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Sammanfattning  

 

Bakgrund: Ökad tillämpning av hjärt-lungräddning och användande av defibrillatorer 

har bidragit till att överlevnadsfrekvensen vid hjärtstopp har ökat. Sjuksköterskan möter 

därmed dessa personer i allt större utsträckning än tidigare i sin yrkesprofession och 

förhållningssättet kan ha betydelse för den drabbade.  

 

Syfte: Litteraturstudiens syfte var att beskriva patienters upplevelse av att överleva 

hjärtstopp samt att granska datainsamlingsmetoden i de inkluderade vetenskapliga 

artiklarna. 

 

Metod: En sammanfattning av tidigare forskning har gjorts och sex kvalitativa samt fyra 

kvantitativa vetenskapliga artiklar utgör resultatet i denna beskrivande litteraturstudie. 

 

Huvudresultat: Att överleva hjärtstopp upplevdes som en livsomvälvande händelse i 

livet. Återkommande utmaningar i vardagen var rädsla, ångest och osäkerhet. Stöd av 

vårdpersonal, familj och vänner upplevdes som viktiga komponenter för att uppleva en 

känsla av trygghet och sammanhang i tillvaron. Ytterligare ett omfattande problem var 

hjärtstoppets påverkan på minnet. Viktiga återberättare av den traumatiska händelsen 

var sjukvårdspersonal och andra personer som varit närvarande vid hjärtstoppet. Hos de 

som överlevde hjärtstoppet sågs ett behov att dela med sig av sina erfarenheter till 

personer med liknande erfarenheter. 

 

Slutsatser: Majoriteten av de som överlevt hjärtstopp upplevde det som en traumatisk 

händelse. En händelse som resulterade i känslor som osäkerhet, rädsla och ångest men 

även en tacksamhet till livet. En sjuksköterska som identifierar patientens individuella 

behov kan hjälpa patienten att uppleva en ökad känsla av hanterbarhet, meningsfullhet 

och begriplighet i den rådande livsomvälvande situationen. 

 

 

 

 

Nyckelord: Hjärtstopp, Sjuksköterska, Upplevelse, Överleva  



 

 

 

Abstract 

 

Background: Increased application of cardiopulmonary resuscitation and the use of 

defibrillators has contributed to increased cardiovascular survival rates. The nurse thus 

meets these persons to an increasing extent than before in their occupational profession 

and the attitude may have meaning to the victim. 

 

Aim: The aim of the literature study was to describe the patient's experience of 

surviving heart arrest and to review the data collection method in the included scientific 

articles. 

 

Method: A summary of previous research has been made and six qualitative and four 

quantitative scientific articles are the results of this descriptive literature study. 

 

Results: Surviving a heart arrest was experienced as a life-changing event in life. 

Recurring challenges in everyday life were fear, anxiety and insecurity. Support from 

healthcare professionals, family and friends was experienced as important components 

for experiencing a sense of security and coherence in existence. Another major problem 

was the impact of the cardiac arrest on memory. Important reporters of the traumatic 

event were healthcare professionals and other persons present at the heart arrest. In 

those who survived the heart arrest, there was a need to share their experiences with 

people with similar experiences. 

 

Conclusions: The majority of those who survived a heart arrest experienced it as a 

traumatic event. An event that resulted in feelings like insecurity, fear and anxiety but 

also a gratitude to life. A nurse who identifies the patient's individual needs can help the 

patient experience an increased sense of manageability, meaningfulness and 

comprehension in the current life-changing situation. 
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1. Introduktion 

1.1 Hjärtstopp 

Hjärtstopp är den allvarligaste komplikationen till hjärtinfarkt. Bröstsmärtor, 

allmänpåverkan, andfåddhet, arytmikänsla, yrsel samt svimningstendens är symtom vid 

hjärtsjukdom (Ericson & Ericson 2016). Hjärtstopp innebär ett hjärtstillestånd till följd 

av till exempel andningsstillestånd, vid drunkningstillbud och hjärtinfarkt. 

Hjärtstillestånd i samband med en akut hjärtinfarkt kan bero på rubbningar i hjärtats 

elektriska ledningssystem (Eikeland, Haugland & Stubberud 2011). Hjärtstopp kan 

orsaka syrebrist i hjärnan redan efter några minuter utan hjärtaktivitet. Denna syrebrist 

leder till kognitiv försämring hos ungefär hälften av de överlevande som får hjärtstopp 

utanför sjukhuset (Moulaert et al. 2011). I den akuta fasen är patienten beroende av 

närvarande personer och akutpersonal och deras bedömning av situationen (Bremer, 

Dahlberg & Sandman 2009). Interheart-studien av Yusuf et al. (2004) är en stor 

internationell studie med syfte att bedöma riskfaktorerna för hjärtsjukdomar bland 

människor i 52 olika länder. Riskfaktorerna som beskrivs är rökning, höga blodfetter, 

psykosocial stress, bukfetma, högt blodtryck och diabetes. Bra matvanor med intag av 

grönsaker och frukt samt fysisk aktivitet minskar risken och beskrivs därmed som 

friskfaktorer eftersom de bidrar till minskad risk för hjärtsjukdomar. 

  

1.2 Hjärt-lungräddning 

Vid ett hjärtstillestånd kan hjärt-lungräddning (HLR) vara livräddande. Basal hjärt-

lungräddning genomförs med extern hjärtmassage och mun mot mun-metoden 

(Eikeland, Haugland & Stubberud 2011). Larsson och Engström (2012) belyser i sin 

studie vikten av regelbunden utbildning i HLR för vårdpersonal. Detta för att hålla sig 

uppdaterade gällande de senaste evidensbaserade riktlinjerna gällande utförandet av 

HLR. Överlevnadsfrekvensen efter hjärtstopp har tack vare HLR och defibrillatorer 

ökat, vilket i sin tur leder till att sjuksköterskan kommer i kontakt med överlevande 

patienter i större utsträckning än tidigare (Forslund, Jansson, Lundblad & Söderberg 

2017). Herlitz et al. (2005) och Liu, Yang, Pirrallo, Klein & Aufderheide (2008) 

beskriver faktorer som är förknippade med ökade respektive minskade chanser till 

överlevnad bland patienter som drabbats av hjärtstopp. Faktorer som visade sig ha 

betydelse för deras överlevnad var om hjärtstoppet inträffade i hemmet, om hjärtstoppet 

bevittnades, om HLR påbörjades innan ambulansen ankom samt hur lång tid det tog för 
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ambulansen att komma till platsen. Liu et al. (2008) påpekar att patienter som befann 

sig på en allmän plats eller fick hjärtstoppet bevittnat hade dubbelt så stora chanser att 

överleva än de patienter som fick hjärtstoppet när de var ensamma i hemmet.  

  

1.3 Sjuksköterskans roll 

Hälsa, omvårdnad, människa och miljö är de fyra bärande begreppen som omvårdnaden 

präglas av. Sjuksköterskans förhållningssätt samt hur olika handlingar utförs i 

omvårdnaden har stor betydelse för patientens identitet och självrespekt (Ternestedt & 

Norberg 2014). Sjuksköterskans uppgift är att främja hälsa och förhindra ohälsa genom 

att ta tillvara på patientens friskfaktorer samt identifiera och bedöma dennes förmåga 

och resurser till egenvård (Willman 2014). Ett centralt mål i omvårdnaden är att skapa 

förutsättningar som resulterar i att patienten mår så bra som möjligt (Langius-Eklöf & 

Sundberg 2014). Strömberg (2014) påpekar att efter en lyckad återupplivning efter 

hjärtstopp behöver patienten hjälp av sjuksköterskan att bearbeta upplevelsen på ett 

individuellt anpassat sätt. Öresland och Lützén (2014) menar att det är värderingarna 

och principerna gällande upprätthållandet av patientens värdighet och integritet som styr 

etiken i vårdandet.  

 

1.4 Individuellt bemötande 

Målet inom hälso- och sjukvård är god hälsa, respekt för den unika människans 

värdighet samt respekt för alla människors lika värde. En förutsättning för att 

omvårdnaden ska kunna genomföras och utformas i samråd med patienten är att 

vårdpersonalen anpassar sin information efter den enskilde individen (Elgán & Fridlund 

2014).  I omvårdnadsvetenskapen beskrivs människan på personnivå och vikten av ett 

individuellt bemötande poängteras eftersom varje människa anses unik (Willman 2014). 

   

1.5 KASAM – Känsla av sammanhang 

Aaron Antonovsky var en känd professor i medicinsk sociologi som utvecklade en ny 

syn på hälsa och ohälsa, det salutogenetiska synsättet. Detta förhållningssätt fokuserar 

på faktorer som påverkar och skapar hälsa hos individen istället för fokus på de faktorer 

som orsakar ohälsa (Antonovsky 2005). Målet med det salutogenetiska synsättet är att 

förbättra individens välbefinnande, hälsa och livskvalité. KASAM är det bärande 

begreppet i det salutogenetiska synsättet och betyder känsla av sammanhang. Begreppet 

beskriver i vilken utsträckning individen upplever sitt liv som hanterbart, begripligt och 
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meningsfullt. Hög grad av KASAM uppnås ju mer hanterbart, begripligt och 

meningsfullt individen uppfattar och upplever sitt liv generellt. Sjuksköterskans främsta 

uppgift är inte att förändra graden av KASAM, däremot ska sjuksköterskan ha förståelse 

för människans olika förmågor och förutsättningar att hantera påfrestande situationer. 

Omvårdnaden ska anpassas så känsla av sammanhang finns i varje situation och görs så 

hanterbar, meningsfull och begriplig som möjligt (Langius-Eklöf & Sundberg 2014). 

  

1.6 Problemformulering 

Hjärtstopp är en traumatisk händelse. Tidigare forskning visar att antalet överlevande 

ökar med hjälp av ökad kunskap och användande av HLR och defibrillatorer. Även i 

situationer där hjärtstoppets följder är uppenbara kan det vara svårt att identifiera 

patientens exakta konsekvenser av händelsen. Ett behov av information gällande 

patientens upplevelse och erfarenhet av hjärtstopp finns hos sjuksköterskan eftersom 

andelen överlevande blir allt fler. Detta för att sjuksköterskan, på ett individanpassat 

sätt, ska kunna hjälpa patienten att bearbeta händelsen. 

  

1.7 Syfte och frågeställningar 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av att överleva 

hjärtstopp samt att granska datainsamlingsmetoden i de valda vetenskapliga artiklarna. 

-       Hur beskrev patienter sina upplevelser av att överleva hjärtstopp? 

-       Hur beskrevs datainsamlingsmetoderna i de valda vetenskapliga artiklarna? 

 

2. Metod 
 

2.1 Design 

En beskrivande litteraturstudie valdes som design till studien där en systematisk 

sammanfattning av tidigare forskning utförts. Enligt Polit och Beck (2017) är syftet med 

beskrivande studier att beskriva, observera och dokumentera aspekter av en situation.  

 

 

2.2 Sökstrategi 

Inför sökningarna användes ämnesordsdatabasen Svensk MeSH för att omvandla 

sökord till de passande söktermerna Heart arrest, Life change events, Out-of-Hospital 
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Cardiac Arrest, Survive, Survival och Survivors. Willman, Bahtsevani, Nilsson & 

Sandström (2016) skriver att kontroll av sökord bör göras i databasens ämnesordslista 

för bekräftelse att sökordet är korrekt inför sökningen samt att sökningarna därefter bör 

göras i olika databaser för att identifiera merparten av de relevanta studierna inför 

litteraturstudien. Inför studien gjordes därför sökningar i de två databaserna CINAHL 

och PubMed. För att kunna kombinera söktermerna gjordes sökningarna med hjälp av 

de Booleska sökoperatorerna AND och OR. Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström 

(2016) skriver att Booleska sökoperatorer separerar eller förenar söktermer på ett nästan 

matematiskt sätt vilket hjälper till att rikta sökningen mot ett avgränsat område och 

därmed ringa in den mest relevanta litteraturen. Begränsningar som Peer-reviewed, 

Linked full text, 10 år och artiklar som är tillgängliga i fulltext via Högskolan i Gävle 

användes i flertalet sökningar, vilket framgår nedan i Tabell 1. 

 

Tabell 1. Utfall av databassökningar 

Databas Begränsningar 

(limits) 

sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

Utvalda 

artiklar 

CINAHL Peer reviewed 

Linked full text  

2008-2018 

2018-08-29 

Cardiac arrest  

(fritext) AND 

Meaning of life 

(fritext) 

5 2 

PubMed HiG 

10 år 

2018-08-29 

”Out of hospital 

cardiac arrest” 

[MeSH major topic] 

AND ”Experience” 

(fritext) 

88 3 

PubMed HiG 

10 år 

2018-08-29 

”Heart arrest” 

[MeSH major topic] 

AND (Survive OR 

Survival OR 

Survivors) (fritext) 

AND ”Life change 

events” [MeSH 

major topic] 

7 5 

     Totalt 10 

 

 

2.3 Urvalskriterier 

Viktiga urvalskriterier inför urvalet av möjliga vetenskapliga artiklar till resultatet i 

föreliggande studie var att de skulle vara relevanta utifrån studiens syfte och 

frågeställningar samt att artiklarna skulle vara primärkällor. Polit och Beck (2017) 
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beskriver primärkälla som den ursprungliga rapporten som är gjord av forskaren som 

utfört studien. Syftet med den föreliggande studien var att beskriva patienters 

upplevelser av att överleva hjärtstopp och därför har vetenskapliga artiklar som 

beskriver upplevelsen av hjärtstopp ur ett patientperspektiv inkluderats. Ytterligare ett 

inklusionskriterie som använts var att patienterna skulle vara över 18 år.  

 

2.4 Urvalsprocessen av inkluderade vetenskapliga artiklar 

De kombinerade sökorden som användes vid sökningen resulterade i totalt 100 tänkbara 

artiklar. Titel och abstract lästes och artiklar som inte var primärkällor exkluderades, till 

exempel systematiska översikter av tidigare publicerade vetenskapliga artiklar. Detta 

gjorde att urvalet minskade till 46 tänkbara artiklar. Nästa steg i urvalsprocessen var att 

exkludera artiklar som beskrev tiden efter ett hjärtstopp ur ett anhörigperspektiv 

eftersom dessa inte svarade på studiens syfte. Totalt exkluderades 32 artiklar vid detta 

steg. Slutligen exkluderades även uppmärksammade dubbletter och antalet valda 

vetenskapliga artiklar till föreliggande studie uppgick till tio efter genomförd 

urvalsprocess. Nedan illustreras beskriven urvalsprocess i Figur 1.

 

Figur 1. Urvalsprocessens flöde 

2.5 Dataanalys 

De utvalda vetenskapliga artiklarna till resultatet skrevs ut i pappersformat och lästes 

enskilt. Under bearbetningen av artiklarnas innehåll gjordes anteckningar löpande samt 

kodning med nyckelord som verktyg. Likheter och skillnader mellan artiklarna 
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upptäcktes och relevant innehåll till resultatet i föreliggande studie kategoriserades 

under relevant nyckelord. Uppmärksammade likheter bidrog till att artiklar kopplades 

samman och därmed påvisade ett tänkbart resultat för aktuell studie Polit och Beck 

(2017) skriver att kodning är ett användbart verktyg för att organisera information på ett 

sätt som underlättar dataanalysen. Efter att författarna i föreliggande studie bearbetat 

artiklarna enskilt inleddes en diskussion gällande de likheter och skillnader som var och 

en kommit fram till. Dataanalysen ledde fram till de tre huvudrubrikerna; Känna döden 

nära, Emotionella utmaningar samt Behov av stöd.  I föreliggande studie ingick även 

frågeställningen gällande hur datainsamlingsmetoderna beskrevs i de valda artiklarna. 

Denna frågeställning har rubriken Metodologisk aspekt och redovisas sist i 

resultatdelen. För att svara på denna metodologiska frågeställning granskades avsnittet 

datainsamling i artikelns metod. Detta gav information om de utvalda artiklarnas val av 

datainsamlingsmetod, tidpunkt för datainsamlingen samt övriga relevanta aspekter 

gällande hur datainsamlingen genomförts. 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Grundvärden i vetenskapligt arbete är hederlighet och ärlighet. När det vetenskapliga 

arbetet avsiktligt blir förvrängt och vilseförande kallas det för oredlighet i forskningen 

(Kjellström 2017). Inget plagiat eller falsifiering har förekommit och föreliggande 

studie har gjorts med strävan efter objektivitet. All använd information har med stor 

noggrannhet refererats till den ursprungliga primärkällan. 

 

3. Resultat 

I föreliggande studie granskades tio vetenskapliga artiklar. Dessa utgör studiens resultat 

och en detaljerad översikt av artiklarna redovisas i bilaga 1 och 2 samt har markerats 

med asterisksymbolen * i referenslistan. Resultatet har redovisats i löpande text med 

hjälp av tre huvudrubriker som växte fram under analysprocessen. De aktuella 

huvudrubrikerna är; Känna döden nära, Emotionella utmaningar samt Behov av stöd. 

Vardera huvudrubrik har tilldelats tillhörande underrubriker vilket tydliggörs nedan i 

Figur 2. I resultatets senare del har även den metodologiska aspekten gällande de valda 

vetenskapliga artiklarnas datainsamlingsmetod granskats och redovisats med den 

tillhörande rubriken Metodologisk aspekt.  
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Figur 2. Resultatets struktur 

 

3.1 Känna döden nära 

3.1.1 Hjärtstoppet inträffar 

Studier visar olika upplevelser av symtom tiden innan hjärtstoppet, exempelvis 

halsbränna och minskad uthållighet. Gemensamt var att symtomen fick deltagarna i 

studierna att känna sig illa till mods (Forslund, Zingmark, Jansson, Lundblad & 

Söderberg 2014; Ketilsdottir, Alvertsdottir, Akadottir, Gunnarsdottir & Jonsdottir 

2013). Ketilsdottir et al. (2014) menar i sin studie att trots upplevda symtom en tid 

innan hjärtstoppet inträffade uppsökte deltagarna inte sjukhuset. De ville leva upp till 

idealet att vara en stark individ som klarar sig själv och inte störa hälso- och 

sjukvårdspersonalen för sina diffusa symtom. Hjärtstoppet upplevdes som en plötslig, 

oväntad och hotfull händelse där känsla av kontrollförlust var oundvikligt (Bremer, 

Dahlberg & Sandman 2009; Forslund et al. 2014). Den plötsliga och överraskande 

händelsen av att ha upplevt döden på nära håll var total och under den akuta fasen 

förnekade deltagarna i studien detta livshot. Under denna akuta fas blev tankarna 

suddiga, vilket gjorde minnena kring hjärtstoppet orealistiska för den drabbade. Trots 

denna förvirring användes logiskt tänkande kring händelsen av studiens deltagare för att 

försöka återfå den förlorade kontrollen som hjärtstoppet medförde (Bremer, Dahlberg & 

Sandman 2009). 
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3.2 Emotionella utmaningar 

3.2.1 Rädsla, ångest och osäkerhet 

I flera studier framkommer rädsla och ångest som stora utmaningar för de som drabbats 

av hjärtstopp (Bremer, Dahlberg & Sandman 2009; Lilja et al. 2015; Palacios-Ceña, 

Losa-Iglesias, Salvadores-Fuentes & Fernández-de-las-Peñas 2011). Palacios-Ceña et 

al. (2011) skriver att rädslan över att drabbas av ytterligare ett hjärtstopp blev en börda 

för den drabbade. Denna rädsla påverkade deras vardag negativt i stor utsträckning, 

exempelvis deras prestation på arbetet, förhållandet till partnern samt förmågan att ta 

hand om sina barn. Rädslan och ångesten genomsyrade därmed deras vardag och 

deltagarna i studien upplevde denna börda förlamande. En önskan om att 

vårdpersonalen tillhandahöll strategier för hur de skulle klara av sin osäkerhet gällande 

döden fanns hos deltagarna i studien. När sjuksköterskorna däremot undvek detta ämne 

resulterade det till ökad oro bland deltagarna i studien. Lilja et al. (2015) menar att 

ångest upplevdes i större utsträckning bland kvinnor än bland män som drabbades av 

hjärtstopp. Ångesten hos de som överlevt händelsen var associerade till kognitiva 

problem samt minskad livskvalité. Sex månader efter hjärtstoppet rapporterade 25% av 

deltagarna i studien ångest och/eller depression. Känsla av osäkerhet gällande kroppens 

fysiska förmåga efter ett hjärtstopp beskrivs i flera studier (Bremer, Dahlberg & 

Sandman 2009; Ketilsdottir et al. 2013; Palacios-Ceña et al. 2011). Ketilsdottir et al. 

(2013) skriver att osäkerheten gjorde att den drabbade hade med sig sin mobil för att ha 

möjligheten att ringa efter hjälp om kroppen sviker samt såg till att kontrollera sitt 

blodtryck regelbundet för att minska känslan av osäkerhet. Författaren Palacios-Ceña et 

al. (2011) menar i sin studie att kvinnor efter hjärtstoppet känt sig osäkra på kroppens 

förmåga att klara av en graviditet. Bremer, Dahlberg och Sandman (2009) skriver om 

medvetenheten över att vara sårbar som resulterade i en känsla av existentiell osäkerhet 

samt att vardagen påverkades av vetenskapen om att livet plötsligt kunde avbrytas. 

Denna osäkerhet och tvivel gällande kroppens förmåga bidrog till passivitet och en mer 

försiktig livsstil bland de personer som överlevt hjärtstopp. 

 

3.2.2 Meningssökande och copingstrategi 

Flera studier visar att majoriteten som drabbats av hjärtstopp sökte efter meningar och 

förklaringar till varför just de drabbats av denna traumatiska händelse. Gemensamt för 

dessa var också att de fick ökade insikter om livet och kände en tacksamhet över sin 
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överlevnad (Bremer, Dahlberg & Sandman 2009; Brännström, Niederbach & Rödin 

2017; Forslund, Jansson, Lundblad & Söderberg 2017; Forslund et al. 2014). Bremer, 

Dahlberg och Sandman (2009) menar i sin studie att meningssökande bland studiens 

deltagare bidrog till nya uppfattningar gällande varför de överlevt hjärtstoppet. Detta 

resulterade i glädje och tacksamhet till det fortsatta livet hos de drabbade. Ökad insikt 

ledde till glädjande upptäckter och upplevelse av hot reducerades genom att söka efter 

mening och hopp. Copingstrategin som de drabbade använde sig av var att hitta 

förståelse av det förflutna, nutiden och framtiden från ett nytt perspektiv. Forslund et al. 

(2017) skriver att de som drabbats av hjärtstoppet lärde sig att leva med sina nya 

förutsättningar och vårdade livet genom att ta en dag i taget. Forslund et al. (2014) 

belyser i sin studie att deltagarna som överlevt hjärtstopp började njuta av livet i större 

utsträckning än tidigare eftersom de nu blivit medvetna om att livet inte är för alltid. 

Klemenc-Ketis (2011) skriver däremot i sin studie att livsförändringarna hos deltagarna 

inte ansågs vara omfattande. En måttlig förändring sågs dock inom det sociala området; 

förändringar som ökad förståelse och förmåga att lyssna på andra påvisades i studien. 

Wachelder et al. (2016); Wallin, Larsson, Rubertsson & Kristofferzon (2013) och 

Klemenc-Ketis (2011) beskriver i sina studier att desto längre tid som går efter 

hjärtstoppet desto högre nivå av mening och tillfredsställelse med livet upplevde 

deltagarna. Wallin et al. (2013) rapporterar att 70% av deltagarna i deras studie var 

nöjda med livet som helhet sex månader efter hjärtstoppet.  

 

3.3 Behov av stöd 

3.3.1 Känsla av ensamhet  

Upplevelse av ensamhet beskrivs i flera studier (Bremer, Dahlberg & Sandman 2009; 

Brännström, Niederbach & Rödin 2017; Ketilsdottir et al. 2014; Palacios-Ceña et al. 

2011). Enligt Bremer, Dahlberg och Sandman (2009) var de sociala relationerna viktiga 

för att deltagarna i studien skulle känna sig som en egen identitet med känsla av 

sammanhang. Deltagarna i studien upplevde att deras relationer med vänner och familj 

bidrog till känslan av en tillfredsställande tillvaro. Brännström, Niederbach och Rödin 

(2017) menar att deltagarna upplevde sällskap av vårdpersonal, familj och vänner som 

en trygghet. I samma studie poängterade deltagarna vikten av att ha ett fotografi av sina 

familjemedlemmar placerad på en synlig plats i sjukhusrummet eftersom detta hade 

betydelse för deras återhämtning. I studien av Ketilsdottir et al. (2014) beskriver 
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deltagarna att de upplevde ett behov av att dela sina erfarenheter i en grupp där 

individerna delar liknande upplevelser. Studiens deltagare uppgav också att de vid 

hemkomsten från sjukhuset önskat mer stöd från sjukvårdspersonalen, exempelvis 

telefonsamtal från en sjuksköterska som ringde för att höra efter om allt var bra. 

Palacios-Ceña et al. (2011) menar att en anledning till känsla av ensamhet för studiens 

deltagare var svårigheten att hitta personer med jämförbara erfarenheter. Ytterligare en 

anledning till denna upplevelse av ensamhet var enligt deltagare i studien att de kände 

sig bortglömda av sjukhuspersonalen vid sin hemkomst från sjukhuset eftersom den 

regelbundna kontakten då upphörde. I studien framkom även tankar gällande att med 

hjälp av påhittade symtom få komma tillbaka till sjukhusmiljön igen.  

 

3.3.2 Minnespåverkan 

Flera studier påvisar att hjärtstoppet påverkade minnet hos deltagarna i studierna 

(Bremer, Dahlberg & Sandman 2009; Brännström, Niederbach & Rödin 2017; Forslund 

et al. 2014; Forslund et al. 2017; Ketilsdottir et al. 2014). Vid hjärtstoppet uppstod en 

mer eller mindre omfattande minneslucka för samtliga deltagare. Majoriteten av 

deltagarna i studierna uppgav ett behov av att fylla denna minneslucka för att livet 

skulle bli sammanhängande och för att skapa en bild av den traumatiska händelsen 

(Bremer, Dahlberg & Sandman 2009; Brännström, Niederbach & Rödin 2017; Forslund 

et al. 2014; Forslund et al. 2017). Brännström, Niederbach och Rödin (2017) menar att 

journaler och dagböcker från släktingar och sjukvårdspersonal hjälpte deltagarna att 

fylla minnesluckan. Forslund et al. (2014) påpekar vikten av att få händelsen 

återberättad av personer som varit närvarande vid hjärtstoppet. Minnets påverkan av 

hjärtstoppet över tid beskrivs av Ketilsdottir et al. (2014) och Forslund et al. (2017). 

Ketilsdottir et al. (2014) menar att minnet förbättrades med tiden medan Forslund et al. 

(2017) menar att märkbara problem upplevdes desto längre tid som passerade efter 

hjärtstoppet, exempelvis vid konversationer då deltagarna uppgav i studien att de 

plötsligt glömde orden vilket resulterade i skamsenhet och ilska. 
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3.4 Metodologisk aspekt 

3.4.1 Datainsamlingsmetod 

Resultatet i föreliggande litteraturstudie inkluderar såväl kvalitativa som kvantitativa 

vetenskapliga artiklar. Datainsamlingsmetoden har granskats i samtliga tio artiklar. De 

sex kvalitativa artiklarna har använt sig av intervjuer som insamlingsmetod (Bremer, 

Dahlberg & Sandman 2009; Brännström, Niederbach & Rödin 2017; Forslund et al. 

2014; Forslund et al. 2017; Ketilsdottir et al. 2014; Palacios-Ceña et al. 2011). För att 

uppmuntra till berättelse användes öppna frågor under intervjuerna (Bremer, Dahlberg 

& Sandman 2009; Brännström, Niederbach & Rödin 2017; Forslund et al. 2014; 

Forslund et al. 2017; Palacios-Ceña et al. 2011). Ketilsdottir et al. (2014) använde sig av 

en inledande ramfråga under samtliga intervjuer i studien. En av de kvalitativa 

artiklarna uppger inte intervjuernas längd (Palacios-Ceña et al. 2011), medan övriga fem 

hade en variation på 20 till 110 minuter på sina intervjuer (Bremer, Dahlberg & 

Sandman 2009; Brännström, Niederbach & Rödin 2017; Forslund et al. 2014; Forslund 

et al. 2017; Ketilsdottir et al. 2014). Majoriteten av intervjuerna utfördes i deltagarens 

hem (Bremer, Dahlberg & Sandman 2009; Brännström, Niederbach & Rödin 2017; 

Forslund et al. 2014; Forslund et al. 2017). De kvantitativa artiklarna i den föreliggande 

studiens resultat har använt sig av frågeformulär som datainsamlingsmetod (Klemenc-

Ketis 2011; Lilja et al. 2015; Wachelder et al. 2016; Wallin et al. 2013). En stor 

spridning sågs i artiklarna gällande tidpunkten för datainsamlingen. Spridningen hos 

deltagarna varierade från 1 månad till 15 år efter hjärtstoppet (Bremer, Dahlberg & 

Sandman 2009; Brännström, Niederbach & Rödin 2017; Forslund et al. 2017; 

Ketilsdottir et al. 2014; Klemenc-Ketis 2011; Lilja et al. 2015; Wachelder et al. 2016; 

Wallin et al. 2013). Majoriteten av artiklarnas datainsamling har ägt rum i Sverige 

(Bremer, Dahlberg & Sandman 2009; Brännström, Niederbach & Rödin 2017; Forslund 

et al. 2014; Forslund et al. 2017; Lilja et al. 2015; Wallin et al. 2013). 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Majoriteten av alla som drabbades av hjärtstopp upplevde det som en livsomvälvande 

händelse i deras liv. Rädsla, ångest och osäkerhet var återkommande utmaningar i 

vardagen för de drabbade och ett behov fanns av att få stöd från vårdpersonalen med 



 

12 

 

strategier för att hantera osäkerheten gällande kroppens fysiska begränsningar samt 

rädslan för döden. En förändrad livssyn, meningssökande och tacksamhet över sin 

överlevnad var också tydliga inslag hos deltagarna. För att uppleva trygghet och känsla 

av sammanhang var sällskap av vårdpersonal, familj och vänner viktigt. Behov av att 

dela med sig av händelsen till personer med liknande erfarenheter påvisades. 

Minnespåverkan var ett omfattande problem hos majoriteten av de drabbade då 

minnesbortfall kring händelsen samt nedsatt minnesfunktion tiden efter hjärtstoppet 

rapporterades. Sjukvårdspersonal samt andra personer som varit närvarande under 

händelsen beskrevs som viktiga återberättare av den traumatiska händelsen.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

Vad är det som gör att vissa människor upplever hälsa trots svåra påfrestningar? 

Antonovskys svar på den frågan är att människans motståndskraft är beroende av 

upplevelse av meningsfullhet, begriplighet samt hanterbarhet i tillvaron. Högre värden 

på dessa tre komponenter leder till en högre känsla av sammanhang, KASAM, för 

individen (Antonovsky 2005). Författarna i den aktuella litteraturstudien anser att 

överlevandet av hjärtstopp innebär en stor påfrestning i livet för överlevarna. 

Antonovskys tes är ett bra verktyg för att uppnå ett optimalt välbefinnande och en god 

hälsa. Vikten av välbefinnande och en god hälsa styrks även i en artikel skriven av 

Nygren et al. (2005) där de poängterar att en god mental hälsa hjälper personer, oavsett 

ålder, att klara av svåra händelser i livet.  

 

4.2.1 Känna döden nära 

Litteraturstudiens resultat påvisar olika upplevelser av symtom hos deltagarna men med 

en liknande känsla av att vara illa till mods tiden innan hjärtstoppet inträffade (Forslund 

et al. 2014; Ketilsdottir et al. 2014). Det framkommer även i resultatet att vissa 

deltagare inte uppsökte sjukhus trots sina upplevda symtom, detta eftersom de hade en 

vilja att klara sig själva (Ketilsdottir et al. 2014). Författarna i föreliggande studie anser 

att symtomen inte ska nonchaleras eftersom ett hjärtstopp kräver snabbt 

omhändertagande av vårdpersonal. Forslund et al. (2017), Herlitz et al. (2005) och Liu 

et al. (2008) skriver att HLR och defibrillatorer har bidragit till ökad överlevnad bland 

personer som drabbats av hjärtstopp. Liu et al. (2008) påpekar att chanserna att överleva 

hjärtstopp halverades om hjärtstoppet inträffade i ensamhet. Bremer, Dahlberg och 
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Sandman (2009) menar att det plötsliga och oväntade hjärtstoppet bidrog till en känsla 

av kontrollförlust. För att återfå denna förlorade kontroll använde sig deltagaren av 

logiskt tänkande kring händelsen vilket resulterade i en känsla av begriplighet. 

Antonovsky (2005) menar att begriplighet är i vilken utsträckning yttre och inre stimuli 

upplevs som förnuftsmässigt hanterbara för individen.   

 

4.2.2 Emotionella utmaningar 

Majoriteten av de personer som överlevt hjärtstopp påverkades emotionellt av känslor 

som rädsla, ångest, osäkerhet (Bremer, Dahlberg & Sandman 2009; Ketilsdottir et al. 

2016; Lilja et al. 2015; Palacios-Ceña et al. 2011). Resultatet i den aktuella 

litteraturstudien påvisar att rädslan och osäkerheten blev en förlamande börda som 

påverkade vardagen negativt. Deltagarna önskade därför att vårdpersonalen 

tillhandahöll strategier för hur de ska hantera sin osäkerhet gällande döden (Palacios-

Ceña et al. 2011). Litteraturstudiens författare menar att det är av stor betydelse att hitta 

en strategi som hjälper till att hantera svåra händelser i livet för att få vardagen att 

fungera. Detta styrks av Antonovsky (2005) som menar att en känsla av hög grad av 

hanterbarhet resulterar i att individen inte upplever livet orättvist samt känner sig som 

ett offer för dess omständigheter. Lilja et al. (2015) lyfter fram att den drabbades känsla 

av ångest var förknippat med minskad livskvalitet samt kognitiva problem. Detta styrks 

även av Boyce-van der Wal et al. (2015) som belyser att den drabbades kognitiva 

problem till följd av hjärtstoppet var associerade med minskad livskvalité. 

Meningssökande och ökad insikt om livet rapporteras som copingstrategi bland 

deltagarna i flera studier (Bremer, Dahlberg & Sandman 2009; Brännström, Niederbach 

& Rödin 2017; Forslund et al. 2017; Forslund et al. 2014). Författarna i aktuell 

litteraturstudie anser att copingstrategier är av betydelse för att finna mening när livet 

tar en oväntad vändning. Aristidou, Vouzavali, Karanikola, Lambrinou & 

Papathanassoglou (2018) styrker detta i tidigare forskning då de påpekar vikten av att de 

drabbade omvärderade livet samt granskade sin tidigare livsstil för att återfå ett 

meningsfullt liv efter hjärtstoppet. Antonovsky (2005) menar att meningsfullhet är en av 

de tre centrala komponenterna i KASAM och har betydelse för i vilken omfattning livet 

uppfattas ha en känslomässig innebörd för individen.   
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4.2.3 Behov av stöd  

I föreliggande studies resultat framkommer det att det fanns ett behov av stöd från 

personer med liknande erfarenheter samt utökat stöd av sjukhuspersonalen även efter 

utskrivningen från sjukhuset (Ketilsdottir et al. 2014; Palacios-Ceña et al. 2011). Känsla 

av ensamhet beskrivs i flera studier (Bremer, Dahlberg & Sandman 2009; Brännström, 

Niederbach & Rödin 2017; Ketilsdottir et al. 2014; Palacios-Ceña et al 2011). Sällskap 

av vårdpersonalen, familjen och vännerna bidrog till trygghet (Brännström, Niederbach 

& Rödin 2017). Författarna i aktuell studie antar utifrån detta resultat att sjukvårdens 

evidensbaserade riktlinjer avseende uppföljning efter ett hjärtstopp borde ses över 

eftersom ett uttalat behov av stöd finns exempelvis gällande samtalsgrupp med personer 

som delar liknande erfarenheter. Den aktuella studiens resultat visar även att familjen 

och vännerna var av betydelse för deltagaren och därför menar författarna av aktuell 

litteraturstudie att riktlinjer för att stödja dem också är till fördel i 

återhämtningsprocessen. Tidigare forskning visar att mer än hälften av sjukhusen i 

Sverige saknar lokala riktlinjer gällande omvårdnaden efter hjärtstopp. Mindre än 

hälften, 41 %, av landets sjukhus har som rutin att bjuda in familjemedlemmar till 

uppföljning efter händelsen (Israelsson, Lilja, Bremer, Stevenson-Ågren & Årestedt 

2016). I föreliggande studies resultat framkommer även en påverkan på minnet hos 

deltagare som överlevt hjärtstopp (Bremer, Dahlberg & Sandman 2009; Brännström, 

Niederbach & Rödin 2017; Forslund et al. 2014; Forslund et al. 2017; Ketilsdottir et al. 

2014). För samtliga deltagare uppstod en minneslucka kring händelsen. Ett behov av att 

fylla denna minneslucka belystes av majoriteten av deltagarna för att livet skulle bli 

sammanhängande (Bremer, Dahlberg & Sandman 2009; Brännström, Niederbach & 

Rödin 2017; Forslund et al. 2014; Forslund et al. 2017). Antonovsky (2005) menar att 

begriplighet formas av ett ordnat och tydligt sammanhang av inre och yttre stimuli vid 

svåra händelser och situationer. Anhöriga till de drabbade beskrev i tidigare studier att 

märkbara förändringar efter hjärtstoppet var minnesbortfall vid händelsen och tiden 

strax innan samt en allmän påverkan på korttidsminnet (Larsson, Wallin, Rubertsson & 

Kristofferzon 2012). Resultatet i föreliggande studie visar att det fanns en önskan hos 

den drabbade att få händelsen återberättad av de personer som var med vid hjärtstoppet 

Forslund et al. (2014).  
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4.3 Metodologisk aspekt utifrån datainsamlingsmetod 

I resultatet har tio vetenskapliga artiklar använts, sex kvalitativa samt fyra kvantitativa. 

De kvalitativa artiklarna använde sig av enskilda intervjuer som datainsamlingsmetod 

(Bremer, Dahlberg & Sandman 2009; Brännström, Niederbach & Rödin 2017; Forslund 

et al. 2014; Forslund et al. 2017; Ketilsdottir et al. 2014; Palacios-Ceña et al. 2011). 

Polit och Beck (2017) menar att fördelarna med intervjuer är en högre svarsfrekvens, 

större möjlighet att delta för de flesta människor samt att intervjuer ger ett rikare 

innehåll i jämförelse med enkätundersökningar. Nackdelar som lyfts upp gällande 

intervjuer som datainsamlingsmetod är den höga kostnaden, den stora tidsåtgången samt 

risken för bias i och med interaktionen mellan respondent och intervjuare kan påverka 

svaren. Författarna i aktuell studie anser att intervju i fokusgrupp hade kunnat användas 

för att spara tid och pengar. Polit och Beck (2017) beskriver intervju i fokusgrupp som 

en datainsamlingsmetod där många åsikter framkommer på kort tid och att det kan vara 

lättare för deltagarna att uttrycka sina åsikter i en grupp individer med liknande 

erfarenheter. Nackdelen som Polit och Beck (2017) poängterar är att vissa individer kan 

känna sig obekväma att prata i grupp och därför finns risk att de inte delar med sig av 

sina erfarenheter. Majoriteten av intervjuerna i de kvalitativa artiklarna som utgör 

aktuell litteraturstudies resultat ägde rum i deltagarens hem (Bremer, Dahlberg & 

Sandman 2009; Brännström, Niederbach & Rödin 2017; Forslund et al. 2014; Forslund 

et al. 2017). Forskaren föredrar oftast att utföra intervjun i hemmet eftersom detta ger en 

möjlighet att observera deltagarens hem. När intervjun äger rum på annan plats är det av 

stor vikt att den valda platsen erbjuder integritet och i den mån det går undvika att bli 

avbrutna (Polit & Beck 2017). Resterande fyra kvantitativa artiklarna i den aktuella 

studiens resultat använde sig av frågeformulär som datainsamlingsmetod med stor 

spridning gällande tidpunkten för insamlingen. Polit och Beck (2017) skriver att 

frågeformulär erbjuder möjligheten till att vara helt anonym. En garanti för anonymitet 

kan vara avgörande för att få uppenbara svar på känsliga frågor. Författarna i 

föreliggande studie anser att inkludering av både kvalitativa och kvantitativa artiklar i 

studien är en styrka eftersom de kvantitativa studierna inkluderar fler deltagare än de 

kvalitativa. 
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4.4 Metoddiskussion 

4.4.1 Design 

Författarna i aktuell litteraturstudie använde sig av en beskrivande design för att 

beskriva patienters upplevelser av att överleva hjärtstopp. Polit och Beck (2017) menar 

att en beskrivande design har som huvudmål att objektivt beskriva upplevelser av ett 

visst fenomen. 

 

4.4.2 Sökstrategi 

Sökstrategin förbereddes noggrant av författarna i aktuell studie innan sökningarna 

genomfördes, vilket kan ses som en styrka för studien resultat. För att få användbara 

sökord till kommande sökstrategi användes ämnesordsdatabasen Svensk MeSH. Detta 

kan ses som en styrka då Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström (2016) menar att 

genom att få en bekräftelse på att det tänkta sökordet är korrekt i databasens 

ämnesordlista är till fördel för kommande sökningar. Sökningar gjordes i databaserna 

CINAHL och PubMed. Polit och Beck (2017) påpekar att dessa två databaser är 

lämpade för omvårdnadsforskning. Vidare skriver Polit och Beck (2017) att booleska 

operatorerna AND, OR och NOT bör användas för att vidga och/eller begränsa 

sökningarna samt att begränsningarna måste vara tydliga för att säkerställa 

reproducerbarheten. Med fördel använde sig litteraturstudiens författare sig av booleska 

operatorerna AND och OR samt begränsningar som Peer-reviewed, Linked full text, 10 

år och artiklar som är tillgängliga i fulltext via Högskolan i Gävle. En eventuell svaghet 

enligt författarna är att endast artiklar som fanns tillgängliga via Högskolan i Gävle 

ingick i litteraturstudien. Denna begränsning innebar att antalet träffar blev färre vid 

sökningen.  

 

4.4.3 Urvalskriterier 

Urvalskriterierna som användes i föreliggande studie var att de vetenskapliga artiklarna 

skulle vara primärkällor samt svara på studiens syfte och frågeställningar. Detta anses 

som en styrka av aktuell litteraturstudies författare eftersom användandet av 

primärkällor leder fram till ett objektivt resultat. Polit och Beck (2017) skriver att 

författare till litteraturstudier huvudsakligen bör förlita sig på primärkällor alltså studier 

som är skrivna av forskaren som utfört studien. Ett annat inklusionskriterie för den 

aktuella studien var att deltagarna skulle vara över 18 år samt att upplevelsen av 
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hjärtstopp var beskriven ur ett patientperspektiv. Att deltagarna var över 18 år i samtliga 

vetenskapliga artiklar anser litteraturstudiens författare vara en styrka för resultatets 

trovärdighet eftersom barn inkluderas i forskningens sårbara grupper.  

  

4.4.4 Urvalsprocessen av inkluderade vetenskapliga artiklar 

Sökningarna ledde fram till 100 tänkbara träffar och för att minska det stora urvalet 

lästes titel och abstrakt. Vid första urvalet exkluderade författarna de artiklar som inte 

var primärkällor. Författarna menar att det är en styrka för studiens trovärdighet att 

exkludera sekundärkällorna eftersom Polit och Beck (2017) poängterar att dessa källor 

sällan är helt objektiva. Urvalsprocessens nästa steg var att exkludera alla artiklar som 

inte beskrev patientens upplevelse av hjärtstoppet. Slutligen exkluderades 

uppmärksammade dubbletter och tio artiklar kvarstod. Det lilla antalet artiklar skulle 

kunna ses som en svaghet menar författarna, men samtidigt vill de påstå att de 

inkluderade artiklarna är av tillräckligt god kvalité för ett trovärdigt resultat.  

 

4.4.5 Dataanalys 

Dataanalysen inleddes med att litteraturstudiens författare läste samtliga vetenskapliga 

artiklar enskilt. Detta för att bilda sin egen uppfattning gällande artiklarnas resultat 

vilket i sin tur ledde till större objektivitet i arbetet. Enligt författarna är den enskilda 

bearbetningen en styrka för studien eftersom större objektivitet leder till ökad 

trovärdighet. Under den enskilda bearbetningen uppmärksammades likheter och 

skillnader mellan artiklarna. Dessa kodades löpande under läsningen för att lägga 

grunden till studiens huvudrubriker. Polit och Beck (2017) menar att det är viktigt att 

organisera materialet på ett logiskt sätt och att kodning då är ett användbart verktyg. 

Litteraturstudiens författare anser att kodning och teman är optimalt för att presentera 

resultatet på ett tydligt, lättförståeligt sätt. Detta styrker Polit och Beck (2017) då de 

belyser vikten av att använda sig av ett strukturerat innehåll med logiska och 

meningsfulla teman i arbetet som slutligen leder fram till en relevant slutsats. Efter den 

enskilda bearbetningen av samtliga artiklar inleddes en diskussion mellan författarna 

gällande uppmärksammade skillnader och likheter, detta för att minska risken för 

individuella feltolkningar. Vid diskussionen analyserades resultatet noggrant och de tre 

huvudrubrikerna; Känna döden nära, Emotionella utmaningar samt Behov av stöd växte 

fram.   
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4.5 Kliniska implikationer 

Resultatet i föreliggande studie visar bland annat att patienterna upplevde ett utökat 

behov av information gällande kroppens påverkan av hjärtstoppet, en önskan om 

strategier för att hantera känslor som ångest, osäkerhet och rädsla samt en bättre 

uppföljning efter hemkomsten för att undvika känslan av ensamhet. Författarna i aktuell 

studie menar att kunskapen kring patientens upplevelse är till nytta i omvårdnaden för 

att sjuksköterskan ska kunna tillämpa en omvårdnad som är individanpassad. Den 

individanpassade omvårdnaden skapar de förutsättningar som krävs för att patienten ska 

uppleva en ökad känsla av sammanhang i tillvaron och därmed må så bra som möjligt. 

Denna kunskap är värdefull eftersom både den nyutbildade och den erfarna 

sjuksköterskan idag kommer i kontakt med patienter som överlevt hjärtstopp i allt större 

utsträckning än tidigare. Detta på grund av den ökade överlevnadsfrekvensen som 

tillämpningen av HLR och defibrillatorer bidrar till.  

 

4.6 Förslag på fortsatt forskning 

Det finns kunskap kring patientens upplevelse av att överleva hjärtstopp men trots det 

visar tidigare forskning att tillämpningen av evidensbaserade riktlinjer vid hjärtstopp är 

bristfälliga i omvårdnaden. Författarna i den föreliggande studien anser därför att vidare 

forskning behövs gällande sjukhusens tillämpning av riktlinjer, både nationellt och 

internationellt. Detta för att öka medvetenheten och tillämpningen av riktlinjerna som 

skulle kunna leda till reducering av patientens upplevelse av de psykiska och fysiska 

utmaningar som hjärtstoppet medför. 

 

4.7 Slutsats 

Majoriteten av de överlevande upplevde hjärtstoppet som en traumatisk och 

livsomvälvande upplevelse. Hjärtstoppet resulterade i känslor som rädsla, osäkerhet och 

ångest, men också glädje och tacksamhet till livet. Författarna i aktuell studie anser 

därför att det är av stor betydelse för omvårdnaden att sjuksköterskan identifierar 

patientens individuella behov efter hjärtstoppet. Detta för att kunna individanpassa 

omvårdnaden så att en ökad känsla av hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet 

infinner sig hos patienten.  
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Bilaga 1 – En översiktlig presentation över resultatets inkluderade vetenskapliga artiklar gällande författare + publiceringsår + studieland, titel, 

ansats + eventuell design, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och dataanalysmetod. 

 

Författare 

Publiceringsår 

Studieland 

 

Titel Ansats, ev. design Undersökningsgrupp Datainsamlings- 

metod 

Dataanalys- 

metod 

Bremer, Dahlberg & 

Sandman 

2009 

Sverige 

 

 

 

To survive out-of-

hospital cardiac arrest: 

A search for meaning 

and coherence 

 

 

Kvalitativ ansats 

Deskriptiv och 

explorativ design 

 

 

Antal: 9 st 

Ålder: 44-70 år 

Kön: 1 kvinna, 8 män 

Tidpunkt: 6 månader 

– 15 år sedan 

hjärtstoppet 

 

 

Intervju med 

öppningsfråga 

 

 

Innehållsanalys med 

fenomenologisk 

tolkning 

 

 

Brännström, 

Niederbach & Rödin 

2017 

Sverige 

 

 

Experiences of 

surviving a cardiac 

arrest after therapeutic 

hypothermia 

treatment. An 

interview study 

Kvalitativ ansats 

Deskriptiv design 

 

 

Antal: 7 st 

Ålder: 29-79 år 

Kön: 1 kvinna, 6 män 

Tidpunkt: 8 månader 

–6 år efter hjärtstoppet 

 

 

Individuella intervjuer 

med öppna frågor. 

 

 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

 

 

 

Forslund, Jansson, 

Lundblad & 

Söderberg 

2016 

Sverige 

 

 

A second chance at 

life: people´s lived 

experiences of 

surviving out-of-

hospital cardiac arrest 

 

 

 

Kvalitativ ansats 

Prospektiv 

longitudinell design 

 

 

 

Antal: 11 st 

Ålder: 49-73 år 

Kön: 2 kvinnor, 9 män            

Tidpunkt: 6-12 

månader efter 

hjärtstoppet 

 

 

Berättande intervjuer 

med öppningsfråga 

 

 

Innehållsanalys med 

fenomenologisk 

hermeneutisk tolkning 

 



 

 

Forslund, Zingmark, 

Jansson, Lundblad & 

Söderberg 

2014 

Sverige 

 

Meaning of people´s 

lived experience´s of 

surviving an out-of-

hospital cardiac arrest, 

1 month after the event 

Kvalitativ ansats Antal: 11 st 

Ålder: 25-74 år 

Kön: 2 kvinnor och    

9 män 

Tidpunkt: Framgår ej 

 

 

Berättande intervjuer 

med stödfrågor 

Fenomenologisk 

hermeneutisk metod 

Ketilsdottir, 

Albertsdottir, 

Akadottir, 

Gunnarsdottir & 

Jonasdottir 

2013 

Island 

 

The experience of 

sudden cardiac arrest: 

Becoming reawakened 

to life 

Kvalitativ ansats Antal: 7 st 

Ålder: 50-54 år 

Kön: 7 män 

Tidpunkt: 9-24 

månader efter 

hjärtstoppet 

2 semistrukturerade 

intervjuer med en 

inledande fråga 

Fenomenologisk 

innehållsanalys 

Klemenc-Ketis 

2011 

Slovenien 

 

Life changes in 

patients after out-of-

hospital cardiac arrest 

Kvantitativ ansats 

Korrelativ design 

Antal: 37 st 

Ålder: 22-81 år 

Kön: 8 kvinnor, 

37män 

Tidpunkt: 6 månader 

efter hjärtstoppet 

 

Observationer, 

frågeformulären; ”Life 

change inventory” och 

”NDE´S Scale” 

Mann-Whitney test 

P-värde >0,05 

Cronbach´s a 

SPSS Inc. 

Lilja et al. 

2015 

Sverige, Danmark, 

Italien, Holland & 

Storbritannien 

 

 

Anxiety and 

depression among out-

of-hospital cardiac 

arrest survivors 

 

 

 

 

Kvantitativ ansats 

 

 

Antal: 278 st 

Ålder: > 18 år 

Kön: framgår ej 

Tidpunkt: > 6 

månader efter 

hjärtstoppet 

Tester samt 

frågeformuläret; 

”HADS”; Hospital 

Anxiety and 

Depression Scale 

 

 

Fisher-test 

Mann-Whitney-

Wilcoxon test 

Kruskal- Wallis test 

P-värde < 0,05 

Spearman´s analys 

SPSS 22,0 

 



 

 

Palacios-Ceña, Losa-

Iglesias, Salvadores-

Fuentes & 

Fernández-de-las-

Peñas 

2011 

Spanien 

 

Sudden cardiac death: 

The perspectives of 

Spanish survivors 

 

 

Kvalitativ ansats 

 

 

Antal: 9 st 

Ålder: 24-53 år 

Kön: 4 kvinnor och    

5 män 

Tidpunkt: Framgår ej 

 

 

Ostrukturerade  

intervjuer med 

öppningsfråga 

 

 

Fenomenologisk 

analys med Giorgi-

analysmetoden 

 

 

 

Wachelder, 

Moulaert, Van 

Heugten, Gorgels, 

Wade & Verbunt 

2016 

Holland 

Dealing with a life 

changing event: The 

influence of 

spirituality and coping 

style on quality of life 

after survival of a 

cardiac arrest or 

myocardial infarction 

 

Kvantitativ ansats 

Retrospektiv 

kohortstudie 

Antal: 72 st 

Ålder: >18 år 

Kön: framgår ej 

Tidpunkt: >2 år efter 

hjärtstoppet 

Frågeformulär via post 

gällande livskvalitét, 

andligt välbefinnande 

samt Coping. 

Mann-Whitney 

t-test 

Chi-square 

P-värde ≤ 0,05 

Multipla linjära 

regressionsanalyser 

SPSS 20,0 

Wallin, Larsson, 

Rubertsson & 

Kristofferzon 

2013 

Sverige 

Cardiac arrest and 

hypothermia 

treatment-function and 

life satisfaction among 

survivors in the first 6 

months 

 

Kvantitativ ansats 

Prospektiv design 

Antal: 45 st 

Ålder: >18 år 

Kön: Antal framgår ej 

men majoriteten män 

Tidpunkt: 6 månader 

efter hjärtstoppet 

Enkäter; CPC, BI, 

MMSE samt LiSat-11 

Wilcoxon signed rank 

test 

Friedman´s test 

The Mann Whitney U-

test 

Chi-square test 

Fisher¨s exact test 

P-värde ≤ 0,01 

Cronbach´s α 

coefficient 

SPSS version 21 

 

 



 

 

Bilaga 2 – En sammanfattning över resultatets inkluderade vetenskapliga artiklar där författare, syfte och resultat presenteras. 

 

Författare 

Publikationsår 

Studieland 

 

Syfte Resultat 

Bremer, Dahlberg & Sandman 

2009 

Sverige 

 

Att beskriva patienters upplevelse av hjärtstopp samt 

förbättringar över tid. 

Resultatet visar att patienterna upplever känslor 

som rädsla, osäkerhet, sårbarhet men även 

tacksamhet till det fortsatta livet. Minnesluckan 

från händelsen upplevs som en tomhet och 

förlust av sammanhang. Patienternas strategi är 

att från ett nytt perspektiv söka förståelse för 

det förflutna, nutiden och framtiden. 

Omvärderingar och gradvis återhämtning får 

ångesten att minska. 

 

Brännström, Niederbach & 

Rödin 

2017 

Sverige 

 

Att beskriva patienters erfarenheter av att överleva ett 

hjärtstopp efter behandling med terapeutisk hypotermi. 

Resultatet visar att patienterna strävar efter att 

fylla minnesluckorna kring händelsen. Känslor 

som overklighet, hopplöshet och medvetenhet 

gällande meningen med liv och död nämns i 

resultatet. 

Forslund, Jansson, Lundblad 

& Söderberg 

2016 

Sverige 

 

Att belysa betydelsen av patienters upplevda erfarenheter 

och förändringar i vardagen under deras första år efter ett 

hjärtstopp. 

Resultatet visar att patienterna upplevde en 

osäkerhet över sina fysiska begränsningar samt 

att emotionella förändringar som att bli lätt 

irriterad bidrog till socialt undvikande. 

Patienterna uppgav även att minnet sviktade 

vilket gjorde dem skamsen och ilsken. Känslor 

som förvåning och tacksamhet över sin 

överlevnad nämns också i resultatet. 

 



 

 

Forslund, Zingmark, Jansson,  

Lundblad & Söderberg 

2014 

Sverige 

 

Att belysa betydelsen av patienters erfarenheter av att 

överleva ett hjärtstopp, en månad efter händelsen. 

Resultatet påvisar att patienterna har 

minnesluckor kring händelsen och har ett 

behov att få händelsen berättad för sig. Känsla 

av tacksamhet och tur över sin överlevnad är 

känslor som framkommer i resultatet. 

Patienterna skämdes över oron de orsakat sina 

anhöriga och funderingar om varför 

hjärtstoppet drabbade just dem var 

återkommande. Hjärtstoppet gjorde patienterna 

medvetna om att livet är kort och därför ska 

avnjutas på bästa sätt. 

 

Ketilsdottir, Albertsdottir, 

Akadottir, Gunnarsdottir & 

Jonasdottir 

2013 

Island 

Att beskriva patienters erfarenheter av att ha överlevt ett 

hjärtstopp för att få ökad kunskap gällande deras eventuella 

problem och behov. 

I resultatet beskrivs att patienterna upplevde att 

hjärtstoppet försämrat deras minne. 

Läsförmågan hade minskat och det var svårt att 

känna igen folk. Känslor som att sträva och 

längta efter att återfå sitt tidiga liv var 

påtagliga. Emotionella utmaningar ledde till 

rädsla, ångest och osäkerhet. Patienterna 

uppgav att hjärtstoppet gjort att de fått en ny 

syn på livet där de levde ett hälsosammare och 

mindre stressigt liv. De kände en stor 

tacksamhet över att ha fått en andra chans till 

livet. 

Klemenc-Ketis 

2011 

Slovenien 

 

Att undersöka sambandet mellan ”nära döden upplevelse” 

och livsförändringar hos patienter 6 månader efter 

hjärtstoppet. 

Resultatet visar att livsförändringarna inte var 

omfattande hos patienterna. Måttliga 

förändringar som belystes var inom det sociala 

området med exempel som ökad förmåga att 

lyssna på andra, ökad tolerans för andra samt 

en önskan om att få leva ett bra liv.  



 

 

Lilja et al. 

2015 

Sverige, Danmark, Italien, 

Holland & Storbritannien 

 

Att undersöka ångest och depression i en stor grupp 

patienter som överlevt hjärtstopp. 

Resultatet visar att 25 % av patienterna 

rapporterade ångest och/eller depression sex 

månader efter hjärtstoppet. Patienternas ångest 

och depression var associerade till deras 

minskade livskvalité samt deras kognitiva 

problem som hjärtstoppet orsakat. Resultatet 

visar även ökad ångest bland kvinnorna i 

jämförelse med männen i studien. 

 

Palacios-Ceña, Losa-Iglesias, 

Salvadores-Fuentes & 

Fernández-de-las-Peñas 

2011 

Spanien 

 

Att undersöka livserfarenheter hos patienter som 

återupplivats framgångsrikt efter ett plötsligt hjärtstopp. 

I resultatet framkommer känslor som rädsla, 

ångest och oro. Copingstrategier som 

patienterna använde sig av var att njuta av den 

tid som är kvar samt att aktivt förbereda sig för 

döden eftersom den efter hjärtstoppet kändes 

nära och personlig. 

 

Wachelder, Moulaert, Van 

Heugten, Gorgels, Wade & 

Verbunt 

2016 

Holland 

 

Att undersöka förhållandet mellan andlighet, coping och 

livskvalité hos patienter som upplevt hjärtstopp med en 

grupp hjärtsjuka patienter som inte upplevt hjärtstopp. 

Resultatet visar att trötthet är ett stort problem 

bland patienterna. Två år efter hjärtstoppet 

rapporteras dock en ökad tillfredställelse med 

livet och en ökad nivå av sociala- och 

fritidsaktiviteter. Ju längre tiden gick upplevdes 

en högre nivå av mening och lugn bland 

patienterna. 

 

Wallin, Larsson, Rubertsson & 

Kristofferzon 

2013 

Sverige 

 

Att beskriva skillnader över tid i resultat, fysik och kognitiv 

funktion bland patienter som överlevt hjärtstopp och som 

behandlats med terapeutisk hypotermi, samt att undersöka 

patienternas livsstil sex månader efter hjärtstoppet och 

möjliga skillnader mellan könen. 

 

Resultatet visar att 70% av patienterna är nöjda 

med livet som helhet. Kroppens försämrade 

fysiska och kognitiva funktioner som 

hjärtstoppet orsakat förbättras med tiden. 

 



 

 

 


