktuella även fast 

olika termer för begreppen kan finnas. Vid sökning av artiklarna användes MeSH termer 

tillsammans med andra sökord med den booleiska termen AND i mellan. Detta är en styrka då 

sökningen blir mer begränsad till det valda syftet (Polit & Beck 2016). Dock enligt Willman 

et al. (2016) kan detta även vara en svaghet då vid användning av booleiska termen AND kan 

vissa relevanta artiklar försvinna vid sökningen.  

 

Vid sökning av artiklarna så användes begränsningar att de skulle vara skriven på engelska, 

max 10 år gamla och alla artiklar skulle ha åtkomst via högskolan i Gävle. Styrkor i detta är 

att artiklarna inte skulle vara mer än 10 år eftersom de då fortfarande är aktuella och är den 
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senaste forskningen inom området (Polit & Beck 2016). Svagheter med detta kan vara att 

relevanta artiklar som är äldre än 10 år och att artiklar som högskolan i Gävle inte har tillgång 

till faller bort. Denna studie är ett resultat av 14 artiklar av både kvalitativ och kvantitativ 

ansats vilket är en styrka enligt Polit och Beck (2016) när en studies resultat baseras på andra 

studiers resultat, detta eftersom kvalitativa och kvantitativa artiklar kan komplettera varandra. 

En svaghet är att endast fem artiklar är av kvalitativ ansats vilket ger en liten mängd 

beskrivande resultat (Polit & Beck 2016).  

 

Först lästes artiklarnas titlar som ett första steg, för att få en överblick av relevanta artiklar. 

Sedan lästes abstrakten på de relevanta artiklarna igenom och i ett tredje steg så lästes 

artiklarnas resultatdel igenom för att se vilka artiklar som var mest relevanta till studiens syfte 

och frågeställningar. Detta är en styrka då Polit och Beck (2016) beskriver att detta är ett bra 

sätt att gå tillväga på då urval av artiklar görs. En styrka som fanns i denna studie var att 

artiklarna granskats oberoende av två stycken författare, för att sedan diskuteras tillsammans. 

Granskningen av artiklarna och färgmarkering av olika teman gjordes för att se både 

skillnader, likheter och få en bättre översikt av artiklarna. Detta gjordes oberoende av 

författarna vilket är en styrka eftersom författarna då inte har påverkat varandra under 

bearbetning av resultatet (Polit & Beck 2016). En annan styrka enligt Polit och Beck (2016) är 

att artiklarna skrevs ut i pappersform och lästes igenom flera gånger. 

 

4.4 Kliniska implikationer 

När en person drabbas av hjärtstopp kan de ge skador på kroppen som gör att livet hastigt kan 

förändras. Eftersom patient antalet med hjärtsjukdomar ökar är dessa patienter något som 

sjuksköterskan i sin yrkesroll kommer stöta på oberoende av arbetsplats. Något som kan vara 

en utmaning för sjuksköterskan gällande denna patientgrupp är att främja patientens 

rehabilitering, egenvård och livsstilsförändringar som efter utskrivning kan vara nödvändiga. 

Sjuksköterskan har här en viktig roll att stödja patienten genom samtal och information. 

Genom en ökad förståelse av patientens upplevelser gällande livskvalité och det dagliga livet 

efter hjärtstoppet kan sjuksköterskan redan på vårdavdelningen förbereda och informera 

patienten om de förändringar som kan ligga framför dem, vilket kanske kan förbättra 

omvårdnaden av dessa patienter. 
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4.5 Förslag till fortsatt forskning 

Författarna till föreliggande studie anser att fortsatt forskning inom detta område behövs 

gällande resultat som framkommer från kvalitativa studier, där en mer beskrivande upplevelse 

av personers livskvalité och dagliga liv kan beskrivas. Detta eftersom beskrivande studier 

gällande upplevelser av livskvalité och det dagliga livet efter ett hjärtstopp är begränsade. 

Förslaget till fortsatt forskning skulle kunna hjälpa sjuksköterskan att få en bättre inblick i 

patienters liv och hur hjärtstoppet kan påverka både fysiskt och psykiskt. Detta för att 

sjuksköterskan på bästa sätt ska kunna utföra den omvårdnad som patienten behöver. 

 

4.6 Slutsats 

Efter ett hjärtstopp upplevdes livskvalitén hos deltagarna olika, där några upplevde bra 

livskvalité och några sämre livskvalité. Fysiska, psykiska och sociala begränsningar kunde 

förekomma vilket kunde ha negativ betydelse för det dagliga livet. Dessa begränsningar och 

den förändrade livssituationen kunde upplevas som en utmaning i det dagliga livet. Det kan 

därför vara av vikt för sjuksköterskan att redan vid omvårdnaden av patienten på sjukhus 

informera och stödja patienten i de förändringar som efter utskrivning kan förekomma, samt 

att efter utskrivning ge fortsatt stöd till patienterna för att underlätta återhämtningen i det 

dagliga livet.  
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Tabell 2. Presenterar valda artiklarnas metod utifrån design, urvalsmetod, 
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Författare Titel Design och 
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Undersökningsg

rupp 

Datainsamlingsm

etod 

Dataanaly

s-metod 

Andersson 

AE, Rosén 

H, 

Sunnerhage

n KS. 
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Life after 

cardiac 

arrest: A 

very long 

term 

follow up. 

  

Beskrivande 

kvantitativ 

studie. 

8st deltagare. 

Kriterier: Personer 

som överlevt 

hjärtstopp på 

Sahlgrenska 

universitetssjukhus

et mellan 1995-

1999. 

Enkätundersökning

ar. 

Framgår ej. 

Beesems 

SG, 

Wittebrood 

KM, de 

Haan RJ, 

Koster RW. 

  

2014 

  

Nederlände

rna 

Cognitive 

function 

and 

quality of 

life after 

successful 

resuscitati

on from 

cardiac 

arrest. 

Prospektiv 

studie med 

kvantitativ 

ansats. 

  

  

220 patienter 

deltog. Kriterier: 

över 18 år, alla 

patienter i norra 

Holland som 

återupplivats efter 

hjärtstopp mellan 

april 2010 och juni 

2011 som skrivits 

ut levande från 

sjukhus. 

Intervju via telefon 

med validerad enkät 
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Chi-square 
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student´s t-

test, Mann-

Whitney U-

test 

 

Bremer A, 

Dahlberg 

K, 

Sandman L. 

  

2009 

  

Sverige 

To survive 

out-of-

hospital 

cardiac 

arrest: a 

search for 

meaning 

and 

coherence. 

Explorativ 

beskrivande 

kvalitativ 

studie. 

  

9st deltagare. 8 

män och 1 kvinna. 

Undersökningsgrup

pen var av 

ändamålsenligt 

urval. Kriterier: 

Personerna skulle 

vara vuxna män 

och kvinnor som 

hade överlevt 

hjärtstopp utanför 

sjukhus, innan 

intervjun skulle de 

ha varit utskriven 

från sjukhus minst 

6 månader. 

Intervjuer. Den 

första frågan 

riktades mot 

personens 

upplevelse medans 

de andra frågorna 

var öppna frågor. 

Innehållsana

lys. 
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Brännström 

M, 

Niederbach 

C, Rödin 

AC. 

  

2018 

  

Sverige 

  

Experienc

es of 

surviving 

a cardiac 

arrest after 

therapeuti

c 

hypother

mia 

treatment. 

En 

beskrivande 

kvalitativ 

design. 

7st (sex män och 

en kvinna) i ålder 

från 29 till 79 år 

deltog i studien. De 

rekryterades från 

registret på två 

sjukhus i Sverige. 

Kriterier: 

Deltagarna hade 

fått hjärtstopp 

mellan 2007 och 

2013, och alla 

behandlades med 

hypothermia. 

Intervjuer.  Innehållsana

lys. 

Geri G, 

Dumas F, 

Bonnetain 

F, 

Bougouin 

W, 

Champigne

ulle B, 

Arnaout M, 

Carli P, 

Marijon E, 

Varenne O, 

Mira JP, 

Empana JP, 

Cariou A. 

 

2017 

 

Frankrike 

Predictors 

of long-

term 

functional 

outcome 

and 

health-

related 

quality of 

life after 

out-of-

hospital 

cardiac 

arrest. 

Prospektiv 

beskrivande 

kvantitativ 

studie 

 

255 deltagare. 
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Paris som upplevt 
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överlevt. 

Intervjuer via 

telefon med hjälp 

av SF-36 enkät. 
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Clusteranaly

s, Fischer-

test, 

Kruskall-

Wallis test, 

Chi-två test, 

student´s t-

test. 

Ward’s 

linkage 

method 

Ketilsdottir 

A, 

Albertsdotti

r HR, 

Akadottir 

SH, 

Gunnarsdot

tir TJ, 

Jonsdottir 

H. 

  

2014 

The 

experience 

of sudden 

cardiac 

arrest: 

becoming 

reawakene

d to life. 

En kvalitativ 

fenomenolo

gisk studie. 

7st manliga 

deltagare i 50-54års 

åldern. Avsiktligt 

valda patienter från 

en patientlista hos 

en hjärtklinik på ett 

akutsjukhus på 

Island. Kriterier: 18 

år eller äldre, 

kunna tala, ha 

hjärtstopp utanför 

sjukhus, 

Två 

semistrukturerade 

intervjuer.  

 

Innehållsana

lys. 
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Island 

framgångsrik 

återupplivning och 

tillträde till 

sjukhus, minst 6 

månader från 

hjärtstoppet, 

hjärtstopp orsakad 

av CHD (kronisk 

hjärtsjukdom), inte 

ha implanterad 

cardioverter 

defibrillator och 

inget annat viktigt 

hälsoproblem. 

Moulaert 

VRM, van 

Heugten 

CM, 

Gorgels 

TPM, Wade 

DT, 

Verbunt JA. 

  

2017 

  

Nederlände
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After 

Survival 
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Cardiac 

Arrest: A 
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Longitudi

nal Cohort 

Study. 

Multicenter 

prospektiv 
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med slumpmässigt 

urval. 
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Överlevt mer än 
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hjärtstopp. Bo 
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deltagande sjukhus, 
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kunna holländska 

språket. Potentiella 

deltagare valdes ut 

mellan 3 till 10 

dagar efter deras 

hjärtstopp. 

Enkätundersökning. Friedman’s 

ANOVA, 

  

Wilcoxon 

rank test, 

  

Bonferroni-

korrigering 

Nichol G, 

Guffey D, 

Stiell IG, 

Leroux B, 

Cheskes S, 

Idris A, 

Kudenchuk 

PJ, 

Macphee 

RS, 

Wittwer L, 

Rittenberge

r JC, Rea 

TD, 

Sheehan K, 

Post-

discharge 

outcomes 

after 

resuscitati

on from 

out-of-

hospital 

cardiac 

arrest: A 

ROC 

PRIMED 

substudy. 

Prospektiv 

kohort sub-

studie med 

kvantitativ 

ansats. 

 

644st deltagare 

med icke-

slumpmässigt 

urval. 

Kriterier: 

Behandlats för 

hjärtstopp och 

överlevde 

sjukhusvistelsen. 

Enkätundersökning 

via telefon. 

 

Multiple 

imputation,  

 

Inverse-

probability 

weighting. 
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Rac VE, 

Raina K, 

Gorman K, 

Aufderheid

e T. 

  

2015 

  

USA 

Pachys G, 

Kaufman 

N, Bdolah-

Abram T, 

Kark JD, 

Einav S. 

  

2014 

  

Israel 

Predictors 

of long-

term 

survival 

after out-

of-

hospital 

cardiac 

arrest: the 

impact of 

Activities 

of 

DailyLivi

ng and 

Cerebral 

Performan

ce 

Category 

scores. 

Prospektiv 

kvantitativ 

studie. 

52st deltagare. 

Kriterier: alla 

patienter som var 

över 18 år och hade 

upplevt ett 

hjärtstopp utanför 

sjukhus i 

jerusalems distrikt 

under 2008-2009. 

Intervjuer  The paired 

Wilcoxon 

test, 

Spearmans 

rangkorrelati

on, 

Cox-

regression. 

Palacios-

Ceña D, 

Losa-

Iglesias 

ME, 

Salvadores-

Fuentes P, 

Fernández-

de-las-

Peñas C. 

  

2011 

  

Sudden 

cardiac 

death: the 

perspectiv

es of 

Spanish 

survivors. 

En kvalitativ 

fenomenolo

gisk studie. 

  

Målmedveten 

insamling och 

snöbollsteknik. 9st 

deltagare. (4 

kvinnor och 5 

män). Kriterier: 

spanska 

medborgare, 18 år, 

återhämtat sig från 

hjärtstoppet utan 

funktionsnedsättnin

g, därmed kunna 

kommunicera 

verbalt. Variation i 

Ostrukturerade 

intervjuer antingen 

digitalt eller på 

papper. 

  

  

Innehållsana

lys. 
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Spanien deltagarnas 

bakgrund var 

önskvärt. 

Saarinen S, 

Kämäräinen 

A, Silfvast 

T, Yli-

Hankala A, 

Virkkunen I 

  

2012 

  

Finland 

Pulseless 

electrical 

activity 

and 

successful 

out-of-

hospital 

resuscitati

on - long-

term 

survival 

and 

quality of 

life: an 

observatio

nal cohort 

study. 

Retrospektiv 

kvantitativ 

studie.  

7 deltagare. 

Kriterier: över 

18år, som 

återupplivats från 

hjärtstopp från 

augusti 2001 och 

mars 2003 i tre 

stadsområden i 

Finland. 

Enkätundersökning. Chi-Square 

test. 

  

Uren A, 

Galdas P. 

  

2015 

  

Storbritanni

en 

The 

experience

s of male 

sudden 

cardiac 

arrest 

survivors 

and their 

partners: a 

gender 

analysis. 

Innovativ 

beskrivande 

kvalitativ 

studie. 

7st deltagare. 

Personerna var 

ändamålsenligt 

utvalda, sju män 

som överlevt 

hjärtstopp. 

Kriterier: 

personerna skulle 

vara män, 19 år 

eller äldre, kunna 

prata flytande 

engelska och det 

skulle vara deras 

första upplevda 

hjärtstopp. 

hjärtstoppet skulle 

inte vara äldre än 

24 månader. 

Semistrukturerade 

intervjuer, öppna 

frågor ställdes 

utifrån en guide. 

Innehållsana

lys.  
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Wachelder 

EM, 

Moulaert 

VR, van 

Heugten C, 

Verbunt JA, 

Bekkers 

SC, Wade 

DT. 

  

2009 

  

Nederlände

rna 

Life after 

survival: 

long-term 

daily 

functionin

g and 

quality of 

life after 

an out-of-

hospital 

cardiac 

arrest. 

En 

retrospektiv 

beskrivande 

kvantitativ 

kohortstudie 

63st deltagare. 

Kriterier: 

Nederländerna 

mellan januari 

2001 och december 

2006. Deltagarna 

var överlevarna 

efter ett hjärtstopp, 

18år, tillräcklig 

kunskap om det 

nederländska 

språket. 

Enkätundersökning.  Spearmans 

rangkorrelati

on,  

 

Multipel 

linjär 

regression.  

Wallin E, 

Larsson IM, 

Rubertsson 

S, 

Kristofferzo

n ML. 

  

2014 

  

Sverige 

Cardiac 

arrest and 

hypother

mia 

treatment-

-function 

and life 

satisfactio

n among 

survivors 

in the first 

6 months. 

Prospektiv 

beskrivande 

kvantitativ 

studie. 

45 deltagare. 

Kriterier för 

uppföljningsstudie

n var att personerna 

skulle kunna prata 

och förstå Svenska 

samt att de skulle 

kunna svara på 

enkäterna. 

Enkätundersökning. 

(Barthel index), 

kognitiv funktion 

(mini metal state 

examination), 

tillfredsställelse 

med livet (LiSat-

11). 

Wilcoxon 

signed rank 

test, 

Friedman´s 

test,  

Mann 

Whitney U-

test, Chi-

square test,  

Fisher´s 

exact test. 
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Tabell 3. 

Presenterar resultatets artiklar med författare, titel, syfte samt resultat.  

Författare Syfte Resultat 

Andersson AE, Rosén 

H, Sunnerhagen KS. 

Att beskriva överlevnaden och 

orsaker till död efter 

hjärtstillestånd och 

livssituationen hos långsiktiga 

överlevande efter hjärtstillestånd. 

Sammantaget var deltagarna nöjda 

med sin livssituation och livskvalite. 

Ingen depression, posttraumatisk 

stresstörning eller ångestsyndrom 

hittades. 

Beesems SG, 

Wittebrood KM, de 

Haan RJ, Koster RW. 

Syftet med denna studie var att 

(a) bedöma den neurokognitiva 

funktion och livskvalitet för 

patienterna, inom tidsramen 6-12 

månader efter hjärtstillestånd. (b) 

Att bedöma inverkan på 

vårdgivaren.(c) Att undersöka 

förhållandet mellan patienternas 

OPC- och CPC-poäng vid 

utskrivning och deras nivå av 

funktionell självständighet och 

kognitiv funktion vid 

uppföljning. 

Mindre än hälften av patienterna ansåg 

sig ha bra livskvalité vad gällde den 

fysiska delen av livet. 90% av 

patienterna ansåg sig ha bra livskvalité 

gällande den mentala delen av livet. 

Vid jämförelse med en referensgrupp 

fanns ingen signifikant skillnad mellan 

undersökningsgruppen och 

referensgruppen varken gällande det 

fysiska eller mentala. 

Ungefär 80% av patienterna var 

självständiga i vardagen.  

Bremer A, Dahlberg 

K, Sandman L. 

Syftet är att beskriva patienters 

erfarenheter av att överleva 

hjärtstopp utanför sjukhus, med 

fokus på hur detta påverkat deras 

välbefinnande över tid. 

Undersökningsresultaten visar 

deltagarnas känslomässiga behov och 

ett behov för vårdpersonal att stödja 

dem när de försöker få förståelse om 

vad som har hänt dem. Detta för att 

kunna hantera vardagen. Resultatet 

visar även att deltagarna på grund av 

minnesförlust känner en saknad av 

sammanhang, vilket gör att de i livet 

söker efter sammanhang. Deltagarna 

känner ångest och påverkan på 

framtiden samt hade delade meningar 

om livskvalitén blivit bättre eller 

sämre. 
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Brännström M, 

Niederbach C, Rödin 

AC. 

Denna studie syftar till att 

beskriva människors erfarenheter 

av att överleva ett hjärtstopp efter 

behandling med terapeutisk 

hypotermi. 

Resultatet visar att deltagarna levde 

med en rädsla efter hjärtstoppet för att 

det ska hända igen. De visar även att 

de var viktigt att träna upp sig för att 

komma tillbaka i vardagen och att 

vissa deltagare flyttade från huset till 

lägenhet för att underlätta det dagliga 

livet.    

Geri G, Dumas F, 

Bonnetain F, 

Bougouin W, 

Champigneulle B, 

Arnaout M, Carli P, 

Marijon E, Varenne 

O, Mira JP, Empana 

JP, Cariou A. 

1: Att utvärdera den långsiktiga 

livskvalitén av att överleva 

hjärtstopp och jämföra det med 

en matchande kontrollgrupp från 

den allmänna befolkningen med 

hänsyn till nivån av neurologisk 

återhämtning. 2: Att identifierade 

faktorer som hör samman med en 

bättre långsiktig livskvalité. 3: 

Att bland överlevande med 

uppenbar fullständig neurologisk 

återhämtning, söka efter olika 

mönster av långsiktig livskvalité 

med hjälp av en gruppanalys. 

Vid utskrivning hade 67,8% samma 

funktion som tidigare och kunde leva 

som tidigare, 29,4% hade tillräcklig 

social funktion för att kunna arbeta och 

klara sin ADL. Vid tillfället av 

intervjuerna hade 87% samma 

funktion som innan hjärtstoppet och 

10,2% tillräcklig social funktion för att 

kunna arbeta och klara sin ADL. De 

flesta hade självständighet som 

tidigare att klara sina dagliga 

aktiviteter. Vid jämförelse med en 

referensgrupp fanns ingen skillnad 

gällande den fyskiska eller mentala 

hälsan.  

  

Ketilsdottir A, 

Albertsdottir HR, 

Akadottir SH, 

Gunnarsdottir TJ, 

Jonsdottir H. 

Att beskriva överlevandes 

erfarenheter efter plötsligt 

hjärtstopp och återupplivning för 

att få kunskap om detta för att 

kunna se de överlevandes behov 

och problem. 

Deltagarna kände sig osäker efter 

utskrivning från sjukhuset, rädsla för 

att det ska hända igen vilket 

begränsade vissa aktiviteter i det 

vardagliga livet. Nedsatthet gällande 

fysisk funktion gjorde att vardagliga 

aktiviteter blev en större utmaning. 
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Moulaert VRM, van 

Heugten CM, Gorgels 

TPM, Wade DT, 

Verbunt JA. 

Att undersöka 1 års utfall och 

mönstret av återhämtning efter 

att ha överlevt ett hjärtstopp. 

Efter 1 år var både ångest och 

depression närvarande hos 15% 

överlevande, 28% hade 

posttraumatiska stressproblem och 

52% svår utmattning. Av de som 

tidigare arbetade hade 72% återgått till 

jobbet. Mest återhämtning av 

livskvalitet inträffade inom de första 3 

månaderna, med ytterligare 

förbättringar på vissa områden 

förekom upp till 12 månader. 

Resultatet på FAI (Frenchay Activities 

Index) och CIQ (Community 

Integration Questionnaire) var i 

genomsnitt 96% respektive 92% av 

prearrestvärdena. 

Nichol G, Guffey D, 

Stiell IG, Leroux B, 

Cheskes S, Idris A, 

Kudenchuk PJ, 

Macphee RS, Wittwer 

L, Rittenberger JC, 

Rea TD, Sheehan K, 

Rac VE, Raina K, 

Gorman K, 

Aufderheide T. 

Syftet är att utvärdera överlevnad 

av hjärtstopp utanför sjukhus 

gällande kognition, funktionell 

status, hälsorelaterad livskvalitet 

och depression som funktion av 

patient- och akutmedicinska 

(EMS) faktorer. 

Ingen, mild eller måttlig försämring av 

deltagarnas hälsa eller depression. De 

flesta av deltagarna uppgav sig ha en 

bra livskvalité, ändock hade en 

minioritet svår nedsättning i 

livskvalité. 

Pachys G, Kaufman 

N, Bdolah-Abram T, 

Kark JD, Einav S. 

Att undersöka förhållandet 

mellan neurologisk och 

funktionell status vid 

sjukhusutskrivning och 

långtidsöverlevnad efter 

hjärtstopp utanför sjukhus. 

Tre fjärdedelar av långsiktiga 

överlevande kunde leva som innan 

hjärtstoppet vid tiden för den 

långsiktiga uppföljningen. 38 av 51 

deltagare klarade sin ADL innan 

hjärtstoppet. Två tredjedelar av de 

överlevande klarade sin ADL vid 

långvarig uppföljning.  
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Palacios-Ceña D, 

Losa-Iglesias ME, 

Salvadores-Fuentes P, 

Fernández-de-las-

Peñas C. 

Syftet med denna studie var att 

undersöka livserfarenheter hos 

patienter som återupplivades 

framgångsrikt efter ett plötslig 

hjärtstopp. 

Deltagarna kände en rädsla för att det 

skulle hända igen, de blev medveten 

om döden och sin egen dödlighet.  

 

Stödgrupper och uppföljningsprogram 

var viktigt för deltagarna för att kunna 

hantera detta i vardagen. Att dela 

erfarenheter med någon som varit med 

om samma sak var även detta viktigt. 

Saarinen S, 

Kämäräinen A, 

Silfvast T, Yli-

Hankala A, Virkkunen 

I. 

Syftet med studien var att 

utvärdera det långsiktiga 

resultatet av patienter som 

framgångsrikt återupplivades 

från hjärtstopp utanför sjukhus 

med initial pulslös elektrisk 

aktivitet (PEA), eftersom det 

långsiktiga resultatet av dessa 

patienter är okänt. 

5 av de 7 patienterna lever ett år efter 

återupplivning med samma 

funktionsnivå som före hjärtstoppet. 

Alla deltagare hade normal eller en 

liten nedsättning gällande synen, 

hörseln, sömnen, maten, talet och 

elimination. 

Uren A, Galdas P. Att undersöka hur manligheten 

formar upplevelserna hos män 

och deras partner efter att 

överlevt ett hjärtstopp. 

Deltagarna insåg att hjärtstoppet hade 

gjort att de hade fått nya begränsningar 

gällande fysiska aktiviteter i det 

vardagliga livet, de hade inte längre 

möjlighet att göra tunga lyft och sporta 

på samma nivå som innan. Känslor 

som ångest, osäkerhet, stress och 

förvirring var vanliga efter utskrivning 

från sjukhus. 

Wachelder EM, 

Moulaert VR, van 

Heugten C, Verbunt 

JA, Bekkers SC, 

Wade DT. 

Syftet är att undersöka hur 

mycket funktionshinder 

överlevande från hjärtstopp 

utanför sjukhuset har 1-6 år 

senare, och att utvärdera värdet 

av medicinsk behandling på lång 

sikt. 

Över 50% rapporterade svår trötthet, 

38% känslor av ångest och/ eller 

depression och 24% minskad 

livskvalitet.  
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Wallin E, Larsson IM, 

Rubertsson S, 

Kristofferzon ML. 

Att beskriva skillnader över tiden 

i fysisk och kognitiv funktion 

bland överlevande av hjärtstopp 

behandlad med hypotermi och 

undersöka de överlevandes 

livsstil 6 månader efter 

hjärtstillestånd samt 

könsskillnader. 

Resultatet mätt med CPC-poäng 

förbättrades över tiden. Efter 1 månad 

var deltagarna försämrade men de 

förbättrades över tiden i det dagliga 

livet.Vid 6 månader klassificerades 

alla deltagare ha ett bra resultat och 

deras tillfredsställelse med "livet som 

helhet" sågs som 70%. 

 

 


