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Sammanfattning 

Bakgrund: Genom medicinsk forskning och praktik är det idag möjligt att rädda livet 

på många av de som drabbas av ett plötsligt hjärtstopp. Mot bakgrund av den 

traumatiska upplevelse ett hjärtstopp visat sig vara påbörjas därefter arbetet med den 

drabbades livskvalité, ett både komplext och viktigt arbete för såväl sjuksköterska och 

annan vårdpersonal som för patienten själv.    

Syfte: Att beskriva vilka faktorer som har betydelse för hur personer upplever sin 

livskvalitet efter att ha överlevt ett plötsligt hjärtstopp, samt kartlägga valda 

datainsamlingsmetoder i inkluderade artiklar. 

Metod: En deskriptiv litteraturstudie. Sökningarna resulterade i 12 vetenskapliga 

artiklar vilka ligger till grund för resultatet. 

Huvudresultat: Enligt litteraturen är livskvalitén kraftigt hotad hos denna grupp. 

Faktorer som visat sig vara av betydelse för hur livskvalitén ska upplevas är om 

personen återhämtar sig kognitivt, personens psykiska, emotionella och spirituella 

välbefinnande och självständighet i ADL/IADL. Även mindre, om än betydelsefulla, 

faktorer som inte var lika frekvent återkommande beskrevs i litteraturen: Personens 

tidigare livskvalité och sjukdoms-/hälsohistoria, möjlighet att kunna återvända till sitt 

arbete, personens autonomi, partnerskap, initial hjärtrytm samt behandlingsformen 

hypotermi. Förekommande datainsamlingsmetoder var intervjuer, enkäter, journaldata 

och annan data. 

Slutsats: I föreliggande studier synliggörs det att ett hjärtstopp ofta påverkar personens 

livskvalité negativt. Litteraturen presenterar en rad olika faktorer som beskrivs som 

betydelsefulla för hur livskvalitén ska upplevas, slutligen hur dessa är interrelaterade till 

varandra och tillsammans skapar nya upplevelser av livskvalité. I litteraturen framgår 

det också att sjuksköterskan har goda möjligheter till påverkan.    

 

Nyckelord: Faktorer, Hjärtstopp, Livskvalité, Upplevelse 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract  

Background: Through medical research and practice it's possible to save many of the 

lives of those who suffered from a cardiac arrest. After this trauma the work begin to 

regain the person’s quality of life, a complex and central process for nurses and other 

healthcare professionals as well as for the person affected. 

Aim: To describe factors that's important for how people experience their quality of life 

after surviving a cardiac arrest, also to investigating selected data collection methods in 

included articles. 

Method: A descriptive literature study. The searches resulted in 12 articles that underlie 

the results. 

Main Results: The quality of life is strongly threatened in this patient group. Factors 

that have been shown to be important for the quality of life is cognitive recovering, 

mental, emotional and spiritual well-being and independence in ADL/IADL. Also 

minor factors that were not as frequent recurring were described. The person's previous 

life quality and history of illness/health, ability to return to work, autonomy, 

partnership, initial heart rhythm and the treatment of hypothermia. The data collection 

methods was interviews, surveys, journal data and other data. 

Conclusion: It reveals that a cardiac arrest often affect the person’s quality of life 

negative. The literature presents a variety of factors that are described as important for 

the quality of life, how they are interrelated to each other and how the factors together 

create new experiences of quality of life. It’s clear that nurses has good potential for 

influence. 
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1. Introduktion 

1.1 Epidemiologi  

I Sverige drabbas 53 personer per 100 000 invånare av hjärtstopp årligen varav fem av 

dessa är under 35 år gamla (Vårdhandboken, 2017). I det svenska sammanhanget 

beskriver Socialstyrelsen (2018a) ett oväntat och plötsligt hjärtstopp som en av de 

vanligaste dödsorsakerna. Den medicinska definition av hjärtstopp är när hjärtats 

normala rytm övergår i ett kammarflimmer som resulterar i att pumpförmågan upphör. 

Patienten blir medvetslös, pulslös och får slutligen andningsstopp (Strömberg, 2015). 

Den vanligaste bidragande orsaken till hjärtstopp är en underliggande ischemisk 

hjärtsjukdom (hjärtinfarkt) som i övervägande fall förorsakats av ateroskleros, d.v.s. 

åderförkalkning. Andra mindre vanliga orsaker kan vara kvävning, drunkning, eller 

svåra astmaattacker. Överlevnad förutsätter ett omedelbart ingripande av medicinska 

åtgärder som hjärt- och lungräddning, defibrillering och läkemedel (Vårdhandboken, 

2017). 

 

Ett hjärtstopp innebär en komplex vårdbild där såväl neurologiska som fysiska besvär 

beskrivs som vanliga komplikationer efter hjärtstoppet. Trots hög mortalitet visar ny 

forskning att antalet som överlever ändå ökar (Patel & Parikh, 2016). Mot denna 

bakgrund blir en god eftervård för att bevara god livskvalité en viktig målsättning för 

sjukvården (Vårdhandboken, 2017). Cramm och Nieboer (2017) beskriver hur 

omvårdnadsbehovet kan röra sig över livsområden från innan till efter sjukdomens 

debut. Enligt Cramm och Nieboer (2017) kan det vara allt ifrån svårt till omöjligt att 

som patient själv veta hur hon/han ska återfå god livskvalitet och förbättra livsvillkoren 

under befintliga förutsättningar.  

 

1.2 Begreppsdefinition 

1.2.1 Livskvalité 

Det råder delade meningar om vad livskvalitet är och hur begreppet livskvalité förhåller 

sig till begreppet hälsa (Willman, 2014). Willman (2014) skiljer livskvalité från hälsa 

och beskriver hur livskvalitet inte speglar hur människan har det, utan hur en människa 

tar det. I anslutning till detta beskrivs det subjektiva begreppet livskvalité överordnat 

både begreppet hälsa och det objektiva begreppet ”goda levnadsvanor”.  

Vidare är The World Health Organisations (WHOQOL, 1998) definition av livskvalité 

den subjektiva upplevelsen av människans situation inom ramen för sitt värde- och 
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kultursammanhang. Enligt WHO kan en människas upplevelse av livskvalité inte 

appliceras på en annan människa då individuella faktorer som personliga förväntningar, 

intressen, normer och mål ligger till grund för upplevelsen av livskvalité.  

 

1.2.2 Hälsa 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2018) beskrivs hälsa inte bara som frånvaro av sjukdom 

eller svaghet, utan som ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande. Hälsa beskrivs också som en fundamental rättighet för alla, en 

förutsättning för ett gott liv och att god hälsa även kan uppnås trots sjukdom eller 

funktionsnedsättning. Hälsoupplevelsen beskrivs som högst personligt knuten och 

präglas av erfarenheter, villkor, förväntningar och drömmar. 

 

1.2.3 ADL och IADL 

Allmän daglig livsföring (ADL) används vanligen för att beskriva dagliga aktiviteter 

som att gå, borsta tänderna, tvätta sig själv, klä på sig själv, gå på toaletten samt kunna 

äta själv. Instrumentella aktiviteter i dagliga livet (IADL) beskriver aktiviteter som att 

kunna laga mat själv, köra bil, utföra hushållssysslor, använda en telefon eller data, 

sköta sin inkomst samt hantera sina egna läkemedel. Inom bland annat sjukvården 

brukar en ADL/IADL-bedömning göras i syfte att tydliggöra vad personen klarar av i 

vardagen samt i vad personen är behov av stöttning (Bleijenberg, Zuithoff, Smith, de 

Wit & Schuurmans, 2017). 

 

1.3 Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan har en central roll för patientens strävan efter god hälsa och livskvalité 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Det ligger i sjuksköterskans ansvarsområde att 

tidigt observera avvikande beteenden och snabbt agera och bedöma vilka vårdbehov 

patienten har. Detta är något som så långt som möjligt ska resultera en individanpassad 

vård, allt från medicinska till omvårdnadsrelaterade insatser (Cramm & Nieboer, 2017). 

Även Lucas et al. (2015) beskriver sjuksköterskans centrala betydelse men i termer av 

information, uppmuntran och emotionell bekräftelse som sätt att stärka patienten och 

införliva en känsla av hopp och i förlängningen förbättrad livskvalité. 

 

I en jämförande studie av Cheng et al. (2016) visade det sig att hjärtsjuka patienter som 

fick vård av sjuksköterskor med särskild kompetens inom detta område löpte mindre 
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risk att åter bli inskrivna på sjukhus. Detta var något som var relaterat till de kunskaper, 

stöd och motivation som följdes av den sjuksköterskeledda vården. Studien visade 

också att de utan denna typ av vård löpte större risk för mortalitet. Denna kompetens 

hade för avsikt att modifiera livsstil genom att mäta och utvärdera symtom, såväl som 

föra protokoll över läkemedel och utforma en nutritions- och motionsplan. Andra 

betydelsefulla insatser för denna patientgrupp är att samtala om existentiella frågor 

(Salomé, Pereira & Ferreira, 2013) samt ge patienten ökad kunskap om dels 

sjukdomsbilden och dels läkemedel vilket visat sig generera i både ökat självförtroende 

och självständighet i vardagen (Kutzleb & Reiner, 2006). Detta beskriver kompetens 

som kommer från yrkespraktiken men också från sjuksköterskeutbildningen, något som 

i det Svenska sammanhanget blir tydligt i exempelvis sjuksköterskeprogrammets 

utbildningsplan och vad som finns skrivet av Svensk sjuksköterskeförening i 

”Kompetensbeskrivning av legitimerad sjuksköterska”. Sjuksköterskan ska kunna 

hantera såväl fysiska, psykiska, sociala, emotionella som det existentiella varandet 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017), alla centrala delar i arbetet med att 

återfå/förbättra livskvaliteten efter en så omtumlande händelse som ett hjärtstopp 

(Forslund, Jansson, Lundblad & Söderberg, 2017). 

 

1.4 Teoretisk referensram  

I Wilson’s och Cleary’s omvårdnadsteori ”Conceptual Model of Health-Related Quality 

of Life” framhålls olika dimensioner av fenomenet livskvalité, dess komplexitet och hur 

dessa samverkar med varandra. Teorins dimensioner består av Biologisk funktion, 

Symtom, Funktionell status, Generell hälsouppfattning och slutligen Övergripande/total 

livskvalité. Den biologiska funktionen bedöms genom laboratorietest, fysisk bedömning 

och medicinsk diagnos, symtom genom fysisk, emotionell och kognitiv upplevelse och 

funktionell status genom fysiska, psykologiska och sociala funktioner och roller. 

Generell hälsouppfattning bedöms genom ett subjektivt underlag bestående av 

människors erfarenheter och upplevelser. Ofta rör det sig om en universell (global) 

fråga kring uppfattningar och upplevelser av den egna hälsan efter en skattningsskala 

baserad på fyra av teorins dimensioner. Slutligen beskrivs den totala livskvalitén genom 

individens generella upplevelse av sitt välbefinnande, d.v.s. hur lycklig eller tillfreds 

individen är med livet i sin helhet. Dessa dimensioner beskrivs som egna enheter men 

som påverkar varandra och som tillsammans utmynnar i en allomfattande upplevelse av 

livskvalité hos individen. Vad som också beskrivs som styrande i teorin är dels hur 
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individens- men också omgivningens egenskaper påverkar respektive dimension och 

därigenom också den övergripande upplevelsen av livskvalité (Ferrans, Zerwic, Wilbur 

& Larson, 2005).   

 

1.5 Problemformulering 

Hjärtstillestånd är en av de vanligaste dödsorsakerna och antalet personer som överlever 

är än idag lågt trots stor kännedom om orsaker, symptom, fungerande insatser och 

behandlingar. Ny forskning har dock visat att antalet som överlever ändå ökar, en 

positiv trend som gör det intressant att undersöka hur livskvalitén påverkas efter att ha 

överlevt ett plötsligt hjärtstopp. Det är mot den här bakgrunden denna litteraturstudie 

har undersökt vad tidigare forskning säger om hur personer upplever sin livskvalité efter 

denna händelse. Det blir då också möjligt att sätta perspektiv på och fördjupa förståelsen 

kring vilken roll och funktion sjuksköterskan får i sammanhanget. 

 

1.6 Syfte  

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vilka faktorer som har betydelse för 

hur personer upplever sin livskvalité efter att ha överlevt ett plötsligt hjärtstopp samt att 

kartlägga valda datainsamlingsmetoder. 

 

1.7 Frågeställningar 

- Vilka faktorer upplever vuxna personer som betydelsefulla för sin livskvalitet 

efter att ha överlevt ett plötsligt hjärtstopp? 

- Vilka datainsamlingsmetoder har tillämpats i de inkluderade artiklarna? 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Litteraturstudien genomfördes som en deskriptiv litteraturstudie. Detta innebär en 

sammanställning av tidigare forskning för att beskriva betydelsefulla faktorer till 

upplevelsen av livskvalité hos dem som överlevt ett hjärtstopp (Polit & Beck, 2016). 

 

2.2 Sökstrategi 

För att besvara syftet har litteratursökningar gjorts i databasen Medline via PubMed och 

Cinahl. Dessa två databaser framhålls som särskilt lämpliga vid val av studieämnen som 

relaterar till omvårdnad- och medicinvetenskap (Polit & Beck, 2016). Vidare har 
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litteratursökningar gjorts dels genom MeSH-termer i PubMed, Cinahl Headings i Cinahl 

och dels fritext-sökning i båda sökportalerna. Sökord som tillämpats är ”cardiac arrest”, 

“heart arrest”, ”quality of life”, ”nurse”, “nursing”, ”nurse consultation”, ”experience", 

”Cardiac arrest” [MeSH Terms], ”Heart arrest” [MeSH Terms], ”Quality of life” 

[MeSH Terms], ”Nurse” [MeSH Terms], ”Nursing” [MeSH Terms], “cardiac arrest” 

(Headings), “heart arrest” (Headings), “quality of life” (Headings), “nurse” (Headings) 

“nursing” (Headings), se Tabell 1. Polit och Beck (2016) framhåller både MeSH-termer 

och Cinahl Headings inom respektive databas som särskilt bra för att inkludera flera 

relaterade områden genom endast ett ”ämnesord”.  Ämnesordet har motsvarande 

funktionen av en huvudrubrik följt av tillhörande underrubriker som tillsammans ringar 

in det aktuella området eller fältet.   

Initialt var litteratursökningen ”bred” i den bemärkelsen att sökningar gjordes på en 

term i taget. Sökningarna har sedan smalnats av genom att sökord har kombinerats med 

varandra genom den booleska söktermen AND. I samband med vissa sökningar har 

sökorden koncentrerats till att återfinnas i titel, detta för att endast generera i sökträffar 

med uppsatsens teman som huvudsakliga objekt. Vilka dessa sökningar är går att 

urskilja i Tabell 1. Vid litteratursökningen har även vissa begränsningar tillämpats, 

samtliga artiklar skulle vara publicerade på engelska, vara ”peer reviewed” och vara 

publicerade från 2010 i Cinahl respektive 2012 i Pubmed.  

 

Tabell 1. Utfall av valda artiklar 

Databaser Begränsningar Söktermer Antal 

träffar 

Möjliga 

artiklar 

Valda artiklar 

(exklusive 

dubbletter) 

Medline via 

Pubmed 

Engelska, 2012-01-

01 – 2018-12-31 

”Cardiac arrest” 

[MeSH Terms] 

12648   

Medline via 

Pubmed 

Engelska, 2012-01-

01 – 2018-12-31 

“Heart arrest” 

[MeSH Terms] 

12648   

Medline via 

Pubmed 

Engelska, 2012-01-

01 – 2018-12-31 

“Quality of life” 

[MeSH Terms] 

67863   

Medline via 

Pubmed 

Engelska, 2012-01-

01 – 2018-12-31 

”Nurse” [MeSH 

Terms] 

15409   

Medline via 

Pubmed 

Engelska, 2012-01-

01 – 2018-12-31 

”Nursing” [MeSH 

Terms] 

41673   

Medline via 

Pubmed 

Engelska, 2012-01-

01 – 2018-12-31 

“Cardiac arrest” 

(fri text) AND 

“quality of life” 

(fri text) 

562 60 2 

Medline via 

Pubmed 

Engelska, titel, 

2012-01-01 – 2018-

12-31 

“Cardiac arrest” 

(fri text) AND 

“quality of life” 

(fri text) 

30 20 4 
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Medline via 

Pubmed 

Engelska, 2012-01-

01 – 2018-12-31 

”Cardiac arrest” 

(fri text) AND 

”nurse” (fri text) 

370 30  

Medline via 

Pubmed 

Engelska, 2012-01-

01 – 2018-12-31 

“cardiac arrest” 

(fri text) AND 

”quality of life” 

(fri text) AND 

”nurse” (fri text) 

24 5 

 

 

Medline via 

Pubmed 

Engelska, 2012-01-

01 – 2018-12-31 

”quality of life” 

(fri text) AND 

”nurse” (fri text) 

5114   

Medline via 

Pubmed 

Engelska, titel, 

2012-01-01 – 2018-

12-31 

”quality of life” 

(fri text) AND 

”nurse” (fri text) 

34 12 1 

Cinahl Engelska, Peer 

reviewed, 2010-01-

01 – 2018-12-31 

(Headings 

“cardiac arrest”)  

3364   

Cinahl Engelska, Peer 

reviewed, 2010-01-

01 – 2018-12-31 

(Headings “heart 

arrest”)  

7193   

Cinahl Engelska, Peer 

reviewed, 2010-01-

01 – 2018-12-31 

(Headings “quality 

of life”) 

87591  

 

 

Cinahl Engelska, Peer 

reviewed, 2010-01-

01 – 2018-12-31 

(Headings 

“nurse”) 

176081   

Cinahl Engelska, Peer 

reviewed, 2010-01-

01 – 2018-05-31 

(Headings 

“nursing”)  

138082   

Cinahl Engelska, Peer 

reviewed, 2010-01-

01 – 2018-05-31 

“Nurse 

consultation” “fri 

text) 

2112   

Cinahl Engelska, Peer 

reviewed, 2010-01-

01 – 2018-12-31 

“Nurse 

consultation” (fri 

text) AND 

”quality of life” 

(fri text) 

168 9  

Cinahl Engelska, Peer 

reviewed, 2010-01-

01 – 2018-12-31 

“cardiac arrest” 

(fri text) AND 

“quality of life” 

(fri text) 

135 55 2 

Cinahl Engelska, Peer 

reviewed, 2010-01-

01 – 2018-12-31 

“experience” (fri 

text) 

98791   

Cinahl Engelska, Peer 

reviewed, 2010-01-

01 – 2018-05-31 

“experience” (fri 

text) AND 

“cardiac arrest” 

(fri text) 

261 50 3 

Totalt    221 12 

 

2.3 Urvalskriterier  

Vid litteratursökningen har en uppsättning kriterier tillämpats i syfte att generera artiklar 

som låg i linje med uppsatsen syfte och frågeställningar. Följande inklusionskriterier har 

tillämpats vid litteratursökningen; IMRAD – vilket beskrivs som formatet på den 

strukturerade traditionen för vetenskapliga artiklar (Polit & Beck, 2016), publikationer 

på engelska, mellan år 2010 och 2018 samt att artiklarna varit kvalitetssäkrade (Peer-
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Review). Vidare har barn under 18 år som överlevt ett hjärtstopp, 

review/översiktsartiklar samt studier som inte svarat på syfte och frågeställningar 

exkluderats från denna studie. Polit och Beck (2016) beskriver hur väl definierade 

kriterier gör det möjligt att komma åt de data som är mest lämpad för studien Slutligen 

har både kvalitativa och kvantitativa studier inkluderats, detta för att få en bred bild av 

fenomenet som föreliggande litteraturstudie avser att undersöka. 

Tabell 2. Urvalskriterier för artikelsökningen 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Urvalsprocess och utfall av valda artiklar 

Inledningsvis gjordes en bred sökning som en allmän kartläggning av fältet. Titlar lästes 

för en första bedömning av artiklarnas relevans i förhållande till syfte och 

frågeställning. Därefter smalnades sökningarna av enligt Tabell 1 och resulterade i 221 

möjliga artiklar. Processen fortsatte med att samtliga artiklars abstrakts lästes med målet 

att finna artiklar som var särskilt relevanta. Det här var ett urval som gjordes baserat på 

dels förekomsten av föreliggande litteraturstudies nyckelord i artikeltitlarna, samt vad 

abstrakten gav med sig att artikeln skulle handla om. Polit och Beck (2016) framhåller 

artiklarnas abstrakt som lämpligt material för fortsatt selektion. De artiklar som inte 

svarade på uppsatsens syfte och frågeställningar exkluderades. Läsningen av artiklarnas 

abstrakt innebar att 221 möjliga artiklar reducerades till 62 möjliga artiklar. Därtill var 

några av artiklarna dubbletter och ytterligare några fanns inte att tillgå i fulltext samt att 

en artikel var en litteraturstudie. Genom denna exkludering resulterade processen i 52 

möjliga artiklar som uppfattades som särskilt passande. Mot bakgrund av uppsatsens 

syfte och frågeställningar riktades sedan särskild uppmärksamhet mot resultat- och 

metoddel i dessa artiklar där fokus lades på information som specifikt svarade på 

litteraturstudiens syfte och frågeställning. Denna process genererade slutligen i de 12 

artiklar som blev föremål för analys. Beskriven process återges i Figur 1.  

Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

IMRAD Review (litteraturstudie) 

Publikationer mellan 2010-2018 Barn med hjärtstopp 

Peer-Review  

Publikationer på engelska  
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Figur 1. Flödesschema på urvalsprocessen 

 

2.5 Dataanalys  

Dataanalysen påbörjades genom att de 12 utvalda artiklarna, tre kvalitativa och nio 

kvantitativa, lästes upprepade gånger på varsitt håll av författarna till föreliggande 

litteraturstudie. Därefter delades samtliga artiklar upp mellan författarna för en mer 

utförlig och systematisk granskning. Författarna till föreliggande litteraturstudie 

sammanfattade sina tilldelade artiklar för att slutligen kunna få en helhetsbild av 

resultaten och utifrån detta definiera huvudfaktorer. Vidare läste författarna tillsammans 

samtliga artikelsammanfattningar för att diskutera eventuellt skilda tolkningar av 

resultaten. Efter detta följde sortering, tematisering och utformning av underrubriker 

utifrån de vanligaste beskrivna faktorerna knutet till livskvalité efter ett plötsligt 

hjärtstopp. För att lättare kunna urskilja likheter och olikheter färgmarkerades dessa 

faktorer dels med överstrykningspenna på utskrivna artiklar och dels direkt i PDF-

dokumentet. Processen resulterade i fem underrubriker: Kognitiv återhämtning, 

Psykiskt- och emotionellt välbefinnande, förmåga att klara sin ADL och IADL, 

spirituellt välbefinnande samt Övriga mindre men betydelsefulla faktorer. Detta är 

enligt Polit och Beck (2016) ett tillvägagångssätt som möjliggör tolkning, strukturering, 

organisering och analysering av det resultat som studierna presenterar.  

 

Vidare har respektive artikel kartlagts med avseende på sin datainsamlingsmetod, d.v.s. 

huruvida det är enkäter, intervjuer, observationer eller en kombination som tillämpats i 

221 möjliga artiklar
-159 artikar 

exkluderades efter 
läsning av abstrakt

62 artiklar återstod

-Varav en 
litteraturstudie

-Fem dubbletter

-Fyra ej i fulltext

52 artiklar återstod

-Result- och 
metoddelen lästes i 

samtliga artiklar

40 av dessa artiklar 
svarade ej på 

uppsatsens syfte

12 artiklar 
inkluderades i 
föreliggande 

litteraturstudie



 

9 

studien. Detta har att gjorts genom en systematisk läsning av varje artikels metodavsnitt. 

Författare, artikeltitel följt av datainsamlingsmetod presenteras i Tabell 3. 

 

2.6 Etiska överväganden 

Polit och Beck (2016) betonar att en etisk kommitté ska godkänna studien innan den 

kan påbörjas. Det här är något författarna till föreliggande litteraturstudie har tagit 

hänsyn till. Dock har inte alla artiklar som har varit föremål för analys använt ett 

material som gjort det nödvändigt att involvera en etisk kommitté. I dessa fall har 

artiklarna granskats med avseende på om det finns några etiska överväganden. Utav de 

studier som uppfyller beskriva inklusionskriterier har heller inga studier uteslutits på 

grund av sina resultat. Det har med andra ord funnits en neutralitet och opartiskhet vid 

granskningen där ingen agenda hos författarna har filtrerat bort vissa resultat.  

 

3. Resultat 

I denna litteraturstudie har 12 artiklar granskats och utmynnat i den framställning som 

nu följer och som enligt inkluderade artiklar beskrivs som centrala faktorer för 

upplevelsen av livskvalitén efter ett plötsligt hjärtstopp. De identifierade faktorerna 

presenteras nedan i Figur 2 i form av fem underrubriker. Slutligen kommer Tabell 4 

redovisa de datainsamlingsmetoder inkluderade artiklar används sig av vid besvarandet 

av studiens syfte.  

 

Figur 2. Underrubriker till Huvudrubriken ”Livskvalité” 

 

 

 

 

 

Livskvalité

Kognitiv 
återhämtning

Psykiskt och 
emotionellt 

välbefinnande

Förmåga att klara 
sin ADL och IADL

Spirituellt 
välbefinnane

Övriga mindre 
men betydelsefulla 

faktorer
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Betydelsefulla faktorer för livskvalité 

3.1 Kognitiv återhämtning 

En återkommande faktor av betydelse för hur livskvalitén kan upplevas efter ett 

plötsligt hjärtstopp är den kognitiva återhämtningen. Framträdelsen av denna faktor är 

dels genom fluktuerande kognitiva symtom och dels genom bestående kognitiva 

funktionsnedsättningar (Brännström, Niederbach, & Rödin, 2018; Geri et al. 2017; 

Ketilsdottir, Albertsdottir, Akadottir, Gunnarsdottir & Jonsdottir, 2014; Moulaert et al. 

2014; Moulaert, Wachelder, Verbunt, Wade & van Heugten, 2010; Verberne, Moulaert, 

Verbunt & van Heugten, 2017). 

 

Verberne et al. (2017) studie visar att försämrad livskvalitet och kognitiva bekymmer 

kan tillkomma pga. de hjärnskador som kan uppstå av ett hjärtstopp till följd av 

syrebrist. Detta är ett studieresultat som artikelförfattarna själva beskriver som 

intressant, att kognitiva funktionsnedsättningar inte har samma negativa inverkan på 

livskvalitén som den subjektiva upplevelsen av kognitiva symtom visats ha. Verberne et 

al. (2017) anser att orsakerna till detta borde undersökas vidare. Både Geri et al. (2017) 

och Ketilsdottir et al. (2013) och Moulaert et al. (2014) pekar på sambandet mellan att 

vara helt till nästan helt kognitivt återhämtad och ha en högre skattad livskvalité inom 

samtliga områden. Detta sätts i relation till dem som är måttligt till dåligt kognitivt 

återhämtade och skattar sin livskvalité sämre.  

 

Möjligheten till att påverka den kognitiva återhämtningen tydliggörs genom den 

intervention som Moulaert et al. (2014) erbjöd patienter som överlevt ett hjärtstopp. 

Moulaert et al. (2014) beskriver sin intervention som unik då den lägger stort fokus på 

hanterandet av de ”osynliga problem” ett hjärtstopp ofta följs utav, i synnerhet kognitiva 

funktionsnedsättningar. Deltagare till interventionen visade sig ha en generellt bättre 

upplevd livskvalité jämfört med dem som fått en ”vanlig” eftervård. Ytterligare en 

studie som framhäver vårdens möjlighet till att bidra med bättre livskvalité är 

Brännstöm et al. (2018). Deras studieresultat visar hur den medicinska 

behandlingsformen hypotermi (nedfrysning), med avsikt att bevara kognitiva 

funktioner, leder till en generell bättre skattad livskvalité hos de deltagande. Enligt Geri 

et al. (2017) studie finns det ett samband mellan den kognitiva återhämtningen och en 

högre skattad livskvalité. Deras studie visade att personer med full neurologisk 
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återhämtning hade högre poäng i SF-36 enkätens samtliga dimensioner framför de 

personer som var måttligt till nästan helt neurologiskt återställda. 

 

Den kognitiva funktionaliteten och hur livskvalitén slutligen ska te sig för personen blir 

centralt då kognitiva bekymmer även har en tendens att inkräkta på andra dimensioner i 

personens liv. Både Ketilsdottir et al. (2014); Moulaert et al. (2014); Moulaert et al. 

(2010); och Verberne et al. (2017) beskriver hur deltagarnas kognitiva symtom även gör 

det svårare att hantera sitt psykiska mående till följd av minnesstörningar, depression 

och upplevelsen av att inte ha kontroll eller kunna sortera känslor och tankar. Denna 

kedja av bekymmer beskrivs även påverka personens förmåga och önskan till att vara 

samhällsdelaktig (Moulaert et al. 2014 & Moulaert et al. 2010). 

 

3.2 Psykiskt- och emotionellt välbefinnande 

Psykiskt och emotionellt välbefinnande är ett återkommande tema gällande vad som är 

av betydelse för upplevd livskvalitet efter ett plötsligt hjärtstopp. I detta tema är ångest, 

depression, osäkerhet och rädsla de mest framträdande känslorna (Brännström et al. 

2017; Forslund et al. 2014; Forslund et al. 2017; Ketilsdottir et al. 2013; Klemenc-Ketis 

2013; Moulaert et al. 2010 & Verberne et al. 2017). Moulaert et al (2010) anser att såväl 

kognitiva som emotionella funktioner är interrelaterade till den psykiska hälsan och vid 

ett hjärtstopp kan dessa utsättas för betydlig påverkan. Cerebral syrebrist, förmågan till 

att kunna vara självständig i sin vardag, grad av fatigue, kognitiva symtom, ångest och 

depression samt grad av post-traumatiskt stressyndrom beskrivs som synnerligen viktiga 

aspekter i sammanhanget. 

 

Ketilsdottir et al. (2013) studie visade att emotionella och psykiska utmaningar efter ett 

hjärtstopp kan vara rädsla och ångest, men också den ”paranoida jakten” efter svar och 

bekräftelse på att återhämtningen går enligt planerna och att risken för ett nytt hjärtstopp 

är minimal. Behovet av trygghet och bekräftelse gjorde att deltagarna sökte mycket 

sjukvård, även vid frånvarande symtom på hjärtsjukdom. Deltagarna i studien lade även 

en hel del ansvar på anhöriga. Till exempel behövde anhöriga alltid finnas tillgängliga 

och svara i telefonen. Dessa orimliga ”krav” ledde till mycket skuldkänslor och skam 

hos deltagarna och Ketilsdottir et al. (2013) beskriver hur deltagarnas vardag slutligen 

kretsar kring dessa känslor och beteenden.   
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Både Brännström et al. (2017); Forslund et al. (2017); Ketilsdottir et al. (2013) och 

Klemenc-Ketis (2013) beskriver hur deltagarna upplever sig isolerade och hämmade i 

sin önskan att kunna leva ett normalt liv. Dessa känslor relaterar deltagarna till den 

otrygghet och osäkerhet de bär runt på samt behovet av att få prata om sina upplevelser i 

grupp med personer som har samma erfarenheter (Forslund et al. 2014 & Ketilsdottir et 

al. 2013). Enligt Forslund et al. (2017) var isoleringen ett tillstånd förknippat med 

ångest och bottnade även i rädslan för att fysisk aktivitet skulle kunna utlösa ett nytt 

hjärtstopp. Detta resulterade i att deltagarna kände sig oförmögna till att påverka sin 

situation vilket ledde till mer ångest, nedstämdhet och depression. Denna inre konflikt 

återspeglas i Klemenc-Ketis (2013) studie där posttraumatiskt stressyndrom framhålls 

som en vanlig konsekvens och har en mycket negativ påverkan på personens 

hälsouppfattning, arbetsmöjligheter, familjerelationer och sociala aktiviteter. Tillståndet 

ledde ofta till depression och en känsla av hopplöshet.  

 

Samtidigt finns det enligt Wachelder et al. (2016) vissa svårigheter med att bevisa att ett 

hjärtstopp påverkar livskvalitén negativt. Tidigare psykologiska resurser och 

emotionella begränsningar och tillstånd kan ha betydelse för hur personen upplever 

vardagen efter ett hjärtstopp. Om personen tidigare haft begränsade copingstrategier och 

tendens till psykisk ohälsa kan dessa symtom förvärras efter ett hjärtstopp. Likväl kan 

en person med tidigare god psykisk hälsa och goda copinstrategier uppleva hjärtstoppet 

som en ny chans. Verberne et al. (2017) beskriver hur den psykiska livskvalitén i 

huvudsak påverkas av tre faktorer efter ett hjärtstopp: neurologisk historia, 

hälsotillståndet innan hjärtstoppet samt att ha en partner. Dessa är viktiga faktorer när 

personens emotionella funktionalitet ska förstås och inte minst om hjärtstoppet följs av 

depression eller ångest. Verberne et al. (2017) avslutar med att framhålla det subjektiva 

välbefinnandet som en helt avgörande faktor för hur livskvalitén kommer att upplevas 

efter ett hjärtstopp och i sammanhanget nämns också posttraumatiskt stressyndrom.  

 

Brännström et al. (2017) och Ketilsdottir et al. (2013) studier poängterar hur viktiga 

omvårdnadsåtgärder är för återhämtningen och det psykiska välbefinnandet hos denna 

patientgrupp. Betydande omvårdnadsåtgärder kan enligt Ketilsdottir et al. (2013) vara 

gruppsamtal i syfte att ge trygghet och emotionell avlastning, hjälp med ADL, erbjuda 

hjälp med copingstrategier, bedöma kognitiva och fysiska funktioner, identifiera 
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”hinder” om inte behandlingen ger symtomlindring samt bedöma familjens behov av 

stöd. 

 

3.3 Förmåga att klara sin ADL och IADL 

Gemensamt för Brännström et al. (2017) ; Geri et al. (2017); Moulaert et al. (2010); 

Smith, Andrew, Lijovic, Nehme och Bernard (2015); Verberne et al. (2017) och 

Wachelder et al. (2016) är deras förbindelse mellan förmågan att kunna utföra 

ADL/IADL och en högre skattad livskvalité hos dem som överlevt ett plötsligt 

hjärtstopp. Deras studier vittnar om en stor variation i den funktionella 

återhämtningsprocessen som ligger till grund för hur oberoende personen ska uppleva 

sig i sin ADL. Studieresultaten visar att återhämtningen kan ta olika lång tid men också 

att det inte finns några garantier till full återhämtning då många deltagare ännu inte 

kände sig funktionellt återhämtade och oberoende i sin ADL vid utvärderingstillfällena. 

Geri et al. (2017) studie visade att 83 % upplevde sig oberoende i sin ADL vid 

utvärderingstillfället som ägde rum 38 månader efter hjärtstoppet.  

 

Enligt Moualert et al. (2010); Smith et al. (2015) och Verberne et al. (2017) korrelerar 

förmågan till en självständig ADL särskilt med den fysiska upplevelsen av livskvalité.  

I Moualerts et al. (2010) och Smiths et al (2015) studier framkommer även hur 

deltagarnas IADL påverkar upplevelsen av livskvalitén. Samtidigt kan det enligt 

Moulert et al. (2010) finnas väsentliga skillnader i hur en och samma person vid samma 

tidpunkt skattar sin förmåga i dels ADL och dels IADL. Deltagarna kan erhålla höga 

poäng vid skattningen av sin ADL men desto lägre poäng vid skattningen av sin IADL. 

Författarnas anser att begränsningar i IADL har en kraftigare negativ inverkan på 

upplevelsen av livskvalité än vad begränsningar i ”bara” ADL har (Moulert et al. 2010).  

Enligt Ketilsdottir et al. (2013) är omvårdnadsåtgärder avgörande för upplevelsen av 

livskvalitén hos den som överlevt ett hjärtstopp och i sin studie beskrivs just stöttning i 

ADL som en viktig omvårdnadsåtgärd. Ihop med Brännströms et al. (2017) studie, där 

deltagarna beskriver de tillfredsställande känslorna i att kunna sköta sin ADL och inte 

vara beroende av andra, framkommer betydelsen av en självständig vardag i relation till 

upplevelsen av en god livskvalité. 
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3.4 Spirituellt välbefinnande 

Det spirituella välbefinnandet är ett annat återkommande tema i flera studier 

(Brännström et al. 2017; Forslund et al. 2014; Forslund et al. 2017; Ketilsdottir et al. 

2013; Klemenc-Ketis 2013). Efter ett plötsligt hjärtstopp är spirituella funderingar 

vanligt och särskilt synen på livet men också på döden. Inte bara i termer av att den som 

drabbas tänker intensivare på dessa frågor utan också ändrar sin uppfattning om dem. 

Det kan röra sig om allt ifrån funderingar kring ”varför just jag.” till förändringar av 

värderingar, relationer och uppfattningen om vad som är meningen med livet (Forslund 

et al. 2014; Forslund et al. 2017). Personen kan exempelvis fundera över om det som 

inträffat var något de förtjänade för sina ”synder” eller ett straff en klandervärdig 

livsstil. Ytterst är det här en fråga om meningsskapande, att försöka förstå varför det 

som hänt har hänt (Forslund et al 2014; Forslund et al. 2017).  

 

Ketilsdottir et al. (2013) anser att bara tanken på att hjärtstoppet kan vara personens eget 

fel i kombination med rädslan över att det kan hända igen framkallar känslor av skuld 

och skam för var familjen har utsatts för (vad han/hon har utsatt familjen för). 

Framförallt i relation till den börda och ansvar som överlämnas om hon/han skulle dö. 

En annan ingång i samma fenomen finns i studien gjord av Brännström et al. (2017) 

som beskriver hur deltagarna uttrycker tacksamhet för vad som drabbat dem. Händelsen 

har varit något som har fått dem att göra omvärderingar och omprioriteringar på ett sätt 

som uppfattats som positivt, -på ett sätt som gjort livet meningsfullare. Klemenc-Ketis 

(2013) anser att ett hjärtstopp och en nära-döden-upplevelse kan få personen att fundera 

över döden men också över ett liv efter döden och inte sällan också till ett harmoniskt 

förhållningssätt till döden. Andra spirituella omvärderingar som beskrevs i samband 

med upplevelsen var mer tolerans gentemot andra människor och ett ödmjukare 

förhållningssätt inför religiösa övertygelser. Wachelder et al. (2016) kommer fram till 

att de som drabbas av hjärtstopp, till skillnad från exempelvis hjärtinfarkt, ofta skattar 

sin livskvalitet högre just för hjärtstoppets stora påverkan på livet i sin helhet.  

 

3.5 Övriga mindre men betydelsefulla faktorer 

Betydelsen av att kunna återvända till jobbet är tydlig i flera studier. Deltagare beskriver 

hur arbetet och arbetslivet utgör en viktig instans för återupprättandet av god livskvalité 

(Geri et al. 2017; Ketilsdottir et al. 2013 & Smith et al. 2015). I vilken utsträckning en 

person som överlevt ett hjärtstopp återvänder till sitt arbete återspeglas bland annat i 



 

15 

studien av Smith et al. (2015). Deras utvärderingstillfälle ägde rum 12 månader efter 

hjärtstoppet och visas att totalt 74.2 % hade återvänt till arbetslivet och 62.2 % hade 

kunnat återvända till samma yrkesroll de hade innan hjärtstoppet. Snarlika siffror 

presenteras i Geri et al (2017) där 62.1 % hade möjlighet att återvända till sin 

ursprungliga heltidstjänst. Deras utvärderingstillfälle ägde dock rum 50 månader efter 

hjärtstoppet och säger således inte lika mycket om hur arbetssituationen tedde sig 

förhållandevis kort efter hjärtstoppet.  

 

Hellevuo et al. (2018) undersöker i sin studie sambandet mellan livskvalitén sex 

månader innan ett plötsligt hjärtstopp samt sex månader efter händelsen. Trots att 

studien vägde enskilda faktorers betydelse genom standardiserade hälsotester hade 

upplevelsen av livskvalitén innan hjärtstoppet störst betydelse för hur livskvalitén skulle 

upplevas efter hjärtstoppet. Detta studieresultat påminner om både Verberne et al. 

(2017) och Wachelder et al. (2016) som anser att hälsotillståndet innan hjärtstoppet, 

oberoende av vad som genererar god livskvalité, kommer spegla hur livskvalitén 

upplevs efter hjärtstoppet. Hellevuo et al. (2018) presenterar även ett studieresultat de 

beskriver som ett bifynd, nämligen att patienter som behandlats med terapeutisk 

hypotermi i syfte att undvika hjärnskador hade bättre upplevd livskvalité framför dem 

som inte fått samma behandling. Ytterligare ett bifynd var att patienter med 

ventrikelflimmer som initial hjärtrytm hade en överlag bättre skattad livskvalité efter sitt 

hjärtstopp jämfört med de patienter som hade icke defibrilleringsbara hjärtrytmer. 

Samma studieresultat går att se i Smith et al. (2015) där ett av studiens starkaste funna 

samband var att patienter med en defibrilleringsbar hjärtrytm generellt hade en högre 

skattad livskvalité framför patienter med en icke defibrilleringsbar hjärtrytm i 

anslutning till sitt hjärtstopp. 

 

En annan mindre men betydelsefull faktor beskrivs genom gruppen ”dem som upplever 

en stark autonomi i vardagen”. Detta var en av de grupper som erhöll högst poäng inom 

samtliga dimensioner på enkäten som var avsedd att mäta livskvalité (Geri et al. 2017). 

Även att ha en partner (Verberne et al. 2017), känslan av trygghet (Ketilsdottir et al. 

2014 och Klemenc-Ketis 2013) och grad av fatigue (Moulaert et al. 2010; Smith et al. 

2015; Verberne et al. 2017 och Wachelder et al. 2016) presenteras som viktiga faktorer 

för hur livskvalitén ska upplevas efter hjärtstoppet.  
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3.6 Metodologisk aspekt 

Nedan följer en tabell som redovisar de datainsamlingsmetoder respektive artikel valt 

att använda sig av för att besvara studiens syfte. Vad som framgår i tabeller är att olika 

former av intervjuer och enkäter använts i lika stor utsträckning. Det är också tydligt att 

det rör sig om kombinationer av dels olika enkäter men också av intervjuer och enkäter 

inom ramen för samma studie. Olika mätinstrument och metoder har använts för att 

belysa samma fenomen. 

 

Tabell 3. Datainsamlingsmetoder 

Författare, publikationsår Datainsamlingsmetod 

Brännström, Niederbachb och Rödin. (2017) Semistrukturerade intervjuer, 30-60 minuter. 

Tre intervjuer skedde i hemmet, fyra intervjuer skedde på 

sjukhuset. 

Forslund, Jansson, 

Lundblad och Söderberg. (2017) 

Narrativ intervjumetod 1, 6 samt 12 månader efter 

hjärtstopp, 30-110 minuter. 

Åtta intervjuer skedde i hemmet, tre intervjuer skedde på 

sjukhuset. 

Forslund, Zingmark, Jansson, Lundblad och 

Söderberg. (2014) 

Narrativ intervjumetod, 20-110 minuter. 

Tio intervjuer skedde i hemmet, en intervju skedde på 

sjukhuset. 

Geri, Dumas, Bonnetain, Bougouin, 

Champigneulle, Arnaout, Carli, Marijon, 

Varenne, Mira, Empana och Cariou. (2017) 

Telefonintervjuer, ingen intervjutid angiven.  

SF-36. 

Hellevuo, Sainio, Huhtala, Olkkola, 

Tenhunen och Hoppu. (2017) 

Enkätundersökning, EQ-5D, journal-data. 

Ketilsdottir, Albertsdottir, Akadottir, 

Gunnarsdottir och Jonsdottir, H. (2013) 

Semistrukturerad intervjumetod vid två olika tillfällen, 

ca 60 minuter. Intervjumiljö framgår inte. 

Klemenc-Ketis. (2013) Enkätundersökning, Greyson’s NDE skala. 

Moulaert, van Heugten, Winkens, Bakx, 

de Krom, Gorgels, Wade och Verbunt. 

(2014) 

CIQ, SF-36, EuroQol, Cognitive Log, AMIPB, Verbal 

fluency, Trail Making Test A + B, CFQ, HADS, IES, 

FAI. 

Moulaert, Wachelder, Verbunt, Wade och 

van Heugten. (2010) 

Enkätundersökning, Sociodemografiska och medicinska 

faktorer, SF-36, CIQ, BI, FAI, CFQ, HADS, IES, FSS. 

Smith, Andrew, Lijovic, Nehme och 

Bernard. (2014) 

Telefonintervjuer, ingen intervjutid angiven. Extended 

Glasgow Outcome Scale, SF-12, EQ-5D, 

arbetsrelaterade uppgifter, uppgifter om aktuell 

livssituation. 

Verberne, Moulaert, Verbunt och van 

Heugten. (2017) 

Enkätundersökning, journaldata, SF-36, CFQ, FAi, Bi, 

CogLog, IES, PCS, MCS, QOLIBRI. 

Wachelder, Moulaert, 

Van Heugten, Gorgels, Wade och Verbunt. 

(2016) 

Enkätundersökning, LiSat-9, FACIT-Sp12, 

UPCC,HADS, IES, FSS, FAi. 

Ordförklaring 

AMIPB: The Adult Memory and Information Processing Battery 

Bi: Barthel Index for Activities of Daily Living 

CFQ: The Cognitive Failures questionnaire 

CIQ: Community Integration questionnaire 

CogLog: The Cognitive Log 

EQ-5D: Health state description and evaluation 

Extended Glasgow Outcome Scale (Funktionell status, åtta kategorier) 

EuroQol 6D: Health state description and evaluation and Short Form-6 Dimension 

FACIT-Sp12: Functional assessment of chronic illness therapy-spiritual well-being 



 

17 

FAI: Frenchay Activities Index 

FSS: Fatigue Severity Scale 

Greyson NDE scale: Individual's near-death experience 

HADS: Hospital Anxiety and Depression Scale 

IES: Impact of Event Scale 

LiSat-9: Life Satisfaction Questionnaire 

MCS: Mental Component Score 

PCS: Physical Component Score 

QOLIBRI: The Quality Of Life after Brain Injury 

SF-12: The 12-Item Short Form Health Survey measure 

SF-36: The 36-Item Short Form Health Survey measure 

UPCC: Utrecht Proactive Coping Competence scale 

 

Intervjuer 

Vid tillämpandet av intervjuer går det att se att flera former av intervjuer har använts. 

Dels semistrukturerade intervjuer (Brännström et al. 2017 & Ketilsdottir et al. 2013) 

och dels narrativa, berättelseinriktade, intervjuer (Forslund et al. 2014 & Forslund et al. 

2017). Två intervjuer byggde på enkäter (Geri et al. 2017 & Smith et al. 2014). Vad 

som också går att se i Tabell 3 är att två studier valt att ha flera utvärderingstillfällen 

genom intervjuer vid olika tidpunkter (Forslund, 2017 & Ketilsdottir et al. 2013). 

Längden på samtliga intervjuer har varierat från 20 till 110 minuter. Vissa intervjuer har 

skett över telefon (Geri et al. 2017 & Smith et al. 2014) och vissa genom fysiska träffar 

i hemmet eller i ett avskilt rum på sjukhuset (Brännström et al. 2017; Forslund et al. 

2014; Forslund et al. 2017 & Ketilsdottir et al. 2013).  

 

Enkäter och skalor 

Bland de studier som använt sig av enkäter går det att se att en kombination av flera 

enkäter är det allra vanligaste (Moulaert et al. 1010; Moulaert et al. 2014; Smith et al. 

2014; Verberne et al. 2017 & Wacheler et al. 2016). Enbart två studier har valt att 

använda sig av en enkät som datainsamlingsmetod (Hellevuo et al. 2017; Klemenc-

Ketis, 2013). Två studier har valt att samla in data genom att deltagarna muntligt svarat 

på enkäten i form av telefonintervjuer (Geri et al. 2017 & Smith et al. 2014). 

Journaldata och annan data 

Hellevou et al. (2017); Moualert et al. (2010) och Verberne et al. (2017) valde förutom 

enkäter att använda sig utav deltagarnas medicinska journaldata som 

datainsamlingsmetod. Moualert et al. (2010) och Smith et al. (2014) samlade även in 

sociodemografiska-, arbetsrelaterade- och livssituationsrelaterade uppgifter hos 

deltagarna. 
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4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Det är vanligt att de som överlevt ett plötsligt hjärtstopp drabbas av en rad negativa 

konsekvenser, samtidigt är det svårt att i förväg säga hur de kommer att påverkas av 

upplevelsen. Likväl är det svårt att ge någon prognos för längden på 

återhämtningsprocessen men också för om den drabbade blir helt återhämtad 

överhuvudtaget. Faktorer som visat sig påverka livskvalitén är personens kognitiva 

funktionalitet och återhämtning, självständighet i sin ADL och IADL, psykiskt, 

emotionellt, och spirituellt välbefinnande. Övriga faktorer är förmåga att kunna 

återvända till sitt arbete, tidigare sjukdomshistoria och psykiska hälsa, partnerskap, 

initial hjärtrytm och behandlingsformen hypotermi samt personens autonomi.  De 

datainsamlingsmetoder som har använts var intervjuer, enkäter, journaldata och annan 

data, enskilt och kombinerat.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.21. Kognitiv återhämtning 

I föreliggande litteraturstudie framgår det hur kognitiva symtom och 

funktionsnedsättningar är vanligt efter ett plötsligt hjärtstopp samt att dessa påverkar 

personens upplevelse av livskvalité (Brännström et al. 2018; Geri et al. 2017; 

Ketilsdottir et al. 2014; Moulaert et al. 2010; Moulaert et al. 2014; Verberne et al. 

2017). Utifrån Wilson’s och Cleary’s omvårdnadsmodell ”Conceptual Model of Health-

Related Quality of Life” behövs det ta hänsyn till samtliga dimensioner i modellen såväl 

teoretiskt och empiriskt men också i det kliniska arbetet med exempelvis den kognitiva 

statusen (Ferrans et al. 2005). Enligt denna omvårdnadsteori påverkar exempelvis den 

biologiska funktionen samtliga andra dimensioner i modellen och i slutändan personens 

totala upplevelse av livskvalitet. I anslutning till detta tydliggörs sjukvårdens möjlighet 

till att påverka personens biologiska funktion, symtomupplevelse och funktionella status 

genom behandlingsformen hypotermi i syfte att bevara kognitiva funktioner och 

därigenom förbättra personens livskvalité (Brännstöm et al. 2018 & Hellevuo et al. 

2018). Utifrån Cheng et al. (2016); Kutzleb och Reiner (2006); Lucas et al. (2014) och 

Rice, Say, och Betihavas (2017) framgår det att sjukvården och inte minst 

sjuksköterskan har stora möjligheter till att hjälpa den drabbade att återvinna sin 

livskvalité. Samtliga dessa studier visar att möjligheten till att få träffa en sjuksköterska 

med särskild kompetens i hjärtsjukdomar ger både ökad kunskap och tillfredsställelse 
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hos den drabbade (Cheng et al. 2016; Kutzleb & Reiner 2006; Lucas et al. 2014; Rice et 

al. 2017). Mot bakgrund av detta kan sjuksköterskan förbättra den drabbades livskvalitet 

genom att synliggöra och på olika sätt arbeta med den drabbades kognitiva förmågor. 

Detta skulle sjuksköterskan med fördel kunna göra genom exempelvis individuell 

patientundervisning eller gruppsamtal (Moulaert et al. 2014). Att gruppsamtal är en bra 

metod styrks i Forslund et al. (2014) och Ketilsdottir et al. (2013) studier som beskriver 

att den drabbade ofta har ett stort behov av att få samtala med andra som delar samma 

upplevelse. Ferrans et al. (2005) beskriver i sin omvårdnadsteori hur dimensionen 

”Symtom” styrs av en komplex interaktion mellan individens och omgivningens 

egenskaper. Utifrån detta går det att anta att det som sjuksköterska finns goda skäl till 

att arbeta med patientens attityd och förhållningssätt men också att själv representera en 

omgivning som är hälsofrämjande, kompetent och motiverande.  

 
4.2.2 Psykiskt- och emotionellt välbefinnande 

Hos den som överlevt ett plötsligt hjärtstopp framhålls psykiska och emotionella 

faktorer som avgörande för hur personen ska uppleva sin livskvalité (Brännström et al. 

2017; Forslund et al. 2014; Forslund et al. 2017; Ketilsdottir et al. 2013; Klemenc-Ketis 

2013; Moulaert et al. 2010 & Verberne et al. 2017). På samma sätt som den kognitiva 

återhämtningen kan också psykiskt och emotionellt välbefinnande förstås som en 

interaktion mellan individens och omgivningens egenskaper. Här skulle sjuksköterskan 

exempelvis kunna arbeta med de psykologiska processer som ligger till grund för hur 

personen upplever sin livskvalité (Ferrans et al. 2005). Dessa skulle förslagsvis kunna 

inrikta sig på attityder, ökad kunskap och sjukdomsinsikt samt copingstrategier 

(Ketilsdottir et al. 2013 & Verberne et al. 2017). Att det finns stor anledning till att 

fokusera på personens psykiska och emotionella välbefinnande styrks i Vos och Vitali 

(2018) studie där psykisk ohälsa korrelerar kraftigt med försämrad livskvalité. Deras 

studie visar att känslor av att livet har en mening är en av den starkaste skyddsfaktorn 

mot psykisk ohälsa. Både Cheng et al. (2016); Kutzleb och Reiner (2006) och Lucas et 

al. (2015) betonar att sjuksköterskor med särskild kunskap inom området som särskilt 

betydelsefulla i sammanhanget. Mot bakgrund av att sjuksköterskan idag har en mer 

eller mindre påfrestande arbetssituation relaterat till bland annat ansvarsområden och 

arbetstid (Eslami Akbar, Elahi, Mohammadi, & Fallahi Khoshknab, 2015) skulle 

förslagsvis sjuksköterskan kunna sköta många patientkontakter över telefon för att 

reducera känslor som ångest, ängslan och oro. Att även denna kontaktform skulle kunna 
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betraktas som värdefull styrks i Rice et al. (2017) studie där deltagarna beskrev att en 

uppföljning som sker överhuvudtaget är viktigare än om sjuksköterskekontakten sker 

fysiskt eller över telefon. Betydelsen av att både förstå dimensionens sårbarhet och att 

framför allt arbeta aktivt med den framgår i Ferrans et al. (2005). Ferrans et al. (2005) 

anser även att personens generella hälsouppfattning påverkas mest av bland annat just 

psykologiska processer.  

 
4.2.3 Förmåga att klara sin ADL och IADL 

Att självständighet i ADL och IADL korrelerar med en högre skattad livskvalité kan vi 

se i och Brännström et al. (2017); Geri et al. (2017); Moulaert et al. (2010); Smith et al. 

(2015); Verberne et al. (2017) och Wachelder et al. (2016) studier. Enligt Ferrans et al. 

(2005) är förutom psykologiska processer även den funktionella förmågan avgörande 

för den generella hälsouppfattningen. Då den funktionella statusen utgörs av bland 

annat fysisk funktion, social funktion och rollfunktion (Ferrans et al. 2005) skulle 

samtliga av dessa kunna återspeglas i Bleijenberg et al. (2017) beskrivning av ADL och 

IADL. 

 

En tänkbar orsak till varför Moualerts et al. (2010) och Smiths et al. (2015) anser att 

begränsningar i IADL har en större negativ inverkan på personens livskvalité i 

jämförelse med begränsningar i ”bara” ADL skulle kunna ha och göra med förlusten av 

sociala interaktioner. Detta bekräftas även av Ferrans et al (2005) där det sociala 

varandet återfinns i samtliga dimensioner. Till exempel: Fysisk och social miljö 

påverkar den biologiska funktionen, upplevelsen av symtom förhåller sig till 

omgivningen, den funktionella statusen beskrivs genom sociala funktioner och roller, 

generell hälsouppfattning genom funktionell förmåga (kan spegla möjligheten att kunna 

delta i sociala kontexter) och slutligen den övergripande livskvalitén där den sociala 

domänen är bland det starkaste (Ferrans et al. 2005). Det sociala sammanhangets 

betydelse framhävs ytterligare i Brännström et al. (2017); Forslund et al. (2017); 

Ketilsdottir et al. (2013) och Klemenc-Ketis (2013) studie där isolering beskrivs som en 

orsak till deltagarnas psykiska ohälsa. Detta liknar Tough, Brinkhof, Siegrist och Fekete 

(2018) studie som anser att en generellt försämrad tillfredställelse med livet korrelerar 

med de ensamhetskänslor som kan uppkomma till följd av fysiska funktionshinder efter 

sjukdom. 

Mot bakgrund av Ketilsdottir et al. (2013) och Kutzleb och Reiner (2006) studier om 
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hur avgörande omvårdnadsåtgärder är för denna patientgrupp anser författarna till 

föreliggande studie att det finns stora möjligheter för sjuksköterskan att påverka 

patientens självständighet i sin ADL/IADL. Sjuksköterskan kan både synliggöra 

problemområden, lyfta styrkor, undervisa och motivera patienten. Kutzleb och Reiner 

(2006) beskriver specifikt förmågan att kunna sköta sin egen medicinering som särskilt 

tillfredsställande hos denna patientgrupp. Deltagarna uttrycker även en förbättrad 

livskvalité relaterat till ökat självförtroende och självständighet. Denna förändring 

härleder deltagarna till sjuksköterskor med särskild kunskap inom området.  

 

4.2.4 Spirituellt välbefinnande 

Spiritualitet är en utav flera domäner som enligt (Ferrans et al. 2005) visat sig ha störst 

betydelse för den övergripande livskvalitén. Betydelsen av spiritualitet speglas i 

litteraturen genom beskrivningar som att omvärdera sitt liv, tacksamhet, 

meningsskapande och inte minst mening med livet (Brännström et al. 2017; Forslund et 

al. 2014; Forslund et al. 2017; Ketilsdottir et al. 2013 & Klemenc-Ketis 2013). Just 

känslan av att livet har en mening är dessutom en av de starkaste skyddsfaktorerna mot 

psykisk ohälsa (Vos och Vitali, 2018). Det finns med andra ord alla anledning att i det 

här sammanhanget rikta särskild uppmärksamhet mot spiritualitet. 

 

Wittenberg, Ragan och Ferrell (2017) undersökte i sin studie sjuksköterskors erfarenhet 

av att kommunicera spiritualitet med patienter. Studien visade att sjuksköterskan inte 

behövde någon särskild förkunskap i ämnet för att patienten skulle uppleva samtalen 

som stärkande, utan sjuksköterskan behövde enbart var intresserad och engagerad. I 

jämförelse med tidigare studier som framhävt sjuksköterskans fördjupade kunskaper i 

sjukdomstillståndet (Cheng et al. 2016; Kutzleb & Reiner, 2006; Lucas et al. 2015 & 

Rice et al. 2016) antar här författarna till föreliggande studie att vilken sjuksköterska 

som helst kan stötta en patient spirituellt, så länge sjuksköterskan är professionell och 

framför allt erkänner patientens existentiella lidande. Men mot bakgrund av Cramm och 

Nieboer (2017) som anser att patienten ibland själv inte vet hur livskvalitén ska återfås 

kan det antagningsvis stundom vara svårt att som sjuksköterska ge ett 

spirituellt/existentiellt stöd. Salomé et al. (2013) anser att andlighet är en källa till tröst 

och stöd för många patienter vid hanterandet av sina sjukdomar. Salomé et al. (2013) 

uttrycker att andlighet måste erkännas inom vården då detta lägger god grund för en 

starkare patientrelaterad-professionell relation och en högre tillfredsställelse med vården 



 

22 

generellt. Genom Ferrans et al. (2005), som beskriver hur den övergripande livskvalitén 

styrs av den subjektiva uppfattningen, d.v.s. hur lycklig och tillfreds personen känner 

sig med livet överlag, anser författarna till föreliggande litteraturstudie att det finns all 

anledning att som sjuksköterska våga ställa existentiella frågor till patienten. 

Existentiella frågor kan sannolikt vara synonymt med obekväma och privata frågor för 

många sjuksköterskor. Likt frågor rörande patientens sexualitet, baserat på både 

uppsatsförfattarnas egna erfarenheter och genom samtal med kollegor, krävs ett 

professionellt förhållningssätt där personliga åsikter och bekvämligheter sätts åt sidan. 

Sjuksköterskan bör stäva efter att maximera såväl fysisk som psykisk hälsa och inte 

efter att uttrycka sin egen personliga livsfilosofi. Dock bör sjuksköterskans livsfilosofi 

inte enbart ses som ett hinder för god omvårdnad utan kan antagningsvis också fungera 

som en resurs vid avhandlandet av existentiella frågor. Mot denna bakgrund krävs ett 

reflekterat handlande från sjuksköterskans sida vilket också är något som ligger i 

analogi med sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Svensk sjuksköterskeförening, 

2008).  

 

4.2.5 Övriga mindre men betydelsefulla faktorer  

I föreliggande litteraturstudie går det också att läsa om ”mindre” faktorer, tillsynes vitt 

skilda från varandra, men som trots detta framhålls som betydelsefulla hos deltagarna. 

Till exempel är det för någon extra viktigt att kunna återvända till sitt arbete (Geri et al. 

2017; Ketilsdottir et al. 2013 & Smith et al. 2015), för en annan är partnerskapet extra 

viktigt (Verberne et al. 2017) och för en annan är grad av fatigue (Moulaert et al. 2010; 

Smith et al. 2015; Verberne et al. 2017 och Wachelder et al. 2016) och känsla av 

trygghet (Ketilsdottir et al. 2014 och Klemenc-Ketis 2013) särskilt viktigt för hur 

livskvalitén ska upplevas. Även hur livskvalitén tedde sig före hjärtstoppet har 

betydelse för hur livskvalitén kommer te sig efter hjärtstoppet (Hellevuo et al. 2018; 

Verberne et al. 2017 & Wachelder et al. 2016). Förutom dessa faktorer beskriver även 

litteraturen sådana av medicinsk karaktär, hur ventrikelflimmer som initial hjärtrytm 

(Hellevuo et al. 2018 & Smith et al. 2015) och behandlingsformen hypotermi har 

betydelse för hur livskvalitén ska upplevas hos den drabbade (Brännstöm et al. 2018 & 

Hellevuo et al. 2018). Eftersom det inte går att påverka en initial hjärtrytm eller hjärnans 

syrebehov med enbart inställning till livet, värderingar eller personliga preferenser är 

det förmodligen mer fruktbart att undersöka denna variation av mer ”mjuka” och 

subjektiva faktorer då dessa är lättare att påverka. Ferrans et al. (2005) anser att den 
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övergripande livskvalitén bestäms av just personliga värderingar och preferenser. På 

grund av detta kan en och samma livssituation upplevas olika och livets mening samt 

värde vara vitt skilda mellan olika personer (Ferrans et al. 2005). Av denna anledning 

anser Ferrans et al. (2005) att värderingar och hur tillfredsställande livet känns bör 

inkluderas vid bedömningen av livskvalité.  

 

I det stora hela, oavsett om faktorer beskrivits som större eller mindre i litteraturen, kan 

variationen också förklaras genom personens och miljöns egenskaper, behov, 

förväntningar, demografiska egenskaper, generell optimism eller pessimism samt andra 

karaktärsdrag hos personen. Dessa kommer i sin tur påverka personens biologiska 

funktion, symtomupplevelse, funktionella status, generella hälsouppfattning och 

slutligen den övergripande upplevelsen av livskvalité. Tillsammans vittnar detta om ett 

avancerat och samverkande system (Ferrans et al. 2005). 

 

4.2.6 Interrelaterade faktorer 

I litteraturstudiens resultat framgår det hur en rad olika faktorer formar personens 

upplevelser av livskvalité (Brännström et al. 2018; Forslund et al. 2014; Forslund et al. 

2017; Geri et al. 2017; Hellevuo et al. 2017; Ketilsdottir et al. 2014; Klemenc-Ketis 

2013; Moulaert et al. 2010; Moulert et al. 2014; Smith et al. 2014; Verberne et al. 2017 

& Wachelder et al. 2016). Resultatet pekar på en komplex bild, hur olika faktorer med 

signifikans för upplevelsen av god livskvalitet är interrelaterade och på olika sätt 

påverkar varandra och skapar nya former av helheter, dvs. nya former av upplevd 

livskvalité (Ketilsdottir et al. 2014; Moulaert et al. 2010 & Verberne et al. 2017). I 

analogi med detta ligger hur Ferrans et al. (2005) beskriver omvårdnadsteorin 

”Conceptual model of Health‐Related quality of life”, d.v.s. hur olika 

dimensioner/faktorer hänger samman för den övergripande upplevelsen av livskvalité. 

Även om det måste talas och skrivas om dessa olika dimensioner/faktorer separat 

behöver dem förstås som dynamiskt sammanflätade i förhållande till upplevelsen av 

livskvalité (Ferrans et al. 2005).  

Brännstöm et al. (2018) visar på hur den medicinska behandlingsformen hypotermi 

bevarar kognitiva förmågor och leder till en generellt bättre skattad livskvalité. I samma 

linje beskriver Ferrans et al (2005) hur biologisk funktion samverkar med funktionell 

status för att generera i en bättre uppskattad övergripande livskvalité. Moulaert et al. 

(2010) beskriver hur ett hjärtstopp inverkar på kognitiva och emotionella funktioner 



 

24 

som sedan är ansvariga för hur den drabbade upplever sin psykiska hälsa och i 

förlängningen uppfattar sin livskvalité. Denna beskrivning visar hur funktionell status 

(kognitiva och emotionella funktioner) går samman med symptom (upplevd psykisk 

hälsa) för att determinera upplevelsen av övergripade livskvalité (Ferrans et al. 2005). 

Något att vara uppmärksam på är emellertid att ingen studie enskilt täcker alla 

dimensioner av litteraturstudiens teoretiska ramverk men gör fortfarande anspråk på att 

säga något om livskvalité. Det här beror antagningsvis på att det finns många olika 

perspektiv på livskvalité och att därför studier av livskvalitet har olika anslag, fokus, 

tillvägagångssätt och utfall (Ferrans et al. 2005).  

 

Då det här är en litteraturstudie ser inte uppsatsförfattarna detta som en nackdel utan den 

teori som valts har snarare gjort det möjligt att systematiskt rikta uppmärksamheten mot 

en rad olika aspekter av livskvalité, i föreliggande studie kallat för faktorer relaterade 

till livskvalité. Något uppsatsförfattarna har noterat, och som det absolut finns anledning 

att fundera över, är tonvikten i resultatet som går att koppla till den teoretiska 

dimensionen ”symptom”. Dessa är fysiska/funktionella-, kognitiva-, 

psykiska/emotionella- och spirituella upplevelser. En förklaring kan vara att den 

drabbades upplevelser är av extra stor klinisk betydelse i sammanhanget, detta stödjs av 

Ferrans et al. (2005) beskrivning av den subjektiva upplevelsen som grund till den 

övergripande upplevelsen av livskvalité. En studie som ger ytterligare tyngd för det här 

antagandet är Verberne et al. (2017) som anser att just det subjektiva välbefinnandet är 

helt avgörande för hur livskvalitén slutligen ska upplevas. Dock finns det ingen bland 

dem inkluderade artiklarna som direkt pekar på att allt som faller under dimensionen 

”symtom” skulle var av större betydelse för den totala livskvalitén än det som faller 

under någon av de andra dimensionerna i teorin. En annan förklaring kan vara att denna 

litteraturstudies syfte och frågeställning är inriktade på just upplevelser, alltså andra 

studier som intresserat sig för upplevelser, varför artiklar med ett sådant fokus också 

fallit ut som resultat.    

 

Förutom en bild av komplexitet skapar det här emellertid en bild av olika fenomen där 

de drabbade personerna fungerar som exempel på dessa fenomen och att dessa fenomen 

kommer att respondera på olika sätt i förhållande till insats (Ferrans et al. 2005). 

Upplevelsen av livskvalité kommer sannolikt att påverkas av den drabbades 

självständighet i sin ADL och sjuksköterskans uppmuntran i vardagssysslor blir här en 
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viktig del av vårdinsatsen (Cheng et al. 2016; Kutzleb & Reiner 2006; Lucas et al. 2015 

& Rice et al. 2017). Genom exempelvis ett holistiskt perspektiv blir det möjligt att flytta 

fokus till den som överlevt ett plötsligt hjärtstopp, hur personen skapar mening i sin 

situation och hur personen äger sina erfarenheter och sina upplevelser. Den drabbade 

som person, den drabbades hjärtstopp, den drabbades familj osv. Allt ingående i den 

evolutionära, dynamiska och kreativa helhet som är utgångspunkten för 

sjuksköterskepraktiken (Ferrans et al. 2005; Svensk sjuksköterskeförening 2008 & 

Woods 1998).  

 

4.4 Metodologisk diskussion 

Flertalet av artiklarna har haft kvantitativa anspråk vilket understryks genom den 

påtagliga användningen av enkäter och journaldata men också enkätbaserade intervjuer 

(Geri et al. 2017; Hellevuo et al. 2017; Klemenc-Ketis, 2013; Moulaert et al. 2010; 

Moulaert et al. 2014; Smith et al. 2014; Verberne et al. 2017 & Wachelder 2016). Såväl 

enkäter som journaldata men också till viss del enkätbaserade intervjuer möjliggör för 

stora mängder material och därigenom också storskaliga och randomiserade studier som 

kan göra anspråk på att säga något om exempelvis hur en viss faktor (ADL, spiritualitet 

osv) korrelerar med upplevd livskvalitet. Detta är metoder med potential att säga något 

väsentligt om den statistiska generaliserbarheten av olika fenomen som är av betydelse 

för hur drabbade av plötsligt hjärtstopp upplever sin livskvalité (Polit och Beck, 2016). 

Endast två studier har använt sig av en narrativ intervjumetod (Forslund et al. 2014 & 

Forslund et al. 2017). Anta att det skulle föreligga en generell underrepresentation av 

metoder som genererar i den typen av kvalitativa data skulle detta samtidigt också 

kunna vara förenat med att vissa typer av forskningsresultat också går förlorat. Med 

(Woods, 1998) går det att resonera om det här i termer av att studier med kvantitativ 

inriktning kommer att diskutera vård-och medicinska fenomen med ett vetenskapligt 

reduktionistiskt språkbruk och blir därigenom oförmögna att fånga patientens 

erfarenhetsvärld. Studier med kvantitativ design kommer sannolikt inte att fånga 

erfarenheterna och upplevelserna hos dem som har drabbats av ett hjärtstopp på ett sätt 

som sätter den drabbade i centrum. Snarare är det fenomenet i kvantitativa studier som 

sätts i centrum (samband mellan exempelvis ADL och livskvalitet står i fokus och den 

drabbade fungerar bara som boning för respektive fenomen). I exempelvis narrativa 

studier sätts den drabbade och dennas upplevelser i centrum, hur den drabbades 
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erfarenhetsvärld kan beskrivas och analyseras (Forslund et al. 2014 & Forslund et al. 

2017). 

        

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att den ändå förhållandevis stora 

användningen av intervjuer skulle kunna vittna om att det här är ett fenomen som är 

svårt att fånga genom ”bara” beräkningar och sifferpresentationer. Något annat som är 

värt att notera i det här avseendet är den stora variationen av olika former av enkäter 

men också inslagen av journaldata (Hellevuo et al. 2017 & Verberne et al. 2017). Att 

samma fenomen på det här sättet behöver belysas från olika perspektiv, inom ramen för 

samma studie, vittnar om komplexiteten i hjärtstopp och upplevelsen av livskvalité. 

 

4.5 Metoddiskussion  

Föreliggande litteraturstudie har en deskriptiv design vilket ansågs lämpligt då avsikten 

var att beskriva betydelsefulla faktorer för upplevelsen av livskvalité efter att ha 

överlevt ett plötsligt hjärtstopp (Polit & Beck, 2016). Till litteratursökningen valdes två 

medicin- och omvårdnadsinriktade databaser; PubMed och Cinahl för att få en bred 

återspegling av det aktuella fältet. 

Som inklusions- och exklusionskriterier har litteratursökningen riktats vilket är ett 

gynnsamt tillvägagångssätt för att sökträffar ska vara i linje med syfte och frågeställning 

(Polit & Beck 2016). De sökord som tillämpats vid sökningen har utgått från 

föreliggande studies syfte och frågeställning. Sökorden gav ett bra resultat med 

relevanta artiklar. För mer specifika sökträffar har sökstrategin sammanfattat utgjorts 

utav både MeSH-termer, manuella sökningar, CINAHL Headings, sökord koncentrerat 

till artikeltitel och booliska sökordet AND (Polit & Beck, 2016).  

 

De artiklar som inkluderats har samtliga varit skrivna på engelska. Trots att författarna 

till föreliggande studie behärskar det engelska språket är författarna medvetna om att 

bristande språkkunskap är en svaghet och kan leda till feltolkning och ett missvisande 

studieresultat (Polit & Beck, 2016). För att minimera dessa risker har den aktuella 

texten lästs upprepade gånger, diskuterats sinsemellan, översättningstjänster har använts 

vid tveksamheter och begrepp har försökts förstå i sitt sammanhang. Styrkan med att 

söka på engelska gör dock att en desto bredare sökning är möjlig. För att erhålla relativt 

nya artiklar men också för att begränsa och göra det möjligt att hantera antal sökträffar 

utifrån given tidsaspekt var en sökbegränsning att artiklarna inte skulle vara äldre än 
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åtta år (Polit & Beck, 2016). En svaghet i denna begränsning kan vara att många bra och 

relevanta artiklar som är äldre än åtta år har exkluderats. En styrka kan vara att 

forskningen är desto mer aktuell och applicerbar. De artiklar som inkluderats är av både 

kvalitativ och kvantitativ ansats, dels för att hitta så många relevanta artiklar som 

möjligt och dels för att de olika ansatserna presenterar sina resultat skilda sätt (Polit & 

Beck, 2016). Att inkludera båda dessa ansatser anser författarna till föreliggande studie 

vara en styrka då artiklarnas resultat presenteras på ett kompletterande sätt. Dels en 

saklig och tabellinriktad presentation av betydelsefulla faktorer och dels en mer 

beskrivande framställning av dessa faktorer, bestående av nyanser, interaktioner och 

påverkan. Vidare har relevanta delar i de inkluderade artiklarna färgmarkerats för att 

lättare kunna skapa teman. Detta är något som Polit och Beck (2016) beskriver som en 

styrka då det underlättar dataanalysen och hjälper författarna att hitta specifika 

ämnesrelaterade teman.  

  

Även en kvantitativ ansats hade kunnat tillämpas vid besvarandet av litteraturstudiens 

syfte och frågeställningar. Dock hade att en kvantitativ ansats inte möjliggjort för 

samma innehållsliga beskrivningar. Därigenom inte heller någon redovisning av den 

komplexitet som kommer att relatera faktorerna till varandra och tillsammans resultera i 

den övergripande upplevelsen av klivskvalité. Sjuksköterskan bör i sin kliniska praktik 

inte förstå och basera sin omvårdnad på dessa faktorer som separata utan som 

interrelaterade, vilket ligger i analogi med föreställningen om människan som en helhet 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2008). 

  

4.3 Kliniska implikationer för omvårdnad  

Den drabbades livskvalité efter ett plötsligt hjärtstopp är en komplex fråga som har att 

göra med allt från medicinska till spirituella faktorer. Även om livskvalitet i litteraturen 

undersöks som om den vore möjlig att reducera till enskilda mätbara faktorer möter 

vårdpersonal i sitt kliniska arbete en hel person. Dem möter alltså inte en faktor utan en 

människa som har sina trauman, drifter, begär, behov, erfarenheter osv. När hjärtat och 

hjärnan är räddade påbörjas arbetet med en omfattande rehabilitering av en person som 

är i behov av såväl laborativa tester, bedömningar av kognitiva och fysiska förmågor 

liksom av någon som lyssnar på just den personens berättelser om rädslor, drömmar, 

ångest och glädjeämnen. Allt som är av betydelse för den totala livskvalitén. Det här är 

något som sannolikt kräver att vårdpersonal får både utbildning och förutsättningar i 
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övrigt (tid, resurser osv.) och där dagens svenska vårdsituation knappast kan betraktas 

som optimal sett till såväl den drabbades hälsa som säkerhet (Socialstyrelsen, 2018b).      

 

4.6 Förslag till fortsatt forskning  

Författarna till föreliggande litteraturstudie vill lyfta fram två förslag till fortsatt 

forskning. (1) Dels är fältet öppet för frågor kring kvinnors upplevelse av ett hjärtstopp 

då en majoritet av existerande forskning har en större andel män. Detta mot bakgrund 

att tidigare forskning påtalar skillnader i hur kvinnor och män upplever sin generella 

livskvalité (Ferrans et al. 2005). (2) Det andra är studier som tar sin utgångspunkt i 

patientens erfarenhetsvärld (förslagsvis med holistisk inriktning och kvalitativa 

tillvägagångssätt) och tittar på hur arbetet med livskvalitet efter ett hjärtstopp kan se ut i 

förhållande till exempelvis sjuksköterskeprofessionen.   

 

4.7 Slutsats 

I föreliggande litteraturstudie går det att se att ett plötsligt hjärtstopp kan ha en kraftigt 

negativ inverkan på hur överlevare ska uppleva sin livskvalité. Litteraturen beskriver en 

rad olika faktorer som både enskilt och interrelaterade till varandra formger personens 

livskvalité. Kombinerat med vald omvårdnadsteori synliggörs ett komplext och 

samverkande system där både biologisk funktion, symtomupplevelse, funktionell status, 

generell hälsouppfattning tillsammans utmynnar i den övergripande upplevelsen av 

livskvalité. Dessutom beskriver även omvårdnadsteorin hur såväl individens som 

omgivningens egenskaper är med och påverkar respektive dimension, något som styrks 

genom den samlade bild som litteraturen levererar.  
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Bilaga 1: Resultatmatris 

 

Tabell 4. Studiens artiklar 

Författare, 

publikationsår 
Titel Design och 

ansats 

Undersöknings

grupp 

Datainsamlings

metod 

Dataanalys- 

metod 

Brännström, 

Niederbachb 

och Rödin. 

(2017) 

Experiences of 

surviving a 

cardiac arrest 

after therapeutic 

hypothermia 

treatment. An 

interview study 

Kvalitativ 

ansats med 

deskriptiv 

design 

6 män 

1 kvinna 

Semistrukturera

de intervjuer, 

30-60 minuter. 

Latent 

innehållsanalys 

 

Forslund, 

Jansson, Dan 

Lundblad och 

Söderberg. 

(2017) 

A second chance 

at life: people’s 

lived 

experiences of 

surviving out-of-

hospital cardiac 

arrest 

Kvalitativ 

ansats, kohort- 

och 

longitudinell 

studie 

9 män 

2 kvinnor 

Semistrukturera

d intervjumetod 

1, 6 samt 12 

månader efter 

hjärtstopp, 30-

110 minuter. 

Fenomenologisk 

hermeneutisk 

analys 

Forslund, 

Zingmark, 

Jansson, 

Lundblad och 

Söderberg. 

(2014) 

Meanings of 

People’s Lived 

Experiences of 

Surviving an 

Out-of-Hospital 

Cardiac 

Arrest, 1 Month 

After the Event 

Kvalitativ 

ansats 

9 män 

2 kvinnor 

Narrativ 

intervjumetod, 

20-110 minuter. 

Fenomenologisk 

hermeneutisk 

analys i tre steg. 

Geri, Dumas, 

Bonnetain, 

Bougouin, 

Champigneulle, 

Arnaout, Carli, 

Marijon, 

Varenne, Mira, 

Empana och 

Cariou. (2017) 

Predictors of 

long-term 

functional 

outcome and 

health-related 

quality of life 

after out-of-

hospital cardiac 

arrest 

Kvantitativ 

ansats med 

deskriptiv 

design 

166 män 

59 kvinnor  

(55 % 

deltagande sett 

till dem som 

överlevt vid 

utvärderingstidp

unkten) 

Telefonintervjue

r, ingen 

intervjutid 

angiven.  

SF-36. 

 

Manifest 

innehållsanalys  

MANCOVA, 

klusteranalys,  

χ2 test, T-test, 

linjär 

regressionsanalys, 

CPC-poäng, 

Hellevuo, 

Sainio, Huhtala, 

Olkkola, 

Tenhunen och 

Hoppu. (2017) 

Good quality of 

life before 

cardiac arrest 

predicts good 

quality 

of life after 

resuscitation 

Kvantitativ 

ansats med 

retro-

perspektiv. 

42 män 

13 kvinnor  

(70 % 

deltagande sett 

till dem som 

överlevt efter 6 

månader) 

Enkätundersökn

ing, journal-

data, EQ-5D, 

visuell analog 

skala (0-100). 

Mann–Whitney 

U-test, Wil- 

coxon test, χ2 test, 

binär logistisk 

regressionsanalys 

Ketilsdottir, 

Albertsdottir, 

Akadottir, 

Gunnarsdottir 

och Jonsdottir. 

(2013) 

The experience 

of sudden 

cardiac  

arrest: Becoming 

reawakened to 

life 

Kvalitativ 

ansats 

7 män  Semistrukturera

d intervjumetod 

vid två olika 

tillfällen, ca 60 

minuter. 

Tolkningsfenomen

ologisk analys av 

transkriberat 

material. 

Klemenc-Ketis. 

(2013) 

Life changes in 

patients after 

out-of-hospital 

cardiac arrest: 

the effect of 

near-death 

experiences. 

Kvantitativ 

ansats, kohort 

design 

29 män 

8 kvinnor  

Enkätundersökn

ing, Greyson’s 

NDE skala. 

Statistisk analys 

inriktad på 

signifikans.  

Moulaert, van 

Heugten, 

Winkens, Bakx, 

Early 

neurologically-

focused follow-

Kvantitativ 

ansats med 

randomiserad 

185 stycken 

som överlevt ett 

hjärtstopp (67 

CIQ, SF-36, 

EuroQol, 

Cognitive Log, 

Mixad linjär 

regressionsanalys, 

multipel linjär 
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de Krom, 

Gorgels, Wade 

och Verbunt. 

(2014) 

up after cardiac 

arrest improves 

quality of life at 

one year: A 

randomised 

controlled trial 

studie. 

Interventions-

grupp med 

kontrollgrupp 

med sedvanlig 

vård. 

 

% deltagande)  

 

155 vårdgivare 

AMIPB, Verbal 

fluency, Trail 

Making Test A 

+ B, CFQ, 

HADS, IES, 

FAI.  

regressionsanalys, 

T-test, Mann–

Whitney U-test, 

χ2 test. 

Protokollanalys? 

Moulaert, 

Wachelder, 

Verbunt, Wade 

och van 

Heugten. (2010) 

Determinants of 

quality of life in 

survivors of 

cardiac arrest 

Kvantitativ 

ansats, 

retroperspekti

v med kohort 

design. 

54 män 

9 kvinnor 

(72 % 

deltagande)  

Enkätundersökn

ing, 

Sociodemografi

ska och 

medicinska 

faktorer, SF-36, 

CIQ, BI, FAI, 

CFQ, HADS, 

IES, FSS. 

T-test, χ2 test, 

Spearman’s 

rangkorrelationsan

alys 

Smith, Andrew, 

Lijovic, Nehme 

och Bernard. 

(2014) 

Quality of Life 

and Functional 

Outcomes 12 

Months  

After Out-of-

Hospital Cardiac 

Arrest 

Kvantitativ 

ansats, kohort 

design 

537 män  

160 kvinnor  

(80 % 

deltagande)  

Telefonintervjue

r, ingen 

intervjutid 

angiven. 

Extended 

Glasgow 

Outcome Scale, 

SF-12, EQ-5D, 

arbetsrelaterade 

uppgifter, 

uppgifter om 

aktuell 

livssituation 

Mann–Whitney 

U-test,  

χ2 test,  

multipel logistisk 

regressionsanalys  

Verberne, 

Moulaert, 

Verbunt och 

van Heugten. 

(2017) 

Factors 

predicting 

quality of life 

and societal 

participation 

after survival of 

a cardiac arrest: 

A prognostic 

longitudinal 

cohort study 

Kvantitativ 

ansats, 

longitudinell 

kohort design 

94 män 

16 kvinnor  

(78 % 

deltagande)  

Enkätundersökn

ing, journaldata, 

SF-36, CFQ, 

FAi, Bi, 

CogLog, IES, 

PCS, MCS, 

QOLIBRI. 

Mann-Whitney U-

test, Fisher’s 

Exact test, 

Pearson’s 

korrelationskoeffi

cient, Pearson's 

chi-square test, 

Kolmogorov–

Smirnov-test, 

Spearmans 

rangkorrelation 

Wachelder, 

Moulaert, 

Van Heugten, 

Gorgels, Wade 

och Verbunt. 

(2016) 

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, 

retroperspekti

v med kohort 

design 

66 män 

6 kvinnor  

– Som överlevt 

ett hjärtstopp 

(60 % 

deltagande)  

 

71 män 

27 kvinnor  

– Som haft en 

hjärtinfarkt 

(47 % 

deltagande) 

Enkätundersökn

ing, LiSat-9, 

FACIT-Sp12, 

UPCC,HADS, 

IES, FSS, FAi. 

Mann–Whitney 

U-test, T-test, χ2 

test, 

multipel linjär 

regressionsanalys 

(ENTER). 
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Bilaga 2: Metodologisk matris 

 

Tabell 5. Studiens artiklar 

Författare Syfte Resultat 

Brännström, 

Niederbachb 

och Rödin. 

(2017) 

Att beskriva människors 

upplevelse av att överleva ett 

plötsligt hjärtstopp efter 

terapeutisk 

hypotermibehandling. 

Presenterar tre huvudteman men sex underteman där dom 

medverkande beskriver störst livsförändringar: Bekymmer 

rörande dödlighet, leva ett förändrat liv samt känna sig 

trygg med vården och familjemedlemmar. Närmre 

upplevelser som beskrivs rör bland annat kognitiva 

symtom som minnesproblematik, psykiskt ohälsa, 

existentiella funderingar, betydelsen av nära relationer, 

Forslund, 

Jansson, 

Lundblad och 

Soderberg. 

(2017) 

Att belysa betydelsen av 

människors upplevelse och 

förändringar i dagliga livet det 

första året efter att ha överlevt 

ett plötsligt hjärtstopp. 

Visar att ett hjärtstopp påverkar människan både 

existentiellt, psykiskt, kognitivt och fysiskt. Författarna 

beskriver bland annat stress, oro och frustration och 

deltagarnas starka behov av bekräftelse från vården på att 

dom lever ett hälsosamt liv. Även behovet av att få återgå 

till jobb och ”det vanliga livet” beskrivs.  

Forslund, 

Zingmark, 

Jansson, 

Lundblad och 

Söderberg. 

(2014) 

Att belysa betydelsen av 

människors upplevelse av att ha 

överlevt ett plötsligt hjärtstopp 

som följd utav en hjärtinfarkt, 

en månad efter händelsen. 

Visar att mycket kretsar kring att fylla de ”hål” av 

information som deltagarna saknar. Psykisk påverkan är 

vanligt så som oro och osäkerhet. En stark längtan efter sitt 

gamla vanliga liv finns. Samtliga deltagare kände ett behov 

av att prata, bearbeta det som hänt och att få svar på alla 

sina frågor, dels medicinska men även existentiella. 

Geri, Dumas, 

Bonnetain, 

Bougouin, 

Champigneulle, 

Arnaout, Carli, 

Marijon, 

Varenne, Mira, 

Empana och 

Cariou. (2017) 

Att utvärdera den långsiktiga 

hälsorelaterade livskvalitén efter 

ett plötsligt hjärtstopp och 

jämföra denna med övriga 

populationen, att identifiera 

faktorer associerade med bättre 

långsiktig livskvalité samt att 

undersöka olikheter i långsiktig 

livskvalité hos dem som är fullt 

neurologiskt återhämtade. 

Visar att den neurologiska/kognitiva återhämtningen är av 

betydelse för hur deltagarna ska skatta sin livskvalité efter 

ett plötsligt hjärtstopp. Även om personen i fråga kan sköta 

sin ADL, gå tillbaka till sitt arbete och känner stark 

autonomi påverkar livskvalitén. Inga signifikanta 

skillnader i skattningen av livskvalité kunde iakttas mellan 

dem som var helt neurologiskt återhämtade med full 

kognitiv funktion och kontrollgruppen (övriga 

populationen). 

Hellevuo, 

Sainio, Huhtala, 

Olkkola, 

Tenhunen och 

Hoppu. (2017) 

Att jämföra livskvalitén före 

och efter ett plötsligt hjärtstopp 

samt analysera de faktorer som 

är associerade med god 

livskvalité. 

Visar att livskvalitén innan hjärtstoppet är avgörande för 

hur livskvalitén kommer upplevas efteråt. En annan faktor 

av betydelse är om deltagarna initialt haft en 

defibrilleringsbar hjärtrytm eller ej. Resultatet visar att dem 

med ventrikelflimmer framför asystoli överlag har en högre 

skattad livskvalité både före och efter hjärtstoppet.   

Ketilsdottir, 

Albertsdottir, 

Akadottir, 

Gunnarsdottir 

och Jonsdottir. 

(2013) 

Att beskriva överlevares 

upplevelse av ett plötsligt 

hjärtstopp och att återupplivas, 

för att erhålla kunskap om 

erfarenhetens effekt samt behov 

och problem hos den 

överlevande. 

Presenteras i fem huvudteman: Känslor av osäkerhet och 

behov av stöd, utmaningen med att återfå sitt gamla liv, 

emotionella utmaningar, beakta symtom och en ny syn på 

livet. Resultatet visade att ångest, kognitiva besvär och 

osäkerhet var överlevarnas främsta bekymmer.  

Klemenc-Ketis. 

(2013) 

Att undersöka sambandet 

mellan en nära-döden-

upplevelser och 

livsförändringar, sex månader 

efter ett plötsligt hjärtstopp. 

Visar att en omvärdering av vad som känns viktigt i livet är 

vanligt efter ett plötsligt hjärtstopp. Även att tankar om en 

större mening med livet och att en spirituell utveckling kan 

ta form.  

Moulaert, van 

Heugten, 

Winkens, Bakx, 

de Krom, 

Gorgels, Wade 

och Verbunt. 

(2014) 

Att utvärdera effekten av en ny 

tidig intervention för dem som 

överlevt ett plötsligt hjärtstopp 

samt deras vårdgivare. 

Visar att de som ingått i interventionen har en bättre 

upplevd livskvalité kopplat till bland annat bättre 

emotionellt och psykiskt välbefinnande samt en högre 

skattad ”generell” hälsoupplevelse.  De i 

interventionsgruppen hade mindre ångest och kunde 

tidigare återuppta sitt arbete jämfört med kontrollgruppen.  
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Moulaert, 

Wachelder, 

Verbunt, Wade 

och van 

Heugten. (2010) 

Att undersöka potentiella 

bestämmande faktorer till 

upplevelsen av livskvalité efter 

en hypoxisk episod förorsakat 

av ett plötsligt hjärtstopp. 

Visar att livskvalitén är kraftigt hotad hos den som överlevt 

ett plötsligt hjärtstopp. De kognitiva och emotionella 

funktionerna har visat sig påverkas negativt av den 

cerebrala syrebristen som uppstår vid ett hjärtstopp. Dessa 

funktionsnedsättningar uttrycks ofta i psykisk ohälsa hos 

deltagarna.  

Smith, Andrew, 

Lijovic, Nehme 

och Bernard. 

(2014) 

Att beskriva livskvalitén hos 

vuxna som överlevt ett plötsligt 

hjärtstopp, ett år efter 

händelsen. 

Visar att hur individen skattar sin livskvalité efter att ha 

överlevt ett plötsligt hjärtstopp beror bland annat på om 

deltagarna initialt haft en defibrilleringsbar hjärtrytm, grad 

av fatigue, förmåga att sköta ADL/IADLs, kognitiva 

bekymmer, ångest och depression. 

Verberne, 

Moulaert, 

Verbunt och 

van Heugten. 

(2017) 

Att undersöka vilka faktorer 

som kan förutsäga det 

långsiktiga utfallet i termer av 

samhällelig delaktighet och 

livskvalité efter att ha överlevt 

ett plötsligt hjärtstopp 

Visar att den kognitiva återhämtningen är avgörande för 

hur deltagarna ska skatta sin livskvalité efter ett plötsligt 

hjärtstopp. Vad som även framkommer är att de med 

kognitiva funktionsnedsättningar påverkas inte lika 

negativt avseende sin livskvalité, framför de som endast 

har kognitiva symtom. Neurologisk historia, 

hälsotillståndet innan hjärtstoppet, partnerskap, ångest och 

depression påverkar också hur deltagarna skattar sin 

livskvalité efter händelsen. 

Wachelder, 

Moulaert, 

Van Heugten, 

Gorgels, Wade 

och Verbunt. 

(2016) 

Att undersöka hur spirituellt 

välbefinnande och coping är 

relaterat till upplevelsen av 

livskvalité, två år efter 

händelsen. 

Att spirituellt och emotionellt välbefinnande, coping, grad 

av fatigue och ”vardaglig” funktionalitet spelar roll för hur 

deltagarna ska skatta sin livskvalité efter ett hjärtstopp. 

Författarna använde sig också av en jämförandegrupp 

bestående av individer som endast haft en hjärtinfarkt. 

Resultatet visar att gruppen som haft ett hjärtstopp har inte 

lika stor förekomst av ångest och depression som gruppen 

med hjärtinfarkt har. 



 

 

 


