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Sammanfattning 

Syfte: Syftet är att beskriva hur individer som överlevt ett hjärtstopp samt individer som 

överlevt ett hjärtstopp och erhållit en ICD upplever sin livskvalitet utifrån ett fysiskt, 

psykiskt och socialt perspektiv. Vidare var syftet också att beskriva kvaliteten på de 

ingående artiklarna avseende undersökningsgrupp. Metod: Beskrivande litteraturstudie 

med 12 ingående resultatartiklar. Sökningar gjordes i databaserna Cinahl, PubMed och 

PsychINFO. Huvudresultat: Upplevelsen av livskvalitet påverkas ur flera aspekter hos 

individer som drabbats av hjärtstopp. Den fysiska förmågan var försämrad och med en 

för många uttalad trötthet försvårades det dagliga livet för dessa individer. Många 

upplevde oro och ångest och detta tillsammans med depression var en betydlig 

bidragande del till en minskad upplevelse av livskvalitet. Slutsats: Upplevelsen av 

livskvalitet är individuell och många upplever en sämre livskvalitet efter hjärtstoppet 

medan andra upplever att livet är lika bra som innan eller bättre efter hjärtstoppet. 

Sjuksköterskan har i sitt arbete ett stort ansvar att se till den enskilda individen och 

förmedla information, kunskap och hopp.  
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Abstract 

Aim: To describe how individuals who have survived a cardiac arrest, and individuals 

who have survived a cardiac arrest and received an ICD perceive their quality of life 

from a physical, psychological and social perspective. Furthermore, the aim was also to 

describe the quality of the included articles relating to the investigation group. 

Methods: Descriptive literature review study of 12 articles detailed results. Searches 

were made in the databases Cinahl, PubMed and PsychInfo. Main results: The 

perception of quality of life is affected by several aspects in individuals suffering from 

cardiac arrest. The physical ability was impaired and many experienced an extreme 

fatigue hampered the daily lives of these individuals. Many felt anxiety and this along 

with depression was a significant contributing factor to a reduced perceived quality of 

life. Conclusion: The experience of life is individual and many experience a poorer 

quality of life after cardiac arrest, while others feel that life is as good as before or even 

better after the arrest. The nurse has a large responsibility to the individual and to 

convey information, knowledge and hope.  
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1. Introduktion 
 

1.1 Hjärtstopp 

Varje år drabbas 10 - 15000 människor av hjärtstopp i Sverige (Svensson et al. 2009; 

Wikström, 2012) och endast ca 500 personer överlever (Hjärt- och lungfonden). 37 % 

av de som drabbas är i arbetsför ålder (Wikström, 2012) och män drabbas av hjärtstopp 

3-7 gånger oftare än kvinnor (Wisten & Stattin, 2010).  

Plötsligt hjärtstopp betyder att hjärtat plötsligt slutar slå och individen som drabbas av 

plötsligt hjärtstopp blir omedelbart medvetslös och slutar andas (Andersson et al. 2011). 

Ett hjärtstillestånd kan orsaka vävnadsdöd i hjärnan relaterat till syrebrist, vilket kan 

resultera i kognitiva och motoriska funktionsnedsättningar i olika stor utsträckning. 

Hjärt- och Lungräddningsrådet (HLR-rådet) delar in de som drabbas av plötsligt 

hjärtstopp i tre olika grupper: individer med tidigare hjärtsjukdom, individer med 

symtom men ingen fastställd diagnos och individer till synes helt friska (Andersson et 

al. 2011). 

Hjärtstopp kan orsakas av en syrebrist i cellerna vilka då blir instabila och därför inte 

kan leda de elektriska impulserna vidare på ett korrekt sätt. Det elektriska kaos som 

skapas leder till ventrikelflimmer och ventrikulär takykardi. Asystoli är ett tillstånd där 

ingen elektricitet alls kan uppmätas i hjärtat vilket också leder till att hjärtat slutar slå 

(Ericson & Ericson, 2012; Wikström, 2012). 

Bakomliggande orsaker till dessa arytmier kan vara akut kranskärlssjukdom, 

hjärtinfarkt, kardiomyopati, myokardit och toxiska tillstånd (Ericson & Ericson, 2012).  

I Sverige dör varje år ungefär 25 000 individer på grund av kranskärlssjukdom. 

Kranskärlssjukdom blir vanligare med en ökad ålder och män är överrepresenterade. För 

vissa är hjärtstoppet det första symtomet på kranskärlssjukdom (Held, 2010). 

 

1.2 Hjärt- och lungräddning, HLR 

I det akuta skedet av ett hjärtstopp påbörjas Hjärt- och Lungräddning (HLR) och/eller 

defibrillering (Kwangha, 2012). All personal inom sjukvården ska ha kunskap om HLR 

och därför sker en löpande utbildning med praktiska övningar för sjukvårdpersonal.  

HLR består av medvetandekontroll, kontroll av fria luftvägar, mun mot munmetoden 

samt att göra hjärtkompressioner (Ericson & Ericson, 2012). Hjärtkompressioner 

påbörjas med 30 nedtryckningar mitt på bröstbenet, kompressionen ska ske med ett 

jämnt tryck cirka 4 cm ner. För att skapa en bra cirkulation så att hjärtat hinner 

återfyllas med blod innan nästa kompression, så görs cirka 100 kompressioner per 

minut. Den assisterade andningen sker genom två inblåsningar mellan varje period av 
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kompressioner. Vid ventrikelflimmer krävs det att en defibrillator används för att bryta 

det elektriska kaos som råder i hjärtat (Ericson & Ericson, 2012). På grund av de 

ischemiska skador som snabbt kan uppstå, krävs en effektiv insats (Kwangha, 2012). 

Enligt Fridlund et al. (2012) så ökar överlevnaden med 2-3 gånger vid en snabb insats 

vid ett hjärtstopp.  

 

1.3 Behandlingar 

Efter att ha säkerställt patientens andning och cirkulation så flyttas patienten till en 

intensivvårdsavdelning för fortsatt behandling och täta kontroller av vitala parametrar. 

Vanliga läkemedel som används är läkemedel som hämmar blodplättarna och motverkar 

proppbildning, till exempel Trombyl och Waran. Vidare ges antiarytmika som 

motverkar arytmier och betablockerare för att sänka frekvensen och minska 

syrebehovet. I förlängningen ges läkemedel för att sänka blodtrycket, ACE hämmare för 

att vidga kärlen och diuretika för att minska blodets volym genom ökad urinproduktion 

(Wikström, 2012). Nedanstående behandlingar sker parallellt med 

läkemedelsbehandling.  

 

Hypotermi – Hypotermibehandling är en beprövad del i det medicinska efterförloppet 

av ett hjärtstopp då det minskar riskerna för neurologiska skador och hypoxisk 

hjärnskada. Hypotermibehandling sker på intensivvårdsavdelning och innebär att 

kroppstemperaturen sänks kontrollerat till 33 grader med hjälp av kylmadrass, kalluft 

eller intravenös infusion av kalla vätskor vilket bibehålls under 12-24 timmar. 

Temperaturen höjs sedan gradvis upp till normalnivå. Behandlingsmetoden kräver 

nedsövning, tillförande av muskelavslappande läkemedel, intubation och respiratorvård. 

(Almås et al. 2011; Castrén et al. 2009; Froehler, Geocadin, 2007; Raadu, 2013).  

 

ICD – Implanterbar Cardioverter Defibrillator är en implanterbar defibrillator vilket 

innebär att man opererar in en pacemaker som kontrollerar hjärtrytmen och som vid en 

onormal hjärtrytm ger elchocker för att bryta arytmin.  

Pacemakern består av batteri, mikroprocessor, kondensator samt två elektroder vilka är 

anslutna till hjärtmuskelns kamrar (Fridlund et al. 2012; Strachan et al. 2011). ICD är 

en behandlingsform som kan skydda patienter för plötslig död orsakat av 

ventrikelflimmer eller ventrikeltakykardi (Fridlund et al. 2012). Studier har visat på att 

ICD används både i primärt och sekundärt förebyggande syfte, det vill säga för 

individer som haft hjärtstopp samt individer som löper risk för att drabbas av hjärtstopp. 
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(Kedia et al. 2012; Strachan et al. 2011). Det finns cirka 5000 ICD användare idag i 

Sverige och det är 80 % män och 20 % kvinnor som har ICD med en medelålder på 63 

år (Fridlund et al. 2012). 

 

CABG – Coronary Artery Bypass Graft (CABG) är en behandlingsform som används 

för hjärtsjuka individer med förträngningar i hjärtats kranskärl. Ofta har dessa individer 

förträngningar i flera kärl och förträngningarna sitter olämpligt till för att åtgärdas med 

PCI. Operatören tar vanligtvis vener från benet som sedan och fästes vid kranskärlen 

och leder blodet förbi den del som är förträngd (Fridlund et al. 2012). 

 

PCI – Percutan Coronar Intervention en behandling/undersökning som används för att 

undersöka om det finns förträngningar orsakat av åderförkalkning eller blodpropp i 

hjärtats kärl.  Dessa förträngningar kan orsaka ischemi i hjärtat. Vanligtvis går 

operatören in i en artär i handleden med en ledare och en kateter, Katetern förs in i 

kärlet och vidare fram till hjärtats kranskärl där kontrastvätska sprutas in för att se var 

den eventuella förträngningen är. Eventuella förträngningar åtgärdas genom en 

ballongdilatation och/eller genom att sätta ett stent i kärlet, ett stent är ett metallnät som 

hindrar kärlets väggar att åter blockera cirkulationen. Dessa åtgärder vidgar kärlet och 

säkerställer cirkulationen vilket minskar de ischemiska besvär som patienten har.  

Flertalet patienter som är kranskärlssjuka genomgår en kranskärlsundersökning med 

kärldilatation eller by-pass kirurgi för att säkerställa genomblödningen av hjärtats 

kranskärl (Fridlund et al. 2012; Wikström, 2012). 

 

1.4 Eftervård 

I eftervården behandlas dessa patienter med en kombination av insatser med inriktning 

på medicinsk och fysiologisk behandling kombinerat med kliniska, psykologiska och 

sociala insatser. När patienten har återfått sitt fysiska oberoende och lämnat sjukhuset 

påbörjas det ibland stora och långsiktiga arbetet med livsstilsförändringar. Som stöd och 

hjälp erbjuds dessa individer att delta i hjärtskola och rehabiliteringsprogram, där 

arbetet med att för resten av livet arbeta för att bibehålla och upprätthålla den fysiska 

förmågan påbörjas (Billing, 2000; Fridlund et al. 2012; Raadu, 2013). Andra sociala 

insatser kan vara att delta i hjärtgympa-grupp, delta i patientföreningar, gå ut i solen 

eller bara vara (Svenska rådet för hjärt- och lungräddning).   
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1.5 Livskvalitet 

WHO:s definierar, med ett holistiskt perspektiv, livskvalitet som: ”Livskvalitet omfattar 

individens uppfattning om sin situation i tillvaron utifrån den kultur och det 

värdesammanhang som hon befinner sig i och i relation till personliga mål, 

förväntningar, normer och intressen. Det är ett vitt begrepp som påverkas av individens 

fysiska hälsa och psykologiska tillstånd, grad av oberoende, sociala förhållanden och 

relationer till betydelsefulla händelser i livsmiljön” (WHOQOL, 1995). 

 

1.6 Aron Antonovsky 

Aaron Antonovsky fokuserade i sin bok Hälsans Mysterium (1998) på vad som låg till 

grund för hur vissa individer klarade av att behålla hälsan trots svåra yttre 

omständigheter och trauman. Han menade att varje individs känsla av sammanhang 

grundar sig i upplevelser och erfarenheter som just den individen gått igenom i livet. 

Begreppet ”Känsla av sammanhang” rymmer enligt Antonovsky tre komponenter: 

begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. Antonovsky menar att individer som 

befinner sig i svåra och påfrestande situationer och ändå kan uppleva dem som 

begripliga, meningsfulla och hanterbara, sannolikt väljer ett aktivt förhållningssätt. 

Dessa individer har inställningen att svårigheter lättare kan förstås och hanteras. Enligt 

Aron Antonovsky så är det känslan av sammanhang, meningsfullhet och begriplighet 

som ger individen möjlighet till hantera livet och uppleva en ökad livskvalitet 

(Kristoffersen et al. 2005).  

 

1.7 Omvårdnadsteori  

Joyce Travelbees omvårdnadsteori om mellanmänskliga möten är en bra grund för 

sjuksköterskan i mötet med patienter och närstående. Travelbees syn på den enskilda 

individens unika erfarenheter och sjuksköterskans roll i det mellanmänskliga mötet, kan 

på ett bra sätt knytas till sjuksköterskans ansvar att lindra patientens totala upplevelse av 

lidande (Kristoffersen, 2006). Som sjuksköterska är det av yttersta vikt att ha förståelse 

för att varje enskild individ har upplevelser av erfarenheter som är unika just för honom 

eller henne och att varje enskild individ har egna strategier för att hantera just sin 

situation (Kirkevold, 2000).  

 

1.8 Sjuksköterskans roll  

Enligt ICN: s etiska kod ska sjuksköterskan aktivt bidra till att utveckla en 

evidensbaserad omvårdnad (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 2007). Sjuksköterskan 
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har i sin yrkesprofession ett ansvar att förnya och utveckla sin teoretiska kunskap och 

kan med hjälp av studien få en ökad förståelse för hur patienter som har överlevt ett 

hjärtstopp upplever sin situation. Med sjuksköterskans ökade kunskap och förståelse blir 

dessa patienters rehabilitering och bearbetning av sin situation mer framgångsrik.  

Enligt Fridlund et al. (2012) ska sjuksköterskan ha en förmåga att uppmärksamma och 

bemöta den enskilda individens sjukdomsupplevelse och lindande. Sjuksköterskan har 

också ett stort ansvar att bemöta anhöriga, ge råd och stödja dem i svåra situationer.  

 

1.9 Problemformulering 

Studier har visat att individer som drabbas av sjukdom i olika utsträckning får en 

förändrad livssituation vilket kan medföra en lägre förväntan på vad livet har kvar att 

erbjuda (Jia et al. 2013). I sin profession kan sjuksköterskan utifrån erfarenhet och ett 

evidensbaserat kunnande få en ökad förståelse för patientens situation och därigenom 

stödja, hjälpa och trygga individer som överlevt ett hjärtstopp samt ge patienten verktyg 

till att hantera sin situation och därmed uppleva en bättre livskvalitet. 

 

1.10 Syfte 

Syftet är att beskriva hur individer som överlevt ett hjärtstopp samt individer som 

överlevt ett hjärtstopp och erhållit en ICD upplever sin livskvalitet utifrån ett fysiskt, 

psykiskt och socialt perspektiv. Vidare var syftet också att beskriva kvaliteten på de 

ingående artiklar avseende undersökningsgrupp. 

 

1.11 Frågeställning 

Hur upplever individer som överlevt hjärtstopp livskvalitet utifrån ett fysiskt, psykiskt 

och socialt perspektiv?  

Hur upplever individer som överlevt hjärtstopp och erhållit en ICD, livskvalitet utifrån 

ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv? 

Vilken kvalitet har de i studien ingående artiklarna avseende undersökningsgrupp? 

 

2. Metod 

2.1 Design 

En litteraturstudie med en beskrivande design (Polit & Beck, 2012., Forsberg & 

Wengström, 2013). 
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2.2 Databas 

Artiklarna har sökts i databaserna PsycINFO, Pubmed, Cinahl. 

 

2.3 Sökord 

Sökord som använts är: 1.cardiac arrest (Headings), 2. Quality of life (MeSH), 3.patient 

experience (Headings).  

Sökorden har använts separat och i kombination med den booleska termen AND, enligt 

tabell 1 i respektive databas. Även manuell sökning av relevanta artiklar har gjorts 

utifrån funna källor i annan litteratur.  

 

2.4 Urvalsmetod och inklusionskriterier  

För att få ett så aktuellt och säkert resultat som möjligt begränsades sökningar i 

databaserna från år 2003 till år 2013. Artiklarna har sökts via högskolan i Gävles 

databas, funnits i fulltext samt varit kostnadsfria och publicerade på engelska eller 

svenska. Alla inkluderade artiklar har publicerats i vetenskapliga tidskrifter. Artiklarna 

skulle ha antingen kvalitativ eller kvantitativ ansats och handla om livskvalitet efter 

hjärtstopp. 

Sökningarna i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO med sökorden ensamma och 

i kombination enligt nedanstående tabell gav 370 träffar. Samtliga titlar lästes och de 

titlar som ansågs relevanta för föreliggande studies syfte och frågeställning valdes ut.  

Efter första urvalet kvarstod 42 artiklar där abstrakten lästes noggrant. Av dessa 42 

artiklar valdes 26 artiklar ut i ett andra urval vilka lästes i sin helhet av båda författarna. 

De 10 artiklar vars resultat svarade på studiens syfte och frågeställningar valdes ut och 

de 16 artiklar vars resultat inte svarade på föreliggande studies syfte och frågeställning 

förkastades. De resterande 10 artiklarna skrevs ut i sin helhet och lästes individuellt av 

båda författarna, detta för att säkerställa att relevant innehåll inkluderades. Ytterligare 

två artiklar vars resultat svarar på studiens inklusionskriterier, söktes manuellt via valda 

källors referenslistor.  
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Tabell 1. Utfall av sökning av artiklar 

Databas Sökord Antal träffar Första urval Valda artiklar 

Cinahl cardiac arrest  

AND quality of life 

(MeSH) 

 

 

33 

 

 

13 

 

 

2 

 cardiac arrest (Headings) 

AND 

quality of life (MeSH) 

AND 

patient experience 

(Headings) 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

PubMed cardiac arrest (Headings) 

AND patient experience 

(Headings)  

 

 

181 

 

 

18 

 

 

4 

 cardiac arrest (Headings) 

AND 

quality of life 

 (MeSH) 

 

 

 

134 

 

 

 

6 

 

 

 

2 

 cardiac arrest (Headings) 

AND 

quality of life (MeSH) 

AND 

patient experience 

(Headings) 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

0 

PsycINFO cardiac arrest (Headings) 

AND 

quality of life (MeSH) 

 

 

7 

 

 

2 

 

 

1 

Manuella 

sökningar i valda 

källors 

referenslistor 

Relevans för syfte och 

frågeställningar 

   

 

 

2 

   Totalt 42 Totalt 12 

 

2.5 Dataanalys 

Med utgångspunkt i urvalskriterierna, har författarna valt ut 12 artiklar som är relevanta 

för syftet och frågeställningen. Artiklarna lästes enskilt och sedan gemensamt för att 

uppmärksamma allt för studien relevant material. Innehållet i artiklarna har analyserats 

och texten har bearbetats (Forsberg & Wengström, 2013). Författarna har noggrant 

granskat, jämfört och färgmarkerat viktiga delar i studierna utifrån de i studien ingående 

aspekterna; fysisk, psykisk och social upplevelse av livskvalitet efter hjärtstopp. 
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Författarna gjorde en noggrann och systematisk genomgång av samtliga resultat vilka 

redovisas i tabellform som bilaga 1.  

Artiklarnas kvalitet har granskats utifrån den metodologiska aspekten; 

undersökningsgruppen, avseende urval, antal deltagare och representativitet samt 

redovisning av eventuellt bortfall (Polit & Beck, 2012). Kvalitetsgranskningen av 

undersökningsgruppen presenteras i löpande text under resultatavsnittet.   

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Forsberg & Wengström (2013) så ska forskaren presentera det resultat som 

framgår i studien utan att på något sätt förvränga eller förvanska fakta.  

Resultatet i denna studie presenteras på ett objektivt sätt och författarna har inte 

påverkat innehållet i resultatet.  

 

3. Resultat 

Resultatet i denna litteraturstudie sammanfattas av 12 vetenskapliga artiklar och 

presenteras i löpande text. Resultatet som presenteras nedan har underrubrikerna; 

Fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv samt kvalitetsgranskning av artiklarna avseende 

undersökningsgrupp. I bilaga 1 presenteras en översikt av de inkluderade artiklarna.  

 

3.1 Individers upplevelse av livskvalitet efter hjärtstopp 

3.1.1 Fysiskt perspektiv 

Mer än hälften av de patienter som överlever hjärtstopp upplever en extrem trötthet, 

fatigue, och tidigare studier visar att det finns ett samband mellan fatigue och minskad 

fysisk aktivitet (Moulert et al. 2010; Wachelder et al. 2009). Eftersom kroppen och 

därmed livet förändrats, uppstår en osäkerhet och ett tvivel kring den egna förmågan. 

Detta förstärks många gånger av en minskad fysisk styrka och en känsla av minskad 

fysisk kontroll. Enligt Torgersen et al. (2010) drabbas många av kognitiv nedsättning 

vilket påverkar den fysiska exekutiva förmågan att slutföra olika moment.  

Aktiviteter vilka ingår i det dagliga livet, såsom påklädning och daglig hygien upplevs 

av många som besvärliga (Wachelder et al. 2009) och kvinnor upplever i större 

utsträckning en minskad fysisk funktion (van Alem et al. 2004). Detta kan leda till en 

osäkerhet inför fysiska insatser och utvecklas till en försiktigare livsstil och i 

förlängningen passivitet. De människor som accepterar sin nya kropp, med förändrade 

funktioner och begränsningar, utvecklar i större utsträckning en lyhördhet för kroppens 

signaler vilket kan leda till ett ökat välbefinnande (Bremer et al. 2009). Kamphuis et al. 
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(2004) beskriver att det för många kan vara svårt att acceptera de fysiska 

begränsningarna som deras förändrade situation innebär. Andra väljer att se 

begränsningarna som något positivt, och dessa individer försöker att förbättra de 

förmågor som de har kvar för att upprätthålla en god fysisk förmåga. Det dagliga livet 

för individer som överlevt hjärtstopp och som har ICD präglas för många av smärta, 

obehag, fatigue och minskad libido. Detta leder till att fysiska och praktiska aktiviteter 

blir utmaningar (Palacios-Cena et al. 2011). 

De patienter som fått en ICD inopererad tenderar att dra ner på sin fysiska aktivitet 

relaterat till den rädsla som finns för att ICD: n ska sätta in och ge en elektrisk stöt. En 

stöt från en ICD har beskrivits som en pirrande, en blixt, och ett hårt slag mot bröstet. 

Vissa individer upplever också en nedsatt funktion i skuldra och arm efter det operativa 

ingreppet (Kamphuis et al. 2003; Palacios-Cena et al. 2011). 

 

3.1.2 Psykiskt perspektiv 

Individer som drabbats av hjärtstopp ställs inför det faktum att livet inte är självklart.   

Kroppen och livet upplevs som sårbart och begränsat (Bremer et al. 2009). Erfarenheten 

av att ha upplevt ett hjärtstopp och varit nära döden finns alltid i bakgrunden och 

osäkerheten i att drabbas igen påverkar vardagen så mycket att patienterna känner det 

som att de bär på en stor börda (Bremer et al. 2009; Palacios-Cena et al. 2011). 

Lau et al. (2010) beskriver i sin studie att redan på sjukhuset så upplevde patienterna att 

läkarna väldigt detaljerat beskrev de negativa följder som hjärtstoppet har på kroppen 

men att den emotionella berg- och dalbanan utelämnades helt. Flera av patienterna 

beskriver att deras känslor flödar över i tid och otid och att de har blivit mer gråtmilda 

på ett sätt de inte kan kontrollera.  

Över hälften alla patienter som överlevt hjärtstopp, drabbas av ångest och oro. En 

strategi för att hantera sin dödsångest är att ständigt tvinga sig själv framåt och planera 

för morgondagen och att alltid sysselsätta tanken med annat för att förhindra de 

ovälkomna tankarna på döden. Ett annat sätt att hantera sin dödsångest och dödlighet är 

att förbereda inför döden och lösa alla ekonomiska ärenden (Palacios-Cena et al. 2011). 

En existentiell frågeställning kring varför just de drabbats är vanlig. Individer som 

överlevt hjärtstopp genomgår ofta en självrannsakning i om det tidigare livet kunnat 

leda till hjärtstoppet. Vissa känner skuld över det tidigare ohälsosamma liv de levt 

emedan de som levt ett hälsosamt liv oförtrutet söker en förklaring till hjärtstoppet 

(Bremer et al. 2009; Palacios-Cena et al. 2011).  
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Moulert et al. (2010) har i sin studie funnit, i linje med tidigare studier, att livkvaliteten 

förändras till det sämre efter ett hjärtstopp. De beskriver att den psykiska upplevelsen av 

att få ett hjärtstopp påverkar livskvaliteten mer än den fysiska nedsättningen gör. 

Många beskriver hjärtstoppet som en vändpunkt och omvärderar sitt liv. Trots att livet 

kantas av rädsla och osäkerhet ser många ljusare på livet med känslor av glädje och 

tacksamhet över att få fortsätta leva (Bremer et al. 2009).  

De individer som drabbats av hjärtstopp har dokumenterade problem med 

minnessvårigheter och ibland även koncentrationssvårigheter och den kognitiva 

funktionen har visat sig vara långsammare än tidigare. Trots detta upplever många av 

dessa individer en normal hälsorelaterad livskvalitet. (Kamphuis et al. 2004; Torgersen 

et al. 2010; van Alem et al. 2004).  

Individer som drabbats av hjärtstopp och fått en ICD kan ibland vara irriterade och 

missnöjda med sig själva vilket kan leda till en irritation och aggression gentemot 

anhöriga. De frågor som för många återkommer är: Hur länge kommer jag att leva? Hur 

kommer livet att se ut ett år från nu och vilka fysiska förmågor finns kvar? Efter ett år 

har dock många återvänt till ett normalt sätt att leva och skattar sin livskvalitet som 

samma som innan operationen och ICD: n (Kamphuis et al. 2004). Tidigare elchocker 

tillsammans med rädsla för att ICD: n ska slå till kan leda till oro, ångest, depression 

och sömnsvårigheter vilket associeras med minskad upplevelse av livskvalitet 

(Kamphuis et al. 2003; Kamphuis et al. 2004). Kamphuis et al. (2003) har i sin 

forskning funnit att individer som har upplevt att deras ICD slagit till har svårare att 

anpassa sig till sitt liv med ICD, än de som inte behövt uppleva en chock. I studien syns 

också att psykologiska förändringar där känslan av överhängande fara och en osäkerhet 

inför framtiden skapar ett kärlek-hat förhållande mellan individen och dess ICD 

(Kamphuis et al. 2003).  

 

3.1.3 Socialt perspektiv 

Många individer som överlevt hjärtstopp upplever ångest, depression och nedsatt 

livskvalitet vilket leder till att de har problem med att delta i det sociala livet (Moulert et 

al. 2010; Wachelder et al. 2009).  I studien av Moulert et al. (2010) uppmärksammas 

samtidigt att det för vissa inte finns något samband mellan deltagande i det sociala livet 

och upplevelse av livskvalitet vilket författarna tror beror på den höga åldern hos 

deltagarna och att de redan innan hjärtstoppet slutat arbeta och därför upplevde en 

minskad social samvaro. 
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Den sorg, ilska och resignation som många av de som överlevt hjärtstopp upplever kan 

leda till känslor av isolering och utanförskap. Dessa individer upplever att ingen annan 

kan förstå vad de har gått igenom och drar sig därför undan. (Bremer et al. 2009; 

Palacios-Cena et al. 2011). Bremer et al. (2009) menar att genom att konfrontera 

vardagliga händelser uppnår dessa individer ett ökat självförtroende och känsla av 

sammanhang. Studien visar också att individer med sociala relationer, familj och vänner 

har en bättre förutsättning för att lättare finna en mening och ett välbefinnande. 

Studier om livskvalitet och daglig funktion visar att mindre än hälften av individer som 

överlevt hjärtstopp kan återgå till att arbeta i samma utsträckning som tidigare relaterat 

till kognitiv och fysisk nedsättning (Lundgren-Nilsson et al. 2005; Middelkamp et al. 

2007; Torgersen et al. 2010; Wachelder et al. 2009).  

Middelkamp et al. (2007) påvisar i sin studie ett betydande samband mellan graden av 

deltagande i det sociala livet och upplevelse av livskvalitet. För många tenderar 

deltagandet i det sociala livet att avta (Kamphuis et al. 2004; van Alem et al. 2004). 

Många beskriver också hur de kom till insikt och uppskattar livet mer här och nu, hur de 

omvärderade sina liv, vänskaper och aktiviteter och slutade fokusera så mycket på 

framtiden (Kamphuis et al. 2004; Middelkamp et al. 2007). Individer som drabbats av 

hjärtstopp och fått en ICD tenderar att utveckla en kronisk stress relaterat till ICD;ns 

funktion vilket påverkar dessa individers vardag på många sätt. De har stort behov av 

stöd från anhöriga och vänner men har funderingar och känslor kring sin situation och 

sin ICD vilket minskar deras deltagande i olika sociala sammanhang (Kamphuis et al. 

2003). Många väljer att söka upp andra i samma situation för att möta människor med 

liknande upplevelser som kan förstå den vändning som livet tagit.  Studier visar också 

att vikten av en stödjande och positiv omgivning kan vara avgörande för hur dessa 

individer hanterar sin vardag (Bremer et al. 2009; Palacios-Cena et al. 2011).  

 

3.2 Kvalitetsgranskning av artiklarna utifrån undersökningsgrupp 

Artiklarna har granskats utifrån undersökningsgruppens urval, antal deltagare, 

representativitet vad det gäller kön och ålder samt bortfall. Författarna till resultatets 

ingående artiklar har genomgående rekryterat deltagare som drabbats av hjärtstopp och 

överlevt. Deltagarna återfanns genom sjukhusregister och i ett fall en nationell 

organisation för hjärtstoppspatienter.  

 

Av de 12 resultatartiklarna har fyra artiklar en kvalitativ ansats (Bremer et al. 2009; 

Kamphuis et al. 2004; Lau et al. 2010 och Palacios Cena et al. 2011) och sju av 
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artiklarna har en kvantitativ ansats (Hofgren et al. 2008; Kamphuis et al. 2003; 

Lundgren-Nilsson et al 2005; Middelkamp et al. 2007; Moulert et al. 2010; Torgersen 

et al. 2010; Wachelder et al. 2009). 

 

3.2.1 Antal deltagare 

Tre av de kvalitativa studierna har under 10 deltagare (Bremer et al. 2009; Lau et al. 

2010; Palacios- Cena et al. 2011) och Kamphuis et al.(2004) har 21 deltagare. 

Middelkamp et al. (2007) vilken är en kvantitativ studie har 16 deltagare. Vidare 

redovisar två av de kvantitativa studierna (Hofgren et al. 2008; Torgersen et al. 2010) 

mellan 20-30 deltagare och Lundgren- Nilsson et al. (2005), Moulert et al.(2010) och 

Wachelder et al. (2009) har mellan 50-65 deltagare. Kamphuis et al. (2003) har med sin 

stora kvantitativa studie 167 deltagare, vilka delats upp i två grupper varav den ena 

gruppen är bärare av ICD. Van Alem et al. (2004) är en studie med mixad ansats där 

deltagargruppen är 174 personer.  

 

3.2.2 Representativitet  

Elva studier har redovisat ålder på deltagarna, i form av variation eller medianvärde och 

medelåldern på deltagarna varierar i studierna mellan 40.6 år (Palacios-Cena et al. 

2011) och 66.3 år (Lau et al. 2010). En studie redovisar endast åldern på de manliga 

deltagarna (van Alem et al. 2004). Könsfördelningen finns redovisad i samtliga studier, 

och genomgående i alla artiklar var övervägande män inkluderade. 

 

3.2.3 Bortfall 

Av de ingående artiklarna redovisade fyra studier, varav två var kvantitativa, en var 

kvalitativ och en hade mixad ansats, ett externt bortfall (Lau et al. 2010; Middelkamp et 

al. 2007; Palacios-Cena et al. 2011; van Alem et al. 2004) och en studie redovisar ett 

internt bortfall (Lundgren-Nilsson et al. 2005). Palacios-Cena et al. 2011) redovisar ett 

bortfall på tre individer varav två avled och en avsade sig deltagande. Middelkamp et al. 

(2007) redovisar att nio patienter inte svarade, en hade avlidit, två av patienterna 

uppfyllde inte inklusionskriterierna och fyra deltagare ansåg att frågeformuläret var för 

svårt. Vidare presenterar Lau et al. (2011) ett bortfall på två personer vilka inte kunde 

nås. Van Alem et al.(2004) redovisar i sin studie ett externt bortfall från 227 deltagare 

till 174 deltagare. 18 patienter hade avlidit, sju av patienterna var under 18 år och 

exkluderades därför. Vidare var det två av patienterna som inte kunde det holländska 

språket, en levde utomlands och 10 av patienterna kunde inte följas upp. 15 av 
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patienterna valde att inte delta i studien. Lundgren-Nilsson et al. (2005) beskriver att 18 

deltagare avled, två deltagare avböjde att delta och senare i studiens avsade sig 

ytterligare fem deltagare medverkan i studien.  

 

4. Diskussion  

4.1 Huvudresultat 

Upplevelsen av livskvalitet påverkas ur flera aspekter hos individer som drabbats av 

hjärtstopp. Den fysiska förmågan var försämrad och med en för många uttalad trötthet 

försvårades det dagliga livet för dessa individer. Många upplevde oro och detta 

tillsammans med depression var en betydlig bidragande del till en minskad upplevelse 

av livskvalitet. 

  

4.2 Resultatdiskussion       

4.2.1 Fysiskt perspektiv 

Föreliggande studie visar att merparten av de individer som överlevt hjärtstopp mer 

eller mindre upplever fysiska begränsningar vilket påverkar deras upplevelse av 

livskvalitet.  Många väljer att acceptera sina begränsningar och göra det bästa av 

situationen medan andra har svårare att förlika sig med de nya förutsättningarna 

(Bremer et al. 2009; Kamphuis et al. 2004). Enligt Antonovsky skiljer sig olika 

individers strategier beroende på vilken känsla av sammanhang individen har. Individer 

med en stark känsla av sammanhang väljer ofta aktiva och problemorienterade strategier 

medan individer med svag känsla av sammanhang gör halvhjärtade och ineffektiva 

försök att hantera situationen (Kristoffersen et al. 2005).  

 

De individer som lever med en ICD kan uppleva smärta och obehag orsakat av sin ICD 

och rädslan för att ICD: n ska aktiveras finns i bakgrunden vilket leder till minskad 

fysisk aktivitet (Kamphuis et al. 2003; Palacios-Cena et al. 2011).  

Fridlund et al. (2012) bekräftar att många individer med ICD kan se på sin kropp på ett 

annat sätt än tidigare samt att många upplever smärta relaterat till ICD: n. Fridlund et al. 

(2012) menar också att det är vanligt att dessa individer upplever en oro för att 

motionera och anstränga sig.  

Sjuksköterskan har en viktig roll i att informera och undervisa varje enskild patient i 

den utsträckning som behövs för att uppnå en optimal förståelse för sin situation samt 

sin möjlighet att påverka den (Billing, 2000). Det finns identifierade riskfaktorer som 

ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom. De två viktigaste riskfaktorerna är rökning och 
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höga blodfetter och andra riskfaktorer är högt blodtryck, diabetes och bukfetma. Enligt 

Socialstyrelsen finns det numera möjlighet för sjuksköterskan att förskriva fysisk 

aktivitet på recept (Raadu, 2013). Det är ett bra sätt att i samråd med patienten motivera 

till fysisk aktivitet men också betona att individen har ett eget ansvar för sin hälsa. 

Travelbee menar att med en förförståelse för patientens situation kan sjuksköterskan 

också ge individen de verktyg som individen behöver för att kunna hantera sin situation 

(Kristoffersen et al. 2006). Författarna till föreliggande studie anser att sjuksköterskan 

med sin kunskap kan informera och stödja patienten och med en ökad kunskap kan 

patienten känna sig trygg med att våga röra på sig.   

 

4.2.2 Psykiskt perspektiv 

Resultatet visar att de individer som har överlevt hjärtstopp genomgår en existentiell 

problematik, där det tydligt framgår att livet inte är självklart. En rädsla för att få 

ytterligare ett hjärtstopp är stor och den oro, ångest och stress som individerna upplever 

leder till en minskad upplevelse av livskvalitet.  

Tidigare studier om annan hjärtsjukdom visar att ångest och depression är vanligt 

förekommande (Page et al. 2010; Thomas et al. 2009).  Bremer et al. (2009) beskriver 

dock att många trots rädsla och oro är tacksamma för livet och väljer att ta tillvara på 

den tid som de har kvar att leva.  

De individer som lever med ICD har ytterligare psykisk påfrestning genom tankar och 

funderingar kring apparatens uppbyggnad och funktion. Detta leder till en rädsla för att 

tekniken inte ska fungera och samtidigt en rädsla för att den ska aktiveras. Många av de 

som upplevt att ICD: n aktiverats har svårare att förlika sig med den (Kamphuis et al. 

2003).  

Med en förekomst på 5000 personer i Sverige idag är ICD fortfarande är en ganska 

ovanlig behandlingsmetod. Trots det så är det av yttersta vikt att sjuksköterskan får den 

kunskap som hon/han behöver för att på bästa sätt stödja och ge rätt information till 

patienten och dess anhöriga (Fridlund et al. 2012; Strachan et al. 2011). Larsson & 

Engström (2013) beskriver i sin studie att ambulanssjuksköterskan i sin profession 

många gånger upplever en svårighet att ta hand om de anhöriga i den akuta fasen av 

omhändertagandet av den sjuka. Sjuksköterskan kan lättare ta hand om anhöriga när 

situationen med patienten är under kontroll, samtidigt finns en medvetenhet om hur 

viktigt det är att hela tiden informera om vad som händer. I studien var det delade 

meningar huruvida sjuksköterskorna tyckte att anhöriga skulle närvara vid en 

återupplivning eller inte, då det många gånger kan upplevas traumatiskt. Larsson & 
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Engström (2013) beskriver sjuksköterskans många gånger komplexa arbetssituation 

samt hur sjuksköterskan kan ha svårt att räcka till. Författarna till föreliggande studie 

anser genom egen erfarenhet att det finns ett behov för sjuksköterskan av handledning 

och stöd i sin yrkesroll. 

Genom att skapa en mellanmänsklig relation menar Travelbee att sjuksköterskan har 

möjlighet att ge den enskilda individen ett ökat hopp och därmed en större känsla av 

kontroll (Kristoffersen et al. 2006). Antonovsky menar att sjuksköterskan genom mötet 

kan ge individen en ökad förståelse för sin situation och därmed kan individen se en 

mening med det som sker. Det leder till en känsla av att kunna påverka sin situation 

vilket ger realistiska förväntningar och en ökad hanterbarhet (Kristoffersen et al. 2005).  

 

4.2.3 Socialt perspektiv 

Resultatet visar att den sorg, ilska och resignation som många av de individer som 

överlevt hjärtstopp upplever kan leda till känslor av isolering och utanförskap. De 

upplever att ingen annan kan förstå vad de har gått igenom och drar sig därför undan. 

(Bremer et al. 2009; Palacios-Cena et al. 2011).  

Föreliggande studie visar att genom att konfrontera vardagliga händelser uppnår dessa 

individer ett ökat självförtroende och en ökad känsla av sammanhang. Resultatet visar 

också att individer med sociala relationer, familj och vänner har en bättre förutsättning 

för att lättare finna en mening och ett välbefinnande. Enligt Page et al. (2009) och 

Thomas et al. (2009) ökar behovet av socialt stöd ju yngre individen är. I studien av 

Moulert et al. (2010) framkommer dock att det inte går att se ett samband mellan graden 

av deltagande i det sociala livet och upplevelse av livskvalitet vilket författarna till 

studien anser vara anmärkningsvärt då det är tvärs emot vad alla tidigare studier kommit 

fram till (Moulert et al. 2010).  

Studier visar att mindre än hälften av individer som överlevt hjärtstopp kan återgå till att 

arbeta i samma utsträckning som tidigare relaterat till kognitiv och fysisk nedsättning 

(Lundgren-Nilsson et al. 2005; Middelkamp et al. 2007; Torgersen et al. 2010; 

Wachelder et al. 2009). Arbetsplatsen är för många ett viktigt socialt nätverk (Billing, 

2000) men en eventuell återgång till arbetet medför för många en stor trötthet och en 

minskad koncentrationsförmåga vilket kräver en ökad förståelse från omgivningen, 

arbetskamrater och chefer (Andersson et al. 2011).  

Billing (2000) och Fridlund et al. (2012) beskriver att socialt stöd lättare tas emot i 

grupp, exempelvis patientföreningar där stödet både ges och tas emot. Ett deltagande i 

grupp med likasinnade leder ofta till en ökad förståelse och empati samtidigt som 
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upplevelsen av livskvalitet ökar med den sociala samvaron. Fridlund et al. (2012) menar 

att individerna och deras anhöriga ser det som positivt att delta i olika gruppaktiviteter 

där de kan uppleva en samhörighet med andra och betonar vikten av att individen får 

uppleva stöd i sin väg mot de eventuella livsstilsförändringar som behövs. 

Författarna anser att en stor del av sjuksköterskans roll är att informera individen om 

olika stödgrupper och patientföreningar men också visa på andra forum för stöd såsom 

bloggar, patientforum och litteratur.    

      

4.3 Kvalitetsgranskning av artiklar utifrån undersökningsgrupp 

4.3.1 Antal deltagare 

Fem av kvantitativa studierna tar upp begränsningar i sina studier relaterat till en liten 

undersökningsgrupp (Hofgren et al. 2008; Lau et al. 2010; Lundgren-Nilsson et al. 

2005; Palacios-Cena et al. 2011; Wachelder et al. 2009) och en av de kvantitativa 

studierna har endast 16 deltagare (Middelkamp et al. (2007). Enligt Polit & Beck (2012) 

bör kvantitativa studier ha så stor deltagargrupp som möjligt för att kunna generalisera 

resultatet. Polit & Beck (2012) menar att med en för liten deltagargrupp riskerar 

forskaren att resultatet inte stödjer forskarens hypotes även om hypotesen är korrekt. En 

annan av de kvantitativa studierna hade 167 inkluderade deltagare. Polit & Beck (2012) 

och Forsberg & Wengström (2013) menar att med en större deltagargrupp kan studien 

lättare generaliseras och ses som representativ i en större population.  

 

4.3.2 Representativitet  

Samtliga studier har redovisat ålder på deltagarna i form av variation eller medianvärde. 

Medelåldern på deltagarna varierar i studierna mellan 40.6 år och 66.3 år. Med en 

stigande ålder ökar risken och förekomsten av kranskärlssjukdom (Fridlund et al. 2012) 

vilket gör att redovisning av ålder känns relevant. 

Könsfördelningen finns redovisad i samtliga studier. Författarna till föreliggande studie 

kunde också se att kvinnor var underrepresenterade i samtliga artiklar, detta anser 

författarna begränsar möjligheten att generalisera resultatet på både män och kvinnor i 

en större population. Även Bremer et al. (2009) beskriver att deras studie eventuellt 

begränsas av att majoriteten i studien var män. Enligt Forsberg & Wengström (2013) 

påverkas validiteten i en studie av en ojämn fördelning av könen. 

Tre av studierna är retrospektiva och författarna i studierna diskuterar själva att ett 

eventuellt felaktigt urval kan göra det svårt att dra slutsatser vad gäller samband mellan 

upplevelse av livskvalitet och andra avgörande faktorer relaterat till den retrospektiva 
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designen. En av de retrospektiva studierna beskriver hur två av deltagarna var felaktigt 

inskrivna i registret över patienter som fått hjärnskada efter hjärtstopp vilket påverkar 

registrets tillförlitlighet. Författarna tar upp en brist i studien relaterat till att registren 

ofta är ofullständiga och i ovanstående exempel, rent felaktiga (Middelkamp et al. 

(2007). Enligt Forsberg & Wengström (2013) har retrospektiva studier relativt lågt 

bevisvärde. 

 

4.3.3 Bortfall  

Författarna i fem av de ingående artiklarna redovisar bortfall i sina studier. Fyra av 

artiklarna redovisar ett externt bortfall och bara en artikel redovisar ett internt bortfall. 

Övriga artiklar redovisar inget bortfall vilket kan ifrågasättas då det därför inte går att 

utläsa om det finns ett bortfall eller om författarna valt att inte ta upp det.  

Studiens möjlighet att generalisera sitt resultat är beroende av att bortfallet inte blir för 

stort och de kvantitativa studierna är i större utsträckning beroende av att inte bortfallet 

blir för stort. Eventuellt bortfall bör alltid analyseras av forskaren i aspekt av hur det kan 

ha påverkat resultatet. (Forsberg & Wengström, 2013; Polit & Beck, 2012). 

 

4.4 Metoddiskussion 

Då syftet var att beskriva hur individer upplever livskvalitet efter hjärtstopp, valde 

författarna att göra en litteraturstudie vilket enligt Polit & Beck (2012) är att föredra i 

studier där syftet är att beskriva människors upplevelse. Litteraturstudier ska enligt 

Forsberg & Wengström (2013) innebära att systematiskt söka och kritiskt granska 

litteraturen vilken därefter sammanställs. Författarna har valt att inkludera artiklar med 

både kvalitativ och kvantitativ ansats i studien. Intentionen var att göra en 

litteraturstudie med enbart kvalitativa artiklar, dock visade sig sökningarna ge flertalet 

kvantitativa artiklar vilket inte förväntades. Dock anser författarna att de kvantitativa 

artiklarna på ett bra sätt understryker och styrker de kvalitativa artiklarna vilka därför 

lättare kan generaliseras över en större population.  

Enligt Forsberg & Wengström (2013) och Polit & Beck (2012) så syftar den kvalitativa 

ansatsen till att beskriva individers upplevelse och den kvantitativa ansatsen syftar till 

att förklara, förutsäga och se samband vilka redovisas genom statistik. 

Litteraturstudiens resultat uppvisar trovärdighet då studiens ingående artiklar är sökta i 

tillförlitliga databaser. Båda författarna har läst och varit väl insatta i inkluderat material 

samt analyserat texterna oberoende av varandra vilket ger en ökad tillförlitlighet och 

trovärdighet till studien och studiens resultat.  
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Något som förförfattarna anser skulle kunna vara en brist i studien är att tidsintervallet 

2003-2013 på inkluderade artiklar kan ses som en lång tid i forskningssammanhang 

samt att relevant forskning kan ha hamnat utanför tidsintervallet. 

En annan brist i studien skulle kunna vara att sex av resultatartiklarna är från 

Nederländerna och tre är från Sverige. Detta skulle kunna ifrågasätta 

generaliserbarheten ur ett internationellt perspektiv. Antalet artiklar som inkluderats i 

studien är inom riktlinjer för examensarbete dock hade författarna önskat fler artiklar för 

att få en mer vetenskaplig tyngd i resultatet.  

 

4.5 Allmän diskussion 

Idag finns en bredare kunskap om hjärtstopp och enligt Middelkamp et al. (2007) 

förväntas överlevnaden öka ytterligare. Det ökade tillgången på defibrillatorer 

tillsammans med att fler arbetsplatser väljer att utbilda sin personal i HLR leder till att 

fler individer som drabbats av hjärtstopp överlever.  

Alla som drabbas av hjärtstopp tappar medvetandet under olika lång tid. För de 

individer som hamnar på intensivvårdsavdelningen och genomgår hypotermibehandling 

blir denna tid i medvetslöshet lång och många beskriver det som ”ett stort svart hål” 

(Andersson et al. 2011, s. 9). Sjuksköterskan har här som uppgift att fylla i 

minnesluckor för att ge individen kontroll över tiden av medvetslöshet. Många 

intensivvårdsavdelningar använder idag en dagbok där dagarna dokumenteras av 

personalen. Detta kan vara en god hjälp för att fylla i minnesluckor och få en 

begriplighet och en känsla av att kunna hantera situationen.  

Författarna har genom sin egen kliniska erfarenhet uppmärksammat att det finns ett stort 

behov hos denna patientgrupp att få samtala om sin upplevda erfarenhet. Det är då 

oerhört värdefullt om sjuksköterskan tar sig tid att sitta ned med patienten och ibland 

räcker det med att bara lyssna. Många patienter har behov av att få information, och 

samma information vid flera tillfällen, för att kunna tillgodogöra sig den. Med kunskap 

och information har patienten större möjlighet att se ett sammanhang och få en 

förståelse för det som har skett. Författarna anser att dagens sjuksköterskor, med den 

akademiska utbildningen som grund, har en stor kunskap om vikten av patientens 

autonomi och integritet samt värdet av att se människan bakom sjukdomen. Joyce 

Travelbees teori kan enligt författarna appliceras i alla situationer inom vården och 

värdet av att möta patienten på ett mellanmänskligt plan är av största vikt.  
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Kamphuis et al. (2003) beskriver i sin studie att individer som överlevt hjärtstopp är i 

stort behov av stöd från sina anhöriga. Samtidigt visar studien att dessa individer kan 

uppleva frustration och irritation, vilket kan drabba anhöriga.  

Wallin et al. (2013) beskriver att vara anhörig till en hjärtstopps patient många gånger 

innebär en osäkerhet och ett upplevt kaos. Anhöriga beskriver en känsla av hjälplöshet, 

stress, ångest och en känsla av kontrollförlust. Författarna till föreliggande studie har i 

klinisk verksamhet uppmärksammat hur anhöriga upplever en stor oro och att behovet 

av information är stort. Beroende på vilken verksamhet sjuksköterskan arbetar inom ser 

situationen olika ut, inom intensivvården finns större resurser och tid för information 

och stöd till anhöriga till skillnad från att befinna sig på en vårdavdelning där resurserna 

är mindre. Enligt Wallin et al. (2013) upplever de anhöriga en ökad oro och stress samt 

sömnsvårigheter vilket Fridlund et al. (2012) styrker. Med ett ökat ansvar i att vårda sin 

anhörig löper närstående en större risk att själv insjukna i hjärtsjukdom (Fridlund et al. 

2012). 

Författarna till föreliggande studie anser att det är oerhört viktigt att fånga upp anhöriga 

tidigt i vårdkedjan. Anhöriga har stort behov av information för att kunna hantera 

situationen. Vården bör erbjuda de resurser som finns i form av kuratorshjälp, möjlighet 

att träffa en präst att samtala med och vid behov träffa en läkare. Det ska inte glömmas 

bort att när patienten skrivs ut från sjukhuset är det de anhöriga som till stor del tar över 

omvårdnaden och därför är det viktigt att de är väl förberedda både fysiskt och psykiskt.  

 

Författarna anser att denna litteraturstudie kan ligga som grund för sjuksköterskans 

arbete med individer som drabbats av hjärtstopp och överlevt. Den kan hjälpa 

sjuksköterskan att få insikt i och en förståelse för hur individen kan uppleva tiden efter 

hjärtstoppet. Sjuksköterskan bör ha en medvetenhet om att individer hanterar situationer 

på olika sätt och att upplevelse av livskvalitet efter ett hjärtstopp varierar utifrån den 

egna individen.  

Enligt Forsberg & Wengström (2013) kan systematiska litteraturstudier fungera som 

underlag för sjuksköterskor och deras arbete i att utveckla och skapa nya användbara 

riktlinjer i klinisk verksamhet. 

Genom litteraturstudien anser författarna att det framkommer att det finns ett behov av 

vidare forskning på kvinnors situation då samtliga studier inkluderar övervägande män. 

Det skulle också vara av intresse att göra en jämförande studie för att se hur yngre 

individer upplever livskvalitet efter hjärtstopp och om det skiljer sig från de äldres.  
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4.6 Slutsats  

Upplevelsen av livskvalitet är individuell och många upplever en sämre livskvalitet 

efter hjärtstoppet medan andra upplever att livet är lika bra som innan eller bättre efter 

hjärtstoppet. Sjuksköterskan har i sitt arbete ett stort ansvar att stödja den enskilda 

individen och förmedla information, kunskap och hopp.  
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The first year after 

successful cardiac 

resuscitation: 

Function, activity, 

participation and 

quality of life. 

 

En longitudinell 

studie med en 

kvantitativ 

ansats. 

 

Att undersöka 

kognitiv funktion, 

vardagliga 

aktiviteter och 

livssituation I en 

longitudinell 

studie upp till ett 

år efter hjärtstopp. 

 

26 vuxna överlevare av 

hjärtstopp som 

rekryterades mellan 

1996 och 1999. I 

studien redovisas ett 

internt bortfall på 25 

deltagare. 

Den första kontakten 

skedde två veckor 

efter hjärtstoppet, den 

andra efter 45 dagar 

det tredje efter 3 

månader och det 

fjärde tillfället efter 

ett år.  

National Institute of 

Health Stroke Scale 

(NIHSS), Mini 

Mental State 

Examination 

(MMSE), 

Instrumental Activity 

Measure (IAM) och 

Functional 

Independence 

Measure (FIM).  

Cut-off- poäng 

<24användes vid 

beskrivning av 

kognitiv funktion 

(MMSE).  För 

beskrivning av 

den statistiska 

analysen 

användes 

SPSSv12. 

 

Hälsorelaterad livskvalitet 

uppmättes vid det första 

mättillfället som dålig men 

förbättrades avsevärt under 

året. Förbättringar syntes 

speciellt vad det gäller 

känsloliv, sömn och fysisk 

förmåga.  

 

Middelkamp, W., 

Moulert, V., Verbunt., 

J.A., van Haugten, C.M., 

Bakx, W.G., Wade, D.T. 

 

2007. The Netherlands 

 

 

Life after survival: 

long-term daily life 

functioning and 

quality of life of 

patients with hypoxic 

brain injury as a result 

of a cardiac arrest. 

 

En retrospektiv 

kohortstudie 

med kvantitativ 

ansats. 

 

Att undersöka 

nivån av vardaglig 

funktion och 

livskvalitet hos 

patienter som 

drabbats av 

hypoxisk 

hjärnskada efter 

ett hjärtstopp, 

samt att 

16 patienter med 

hjärtstoppsrelaterad 

hjärnskada. Tidsramen 

var på 2-7 år efter 

hjärtstoppet. I studien 

redovisas ett externt 

bortfall på 16 deltagare. 

Deltagarna 

rekryterades via 

patientadministratione

ns databas. 

Frågeformulär 

skickades hem till 

deltagarna. Cognitive 

Failures 

Questionnaire (CFQ), 

Frenchay Activities 

Under analysen 

användes 

Spearmans 

korrelationskoeffi

cient och för 

beskrivning av 

den statistiska 

analysen 

användes SPSS 

v10.1. 

Många individer var 

oförmögna att arbeta relaterat 

till fysisk nedsättning efter 

hjärtstoppet. Även den här 

studien visar ett signifikant 

samband mellan graden av 

deltagande i det sociala livet 

och upplevelse av livskvalitet. 

 



 

 

undersöka 

prediktionsvärdet 

i hur tiden i koma 

och 

posttraumatisk 

minnesförlust 

påverkar 

funktionen på 

lång sikt. 

Index(FAI), Impact of 

Participation and 

Autonomy 

Questionnaire(IPAQ) 

and Quality of Life 

after Brain Injury 

questionnaire 

(QOLIBRI). 

Moulert, V.R., 

Wachelder, E.M., 

Verbunt, J.A., Wade, 

D.T., van Heugten, C.M. 

 

2010, The Netherlands 

 

 

 

Determents of Quality 

of life in survivors of 

cardiac arrest. 

 

Retrospektiv 

kohort studie 

med kvantitativ 

ansats. 

 

 

Att finna faktorer 

som påverkar 

livskvalitet efter 

ett hypoxiskt 

tillstånd relaterat 

till hjärtstopp. 

63 patienter som 

överlevt hjärtstopp och 

varit inlagda på 

Nederländska sjukhus 

mellan år 2001-2006.  

Ett frågeformulär 

skickades hem till 

patienterna. SF-36. 

 X2- test, t-test, 

Spearmans 

korrelationskoeffi

cient.  För 

beskrivning av 

den statistiska 

analysen 

användes SPSS 

Den här studien visar att 

livkvaliteten förändras till det 

sämre efter ett hjärtstopp. Den 

psykiska upplevelsen av att få 

ett hjärtstopp påverkar 

livskvaliteten mer än den 

fysiska förmågan.  

Studien visar också på ett 

signifikant samband mellan 

fatigue och kognitiv förmåga 

relaterat till en minskad fysisk 

aktivitet. 

Palacios-Cena, D., Losa-

Iglesias, M.E., 

Salvadores-Fuentes, P., 

Fernandez-de-las-Penas, 

C. 

 

2011, Spain 

Sudden cardiac death: 

the perspectives of 

Spanish survivors. 

En 

fenomenologisk 

studie med 

kvalitativ 

ansats. 

Att undersöka 

spanska patienters 

livserfarenheter 

efter 

återupplivning på 

grund av SCD, för 

att förbättra 

handhavandet av 

dessa patienter. 

Nio deltagare vilka 

överlevt hjärtstopp med 

god återhämtning utan 

märkbar kognitiv 

påverkan. I studien 

redovisas ett externt 

bortfall på tre deltagare.  

Ostrukturerade 

intervjuer.  

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Analysen 

baserades på en 

metod av Giorgi 

(1997). 

Erfarenheten av att ha upplevt 

hjärtstopp och varit nära 

döden finns alltid i 

bakgrunden och utvecklas 

stundtals till stor ångest. 

Osäkerheten i att drabbas igen 

påverkar vardagen så mycket 

att patienterna känner det som 

att de bär på en stor börda. 

Torgersen, J., Strand, K., 

Bjelland, T:W., Klepstad, 

P., Kvåle, R., Söreide, R., 

Wentel-Larsen, T., 

Flaatten, H. 

 

2010, Norway 

 

 

Cognitive dysfunction 

and health-related 

quality of life after 

cardiac arrest and 

therapeutic 

hypothermia.  

 

En 

undersökande 

studie med en 

kvantitativ 

ansats. 

Att värdera 

förekomsten av 

kognitiv 

nedsättning samt 

dokumentera 

hälsorelaterad 

livskvalitet hos 

patienter som 

drabbats av 

hjärtstopp utanför 

26 deltagare över 18 år 

som kunde läsa och 

förstå norska, 

rekryterades från två 

olika sjukhus i Norge.  

Ett frågeformulär med  

SF -36 skickades ut. 

Vidare gjordes ett 

neuropsykologiskt test 

som mäter kognitiv 

förmåga (CANTAB). 

T-test, Holm´s 

procedur (p-

värdet). 

Spearmans 

korrelationskoeffi

cient.  

 

Studien visar att kognitiv 

nedsättning är vanligt hos 

patienter som drabbats av 

hjärtstopp trots en upplevd 

normal hälsorelaterad 

livskvalitet. Patienterna visar 

en specifik och viktig skillnad 

i att kunna genomföra vissa 

moment relaterat till exekutiv 

förmåga och 



 

 

 

sjukhuset; samt att 

mäta dessa 

patienters 

prestationsnivå 

genom att 

undersöka 

samband mellan 

kognitiv funktion, 

patientens ålder, 

tid efter hjärtstopp 

och hälsorelaterad 

livskvalitet. 

minnesstörningar om man 

jämför med den normala 

populationen. 

 

van Alem, A P, 

Waalewijn, RA., Koster, 

R.A., de Vos, R. 

 

2004, The Netherlands 

 

Assessment of 

Quality of Life and 

Cognitive Function 

After Out-of-Hospital 

Cardiac Arrest With 

Successful 

Resuscitation. 

En prospektiv 

kohortstudie 

Att undersöka 

skador efter  

hjärtstillestånd 

utanför sjukhus, 

samt se i vilken 

utsträckning 

kvaliteten på 

omhändertagandet 

var och i vilken 

utsträckning detta 

påverkade 

livskvaliteten för 

varje enskild 

patient. 

174 vuxna överlevare 

efter hjärtstopp vilka 

var utskrivna från 

sjukhuset. I studien 

redovisas ett externt 

bortfall på 53 deltagare. 

 

Intervjuer samt 

frågeformulär med 

Sickness Impact 

Profile (SIP-136), 

Mini Mental State 

Examination (MMSE) 

och Cerebral 

Performance 

Cathegory (CPC). 

Cut- off poäng för 

MMSE. För 

beskrivning av 

den statistiska 

analysen 

användes SPSS 

version 10.0. 

Individer som drabbas av 

hjärtstopp utanför sjukhus 

upplever att förändringen I 

upplevelse av livskvalitet och 

kognitiv funktion är 

acceptabel. Det syntes ett 

samband med stigande ålder 

och sämre fysisk funktion. 

Studiens resultat visar ett 

begränsat samband mellan 

snabba interventioner i 

vårdkedjan och patientens 

fysiska, kognitiva och 

psykosociala funktioner.  

Wachelder, E: M.,  

Moulert, V.R., van 

Heugten, C., Verbunt, J., 

Bekkers, S., Wade, D. 

 

2009, The Netherlands 

 

 

Life after survival: 

Long-term daily 

functioning and 

quality of life after an 

out-of-hospital 

cardiac arrest. 

 

En retrospektiv 

kohortstudie 

med kvantitativ 

ansats. 

Att undersöka 

nivån av funktion 

hos individer som 

överlevt ett 

hjärtstopp utanför 

sjukhuset 1 till 6 

år senare samt att 

värdera 

prediktionsvärdet 

av medicinska 

variabler på en 

långsiktig 

funktionsnivå. 

63 vuxna 

hjärtstoppspatienter som 

fått hjärtstopp utanför 

sjukhuset.  

Ett frågeformulär 

skickades ut vid två 

tillfällen. Community 

integration 

Questionnaire och SF-

36.Frenchay Activity 

Index (FAI). 

Spearmans 

korrelationskoeffi

cient. Cut- Off-

poäng för SF-36. 

För beskrivning 

av den statistiska 

analysen 

användes SPSS 

version 12.0. 

Mer än hälften av de patienter 

som överlever hjärtstopp 

upplever en stor trötthet upp 

till 6 år efter händelsen. 

Många upplever ångest och 

depression och nedsatt 

livskvalitet, de hade också 

problem med att delta i det 

sociala livet.   



 

 

 


