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Sammanfattning 

Bakgrund: I HLR-rådets rapport för år 2018 rapporterades 8663 hjärtstopp i Sverige 

och 1482 lyckade återupplivningsförsök genomfördes. Vid ett hjärtstopp drabbas 

hjärnan av syrebrist och utan snabb adekvat behandling kan personen drabbas av 

kvarstående hjärnskador eller i värsta fall avlida. Sjuksköterskan har omvårdnadsansvar 

och genom ökad förståelse för personers upplevelser av livet efter ett hjärtstopp finns 

det möjlighet till bättre individanpassat bemötande.  

Syfte: Att beskriva personers erfarenheter av livet efter ett hjärtstopp.  

Metod: En litteraturstudie med beskrivande design och tematisk dataanalysmetod. 15 

artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats valdes ut från databaserna MEDLINE 

via PubMed och CINAHL.   

Huvudresultat: Överlevarna upplevde ofta minnesförlust och kognitiva svårigheter 

efter ett hjärtstopp. Information och stöd från sjukvården visade sig vara viktiga faktorer 

för att överlevarna skulle kunna känna trygghet och säkerhet. Det framkom även att 

fysiska förmågor försämrades och att det inte var en självklarhet att kunna återgå till 

arbetet. Många roller gick förlorade och överlevarna behövde anpassa sig efter en ny 

identitet vilket upplevdes både svårt och jobbigt. Samtidigt kände överlevarna 

tacksamhet över att ha överlevt och många upplevde att de fått en andra chans i livet.  

Slutsats: Att drabbas av ett hjärtstopp var en livsomvändande händelse som ofta 

lämnade överlevarna med känslor av rädsla och oro, men också av tacksamhet och 

glädje över att ha överlevt. Det skedde en ofrivillig förändring av fysiska funktioner, 

roller och identitet som kunde upplevas svårt att hantera. Sjuksköterskan kan genom sitt 

individanpassade bemötande stärka överlevarnas känsla av sammanhang som leder till 

ökad hälsa hos överlevarna. 

Nyckelord: Erfarenheter, Hjärtstopp, Hälsa, KASAM    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Abstract 

Background: In the report from the CPR-register 8663 cardiac arrests were reported in 

Sweden in 2018 and 1482 successful resuscitations was performed. In the event of a 

cardiac arrest the brain is suffering from hypoxia and without adequate treatment the 

person may suffer permanent brain damage, or in worst case it could cause death. The 

nurse has responsibilities when it comes to care giving, and through increased 

understanding for people´s experiences of life after a cardiac arrest there is an 

opportunity to provide better individual treatment.  

Aim: To describe people´s experiences after surviving a cardiac arrest. 

Method: A literature study with a descriptive design and a thematic analysis method. 

15 scientific articles with both qualitative and quantitative approach were retrieved from 

the databases MEDLINE through PubMed and CINAHL. 

Result: The survivors often experienced loss of memory and cognitive difficulties after 

a cardiac arrest. Information and support from the care givers seemed to be important 

factors for the survivors so they could feel safe and secure. It also seemed that the 

physical abilities had deteriorated and going back to work was not obvious after a 

cardiac arrest. Many of the personal roles were lost, and the survivors had a though 

experience adapting to a new identity. At the same time the survivors felt grateful that 

they had survived and many realized that they had a second chance of life. 

Conclusion: To suffer from a cardiac arrest is a life changing event that often leaves the 

survivors with feelings of fear and anxiety but also with gratefulness that they had 

survived. There is an unintentional change of physical functions, roles and identity and 

this can be hard to handle for the survivors. Through individual treatment, the nurse 

may strengthen the survivors´ sense of coherence which leads to increased health of the 

survivors´.  

Keywords: Cardiac arrest, Experiences, Health, Sense of coherence 
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Introduktion 
I Europa drabbas varje år mellan 350 000 – 700 000 personer av hjärtstopp (Perkins et 

al., 2015). År 2018 rapporterades 8663 hjärtstopp i Sverige varav 1484 lyckade 

återupplivningsförsök genomfördes (HLR-rådet, 2019). 

Under de senaste decennierna har chanserna för överlevnad ökat (Djarv, Axelsson, 

Strömsöe, Israelsson & Claesson, 2018). Två tredjedelar av alla dödsfall i 

hjärtsjukdomar inträffar utanför sjukhus och den största delen sker till följd av ett 

plötsligt hjärtstopp (Hollenberg & Engdahl, 2016).  

Hjärtstopp kan drabba vem som helst, vanligast är att personerna sedan tidigare har 

hjärt-kärlsjukdom men det förekommer även att tidigare friska personer utan symtom 

drabbas (Hollenberg & Engdahl, 2016).  

 

Definition av hjärtstopp  

Wikström (2018) beskriver att ett hjärtstopp oftast orsakas av att hjärtat slutar pumpa ut 

blod i kroppen till följd av ett ventrikelflimmer. Det innebär att hjärtats båda kammare 

har börjat vibrera, flimra, och inte orkar pumpa ut blodet i kroppen vilket leder till att 

cirkulationen upphör och efter 10–15 sekunder blir personen medvetslös och slutar 

andas (Wikström, 2018).  

 

Hjärt-lungräddning 

Den akuta behandlingen vid hjärtstopp menar Perkins et al. (2015) är hjärt-lungräddning 

(HLR) och defibrillering. HLR görs för att syresätta blodet via konstgjord andning och 

pumpa runt det i kroppen genom hjärtkompressioner (Wikström, 2018). Hollenberg och 

Engdahl (2016) beskriver att defibrillering är en strömstöt som nollställer hjärtat och 

återställer den normala hjärtrytmen och cirkulationen. 

Larsson och Engström (2013) beskriver i linje med Strömsöe et al. (2015) att tidigt 

insättande behandling med HLR och defibrillator avsevärt ökar chanserna för 

överlevnad. Efter 15–20 minuter utan hjärtrytm och cirkulation är det få personer som 

överlever (Hollenberg & Engdahl, 2016). Wikström beskriver vidare att  

snabbt insättande av behandling minskar riskerna för att hjärnskadorna ska bli bestående 

på grund av hjärnans syrebrist. Redan efter fem minuter utan riktig hjärtrytm och 

cirkulation börjar hjärnan ta skada (Hollenberg & Engdahl, 2016). 

Eikeland, Haugland och Stubberud (2011) menar att det är sjuksköterskans skyldighet 

att påbörja HLR när sådan behandling är nödvändig. 
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Eftervård och komplikationer  

Personer som överlever hjärtstopp behöver noggranna kontroller i eftervården. Under 

det första dygnet sker täta mätningar av vitala parametrar som blodtryck, puls, 

andningsfrekvens och pulsoximetri, som mäter blodets syresättning, samt övervakning 

med elektrokardiografi (EKG) (Ericson & Ericson, 2012), EKG registrerar hjärtats 

elektriska aktivitet genom elektroder som fästs på kroppen (Wikström, 2018).  

En del personer kan få en implantable cardioverter defibrillator (ICD) inopererat, vilket 

är en automatisk defibrillator som konstant övervakar hjärtats rytm. Vid arytmier, det 

vill säga rubbningar av hjärtats rytm som till exempel vid ventrikelflimmer, påbörjar 

ICD omedelbart behandling genom defibrillering (Thylén, 2012). 

De komplikationer som personer kan drabbas av efter ett hjärtstopp kan vara både 

fysiska, psykiska, kognitiva och emotionella (Ericson & Ericson, 2012).  

 

Sjuksköterskans roll 

Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod är sjuksköterskans 

grundläggande ansvar att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

Sjuksköterskan kan möta personer som överlevt ett hjärtstopp i alla delar av vårdkedjan 

och det individanpassade stödet och informationen efter ett hjärtstopp är betydande för 

personens möjlighet att bearbeta upplevelsen samt känna förståelse och delaktighet i 

vården och behandlingen (Strömberg, 2014).  

Sjöberg, Schönning och Salzmann-Erikson (2015) beskriver att sjuksköterskor upplever 

hjärtstopp som både stressande, panikartade och emotionellt påfrestande. Efter ett 

hjärtstopp upplever sjuksköterskor ett behov av att prata med de andra i arbetsgruppen 

om det som skett, både för att bearbeta sina känslor och tankar kring händelsen och för 

att kunna ta del av och lära sig av andras erfarenheter (Clark & McLean, 2018; Sjöberg, 

Schönning & Salzmann-Erikson, 2015).   

 

Teoretisk referensram 

Känsla av sammanhang  

Begreppet känsla av sammanhang (KASAM) beskrivs av Antonovsky (2005) som ett 

mått på hur väl en person klarar av att hantera svåra situationer och kan påverka 

personens upplevelse av bättre eller sämre hälsa och livskvalitet. KASAM bygger på de 

tre begreppen begriplighet, som handlar om i vilken grad personen förstår sin situation 
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och omvärld, hanterbarhet, som handlar om i vilken grad personen upplever att den 

hanterar olika händelser och vilka resurser som finns tillgängliga och meningsfullhet 

som betonas som den viktigaste komponenten, handlar om i vilken grad personen 

känner engagemang och motivation. En persons KASAM ökar och blir högre ju mer 

begripligt, hanterbart och meningsfullt personen upplever livet (Antonovsky, 2005).  

 

Hälsa 

Folkhälsomyndigheten (2019) beskriver hälsa som högst individuellt och är 

sammankopplat med känslan av att må bra fysiskt, psykiskt och socialt. 

Hälsoupplevelsen är föränderligt genom livet och påverkas av erfarenheter, villkor, 

förväntningar och drömmar. Vidare skriver Folkhälsomyndigheten (2019) att hälsa även 

påverkas av personens självständighet, att kunna förstå och hantera stress, känslor, 

situationer och förmåga att kunna arbeta och bidra till samhället. Förutom detta 

påverkas hälsa även av rätt till hälso-och sjukvård, delaktighet, tillgänglighet och stöd i 

vardagen.  

 

Begrepp  

Erfarenhet  

Erfarenhet beskrivs som ”[…] på regelmässig verksamhet eller sinnesiakttagelse 

byggande kunskap eller färdighet. Erfarenhet står här såväl för den process varigenom 

denna kunskap eller färdighet förvärvas som för resultatet av denna process.” 

(Nationalencyklopedin, 2020).  

 

Problemformulering  

Vem som helst kan drabbas av hjärtstopp och chanserna för att överleva har under de 

senaste decennierna ökat. Vid hjärtstopp upphör hjärtats pumpförmåga och hjärnan 

drabbas av syrebrist, för att överleva krävs det snabb adekvat behandling och ofta 

drabbas de personer som överlever av svårigheter efteråt. Sjuksköterskan har 

omvårdnadsansvar och genom att sammanställa forskning som belyser personers 

erfarenheter av livet efter ett hjärtstopp skulle kunskapen och förståelsen för dessa 

personer kunna öka, vilket skulle kunna bidra till bättre bemötande och förbättrad 

omvårdnad.  

 



 

4 
 

Syfte  

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers erfarenheter av livet efter ett 

hjärtstopp. 

 

Metod 

Design 

Litteraturstudie med beskrivande design som Polit & Beck (2017) menar kan användas 

för att fördjupat beskriva ett fenomen.   

 

Sökstrategi 

Artiklar samlades in via databaserna Medical Literature On-Line (MEDLINE) i 

PubMed och Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) som 

enligt Polit och Beck (2017) innehåller viktig forskning inom omvårdnadens olika 

områden. Vid sökningarna i databaserna användes Medical Subject Headings (MeSH) i 

PubMed och Major Headings (MH) i CINAHL. Polit och Beck (2017) beskriver att 

MeSH i databasen PubMed och MH i databasen CINAHL kan användas vid sökningar 

för att finna specifika ämnesord som fungerar likt huvudrubriker med tillhörande 

underrubriker som inkluderar artiklar som berör detta ämnesord.  

Sökorden som användes var Heart arrest, Cardiac arrest, Qualitative research, 

Experience, Lived experience, Interview, Survivors, Emotions och Quality of life.  

Initialt sökte författarna endast artiklar med kvalitativ ansats då de ansågs djupare 

beskriva personers upplevelser. Efter de första sökningarna märkte författarna att det  

fanns begränsat med forskning inom detta område och valde således att även genomföra 

sökningar utan sökorden Qualitative research och Interview, vilket resulterade i artiklar 

med kvantitativ ansats. 

Booleska termer som OR och AND användes för att göra sökningarna mer specifika. 

OR kan användas mellan sökord för att göra sökningen bredare, sökningen resulterar då 

artiklar där antingen ett eller båda sökorden finns med och AND begränsar sökningen 

genom att endast inkludera artiklar som innehåller samtliga sökord (Polit och Beck, 

2017).  

De första sökningarna som genomfördes för att kontrollera att sökorden genererade 

relevanta artiklar gjordes med begränsning gällande artiklarnas publiceringsår, initialt 

publicerade mellan 2009–2020 då författarna ville ha den mest aktuella forskningen. 

Sökningarna gav inte tillräcklig mängd artiklar varpå publiceringsår utökades till 2004–
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2020. Vidare begränsningar som gjordes för att smalna av sökningarna var att artiklarna 

skulle vara publicerade på engelska.  

I PubMed gjordes begränsningen att artiklarna skulle finnas tillgängliga i full text för 

Högskolan i Gävle. Begränsningen Peer reviewed gjordes i CINAHL som enligt Polit 

och Beck (2017) innebär att artiklarna kan anses tillförlitliga då de är granskade av olika 

forskare inom samma område innan publikation. Det återfanns inte någon likvärdig 

funktion i PubMed. Utfall av databassökningarna presenteras i Tabell 1.  

 

Tabell 1. Databassökningar 

Databas Begränsningar, 
sökdatum 

Sökord Antal träffar 
(om < 200 läs 
titel/abstract) 

Antal artiklar 
(som svarar på 
syftet)  

MEDLINE 
via PubMed 

Publiceringsår 
2004–2020, 
engelska,  
Tillgänglig HiG. 
Sökdatum: 2020-01-
22 

Heart arrest [MeSH] OR 
“Cardiac arrest” (fritext) 
AND Qualitative research 
[MeSH] OR “Lived 
experience” (fritext) OR 
Interview [Publication Type] 

85 8 

MEDLINE 
via PubMed 

Publiceringsår 
2004–2020, 
engelska, 
Tillgänglig HiG. 
Sökdatum: 2020-01-
22 

Heart arrest [MeSH] OR 
“Cardiac arrest” (fritext) 
AND Survivors [MeSH] 
AND Experience (fritext)  

29 1 

MEDLINE 
via PubMed 

Publiceringsår 
2004–2020, 
engelska, 
Tillgänglig HiG. 
Sökdatum: 2020-01-
22 

Heart arrest [MeSH] OR 
“Cardiac arrest” (fritext) 
AND Survivors [MeSH] 
AND Emotions ([MeSH] 

14 6 

MEDLINE 
via PubMed 

Publiceringsår 
2004–2020, 
engelska, 
Tillgänglig HiG. 
Sökdatum: 2020-01-
22 

Heart arrest [MeSH] OR 
“Cardiac arrest” (fritext) 
AND Survivors [MeSH] 
AND Quality of life 
([MeSH] 

  

44 12 

CINAHL Publiceringsår 
2004–2020, 
engelska, Peer 
reviewed. 
Sökdatum: 2020-01-
22 

(MH “Heart arrest”) OR 
“Cardiac arrest” (fritext) 
AND (MH “Survivors”) 
AND Experience (fritext) 

18 1 

   Totalt granskade 
artiklar: 190  

Totalt valda 
artiklar: 28 
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Urvalskriterier 

Inklusionskriterier som valdes var att artiklarna skulle svara på litteraturstudiens syfte 

och artiklarna skulle vara utformade enligt innehåll, metod, resultat, analys och 

diskussion (IMRAD) som är den struktur vetenskapliga studier bör vara uppbyggda 

efter (Polit & Beck, 2017). Vidare inklusionskriterier var artiklar med kvalitativ 

och/eller kvantitativ ansats samt att deltagarna skulle ha drabbats av ett hjärtstopp på 

eller utanför sjukhus. Exklusionskriterier var deltagare som fått ICD inopererat i 

förebyggande syfte men inte haft ett hjärtstopp, Review artiklar och artiklar på annat 

språk än engelska.  

 

Urvalsprocess 

Databassökningarna genererade i 190 möjliga artiklar varav 11 var dubbletter och 

exkluderades. Författarna läste titel och abstract på 179 artiklar för att finna de mest 

relevanta artiklarna som svarade på föreliggande litteraturstudies syfte. Totalt 

exkluderades 151 artiklar, 129 artiklar svarade inte svarade på syftet, 13 artiklar var 

review-artiklar, 8 artiklar handlade om personer som fått ICD i förebyggande syfte och 

inte haft hjärtstopp och 1 artikel var inte strukturerad enligt IMRAD.  

De kvarstående 28 artiklarna lästes i sin helhet samt genomgick en relevans- och 

kvalitetsbedömning där författarna var för sig bedömde artiklarna för att sedan 

gemensamt jämföra och sammanställa bedömningen. Relevansbedömning gjordes enligt 

relevansmall, se Bilaga 1, tabell 3, varpå 13 artiklar exkluderades då de inte bedömdes 

svara på föreliggande litteraturstudies syfte. Kvarstående 15 artiklar kvalitetsgranskades 

enligt kvalitetsgranskningsmallar för respektive ansats, för kvalitativ ansats, se Bilaga 

Bilaga 2, tabell 3 och för kvantitativ ansats se Bilaga 3, tabell 4. I denna process 

exkluderades ingen artikel då samtliga bedömdes ha god kvalitet.  

Urvalsprocessen redovisas i nedanstående flödesschema, se Figur 1.  
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Figur 1: Flödesschema över urvalsprocessen 
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Dataanalys 

I denna litteraturstudie användes tematisk analys. Metoden beskrivs av Aveyard (2014) 

som lämplig att använda för studenter som tidigare inte är bekant med 

litteraturgranskningsprocesser. Tematisk analys innebär att sammanställa litteratur 

genom att läsa resultatdelen i samtliga valda artiklar som sökts fram och anteckna 

nyckelord genom vilka teman sedan kan identifieras (Aveyard, 2014). 

De 15 inkluderade artiklarna skrevs ut i pappersform med ett exemplar till vardera 

författare som var för sig läste samtliga artiklars resultat upprepade gånger och 

antecknade nyckelord samt använde olika färgmarkeringar. Färgmarkeringar beskriver 

Polit och Beck (2017) kan användas för att tydligt identifiera likheter och skillnader.  

Därefter jämförde och diskuterade författarna de likheter och skillnader som framkom i 

de enskilda resultaten. För att få överblick sorterades artiklarna in i två olika tabeller,  

en där studiens författare, titel, design och eventuell ansats, undersökningsgrupp, 

datainsamlingsmetod samt dataanalysmetod redovisas, se Bilaga 4, Tabell 5 samt en där 

artiklarnas syfte och resultat sammanfattades redovisas, se Bilaga 5, Tabell 6.  

Processen fortsatte med att författarna sammanfattade resultatet från samtliga artiklar 

och formulerade teman som artiklarna sorterades in under utifrån deras gemensamma 

fynd.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Författarna har genom hela forskningsprocessen strävat efter att arbeta objektivt. Det 

har inte med avsikt bedrivits oredligheter i form av falsifiering, författarna har inte 

manipulerat eller ändrat resultat, fabricering, författarna har inte hittat på resultat eller 

plagiat, författarna har inte kopierat någon annans text (Polit & Beck, 2017).   

 
Resultat 

Resultatet grundar sig på 15 vetenskapliga artiklar varav sju hade kvalitativ ansats och 

åtta hade kvantitativ ansats. Resultatet redovisas i löpande text utifrån följande tre 

teman ”Första tiden efter ett hjärtstopp”, ”Ett förändrat liv” och ”En andra chans”. 

Presentation av teman redovisas i Figur 2, resultatrubriker.  
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Figur 2: Resultatrubriker 
 
 
Första tiden efter ett hjärtstopp 
Överlevare beskrev att när de vaknade upp på sjukhuset efter hjärtstoppet hade de 

drabbats av minnesförlust och (Bremer, Dahlberg & Sandman, 2009; Bremer, Dahné, 

Sturesson, Årestedt & Thylén, 2018; Ketilsdottir, Albertsdottir, Akadottir, 

Gunnarsdottir & Jonsdottir, 2014; Forslund, Zingmark, Jansson, Lundblad & Söderberg, 

2014; Brännström, Niederbach & Rödin, 2017) upplevde obehag över att de inte kunde 

minnas vad de sagt eller gjort (Brännström, Niederbach & Rödin, 2017). Det varierade 

hur mycket överlevarna mindes av tiden innan och efter hjärtstoppet, en del kunde inte 

minnas veckorna innan hjärtstoppet och andra hade en klar bild över allt fram till 

hjärtstoppet inträffade (Brännström, Niederbach & Rödin, 2017; Forslund et al., 2014). 

En del beskrev hur de varit mitt uppe i vardagsbestyr och plötsligt vaknat upp på 

sjukhuset flera dagar efter att hjärtstoppet inträffat (Brännström, Niederbach & Rödin, 

2017).  

Det var viktigt för överlevarna att fylla i de tomma minnesluckorna för att få en bild av 

vad som hänt (Bremer et al., 2019; Brännström Niederbach & Rödin, 2018; Forslund et 

al., 2014). Sjukvårdspersonalen och andra personer som var med vid hjärtstoppet och 

återupplivningen blev därför viktiga att tala med för att få återberättat vad som hänt 

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

överlevare som haft möjlighet att läsa sina egna journaler och dagböcker som 

sjukvårdspersonal och anhöriga skrivit kände en ökad förståelse över händelsen.  

 

Bremer et al. (2018) och Palacios-Ceña, Losa-Iglesias, Salvadores-Fuentes och 

Fernández-de-las-peñas (2011) beskrev hur sjukvårdspersonalens bemötande var av stor 

vikt för överlevarna och upplevelser av att sjukvårdspersonalen inte pratade med 

Första tiden efter 
ett hjärtstopp Ett förändrat liv En andra chans 
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överlevarna om livet efter hjärtstoppet gjorde att de kände mer oro och rädsla. En del 

överlevare menade att de hade behövt hjälp och stöd av sjukvårdspersonalen att skapa 

strategier för att hantera deras rädsla och osäkerhet kring döden (Palacios-Ceña, et al., 

2011).  

 

Hjärtstoppet medförde även många tankar och frågor om att drabbas av ett hjärtstopp. 

Många undrade varför hjärtstoppet inträffade, hur det var möjligt att just de drabbades 

och varför just då (Bremer et al., 2018; Bremer, Dahlberg & Sandman, 2009; 

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

2011). Det var viktigt för överlevarna att få prata om dessa frågor och många ville även 

ha svar på frågorna (Forslund et al., 2014; Palacios-Ceña, et al., 2011). 

 

Tiden på sjukhuset beskrevs som trygg och säker (Bremer et al., 2018; Haydon, van der 

Riet & Inder, 2019; Ketilsdottir et al.,2014), främst för att personerna var omgivna av 

sjukvårdspersonal dygnet runt och att kroppen konstant var uppkopplad och övervakad 

(Bremer et al., 2018; Haydon, van der Riet & Inder, 2019). När överlevarna blev 

utskrivna från sjukhuset och kom hem stod de inför en stor omställning, många kände 

sig övergivna och ensamheten lämnade överlevarna med känslor av rädsla och oro 

(Bremer et al., 2018; Ketilsdottir et al., 2014; Palacios-Ceña, 2011). För att skapa 

trygghet och säkerhet hos överlevarna beskrev Ketilsdottir et al. (2014) att 

uppföljningar efter utskrivning var av stor vikt.   

 

Ett förändrat liv 

Att drabbas av ett hjärtstopp var en oväntad händelse som inträffade väldigt plötsligt 

(Bremer et al., 2018; Forslund et al., 2014; Haydon, van der Riet & Inder, 2019; 

Ketilsdottir, et al., 2014) och medförde en ofrivillig förändring av både livet och 

identiteten vilket överlevarna tvingades anpassa sig till (Bremer et al., 2018; Haydon, 

van der Riet & Inder, 2019; Ketilsdottir, et al., 2014). En del beskrev att de tappade 

kontrollen över livet och det tog lång tid att vänja sig vid den nya identiteten (Haydon, 

van der Riet & Inder, 2019). En viktig del i denna process var stödet av andra som 

upplevt liknande händelser eftersom det var viktigt att känna samhörighet och 

bekräftelse med andra som kunde förstå vad de hade gått igenom (Bremer et al., 2018; 

Ketilsdottir et al., 2014; Palacios-Ceña et al., 2011). Palacios-Ceña et al. (2011) beskrev 

dock att det kunde vara svårt att finna människor som varit med om liknande händelser 
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och eftersom det kunde upplevas svårt att dela händelsen med människor som inte 

förstod vad de gick igenom ledde det ofta till känslor av ensamhet.   

 

Den fysiska funktionen blev ofta påverkad och en av tre uppgav att de upplevde 

allvarliga problem med mobiliteten (Moulaert, van Heugten, Gorgels, Wade & Verbunt, 

2017). Enkla vardagsrutiner som att gå till postlådan, gå upp för trappan eller duscha, 

som tidigare varit självklara saker blev plötsligt besvärligt, ansträngande och tog ofta 

mycket längre tid att utföra än innan (Brännström, Niederbach & Rödin, 2017; Forslund 

et al., 2014; Haydon et al., 2019; Ketilsdottir et al., 2014). Vidare beskrevs känslan av 

trötthet och orkeslöshet som infann sig första tiden efter hemkomsten från sjukhuset 

vilket innebar att överlevarna behövde vila under dagen, något de inte hade gjort innan 

hjärtstoppet (Forslund et al., 2014).    

Haydon et al. (2019) och Ketilsdottir et al. (2014) beskrev att överleverare kunde känna 

misstro till sina kroppar och den fysiska förmågan vilket ledde till ett behov av 

regelbundna kontroller för att försäkra sig om att inget var fel med deras kroppar och 

kunna känna sig säkra. Träning för att hålla kroppen i form efter hjärtstoppet ansågs 

viktigare efter hjärtstoppet än innan (Brännström, Niederbach & Rödin, 2017; Haydon 

et al., 2019). Ett år efter hjärtstoppet sågs förbättring i aktiviteter i dagliga livet (Wallin, 

Larsson, Rubertsson & Kristofferzon, 2013) och nio av tio kände sig självständig i 

dagliga aktiviteter (Tiainen et al., 2018).  

 

Bremer et al. (2018) beskrev att saker som innan hjärtstoppet gav glädje och 

tillfredställelse inte längre var möjliga att göra eller uppleva, vilket gav känslor av sorg 

och bitterhet. Gällande personers upplevelse av livskvalitet efter ett hjärtstopp framgick 

det att en av fyra upplevde lägre livskvalitet efter hjärtstoppet (Wachelder, Moulaert, 

van Heugten, Verbunt, Bekkers & Wade, 2009). Från hjärtstoppet och tre månader 

framåt skedde en avsevärd ökning av upplevd livskvalitet (Moulaert et al., 2017) och 

Lundgren-Nilsson, Rosén, Hofgren, Stibrant och Sunnerhagen (2005) beskrev att under 

första året efter hjärtstoppet uppgav överlevarna förbättrad livskvalitet. Sex månader 

efter hjärtstoppet ansåg sju av tio att de kände livstillfredställelse (Wallin et al., 2013) 

och under första året efter hjärtstoppet sågs en ökad tillfredställelse med livet 

(Lundgren-Nilsson et al, 2005). 

Efter hjärtstoppet förändrades livet och överlevare längtade efter att återgå till livet de 

levde innan (Forslund et al., 2014; Haydon, van der Riet & Inder, 2019).  
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Överlevarna beskrev att de kände meningsfullhet när de kunde återgå till det vardagliga 

(Bremer, Dahlberg och Sandman, 2009) och att återgå till arbetet innebar att vara på rätt 

väg tillbaka till normalitet och det gamla livet (Ketilsdottir et al., 2014). Majoriteten av 

artiklarna visade att ungefär hälften av de som arbetade innan hjärtstoppet kunde återgå 

till arbetet sex till tolv månader efter hjärtstoppet (Lundgren-Nilsson et al., 2005; 

Wachelder et al., 2009; Wallin et al, 2013; Andrew, Mercier, Nehme, Bernard & Smith, 

2018). Tiainen et al. (2018) beskrev att en av fem inte kunde återgå till arbetet medan 

Lim, Verfaellie, Schnyer, Lafleche och Alexander (2014) beskrev att 19 av 25 inte 

kunde återgå till arbetet.  

 

Hjärtstoppet påminde överlevarna om deras dödlighet (Brännström, Niederbach & 

Rödin, 2017; Forslund et al., 2014; Palacios-Ceña et al., 2011) och det fanns oro för att 

ett nytt hjärtstopp skulle inträffa vilket gjorde att det var svårt att leva i nuet 

(Ketilsdottir et al., 2014; Palacios-Ceña et al., 2011). Överlevarna sökte information och 

svar på hur de kunde undvika ett till hjärtstopp och för att öka känslan av trygghet tog 

de ofta blodtrycket på sig själv och hade alltid med sig mobiltelefonen för att lätt kunna 

larma om något skulle inträffa (Ketilsdottir et al., 2014). 

 

En andra chans  

Överlevare upplevde hjärtstoppet som en livsomvändande händelse och de kände 

tacksamhet över att ha överlevt (Bremer et al., 2018; Bremer, Dahlberg & Sandman, 

2009; Brännström, Niederbach & Rödin, 2017; Forslund et al., 2014; Haydon, van der 

Riet & Inder, 2019; Ketilsdottir et al., 2014). Många överlevare beskrev även 

tacksamhet över att ha befunnit sig på rätt ställe när hjärtstoppet inträffade och 

tacksamhet till de människor som hjälpte dem att överleva (Bremer et al., 2018; 

Brännström, Niederbach & Rödin, 2017; Haydon, van der Riet & Inder, 2019). 

Brännström, Niederbach & Rödin (2017) skrev att en del överlevare upplevt att de haft 

en skyddsängel med sig vid hjärtstoppet.  

 

Hjärtstoppet beskrevs som en vändpunkt i överlevarnas liv och att bli återupplivad 

väckte många existentiella frågor hos överlevarna (Brännström, Niederbach & Rödin, 

2017; Haydon, van der Riet & Inder, 2019). De kände att de tilldelats en andra chans till 

livet (Brännström, Niederbach & Rödin, 2017; Forslund et al.,2014; Lederer, 

Lichtenberger, Pechlaner, Kinzl, Kroesen & Baubin, 2004) och det skapade en känsla av 
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mening, att det fanns ett syfte med att just de överlevde (Brännström, Niederbach & 

Rödin, 2017; Haydon, van der Riet & Inder, 2019).  

 

Diskussion 

Huvudresultat 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser av livet efter ett 

hjärtstopp och resultatet visade att överlevarna ofta upplevde minnesförlust och 

kognitiva svårigheter efter ett hjärtstopp. Information och stöd från sjukvården visade 

sig vara viktiga faktorer, framför allt vid utskrivning från sjukhuset, för att överlevarna 

skulle kunna känna trygghet och säkerhet. Det har även framkommit att fysiska 

förmågor försämrats och att återgå till arbetet inte var en självklarhet. Många roller gick 

förlorade och överlevarna ställdes inför att anpassa sig efter en ny identitet vilket 

upplevdes både svårt och jobbigt. Samtidigt infann sig känslan av tacksamhet över att 

ha överlevt och många såg att de fått en andra chans i livet.  

Resultatdiskussion 

En traumatisk händelse som hjärtstopp lämnade ofta tankar om hur livet efteråt skulle 

komma att vara. Överlevare beskrev att de upplevde mer oro och rädsla när 

sjukvårdspersonalen inte pratade med dem om detta och de önskade att 

sjukvårdspersonalen hade hjälp dem att skapa strategier för att kunna hantera 

situationen (Bremer et al., 2018; Palacios-Ceña et al., 2011). Detta överensstämmer med 

resultatet i tidigare studie av Klint, Sjöland & Axelsson (2018) där det framkommer att 

information och stöd från sjukvårdspersonal minskar oro och rädsla hos överlevare av 

hjärtstopp. Ericson och Ericson (2012) beskriver att under de första dygnen efter ett 

hjärtstopp är patienten noga övervakad med täta kontroller. I föreliggande 

litteraturstudies resultat framkom att överlevare tack vare den konstanta övervakningen 

och närhet till sjukvårdspersonal kände trygghet och säkerhet under tiden på sjukhuset 

(Bremer et al., 2018; Haydon, van der Riet & Inder, 2019; Ketilsdottir et al., 2014). 

Vid utskrivning från sjukhuset lämnar personen sin roll som patient och därmed också 

känslan av trygghet. Strömberg (2014) menar att sjuksköterskan kan möta personer som 

överlevt hjärtstopp i alla delar av vårdkedjan och beskriver vikten av individanpassat 

stöd och information för att skapa förståelse och delaktighet i vården för personen. 

Författarna i föreliggande litteraturstudie anser att detta belyser en möjlighet för 

sjuksköterskan att tillhandahålla information, stöd och strategier vilket enligt 
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Antonovskys (2015) teori skulle kunna öka personens känsla av begriplighet och 

hanterbarhet som kan leda till att personen upplever ökad hälsa. 

Det framgick att överlevare hade behov av att prata med andra som upplevt liknande 

händelse (Bremer et al., 2018; Ketilsdottir et al., 2014; Palacios-Ceña et al., 2011). 

Författarna i föreliggande litteraturstudie menar att sjuksköterskan genom sin yrkesroll 

har möjlighet att förmedla kontakter till överlevarna vilket kan bidra till att de lättare har 

möjlighet att komma i kontakt med andra som upplevt liknande saker. Utifrån 

Antonovskys teori skulle överlevarnas känsla av begriplighet och sammanhang kunna 

öka när det finns möjlighet till samtal och samhörighet med andra som upplevt liknande 

händelser, vilket även skulle kunna leda till ökad förmåga att hantera situationen.  

Efter hjärtstoppet drabbades överlevarna ofta av minnessvikt och behovet att fylla i 

minnesluckorna var stort (Bremer et al., 2019; Brännström Niederbach & Rödin, 2018; 

Forslund et al., 2014). Det ansågs viktigt att få prata med sjukvårdspersonalen och de 

personer som var närvarande vid hjärtstoppet för att få återberättat vad som skett 

(Forslund et al., 2014). Sjuksköterskor upplever hjärtstopp som stressande och 

panikartat (Sjöberg, Schönning & Salzmann-Erikson, 2015) och har behov av att prata 

med andra efteråt för att bearbeta händelsen (Clark & McLean, 2018; Sjöberg, 

Schönning & Salzmann-Erikson, 2015). Författarna i föreliggande litteraturstudie menar 

att upplevelsen av en panikartad situation, som ett hjärtstopp, kan leda att 

sjuksköterskan inte uppfattar allt som sker och därmed inte har möjlighet att kunna 

återberätta händelseförloppet. Det kan vara av stor vikt att sjuksköterskan först ges 

möjlighet att själv bearbeta händelsen eftersom sjuksköterskan har omvårdnadsansvar 

och det är viktigt att kunna bemöta och förmedla adekvat information till överlevaren 

om den inträffade händelsen. 

Forslund et al. (2014) och Haydon, van der Riet och Inder (2019) beskrev att 

överlevarna hade en längtan att återgå till det normala. Detta stämmer överens med 

tidigare studie av Uren och Galdas (2014) där de presenterar att överlevare ville tillbaka 

till livet de levde innan hjärtstoppet. Bremer et al. (2018) beskrev att överlevarna kände 

sorg och bitterhet över att inte kunna utföra eller uppleva saker som tidigare bringade 

glädje och tillfredsställelse. Vardagliga saker som att hämta posten, gå upp för trappan 

eller duscha var numera ansträngande, besvärliga och tog ofta längre tid än innan 

(Brännström, Niederbach & Rödin, 2017; Forslund et al., 2014; Haydon, van der Riet 
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och Inder, 2019; Ketilsdottir et al., 2014). Genom att applicera Antonovskys teori menar 

författarna i föreliggande studie att förlusten av förmågor och längtan efter det gamla 

livet skulle kunna bidra till att överlevarna känner lägre hanterbarhet. Förändringar i 

livet där fysiska funktioner blivit försämrade eller gått förlorade skulle kunna bidra till 

känslan av att vara sjuk och därmed också leda till upplevelse av sämre hälsa. Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2019) påverkas personens hälsa av självständighet och förmåga 

att hantera situationer samt tillgång till habilitering och stöd i vardagen. Författarna i 

föreliggande studie menar att sjuksköterskan kan bistå med stöd och verktyg för att 

främja det friska hos personen.  

Överlevare menade att det kändes som att livet var på väg tillbaka när de kunde återgå 

till arbetet (Ketilsdottir et al., 2014) men resultatet kring möjlighet att gå tillbaka till 

arbetet varierade. Tiainen et al. (2018) menade att fyra av fem kunde återgå till arbetet 

medan Lim et al. (2014) redovisade att endast 6 av 25 kunde återgå till arbetet. 

Majoriteten av studierna visade att ungefär hälften av de som arbetade innan 

hjärtstoppet kunde återgå till arbetet efteråt (Wachelder et al., 2009; Lundgren-Nilsson 

et al., 2005; Wallin et al., 2013; Andrew et al., 2018). Detta framkommer även i tidigare 

forskning av Lilja et al. (2018) där hälften av de som överlevt hjärtstopp gått tillbaka till 

arbetet. Författarna i föreliggande litteraturstudie spekulerar kring fynden och menar att 

variationen i resultatet skulle kunna bero på undersökningsgruppens förutsättningar i 

studierna gällande exempelvis kön, ålder och eventuella komplikationer som kvarstår 

efter hjärtstoppet. Författarna i föreliggande litteraturstudie menar vidare att eftersom 

arbetet kan vara en stor del av identiteten och förlusten av denna viktiga roll kan 

medföra att personen inte längre känner samma värde, att kunna göra nytta och prestera, 

skulle det kunna bidra till lägre känsla av meningsfullhet. Antonvosky (2005) beskriver 

att ökad känsla av meningsfullhet kan bidra till högre motivation och engagemang som i 

sin tur leder till högre upplevelse av hälsa. Sjuksköterskan har i sin yrkesroll ansvar att 

främja hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) och genom tillgång till andra 

yrkesprofessioner och områden skulle sjuksköterskan kunna hjälpa personen att hitta 

andra aktiviteter som ger känsla av att göra nytta och som kan bidra till att personen 

upplever livet meningsfullt. 

Resultatet visar att överlevare kände tacksamhet över att ha överlevt (Bremer et al., 

2018; Bremer, Dahlberg & Sandman, 2009; Brännström, Niederbach & Rödin, 2017; 

Forslund et al., 2014; Haydon, van der Riet & Inder, 2019; Ketilsdottir et al., 2014) och 
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de beskrev att de fått en andra chans i livet (Brännström, Niederbach & Rödin, 2017; 

Forslund et al.,2014; Lederer et al., 2004). Detta resultat överensstämmer med studien 

av Forslund, Jansson, Lundblad och Söderberg (2017) där överlevare av hjärtstopp 

beskrev överlevnaden som att de fått en andra chans i livet. Haydon, van der Riet och 

Inder (2019) och Brännström, Niederbach och Rödin (2017) menade att denna andra 

chans i livet gav en känsla av meningsfullhet och att det fanns ett syfte med att just de 

överlevde. Detta kan appliceras till Antonovsky (2005) teori där känsla av 

meningsfullhet kan kompensera för lägre känsla av begriplighet och hanterbarhet. 

Författarna i föreliggande litteraturstudie menar att trots lägre känsla av begriplighet, på 

grund av minnessvikt och psykiska besvär och lägre känsla av hanterbarhet, till följd av 

de fysiska begränsningarna kan känsla av meningsfullhet, som känslan av en andra 

chans i livet gav och att det fanns ett syfte med att just de överlevde, kompensera och 

stärka överlevarnas känsla av sammanhang, vilket skulle kunna öka upplevelsen av 

hälsa. 

Metoddiskussion 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva upplevelser av livet efter ett 

hjärtstopp och författarna använde en beskrivande design som Polit och Beck (2017) 

menar med fördel kan användas för att beskriva ett fenomen mer fördjupat.  

Författarna hade ingen tidigare erfarenhet av litteraturgranskningsprocesser vilket kan 

ses som en svaghet. Dataanalysmetoden som valdes var tematisk analys som Aveyard 

(2014) beskriver är lämplig för studenter som inte tidigare har erfarenhet av 

litteraturgranskningsprocesser.  

Databaserna PubMed och CINAHL användes för sökningar av artiklar och anses enligt 

Polit och Beck (2017) tillförlitliga med forskning inom omvårdnadens olika områden, 

samtidigt finns det flertalet andra databaser som hade kunnat generera i andra relevanta 

artiklar. I sökningarna användes ämnesord för att generera de mest relevanta artiklarna, 

MeSH användes i PubMed och MH användes i CINAHL som Polit och Beck (2017) 

beskriver är specifika ämnesord vilka inkluderar artiklar som berör detta ämnesord. 

Vidare användes Booleska termer för att specificera sökningarna vilket författarna 

menar resulterade i relevanta artiklar. 

Vid första sökningarna noterade författarna att forskning kring detta ämne är begränsat 

och antalet artiklar var lågt, därav beslutade författarna att utöka begränsning gällande 

år till artiklar som var publicerade för 15 år sedan och framåt. Författarna menar att 
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aktualiteten i artiklarna av äldre karaktär kan vara begränsad och kan således ses som en 

svaghet. Möjligen hade andra sökord kunnat användas istället för att utöka begränsning 

av år, vilket eventuellt hade resulterat i ett större antal artiklar. 

Polit och Beck (2017) beskriver att artiklar med kvalitativ ansats med fördel kan 

användas för att beskriva personers upplevelser. Författarna sökte initialt endast artiklar 

med kvalitativ ansats eftersom det ansågs djupare beskriva personers upplevelser, dock 

fanns det begränsat med forskning inom detta område varpå även kvantitativa artiklar 

inkluderades. Första sökningen innehåller således kvalitativa sökord som ”Qualitative 

research” och ”Interview” medan resterande sökningar är gjorda för bredare träffar. 

Eftersom första sökningen resulterade i flertalet relevanta artiklar valde författarna att 

ha kvar den sökningen och sedan fortsätta söka bredare utan dessa begränsande 

kvalitativa sökord. Polit och Beck (2017) beskriver att mixed-methods, att använda både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar, kan ge bredare svar på frågor, är ett bra 

komplement till varandra och kan ge ökad validitet. Författarna anser att även inkludera 

kvantitativa artiklar har gett bredd till arbetet och det framkom information i de 

kvantitativa artiklarna som inte benämndes i de kvalitativa artiklarna. 

Artiklarna skulle finnas tillgänglig att läsa i fulltext för Högskolan i Gävle och detta 

menar författarna kan ses som en svaghet då det minskar antalet träffar och sorterar bort 

artiklar som eventuellt kunde vara aktuella för syftet i föreliggande litteraturstudie.   

Polit och Beck (2017) beskriver att artiklar som är peer reviewed kan anses tillförlitlig 

då olika forskare granskat artiklarna innan publikation, en styrka i föreliggande 

litteraturstudie skulle således kunna vara att författarna valde att endast söka artiklar 

som var peer reviewed i databasen CINAHL. Någon likvärdig funktion återfanns inte i 

databasen PubMed varpå artiklarna skulle vara utformad enligt IMRAD, som Polit och 

Beck (2017) beskriver är den struktur som vetenskapliga artiklar bör vara uppbyggda 

efter. Författarna granskade att artiklarna i båda databaserna var utformade enligt 

IMRAD och exkluderade de artiklar som inte följde den strukturen. 

Polit och Beck (2017) menar att inklusionskriterier kan användas för att specificera 

vilka artiklar som ska ingå, i föreliggande litteraturstudie ansåg författarna att forskning 

inom detta ämne var begränsad varpå endast ett fåtal inklusionskriterier valdes. Review 

artiklar har exkluderats eftersom det inte är primärkällor och Polit och Beck (2017) 

menar att för att resultatet ska bli objektivt bör primärkällor användas. 

Relevans- och kvalitetsgranskningsmallar användes i urvalsprocessen för att bedöma 

artiklarnas relevans och kvalitet. Författarna hade ingen tidigare erfarenhet av detta och 
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menar att det kan innebära att bedömningen av artiklarna inte är lika korrekt som om 

någon med erfarenhet hade granskat och bedömt artiklarna.  

De 15 inkluderade artiklarna skrevs ut i pappersform med ett exemplar till vardera 

författare som var för sig läste samtliga artiklars resultat upprepade gånger och 

antecknade nyckelord samt använde olika färgmarkeringar. Polit och Beck (2017) 

beskriver att färgmarkeringar kan användas för att tydliggöra likheter och skillnader.  

I analysprocessen är det viktigt att vara noggrann och förstå texten som analyseras 

(Aveyard, 2014 & Polit och Beck, 2017). De artiklar som författarna analyserade var 

skrivna på engelska och detta kan ses som en svaghet då författarna inte har engelska 

som modersmål. Under processen hade författarna detta i åtanke och var därför extra 

noggranna och observanta i översättningen för att förstå textens innehåll och använde 

vid behov översättningssidor.  

För att undvika egna tolkningar och bibehålla objektiviteten menar Polit och Beck 

(2017) att författarna med fördel kan tolka resultatet var för sig och sedan tillsammans 

jämföra likheter och skillnader. Författarna har således var för sig läst och granskat 

samtliga artiklars resultat upprepade gånger och därefter gemensamt jämfört de enskilda 

resultaten och tillsammans sammanställt resultatet.  

 

Kliniska implikationer  

Överlevnaden av hjärtstopp har setts öka de senaste åren och sjuksköterskan kan i alla 

delar av vårdkedjan möta dessa personer. Personer som överlever hjärtstopp påverkas 

oftast av fysiska begränsningar, minnesförlust, rädslor och förändring av identiteten och 

roller vilket leder till behov av information, stöd och hjälp av sjukvården för att hantera 

situationen. Den fördjupade kunskapen denna litteraturstudie ger om personers 

erfarenheter av livet efter ett hjärtstopp kan öka förståelsen för dessa personer, vilket 

kan vara av stor betydelse för sjuksköterskans möjlighet att anpassa sitt bemötande och 

stöd och därigenom främja personens hälsa.  

 

Förslag på fortsatt forskning 

Denna litteraturstudie belyser viktiga aspekter kring personers upplevelser av förluster 

av roller och att hitta mening med livet igen, till framtida forskning menar författarna att 

det skulle behövas mer kvalitativ forskning då det är något begränsat.  

Fördjupad forskning kring vad personer upplever ger mening i livet skulle kunna ge 

sjuksköterskan mer förståelse och kunskap som ökar medvetenheten och underlättar för 
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bemötande och hjälp med hantering av de fysiska och psykiska utmaningarna 

överlevare ofta ställs inför efter ett hjärtstopp.  

 

Slutsats 

Att drabbas av ett hjärtstopp är en livsomvändande händelse som ofta lämnar överlevarna 

med känslor av rädsla och oro, men också av tacksamhet och glädje över att ha överlevt. 

Det sker en ofrivillig förändring av fysiska funktioner, roller och identitet som kan 

upplevas svåra att hantera. Sjuksköterskan kan genom sitt individanpassade bemötande 

stärka överlevarnas känsla av sammanhang som leder till ökad hälsa hos överlevarna. 
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Tabell 6: Innehållsöversikt  

Författare Syfte Resultat 

Véronique R.M. 
Moulaert, Caroline M. 
van Heugten, Ton P.M. 
Gorgels, Derick T. 
Wade & Jeanine A. 
Verbunt  

Att undersöka resultatet och mönstret för 
återhämtning under första året efter att ha 
överlevt ett hjärtstopp  

Beskriver den kognitiva funktionen som nedsatt hos 14 personer som deltog i studien. Depression, ångest och PTSD sågs hos 
deltagarna. Deltagarna visade också varierande problem vad gäller mobiliteten och förmågan att återgå till sitt gamla liv.  

Audur Ketilsdottir, 
Hildur Rut 
Albertsdottir, Solveig 
Helga Akadottir, Thora 
Jenny Gunnarsdottir & 
Helga Jonsdottir  

Studiens huvudsyfte var att beskriva överlevares 
upplevelse av hjärtstopp och återupplivning för 
att få kunskap om överlevares behov och 
bekymmer  

Sju män i åldrarna 50-54 år deltog i studien. Deltagarnas upplevelse återspeglades i följande teman: känsla av osäkerhet och 
behov av stöd, sträva efter att återgå till återgående liv, emotionella utmaningar och en ny syn på livet.  

Anders Bremer, Tova 
Dahne, Lovisa Stureson, 
Kristofer Årestedt & 
Ingela Thylén  

Belysa betydelsen av människors levda 
erfarenheter av att ha överlevt ett hjärtstopp på 
sjukhus  

Deltagarna beskrev en kamp att finna en ny identitet. Efter utskrivning från sjukhus ökade det känslomässiga lidandet. Känslor 
av oro ökade när sjukhusbesöken minskades. Det nya livet innebar en del bitterhet när tidigare förmågor gick förlorade och 
deltagarna ej kunde utföra saker de tidigare gjort. 

Domingo Palacios-Cena, 
Marta Elena Kosa-
Inglesias, Paloma 
Salvadores-Fuentes, 
Cesar Fernandez-de-
las-penas. 

Att undersöka livserfarenheter hos patienter som 
återupplivats framgångsrikt efter ett plötsligt 
hjärtstopp  

Deltagarna beskrev en fortsatt känsla av rädsla. Det påverkade prestationen på arbete och deras relationer med partner och 
påverkade deras förmåga att kunna ta hand om deras barn. De kände sig som en börda. Ville finna svar på varför hjärtstoppet 
inträffat och varför det drabbat just dem. De upplevde de svårt att dela denna upplevelse med någon och de gjorde att de kände 
sig ensamma i sin situation. 

Emily Andrew, Eric 
Mercier, Ziad Nehme, 
Stephen Bernard & 
Karen Smith  

Beskriver 12-månaders funktionell återhämtning 
och hälsorelaterad livskvalitet för äldre som 
överlevt hjärtstopp utanför sjukhus, inklusive de 
som fått hjärtstopp på äldreboenden.    

Ett år efter hjärtstoppet hade ungefär hälften av de som arbetade innan hjärtstoppet återgått till arbetet.   

Åsa Lundgren-Nilsson, 
Hans Rosén, Caisa 

Att bedöma kognitiv funktion, aktiviteter i 
dagliga livet samt levnadssituation upp till ett år 
efter hjärtstoppet.  

Kognitiv funktion förbättrades under första året. Hälsorelaterad livskvalitet förbättrades kraftigt under första året. 
Livstillfredställelsen ökade under första året. Ungefär hälften av de som arbetade innan hjärtstoppet hade kunnat återgå till 
arbetet.  



 

 
 

Hofgren, Katharina 
Stibrant Sunnerhagen  

E.M Wachelder, 
V.R.M.P. Moulaert, C. 
van Heugten, J.A. 
Verbunt, S.C.A.M. 
Bekkers & D.T. Wade.  

Information om långvariga konsekvenser efter 
ett hjärtstopp är få. Eftersom överlevnaden 
förväntas öka behövs bättre kunskap om 
långsiktig funktion och överlevnadskvalitet.  

Deltagarna kände en högre känsla av mening och frid och det var associerat med högre livstillfredsställelse. Självständig daglig 
funktion var också associerat med högre livskvalitet.  

 

Ewa Wallin, Ing-Marie 
Larsson, Sten 
Rubertsson & Marja-
Leena Kristofferzon. 

Att beskriva skillnader över tid vad gäller fysisk 
förmåga och kognitiv funktion bland överlevare 
av hjärtstopp som blivit behandlade med 
nedkylning. Även undersöka överlevarnas 
tillfredsställelse av livet 6 månader efter 
hjärtstoppet.  

ADL-funktionerna exempelvis mobiliteten förbättrades över tid. Tillfredsställelse över livet som helhet sågs hos 70% av 
deltagarna 6 månader efter hjärtstoppet.  

Ann-Sofie Forslund, 
Karin Zingmark, Jan-
Håkan Jansson, Dan 
Lundblad & Siv 
Söderberg. 

Syftet med studien var att belysa betydelsen av 
personers erfarenheter av att överleva ett 
hjärtstopp en månad efter händelsen.  

Det var två teman, 1) återvända till livet. 2) omvärdera livet. Det var 5 underteman, 1a) vakna upp och sakna hela minnesbilden, 
1b) inse att det inte var tid att dö. 2a) undrade varför det hänt och letade förklaringar, 2b) känna sig tvetydig i relationer och 2c) 
undran om livet någonsin kommer bli detsamma igen.  

Gunilla Haydon, 
Pamela van der Riet & 
Kerry Inder. 

Syftet med studien var att att undersöka hur 
långtidsöverlevare av ett hjärtstopp anpassade 
sig till sitt nya tillstånd uttryckt i deras egna 
berättelser.  

Deltagarna beskrev overklighetskänslor när de vaknade upp efter hjärtstoppet. Detta eftersom de inte trodde att detta kunde 
hända dem. I resultatet nämner också deltagarna att platsen för återhämtning spelade stor roll, det behövde vara ett ställe där 
personen kände sig trygg och säker och dessutom hade tillgång till stöttning under hela tiden.  

Margareta Brännström, 
Camilla Niederbach & 
Ann-Charlotte Rödin. 

Syftet med studien var att beskriva människors 
upplevelser efter att ha överlevt ett hjärtstopp 
efter behandling med nedkylning.  

Deltagarna beskrev hur hjärtstoppet hade väckt många existentiella frågor, påminde om deras dödlighet och dom mötte en 
vändpunkt i livet.  

Wolfgang Lederer, 
Christa Lichtenberger, 
Christoph Pechlaner, 
Johann Kinzl, Gunnar 
Kroesen & Michael 
Baubin.  

Det långsiktiga utfallet hos personer som fick 
rekombinant vävnadsplasminogenaktivator 
under återupplivandet vid icke traumatiskt 
hjärtstopp undersöktes.  

27 personer överlevde sjukhusvistelsen och följdes upp under fem år efter händelsen. Efter sjukhusvistelsen skrevs 19 personer 
hem, 7 personer behövde stanna för rehabilitering och 1 person blev tvungen att flytta in på boende. 18 personer var fortfarande 
vid liv när de kontaktades mellan 5 och 10 år efter händelsen. 

Marjaana Tiainen, 
Jukka Vaahersalo, 
Markus B. Skrifvars, 
Johanna Hästbacka, 

Målet med denna studie var att utvärdera 
funktionsstatus och livskvaliteten hos personer 
som överlevt hjärtstopp ett år efter händelsen. 
Syftet specifikt var att bedöma andelen personer 
som bodde hemma ett år efter händelsen.  

De personer som bodde hemma och bodde i hus beskrev att de var aktiva med snöskottning och trädgårdsarbete. 179 st  gick 
regelbundet utanför hemmet. 23 gick inte ut eller var tvungen att ha sällskap ut. Av de 95 som arbetat innan hjärtstoppet hade 
69 kunnat återgå till tidigare arbete. 23 st som inte återgått kunde inte pga medicinska tillståndet efter hjärtstoppet.   



 

 
 

Juha Grönlund & Ville 
Pettilä.  

Chun Lim, Mieke 
Verfaellie, David 
Schnyer, Ginette 
Lafleche & Michael P. 
Alexander.  

Bland överlevare av hjärtstopp utanför sjukhus 
är den funktionella återhämtningen olika och ej 
undersökt tillräckligt.  

Aktiviteter var betydligt lägre hos hjärtstoppöverlevarna än hos kontrollgruppen. Återgå till arbete: Av 25 st som arbetade innan 
hjärtstoppet kunde 6 återgå till arbetet. 

Anders Bremer, Karin 
Dahlberg & Lars 
Sandman.  

Syftet med studien var att beskriva personers 
upplevelser av att överleva ett hjärtstopp utanför 
sjukhus och hur ett hjärtstopp utanför sjukhus 
påverkade deras livsstil över tid. 

Det primära ansvaret för den prehospitala sjukvården vid hjärtstopp utanför sjukhuset är att förse livräddande omvårdnad.  

 


