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Sammanfattning
Syfte: Syftet med studien var att undersöka om det förelåg samband mellan tidsåtgång i olika
delar av vårdkedjan vid hypotermibehandlat hjärtstopp och neurologiskt utfall i form av
kognitiv och fysisk funktion sex månader efter hjärtstoppet. Syftet var också att undersöka
neurologiskt utfall relaterat till primärt registrerad hjärtrytm samt om det förelåg skillnad i
kognitiv och fysisk funktion samt skattad hälsa vid utskrivning från sjukhus och sex månader
efter hjärtstoppet.
Metod: Studien, en observationsstudie, omfattade 39 hjärtstoppspatienter tillhörande tre
svenska sjukhus inkluderade under tiden 2008-2011. Kognitiva och fysiska funktionen
utvärderades med Cerebral Performance Cathegory, CPC som kompletterades med Mini
Mental State Examination, MMSE för kognitiv funktion och Bartels Index, BI för fysisk
funktion samt Euroqol-VAS, hälsotermometern, för självskattad hälsa.
Resultat: Utfallsmåttet BI visade ett signifikant samband med tiden från hjärtstopp till start av
kylbehandling, de med längre tid hade bättre fysisk funktion vid 6 månader. Majoriteten av
patienterna (66,7 %) hade ventrikelflimmer/ventrikeltackycardi,VF/VT som primärt
registrerad hjärtrytm och utfallsmåtten CPC och BI visade signifikant bättre neurologiskt
utfall i denna patientgrupp efter 6 månader jämfört med patienter som hade asystoli/Pulslös
Elektrisk Aktivitet, PEA som första registrerade hjärtrytm.
CPC, MMSE, BI och Euroqol-VAS hälsotermometern visade förbättring över tid.
Slutsats: Patienter med primärt registrerad hjärtrytm VF/VT hade signifikant bättre kognitiv
och fysisk funktion 6 månader efter hypotermibehandlat hjärtstopp än patienter med
asystoli/PEA som primärt registrerad hjärtrytm.
Detta belyser vikten av snabb tillgång till defibrillatorer på publiktäta ställen i samhället och
på sjukhus, samt att utbildning av lekmän och sjukhusvårdpersonal är optimal.
Både kognitiv och fysisk funktion samt självskattad hälsa förbättras över tid, vilket kan vara
en viktig faktor att förmedla till både patienter, närstående och sjukvårdspersonal för
motivering till fortsatt fysisk och kognitiv rehabilitering.

Nyckelord: hjärtstopp, hypotermi, kognitiv och fysisk funktion, välmående, hälsa

Abstract
Aim of the study: Aim of the study was to investigate whether there were any connections in
time between different parts of care in patients with cardiac arrest and hypothermia treatment
and cognitive and physical function six months after cardiac arrest and to investigate
neurological outcome related to primary registered cardiac arrest rhythm after six months and
if there were any changes in cognitive and physical functions as well as self-related health
between discharge from hospital and six months after cardiac arrest.
Method: The study included 39 patients admitted to three Swedish hospitals between 20082011. Cognitive and physical function was evaluated with Cerebral Performance Cathegory,
CPC completed with Mini Mental State Examination, MMSE for cognitive function and
Bartels Index, BI for physical function and Euroqol-VAS for evaluating the self-related
health.
Result: A significant connection was shown between time to start hypothermia treatment and
BI, patients with longer time showed improved physical function after six months.
Majority of the participants (66,7 %) had Ventricular fibrillation/Ventricular tachycardia, VF
/VT, as primary registered cardiac arrest rhythm and in this group CPC and BI was significant
better compared with the asystole /Pulsless Electrical Aktivity, PEA group.
CPC, MMSE, BI and Euroqol-VAS were all improved over time.
Conclusion: Participants with VF /VT as primary registered cardias arrest rhythm had
significant better cognitive and physical function 6 months after hypothermia-treated cardiac
arrest compared with participants with asystole/PEA as primary registered rhythm. This
shows the importance of access to defibrillators in public places in the society and in hospitals
and optimal education of lay people and medical staff. Cognitive and physical function and
self-rated health improves over time, which might be a very important reason to convey
patients, relatives and medical staff to continue cognitive and physical rehabilitation.
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1. Introduktion
Hypotermibehandling efter hjärtstopp utgör en del av sista länken i ”Kedjan som räddar liv”
då en person drabbats av hjärtstopp. Hjärnan är mycket känslig för syrebristbrist och vid ett
hjärtstopp upphör all cirkulation och syrgasleverans till hjärnan. Ett snabbt igångsättande av
hjärtlungräddning som effektivt återställer en stabil blodcirkulation förebygger allvarliga
hjärnskador. De hjärnskador som uppkommer i direkt anslutning till hjärtstoppet riskerar dock
att förvärras de närmast efterföljande timmarna efter hjärtstoppet då hjärnan reperfunderas,
även om hjärtlungräddningen är optimal (1,2).
Hypotermibehandling är sedan 2002 en vedertagen neuroprotektiv terapi efter hjärtstopp,
baserad på två studier (3,4) och angivna guidelines (1,2). Allt fler patienter överlever ett
hjärtstopp (5,6) och därför krävs ökade kunskaper om hur patienterna mår både kognitivt och
fysiskt och hur de upplever sin hälsa och livskvalitet. Sjuksköterskan i ambulansverksamhet,
på akutmottagningar, anestesikliniker och intensivvårdsavdelningar har, i egenskap av sin
specifika profession, en viktig roll i det team som omhändertar hjärtstoppspatienter i det
primära skedet. För att utvärdera hur det går för hjärtstoppspatienterna som
hypotermibehandlas är det mycket viktigt att följa dem över tid och få kunskap om hur olika
tidsåtgångar i vårdkedjan kan ha samband med patienternas återhämtning. Ju mer hjärnskador
kan förebyggas, ju större möjlighet har patienterna till god neurologisk återhämtning och
därmed också till förbättrad livskvalitet. Sjuksköterskan har i sin kliniska vardag en viktig roll
i det primära omhändertagandet av hjärtstoppspatienter men behöver öka sina kunskaper om
hur hjärtstoppet påverkat patienten i sin efterföljande vardag gällande funktion och hälsa.

1.1 Incidens
Ischemisk hjärtsjukdom är den vanligaste orsaken till död i hela världen. I Europa svarar
cardiovasculära sjukdomar för ca 40% av alla dödsfall på personer under 75 år och plötsligt
hjärtstopp utgör mer än 60% av dödsfallen hos vuxna hjärtsjuka individer (1).
Incidensen av hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige är ca 10 000/år och hos ca 5000 av dessa
har hjärt-lungräddning påbörjats och trots förbättrat omhändertagande över tid uppgår den
långsiktiga överlevnaden till högst 10% (7). Refererad data visar att rapportering av hjärtstopp
utanför sjukhus i Sverige varierar mellan 37 – 81/100 000 invånare och motsvarande
Europeisk data varierar från 17 – 53/100 000 invånare (8).
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Överlevnaden efter hjärtstopp utanför sjukhus visar på mycket stora variationer världen över
och skillnader mellan världsdelarna visar att incidensen av behandlade hjärtstopp utanför
sjukhus var störst i USA och lägst i Asien (9).
Gällande överlevnad vid hjärtstopp på sjukhus varierar det från 1 – 5/1000 inneliggande
patienter. Enligt American Heart Association´s nationella register för hjärtlungräddning är
överlevnaden till utskrivning från sjukhus 17,6% gällande alla hjärtstoppsrytmer (1).

1.2 Vårdkedjan vid hjärtstopp
En viktig komponent i överlevnad efter hjärtstopp är ”Kedjan som räddar liv” (Se figur 1) där
samtliga delar i kedjan måste fungera för att optimera överlevnad efter hjärtstopp med så bra
outcome det vill säga så bra neurologiskt utfall som möjligt. Outcome relaterar i denna studie
till så bra kognitiv och fysisk funktion som möjligt. De tre första länkarna symboliserar vikten
av tidigt ingripande för att över huvudtaget rädda livet genom att primärt tolka
varningssignaler från patienten och tillkalla hjälp, helst i preventivt syfte så att ett hjärtstopp
förhindras (första länken), sekundärt ge adekvat hjärt-lungräddning (HLR) för att vinna tid,
minska den tid som hjärnan är utan cirkulation och därmed syre, och minimera tiden till
defibrillering och möjlighet för hjärtat att återfå normal rytm. De två mittersta länkarna, är
fundamentala för tidig livräddande behandling. Den sista länken i kedjan utgör målet för
möjligheten att optimera hjärnan och hjärtats funktioner efter ett hjärtstopp genom adekvat
eftervård i form av hypotermibehandling. Detta åskådliggörs i kedjan genom att hjärnan är
gråmarkerad i länk två och tre och blåmarkerad i den fjärde och sista länken (10). De aktuella
riktlinjerna för all HLR utanför och inom sjukhus, för bystanders (lekmän) och professionella,
gällande vuxna och barn uppdaterades senast 2010 (1).

Figur 1: The European Resusitation Counsil´s; Kedjan som räddar liv.
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1.2.1 Första och andra länken i ”Kedjan som räddar liv”
För möjligheten att snabbt kunna ge HLR i en hjärtstoppssituation utanför sjukhus krävs att
hjärtstoppet är bevittnat och att en bystander kan larma prehospital sjukvård och eventuellt
påbörja HLR. Med bystander menas förbipasserande individ/vittne, lekman och ”bystanderHLR” menas att denna individ påbörjat basal HLR, livräddar-HLR. Sedan 1983 har ca 2
miljoner invånare i Sverige utbildats till livräddare för att kunna utföra HLR på vuxna. Detta
symboliseras av de två första länkarna. Antalet HLR ingripande av bystanders i väntan på
ambulans ökade från 31% 1991 till 55% 2007 (8).

1.2.2 Tredje länken i ”Kedjan som räddar liv”
Det finns tre hjärtstoppsdiagnoser, Ventrikelflimmer (VF)/ Ventrikeltackycardi (VT), asystoli
och Pulslös Elektrisk Aktivitet (PEA). VT kan både generera puls och vara pulslös och det är
den pulslösa ventrikeltackycardin som definieras som en hjärtstoppsarytmi och åsyftas i denna
studie. VF/VT kan ofta vid tidig upptäck behandlas med defibrillering. Asystoli är ett hjärta
utan pumpförmåga och utan elektrisk aktivitet och är ofta tecken på långvarig syrebrist.
Asystoli kan behandlas med HLR och läkemedel, men har oftast dålig prognos. PEA innebär
att hjärtat har en kvarstående elektrisk aktivitet men ingen pumpfunktion. PEA har många
orsaker såsom stor hjärtinfarkt, hypovolemi, hypoxi, hypo-hyperkalemi,
läkemedelsintoxication (11).
Vid defibrillering inom 3 minuter från hjärtstopp orsakat av ventrikelflimmer (VF) eller
pulslös ventrikeltackycardi (VT) kan överlevnaden vara upp mot 70% enligt bland annat
Svenska registret för hjärtstopp på sjukhus .VF/VT är den vanligaste arrytmin i samband med
hjärtstopp, speciellt om hjärtstoppet är kombinerat med akut hjärtinfarkt. Tidsaspekten är
viktig då ett VF består av ett elektriskt kaos men utan regelrätta kontraktioner i hjärtat.
Primärt har ett VF höga flimmervågor på EKG och är därmed mer sensitivt för defibrillering.
Ju längre ett VF varar ju mer energi förbrukas och resulterar i allt lägre flimmeramplituder på
EKG och desto lägre flimmeramplituderna blir desto mindre blir sensitiviten för defibrillering
och obehandlat övergår tillståndet till asystoli (11).
Gällande de första tre länkarna i kedjan som räddar liv beskrivs följande faktorer ha betydelse
för god prognos i fallande ordning, primärt registrerad hjärtrytm i form av VF/VT, tiden från
larm till ambulans ankomst, hjärtstoppet skett utanför hemmet, hjärtstoppet var bevittnat,
bystander-HLR före ambulansens ankomst, ålder lägre än eller lika med medianåldern. Om
samtliga faktorer saknades var överlevnaden efter en månad endast 0,4% och om alla faktorer
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representerades var motsvarande överlevnad 23,8%. Materialet baserar sig på ca 33000
patienter (12).

1.2.3 Fjärde länken i ”kedjan som räddar liv”

I Sverige drabbas ca 10 000 personer årligen av hjärtstopp. Av dessa patienter har ca 1000
patienter (ca 10%) återfått spontan cirkulation, Return of Spontanous Circulation (ROSC)
efter HLR och läggs in på sjukhus. En viktig orsak till denna ringa överlevnad är
efterföljande hypoxisk hjärnskada trots adekvat HLR (4). Cerebral ischemi antas kvarstå ett
antal timmar även efter HLR som resulterat i ROSC. Inducerad mild hypotermi har i ett flertal
studier visat sig ha en hjärnprotektiv effekt genom att minska konsekvenserna av den
cerebrala ischemin som uppstår vid reperfusion av hjärnan efter hjärtstopp (1,2,3,4).
Hypotermibehandling kan endast bedrivas på sjukhus och där på intensivvårdsavdelningar
och utgör en stor del av fjärde länken.

Det ska vara ett snabbt och professionellt omhändertagande under hela ”Kedjan som räddar
liv”, både mellan de olika länkarna och inom respektive länk. Vården av en patient som
drabbats av hjärtstopp utanför sjukhus eller på sjukhus, kommer efter att ha erhållit ROSC, in
i post-cardiac arrest syndrom fasen. Omhändertagandet av post- cardiac arrest tillstånd hos
patienten spelar en viktig roll för överlevnad och utfall och kräver ett nära samarbete mellan
olika specialiteter, cardiologi, anestesi och neurologi och nära samarbete i teamet inom
respektive specialitet kring patienten där sjuksköterskan, förutom läkaren, spelar en central
roll för vården av dessa patienter. Post-cardiac arrest syndrom är ett komplext tillstånd och
innefattar patofysiologisk påverkan på hjärnan, på hjärtat och ger även en systemisk
ischemisk/ reperfusions respons liknande ett septiskt tillstånd. Post-cardiac arrest skador på
hjärnan innefattar minskad cerebrovasculär autoregulation, hjärnödem och post-ischemisk
neurodegeneration. Behandlingen av patienterna bör följa stipulerade guidelines och protokoll
(13)

1.3 Hypotermibehandling
Hypotermi minskar cerebrala metabolismen med 5-7% per grads temperatursänkning, men
den hjärnprotektiva effekten kan inte enbart förklaras med sänkt metabolism utan hypotermi
antas påverka många stadier i celldödsprocessen (14).
Den exakta mekanismen bakom hypotermibehandling och dess i vissa fall hjärnprotektiva
effekt är inte helt klar. Ett flertal patofysiologiska mekanismer orsakar hjärnskada både före,
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under och efter hjärt-lungräddning. Hypotermi anses t.ex. leda till en reduktion av cerebrala
oxygenkonsumtionen, hämning av destruktiva enzymreaktioner, dämpning av reaktioner
orsakade av fria radikaler, minskning av syrgasbehovet och intracellulär acidos (15).

I New England Journal of Medicine 2002 publicerades två artiklar baserade på två olika
studier, en europeisk (3) och en australiensisk (4), gällande neuroprotektiv
hypotermibehandling efter hjärtstopp. Dessa artiklar ligger till grund för den
hypotermibehandling som nu utgör medicinsk praxis i Sverige och internationellt.

I den europeiska studien (3) jämfördes mild hypotermi (137 patienter) med standardiserad
normotermi (136 patienter) på patienter som haft hjärtstopp orsakat av ventrikelflimmer. I
hypotermigruppen hade 55% bra neurologiskt utfall (inga eller lättare sequele) och i
normotermigruppen 39%. Mortaliteten efter sex månader var 41% i hypotermigruppen och
55% i normotermigruppen. Komplikationerna skilde sig inte signifikant mellan grupperna. I
den australienska studien (4) visade resultatet att 49% i hypotermigruppen (21 av 43 patienter)
och 26% i normotermigruppen (9 av 26 patienter) kunde skrivas ut till hemmet eller
rehabiliteringsklinik.

Indikation för hypotermibehandling är genomgånget hjärtstopp där patienten återfått ROSC,
men inte återfått medvetande vilket motsvarar Reacction Level Scale (RLS) 4-8. RLS är ett i
Sverige vedertaget sätt att bedöma akut neurologiskt status med skalan 1-8, där RLS 1 är
bästa svaret och motsvarar en helt vaken och adekvat patient och RLS 8 är sämsta svaret
motsvarar en patient som inte reagerar på smärtstimuli. RLS 1-3 motsvarar en kontaktbar
patient och RLS 4-8 motsvarar en icke kontaktbar (medvetslös) patient. Internationellt
används Glasgow Coma Scale (GCS) med skalan 1-15 för att bedöma akut neurologiskt
status, där GCS 15 är bästa svaret och GCS 3 är sämsta svaret. En patient med GCS< 8
motsvarar en icke kontaktbar patient.

Patienter som hypotermibehandlas vårdas alltid på intensivvårdsavdelning. Patienterna är
alltid intuberade och ventilerade med hjälp av respirator, alltid sederade och i vissa fall
muskelrelaxerade under hypotermibehandlingen. Sedering och muskelrelaxering krävs för att
motverka shivering, kroppens normala försvar mot temperatursänkning.
Hypotermibehandling innebär primär snabb nerkylning med infusion av kalla kristalloida
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vätskor, saltlösningar, och kylklampar i framför allt armhålor och ljumskar till måltemperatur
32 – 34 grader. Kylmössa kan eventuellt användas.
Måltemperaturen skall bevaras i 12 – 24 timmar och det sker med fortsatt användning av
kylklampar och kalla vätskor eller med speciell medicinteknisk utrustning i form av en dräkt
med vattenkanaler alternativt påklistringsbara plattor som appliceras på patienten. Dräkten /
plattorna ansluts till en apparat från vilken kallt vatten cirkulerar. Ytterligare en kylmetod är
att kallt vatten cirkulerar i en speciell kateter som lagts i en central ven. Ett av sjukhusen i
studien använde sig av metoden kylda vätskor/kylklampar och två av sjukhusen använde sig
av metoden kylda vätskor/kyldräkt.
Uppvärmning ska ske under 8 timmar, motsvarande cirka 0,5⁰C/timme upp till 37⁰C. Vid
användande av metoden med kylda vätskor/kylklampar sker uppvärmningen med hjälp av
filtar etcetera och vid metoden kylda vätskor/kyldräkt med succesivt ökande temperatur på det
cirkulerande vattnet. Efter uppvärmning seponeras eventuell muskelrelaxans och sedering
och målet är att patienten vaknar och fungerar cerebralt adekvat (16). Hypotermibehandling
har också biverkningar (sidoeffekter) i form av immunsuppression med ökad infektionsrisk,
kölddiures med påföljande hypovolemirisk, elektrolytrubbning, insulinresistens, störd
clearens för läkemedel samt risk för koagulopati. Hypotermi genererar dock inte
myocarddepression eller hypotension om inte hypovolemi föreligger. Hypotermiinducerad
bradycardi kan ge en minskning av cardiac output (15).

I en internationell studie, publicerad hösten 2013, jämfördes hypotermibehandling 33⁰ C med
temperaturkontrollerad behandling 36⁰ C. 950 patienter som fått hjärtstopp utanför sjukhus
randomiserades till två jämförbara grupper där ena gruppen kyldes till 33⁰ C och den andra
gruppen fick den kontrollerade temperaturen 36⁰ C. Både mortalitet under den period
temperaturkontrollen pågick och mortalitet samt neurologiskt utfall (outcome) efter 6
månader studerades. Inga signifikanta skillnader påvisades mellan grupperna gällande
mortalitet och neurologiskt outcome. Slutsatsen var att hypotermibehandling 33⁰ C inte hade
några fördelar jämfört med kontrollerad temperatur 36 ⁰C (17).

1.4 Kognitiv och fysisk funktion efter hjärtstopp
Kognition kan definieras som beteende och reaktioner, medvetna eller omedvetna, som består
av uppfattning, erfarenhet, tänkande och lärande.
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En uppföljning av hypotermipatienter registrerade i det internationella registret ”Internationel
Cardiac Arrest Registry” (INTCAR) gjordes på patienter registrerade från 2004 – 2008
(975 patienter) och innefattade en långtidsuppföljning 6 – 12 månader. Syftet med registret
var att monitorera neurologiskt outcome, genomförande och komplikationer vid
hypotermibehandling (18).
Outcome bedömdes enligt CPC-skalan (Cerebral Performance Cathegory). Skalan är graderad 1
- 5. CPC 1 - 2 betecknas som god neurologisk återhämtning (good outcome) medan CPC 3 - 5

betecknas som dålig neurologisk återhämtning (bad outcome) CPC 5 står för avliden. CPCskalan innefattar både kognitiv och fysisk funktion (19).
Av dessa 975 patienter skrevs 69% patienter ut levande från IVA och av dessa hade 41% CPC
1 – 2, d v s good outcome. Vid utskrivning från sjukhus var 56% av patienterna vid liv och
44% av totala antalet patienter hade CPC 1 – 2 d v s good outcome. Vid
långtidsuppföljningen efter 6 – 12 månader levde 50% av patienterna och 46% av de levande
patienterna hade CPC 1 - 2, innebärande att 91% av de överlevande patienterna hade good
outcome (18).
Faktorer som predicerade för good outcome var om tiden till ROSC underskred 25 minuter
och om första registrerade rytm var VF/VT och om coronarangiografi genomfördes. Faktorer
som predikterade för bad outcome var hög ålder, lågt GCS vid ankomst till sjukhus, obevittnat
hjärtstopp, om första registrerade hjärtrytm var asystoli och om coronarangiografi inte
utfördes (18).

Efter att ha studerat 43 hypotermibehandlade hjärtstoppspatienter, efter 6 månader var
resultatet att alla bodde hemma och endast en patient med extern hjälp. 36 av 43 patienter
bedömdes som CPC 1 men med någon grad av neurologiskt sequele men man såg att de
initiala defekterna förbättrades över tid och konklusionen var att det är vanligt med mild
kognitiv dysfunktion i denna patientgrupp men att det har ringa påverkan på aktiviteter i
dagligt liv eller på livskvaliteten (20).

Frekvensen av kognitiva svårigheter efter hjärtstopp varierar mellan 6 – 100%. De vanligaste
svårigheterna gäller minnet, uppmärksamhet, planering och flexibilitet och det förekommer
hos hälften av överlevarna. Lätta till måttliga svårigheter kan vara svåra att upptäcka och
missas lätt (21).
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I en studie, baserad på 26 hypotermibehandlade patienter, beskrevs att ca hälften av
patienterna hade signifikanta skillnader i kognitiv funktion och episodiskt minne jämfört med
en referenspopulation trots att de bedömts som CPC 1 (24 patienter) och CPC 2 (2 patienter).
Dessa defekter påverkade dock inte livskvaliteten. Uppföljning gjordes 13 – 28 månader efter
hjärtstopp (22).

1.5 Hälsa och välbefinnande efter hjärtstopp
Hälsa definieras enligt WHO som” Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och
socialt välbefinnande, inte endast frånvara av sjukdom” (23). I en debattartikel i
Läkartidningen kritiseras denna definition och författaren ansåg att definitionen bör förkastas
och ersättas av två skilda definitioner, en hälsodefinition ”frisk – sjuk” och en
välbefinnandedefinition ”må bra – må dåligt” och att dessa definitioner borde lyftas upp till
WHO-nivå (24). Ytterligare en definition på hälsa beskrivs som ” Hälsa är att må bra samt att
ha tillräckligt med resurser för att klara vardagens krav och för att förverkliga sina personliga
mål” (25).
Hälsorelaterad livskvalitetbeskrivs av Siri Naess, en norsk psykolog, som ”Att vara aktiv, att
känna samhörighet, att ha självkänsla och att en grundstämning av glädje (26).
Hälsorelaterad livskvalitet i samband med hjärtstopp har visats förbättras över tid. Vid
jämförelse av livskvalitet vid utskrivning från sjukhus och efter 6 månader har den fysiska
hälsan beskrivits av patienterna ha mindre betydelse än den mentala och ju mindre oro och
depression som upplevts ju högre livskvalitet och att tidsperspektivet är viktigt (27). En
omfattande systematisk review över livskvalitet och andra patientcentrerade resultat på
överlevande hjärtstoppspatienter drar författarna slutsatsen att de har god evidens för att
fastslå att hjärtstoppsöverlevare har en acceptabel till god livskvalitet, men att det
nödvändigtvis inte betyder att de har samma livskvalitet som före hjärtstoppet (28).

Hypotermi anses neuroprotectivt (1,2,3,4) och trots detta visar vissa studier att
hjärtstoppspatienter behandlade med hypotermi visar försämring gällande kognitiv och fysisk
funktion samt hälsorelaterad livskvalitet (29).
I en retrospektiv kohortstudie drogs slutsatsen att livskvalitet efter hjärtstopp verkade
påverkas av flera faktorer såsom kognitva besvär, trötthet, känslomässiga problem,
posttraumatisk stress och svårigheter i det dagliga livet (30).

8

1.6 Akutsjuksköterskans roll
Begreppet akutsjuksköterska innefattar i denna studie sjuksköterskor som tar hand patienten i
hjärtstoppets akuta skede, ambulanssjuksköterska, sjuksköterska på akutmottagning, anestesioch intensivvårdssjuksköterska. Sjuksköterskan utgör en del i ett akutsjukvårdsteam även
bestående av läkare och övrig sjukvårdspersonal.
Samtliga sjuksköterskor omfattas av Council of Nurses etiska kod med fyra grundläggande
ansvarsområden; att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa och att lindra
lidande (31).
Vid hjärtstopp utanför sjukhus är ambulanssjuksköterskan först på plats och ska inneha
kompetens att snabbt bilda sig en uppfattning om rådande tillstånd, prioritera vårdåtgärder och
inneha kompetens att utföra dem självständigt.
Väl inne på sjukhus eller motsvarande vårdinriktning överlämnar ambulanssjuksköterskan
patienten till ett akutvårdsteam där sjuksköterskan på akutmottagningen ingår.
”Akutensjuksköterskan” ska kunna stabilisera och påbörja behandling av patient med instabila
vitalfunktioner och livshotande akuta skade- och sjukdomstillstånd samt påbörja
farmakologisk behandling av patient utifrån symptombild, skriftlig ordinaton eller generella
direktiv. ”Akutensjuksköterskan” ska också identifiera vårdlidande genom fördjupad kunskap
om och handlingsberedskap inför akut sjuka eller skadade patienter.
Anestesisjuksköterskan finns ofta med i det akuta omhändertagande av hjärtstoppspatienter.
Anestesisjuksköterskan, ofta tillsammans med anestesiolog, ansvarar för stabilisering av
luftvägar, ventilation och cirkulation. I anestesisjuksköterskans roll ingå också att inge
patienten lugn, trygghet och förvissning om professionell omvårdnad samt skapa tillit,
förtroende och trygghet till såväl patient som närstående.
Omvårdnaden av patienten fortsätter därefter på intensivvårdavdelningen, där
intensivvårssjuksköterskan ska ha kompetens att övervaka patientens vitala funktioner, kunna
identifiera, initiera och utföra ordinerade åtgärder samt utvärderad dem, bereda och
administrera ordinerade, ofta potenta läkemedel, på ett säkert sätt. Sjuksköterskan ska också
kunna arbeta i en högteknologisk miljö och där skapa en vårdmiljö som främjar patientens
och närståendes psykiska, fysiska och sociala välbefinnande (31).
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Inom intensivvårdsjuksköterskan arbetsområde ingår också att ta hand om patienten efter
intensivvården, på Post-IVA mottagningar. Som följd av att vara svårt sjuk och vårdas på
intensivvårdsavdelning kan alla patienter drabbas av minnesstörningar, uttalad trötthet,
muskelsvaghet, sömnproblem, mardrömmar och overklighetsupplevelser. Detta gäller även
hjärtstoppspatienter. Post-IVA mottagningar erbjuder uppföljande möten och samtal (32).

1.7 Problemformulering
Allt fler patienter överlever ett hjärtstopp och därför krävs ökade kunskaper om hur
patienterna mår både kognitivt och fysiskt och hur de upplever sin hälsa och livskvalitet.
Hälsorelaterad livskvalitet HRQoL är ett begrepp som används för att visa hur sjukdom och
ohälsa påverkar livskvaliteten (33). Detta är centralt ur patientperspektiv och eftersom det
ingår i sjuksköterskans etiska kod att både främja och återställa hälsa efter ett syftar denna
studie till belysa några faktorer som sjuksköterskan med sin profession kan påverka i
hjärtstoppspatientens vårdförlopp.
Tidigare hjärtstoppsforskning, med eller utan hypotermibehandling, har fokuserat mycket på
överlevnad som primär endpoint, men ökat intresse för neurologiskt utfall, hälsa och
livskvalitet har tillkommit och samband mellan dessa parametrar finns studerat.
Sjuksköterskan i ambulansverksamhet, på akutmottagningar, anestesikliniker och
intensivvårdsavdelningar har, i egenskap av sin specifika profession, en viktig roll i det team
som omhändertar hjärtstoppspatienter i det primära skedet. För att utvärdera hur det går för
hjärtstoppspatienterna som hypotermibehandlas är det mycket viktigt att följa dem över tid
och få kunskap om hur olika tidsåtgångar i vårdkedjan kan ha samband med patienternas
återhämtning. Ju mer hjärnskador kan förebyggas, ju större möjlighet har patienterna till god
neurologisk återhämtning och därmed också till förbättrad livskvalitet.
Sjuksköterskan har i sin kliniska vardag en viktig roll i det primära omhändertagandet av
hjärtstoppspatienter men behöver öka sina kunskaper om hur hjärtstoppet påverkat patienten i
sin efterföljande vardag gällande funktion och hälsa. Även kunskap om hur dessa parametrar
utvecklas över tid är viktigt både för akutsjuksköterskor och för sjuksköterskor som vårdar
hjärtstoppspatienter i efterförloppet så att rehabiliteringen kan fokusera på rätt parametrar.
De flesta hjärtstoppsstudier har gjorts på hjärtstopp som skett utanför sjukhus och där första
registrerade hjärtrytm är VF/VT. I denna studie har också inkluderats patienter som fått
hjärtstopp på sjukhus eller liknande och patienter med asystoli/PEA som primär hjärtrytm.
Ytterligare forskning kring neurologiskt utfall på patienter som fått hjärtstopp på sjukhus och
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på patienter med asystoli/PEA som initial rytm är av intresse tillika hur neurologiskt utfall och
hälsa utvecklas över tid

1.8 Syfte
Syftet var att undersöka om det föreligger samband i mellan tidsåtgång i olika delar av
vårdkedjan vid hypotermibehandlat hjärtstopp och neurologiskt utfall i form av kognitiv och
fysisk funktion sex månader efter hjärtstoppet. Syftet var också att undersöka neurologiskt
utfall relaterat till primärt registrerad hjärtrytm och om det föreligger skillnad i kognitiv och
fysisk funktion samt skattad hälsa vid utskrivning från sjukhus och sex månader efter
hjärtstoppet.

1. 9 Frågeställningar
1. Finns det samband i tidsåtgång från
a) Hjärtstopp till ROSC och kognitiv och fysisk funktion 6 månader efter hjärtstopp
b) Hjärtstopp till start av kylbehandling och kognitiv och fysisk funktion 6 månader
efter hjärtstopp
c) Start av kylbehandling till uppnådd måltemperatur och kognitiv och fysisk
funktion 6 månader efter hjärtstopp
d) Hjärtstopp till uppnådd måltemperatur och kognitiv och fysisk funktion 6 månader
efter hjärtstopp
2. Finns det skillnad i kognitiv och fysisk funktion 6 månader efter hjärtstopp mellan de
patienter som har primärt registrerad hjärtrytm i form av VF/VT och Asystoli/PEA
3. Framkommer någon skillnad i kognitiv och fysisk funktion och skattad hälsa från
utskrivning från sjukhus och 6 månader efter hjärtstoppet?

2. Metod
2.1 Design
Denna delstudie utgjorde en del i projektet ” Kylbehandling efter hjärtstopp – Patienters
livskvalitet och funktion kopplat till hjärnskademarkörer samt närståendes upplevelser.
Uppföljning i 6 månader” (27.
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Delstudien har genomförts som en prospektiv observationsstudie med två mättillfällen samt
med korrelativ och komparativdesign.

2.2 Urval och studiedeltagare
Urvalet i denna studie är ett konsekutivt urval av patienter som vårdats på
intensivvårdsavdelning efter ett behandlat hjärtstopp och har fokuserats på överlevande
patienter. Intensivvårdsavdelningarna representerar tre sjukhus i mellansverige, ett
universitetssjukhus och två länssjukhus. Hjärtstoppet kan ha skett både utanför sjukhus och på
sjukhus eller motsvarande (vårdcentral/hälsocentral eller ambulans). Samtliga patienter har
fått hypotermibehandling. Ett av sjukhusen i studien använde sig av metoden kylda
vätskor/kylklampar och två av sjukhusen använde sig av metoden kylda vätskor/kyldräkt.
Tidsåtgång i vårdkedjan registrerades på formuläret Bakgrundsdata ( Bilaga 1) av
studieansvarig på respektive sjukhus och uppgifterna hämtades från ambulansjournal och
respektive sjukhus hypotermiprotokoll.

Kriterier för inklusion i studien var att patienten fått hypotermibehandling efter hjärtstopp
samt att primärt samtycke från närstående erhållits och senare samtycke från patienten själv.
Patienter som levde minst 6 månader och hade besvarat gällande frågeformulär vid
utskrivning från sjukhus (M1) och efter 6 månader (M2) inkluderades i denna studie.
Kriterier för exklusion i studien var att anhöriga eller senare patienten själv ej gav sitt
samtycke/avböjde, att patienten tillhörde annat sjukhus, hade känd kognitiv
funktionsnedsättning, inte talade eller förstod svenska språket eller saknade närstående
exkluderades ur denna studie. (Se figur 2).
.Inklusionskriterier för hypotermibehandling utgjordes av patienter över 18 år som inte
återfått medvetandet efter lyckad ROSC oberoende av var hjärtstoppet skett och oberoende av
vilken hjärtrytm som orsakat hjärtstoppet
Exklusionskriterier för hypotermibehandling utgjordes av misstänkt/ manifest graviditet,
terminal sjukdom, koagulopati eller om patienten inte uppnått 18 års ålder.
Sammanlagt behandlades 148 patienter under den tid som patienter inkluderades i studien.
Många av dessa patienter avled under eller kort tid efter start av hypotermibehandling. Totalt
40 patienter avled inom 2 dygn. (Se figur 2)
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Terapeutisk hypotermibehandling
n= 148

Överlevde till utskrivning från
sjukhus
n = 61

Exkluderade:
Avled inom 2 dygn
Ej samtycke / avböjer
Tillhör annat sjukhus
Annan orsak
Summa:

n = 40
n = 25
n= 6
n = 16
n = 87

Bortfall vid 6 månader:
Inte besvarat frågeformuläret
efter 6 månader
Summa:
n = 22

De som besvarat enkäter vid både M 1 (utskrivning från sjukhus)
och M 2 (efter 6 månader)
n = 39

Figur 2: Flödesschema över inkluderade, exkluderade patienter samt bortfall.

Medelåldern i denna studie var 63 år dock med en stor spridning där äldsta individen var 85 år
och yngsta individen var 24 år. 63% utgjordes av män och 81% var sammanboende. 25% var
heltidsarbetande och 69% var pensionärer. Efter 6 månader hade antalet heltidsarbetande
sjunkit till 8% medan 15% var sjukskrivna och ytterligare 4 individer 5% var pensionärer. De
flesta hjärtstopp skedde utanför sjukhus 69% och hela 95% av alla hjärtstoppen var bevittnade
och av de hjärtstopp som skedde utanför sjukhus startades bystander-HLR i 62%. Primärt
registrerad hjärtrytm i form av VF/VT fanns i 67%. Vid utskrivning från sjukhus hade 87% av
patienterna CPC 1 – 2, d v s good outcome. Efter 6 månader hade siffran med CPC 1 – 2 ökat
till 95% och då fanns inte heller någon patient CPC 4 (se tabell 1).
Tidsåtgång i vårdkedjan, mätt i minuter, visade följande resultat. Tiden från hjärtstopp till
ROSC hade mediantiden 15,5 med min-maxtid 5 – 90minuter, tiden från hjärtstopp till start
kylbehandling hade mediantiden 65 med min-maxtid 30 till 275 minuter, tiden från hjärtstopp
till måltemperatur hade mediantiden 365 med min-maxtid 30-920 minuter och tiden från start
av kylbehandling till måltemperatur hade mediantiden 270 med min-maxtiden 0*-865
minuter.
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Tabell 1. Demografiska och medicinska data hos inkluderade studiedeltagare.
Ålder n= 39 medelvärde (min – max)
Kön n= 38
Män
Kvinnor
Civilstånd n=37,
Sammanboende
Ensamboende
Utbildning n=34
Grundskola
Gymnasium
Högskola
Arbetssituation M 1 n= 36
Heltidsabetande
Deltidsarbetande
Pensionär
Arbetssituation M 2 n=39
Heltidsarbetande
Deltisarbetande
Sjukskriven
Pensionär
Lokalisation för hjärtstoppet n= 39
Utanför sjukhus
På sjukhus eller motsvarande
Bevittnat hjärtstopp n=39
Bystander HLR n=39
Första registrerade hjärtrytm n=39
VF/VT
Asystoli/PEA
Okänd rytm
Tidsåtgång i vårdkedjan
Minuter hjärtstopp till ROSC, Median (min – max) n=36,
Minuter hjärtstopp till start kylbeh. Median (min – max) n=39
Minuter hjärtstopp till måltemp., Median (min – max) n=39
Minuter start kylbeh. till måltemp. Median (min – max) n=39
CPC vid M1 n= 38
CPC 1
CPC 2
CPC 3
CPC vid M2 n=39
CPC 1
CPC 2
CPC 3
CPC 4
Medicinska sjukdomar n=39
Kranskärlssjukdomar
KOL/Astma
Diabetes
Stroke
Cancer
Hypertoni
Hjärtsvikt
VF= Ventrikelflimmer, VT= Ventrikeltackycardi, PEA= Pulslös
Elektrisk Aktivitet

63 (24-85)
24 (63 %)
14 (37 %)
30 (81 %)
7 (19 %)
12 (35 %)
12 (35 %)
10 (30 %)
9 (25 %)
4 (11 %)
23 (64 %)
3 (8 %)
3 (8 %)
6 (15 %)
27 (69 %)
27 (69 %)
12 (31 %)
37 (95 %)
24 (62 %)
26 (67 %)
7 (18 %)
6 (15 %)
15,50 ( 5-90)
65,00 (30 – 275)
365,00 ( 30-920)
270,00 (0* – 865)
22 (58 %)
11 (29 %)
5 (13 %)
32 (82 %)
5 (13 %)
2 (5 %)
0 (0 %)
11 (28 %)
7 ( 17 %)
6 (15 %)
0 (0 %)
0 ( 0 %)
19 (49 %)
10 (26 %)
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ROSC = Return of Spontanous Circulation, * = 3 patienter redan
kylda vid start kylbehandling,
CPC = Cerebral Performance Cathegory (Skala 1–5,CPC 1= Helt
cerebralt återställd, CPC 2 = Moderat/god cerebral
prestationsförmåga, CPC 3 = Allvarlig cerebral påverkan,
CPC 4 = Comatöst/Vegetativt tillstånd, CPC 5 = Avliden)
M1 = Utskrivning från sjukhus, M 2 = Efter 6 månader

2. 3 Datainsamlingsmetoder
Det är framför allt data ur den fjärde, men även den tredje länken i ”Kedjan som räddar liv”
som ligger till grund för denna studie. Data ur den tredje länken bidrar också till
studieunderlaget.
Demografiska och medicinska data, två standardiserade frågeformulär samt en fråga om
skattad hälsa har använts för att samla in data.

2. 3. 1 Demografisk data, medicinsk data samt tidsåtgång i vårdkedjan
Demografisk data gällande ålder, kön, civilstånd, utbildning och arbetssituation har erhållits
via frågeformulär. Medicinsk data som lokalisation för hjärtstoppet, bevittnat hjärtstopp,
bystander, primärt registrerad hjärtrytm, tidsåtgång i vårdkedjan samt medicinska sjukdomar
har hämtats från patientjournal (se tabell 1).
2. 3. 2 Cerbral Performance Cathegory CPC.
Skalan är graderad 1 - 5. CPC 1 – 2 betecknas som god neurologisk återhämtning medan
CPC 3 - 5 betecknas som dålig neurologisk återhämtning (se tabell 2 och bilaga 4

Tabell 2. CPC Cerebral Performance Cathegory
CPC skala

CPC 1
God cerebral prestationsförmåga
CPC 2
Moderat/god cerebral
prestationsförmåga
CPC 3
Allvarlig cerebral påverkan
CPC 4
Komatöst eller vegetativt tillstånd
CPC 5
Död

Kognitiv och fysisk funktionsnivå
Vid medvetande, ingen eller obetydlig cerebral funktionsnedsättning.
Klarar dagligt liv, kan arbeta full tid. Kan ha mindre psykologiska eller
neurologiska defekter
Vid medvetande, lättare cerebral funktionsnedsättning. Klarar inte
dagligt liv helt oberoende. Kan arbeta deltid
Vid medvetande, svårare cerebral funktionsnedsättning
Beroende av andra för att klara dagligt liv. Kan inte arbeta.
Medvetslös, ingen kognition. Ingen verbal eller psykologisk samverkan
med omgivningen.
Certifierad hjärndöd eller död enligt traditionella kriterier

15

2. 3. 3 Mini Mental State Examination (MMSE)
MMSE som värderar patientens kognitiva funktioner, består av 19 frågor och uppgifter. Rätt
svar/utförd uppgift ger 1 poäng och fel svar/utförd uppgift ger 0 poäng. Poängen fördelas
inom följande områden, orientering innefattande tidsorientering och platsorientering 10 p,
omedelbar återgivning 3 p, uppmärksamhet inkluderande huvudräkning 5 p, fördröjd
återgivning 3 p, språkuppgifter inkluderande benämning, repetition, förståelse, läsning och
skrivförmåga 8 p samt figurkopiering 1p enligt Mini Mental State Examination, Svensk
Revidering (MMSE-SR). Poängen sammanställs och värderas upp till 30 p. Patienter med en
sammanlagd poäng < 24p anses ha en kognitiv funktionsnedsättning. Instruktion gällande hur
undersökningen ska utföras anges också i MMSE (34) (se bilaga 5).

2. 3. 4 Barthels Activity in daily Life, (BI, ADL index)
Barthels ADL index (BI) består av 10 ADL- funktioner som bedömer i vilken grad patienten
klarar att utföra dem. Funktionerna kan grupperas inom tre kategorier, egenvård, kontinens
relaterat till tarm och blåstömning samt rörlighet. Frågorna har två,tre eller fyra
svarsalternativ graderade 0- 5, 0-10 respektive 0-15 poäng. Ju högre poäng desto mer
självständigt klarar patienten av att genomföra ADL-aktiviteter. Svaren sammanställs och
värderas upp till 100 poäng (35) (se bilaga 6).
2. 3. 5 Euroqol-VAS (Hälsotermometern)
Hälsotermometern är en termometerliknande skala där patienten skattar sitt sammanlagda
fysiska och psykiska hälsotillstånd genom att dra en linje från en ruta med texten ” Ditt
nuvarande hälsotillstånd” till den vertikalt stående termometern. Termometerns minimipunkt
är 0 och maximala punkt är 100. Bästa tänkbara hälsotillstånd skattas med värdet 100 och det
sämsta tänkbara hälsotillståndet skattas med värdet 0 (36) (se bilaga 7).

2.4 Tillvägagångssätt
Patienter har inkluderats från maj 2008 till december 2011
I de fall patienten återfått medvetandet efter avslutad hypotermibehandling, informerades
denne om studien och tillfrågades om fortsatt deltagande. Datainsamlingen skedde under
akut- och IVA tiden samt vid två mättillfällen, vid utskrivning från sjukhus (M1) samt efter
6 månader (M2)
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Verksamhetschefer vid intensivvårdsavdelningarna och kardiologavdelningarna vid de tre
sjukhusen har tillfrågats och godkänt huvudprojektet. Information har getts till respektive
intensivvårdavdelnings- och kardiologavdelnings läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.
Informationsblad innehållande information om studiens syfte, frivillighet, deltagande,
sekretess och möjlighet till avbrytande av studien har getts primärt till närstående och till
patienten efter uppvaknandet, dock efter inledande muntlig information. Insamling av data
genomfördes vid utskrivning från sjukhus (M1) och efter 6 månader (M2).
Det fanns en studieansvarig person vid varje sjukhus som haft huvudansvaret för att data
samlats in korrekt vid respektive sjukhus. Studieansvarig fick i samband med sin kliniska
tjänstgöring eller per telefon reda på att en presumtiv studiepatient anlänt till de deltagande
sjukhusens intensivvårdsavdelning. Studieansvarig har fyllt i formulären för demografiska
och medicinska data samt sett till att patienterna fyllt i de standardiserade frågeformulären
inklusive formuläret om skattad hälsa vid de två mättillfällena.
Vid M1 bedömdes CPC av studieansvarig på respektive ort, BI och Euroqol-VAS besvarades
av patienten själv och MMSE-testet utfördes på patienten av studieansvarig. Vid M2
genomfördes insamling av motsvarande data på samma sätt som vid M1, men i patientens
hem.

2.5 Dataanalys
Data har sammanställts och bearbetats i Statistical Package of Social Sciences, SPSS version
21 (SPSS Inc. Chicago, IL, USA).

Beskrivande och analytisk statistik användes i denna studie. Beskrivande statistik
innefattande medelvärden, medianvärden och standardavvikelser. Analytisk statistik användes
för att testa samband mellan variabler respektive skillnader mellan grupper över tid. Icke
parametriska test har använts genomgående då materialet är litet och sannolikheten för
normalfördelning är ringa.

För frågeställning 1a – 1d har Spearmans rangkorrelation, ett icke- parametriskt test använts
för att testa samband mellan tidsåtgång och kognitiv och fysisk funktion. För frågeställning 2
har Mann-Whitney U-test, ett icke- parametriskt oberoende test, använts för att testa
skillnader mellan två grupper gällande kognitiv och fysisk funktion. För frågeställning 3 har
Wilcoxons tecken-rangtest, ett icke parametriskt beroende test, använts för att testa skillnader
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över tid gällande kognitiv och fysisk funktion, CPC, MMSE och BI samt skattad hälsa vid
utskrivning från sjukhus och efter 6 månader. Detta test då samma patientgrupp undersöktes
vid två mättillfällen. Som signifikansgräns har värdet p<0,05 använts.

2. 6 Forskningsetiska överväganden
Tillstånd från Uppsala etikprövningsnämnd har sökts och bifallits för huvudprojektet
diarienummer 2007/307.
Då patienten inte själv var förmögen att ge sitt samtycke till den provtagning och
magnetröntgenundersökning som skedde i direkt anslutning till inkludering i huvudstudien,
blev närstående tillfrågade om tillstånd för patientens att delta i studien. Närstående
informerades muntligt och skriftligt om studiens syfte, frivillighet, sekretess och
konfidentialitet av studieansvarig eller tjänstgörande läkare.
Så snart patientens tillstånd medgav möjlighet, informerades patienten och tillfrågades, av
studieansvarig på den ort där patienten vårdades, om fortsatt deltagande i studien. Patienterna
informerades muntligt och skriftligt om studiens syfte, frivillighet, sekretess och
konfidentialitet.
Patienten blev, innan utskrivning från medicinsk vårdenhet, kontaktade av studieansvarig vid
respektive sjukhus för ytterligare muntlig och skriftlig information om studien och
studiedeltagande.
Vården av dessa patienter skiljde sig inte nämnvärt från den rutinvård som gavs vid respektive
sjukhus. Ett visst integritetsintrång sker alltid i samband med vård av patienten oavsett
studiedeltagande, men följde sedvanliga rutiner inom sjukvården. Den uppföljning som
skedde efter vårdtiden på sjukhus byggde på frivillighet och därför ansågs risken för
ytterligare integritetsintrång som mycket liten.
Varje samtycke, varje enkät samt dokument rörande huvudstudien förvaras i låst
dokumentskåp enligt arkivlagen (1990: 782). Materialet kommer att förvaras i minst 10 år.
Inmatning av studiematerial har utförts endast av forskargruppen.
De forskningsetiska övervägandena har bedrivits i enlighet med Helsingforsdeklarationen
(37).
Den etiska handläggningen av studien har också följt de etiska riktlinjer och lagar som ligger
till grund för forskningsprocessen och som går att finna på Vetenskapsrådets CODEX-site
(38).
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3. Resultat
Resultatet presenteras här i form av tabeller och löpande text och struktureras utifrån
frågeställningarna.

3.1 Tidsåtgång i vårdkedjan
Variablerna CPC och MMSE som belyser både fysisk och kognitiv funktion visade sig inte
ha något samband med tidsåtgången i vårdkedjans olika delar, hjärtstopp till ROSC,
hjärtstopp till start av kylbehandling, start av kylbehandling till måltemperatur samt hjärtstopp
till måltemperatur. Variabeln BI som belyser fysisk funktion visade en statistisk signifikans
att ju längre tid som förflöt från hjärtstopp till start av kylbehandling desto bättre fysisk
funktion. Resultaten från undersökta samband mellan fysisk och kognitiv funktion 6 månader
efter hjärtstopp relaterat till tidsåtgång i vårdkedjans olika delar visas i tabell 3.

Tabell 3. CPC-värde, MMSE och BI relaterat till tidsåtgång i vårdkedjans olika delar
Variabler
mätt 6 månader
efter hjärtstoppet

Hjärtstopp
till ROSC

Hjärtstopp till start av
kylbehandling

Start av kylbehandling till
måltemperatur

Hjärtstopp till
måltemperatur

CPC
Rho-värde
P-värde
n

0,110
0,524
36

-0,151
0,359
39

-0,115
0,486
39

-0,193
0,238
39

MMSE
Rho-värde
P-värde
n

-0.162
0,393
30

0,254
0,155
33

-0,015
0,932
33

0,100
0,580
33

BI
Rho-värde
0,138
0,413
-0,028
0,132
P-värde
0,429
0,868
0,429
0,01
n
35
38
38
38
CPC = Cerebral Performance Cathegory (skala 1 – 5 där 1-2= bra funktion och 5=död) MMSE = Mini Mental
State Examination (mätområde 0 – 30 där 30=maximalt utfall) BI = Bartel Index (mätområde 0 – 100 där
100=maximalt utfall)

3.2 Kognitiv och fysisk funktion relaterat till primärt registrerad hjärtrytm
Primärt registrerad hjärtrytm i form av VF/VT och Asystoli/PEA har registrerats på 33
patienter. VF/VT noterades på 26 patienter (66,7%) och Asystoli/PEA på 7 patienter (17,6%),
fördelat på 6 asystoli och 1 PEA. Rytmen okänd har dokumenterats på 6 patienter (15,4%),
men har inte inkluderats i analyserna. Variablerna CPC, MMSE och BI har registrerats efter 6
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månader. En signifikant skillnad framkom för CPC och BI. Resultatet visade att patienter med
första registrerade hjärtrytm VF/VT hade skattat signifikant bättre kognitiv och fysisk
funktion mätt med CPC och BI, medan för MMSE visades ingen signifikant skillnad mellan
grupperna (se tabell 4).
Tabell 4. Kognitiv och fysisk funktion relaterat till primärt registrerad hjärtrytm
Variabler
mätt 6 månader
efter hjärtstoppet
CPC

VF/VT

Asystoli/PEA

Z-värde

P-värde

n
26

M
1,0

SD
(0,00)

n
7

M
1,57

SD
(0,79)

-3,444

0.001

MMSE

22

28,09

(1,69)

5

27,6

(1,82)

-0,605

0,545

BI

25

99,20

(2,77)

7

94,3

(7,86)

-2,277

0,025

CPC = Cerebral Performance Cathegory (skala 1 – 5 där 1-2= bra funktion och 5=död) MMSE = Mini Mental
State Examination (mätområde 0 – 30 där 30=maximalt utfall) BI = Bartel Index (mätområde 0 – 100 där
100=maximalt utfall) VF= Ventrikelflimmer, VT= Ventrikeltackycardi, PEA= Pulslös Elektrisk Aktivitet, M=
medelvärde, SD= standardavvikelse

3.3 Kognitiv och fysisk funktion samt skattad hälsa över tid
Vid undersökning om det fanns någon påvisbar skillnad i kognitiv och fysisk funktion och
skattad hälsa vid utskrivning från sjukhus jämfört med 6 månader efter hjärtstopp visades
signifikanta förbättringar över tid för alla outcome (se tabell 5).
Tabell 5. Kognitiv och fysisk funktion vid utskrivning från sjukhus och efter 6 månader
Variabler
mätt vid utskrivning
och 6 månader
efter hjärtstoppet

CPC

M1
n

M

M2
SD

n

(Min-Max)
38

1,5

(0,79)

31

23,8

39

31

86,1

(5;15)

33

30

54,9
(4-80)

-3,606

0,000

3,70

-3,552

0,000

(17,8)

-2,552

0,011

(22,6)

-2,765

0,006

SD

1,23

26,8
(12-30)

(24,6)

38

(15-100)
Hälsotermometern

(0,54)

M

(1-3)

(3-30)
BI

P-värde

(Min-Max)

(1-4)
MMSE

Z-värde

93,3
(15-100)

(16,1)

33

64,3
(10-100)

M 1= Utskrivning från sjukhus, M 2= Uppföljning 6 månader, M= Medianvärde, SD=Standardavvikelse, CPC =
Cerebral Performance Cathegory (skala 1 – 5 där 1-2= bra funktion och 5=död) MMSE = Mini Mental State
Examination (mätområde 0 – 30 där 30=maximalt utfall) BI = Bartel Index (mätområde 0 – 100 där
100=maximalt utfall) , Hälsotermometern 0-100 där 0 =sämsta självskattade hälsa och 100= bästa självskattade
hälsa Min= Lägsta uppmätta CPC, MMSE, BI och självskattade Hälsotermometer, Max = Högsta uppmätta
CPC, MMSE, BI och självskattade Hälsotermometer

20

4. Diskussion.
4.1 Huvudresultat
Utfallsmåtten CPC och MMSE som belyser både kognitiv och fysisk funktion visade inte på
något samband med tidsåtgången i vårdkedjans olika delar. Utfallsmåttet BI som belyser
fysisk funktion visade ett signifikant samband med tiden från hjärtstopp till start av
kylbehandling (de med längre tid hade bättre fysisk funktion vid 6 månader efter hjärtstopp),
men inte med tiden från hjärtstopp till ROSC, tiden från start av kylbehandling till
måltemperatur eller tiden från hjärtstopp till måltemperatur.
Majoriteten av patienterna (66,7%) hade VF/VT som primärt registrerad hjärtrytm och
utfallsmåtten CPC och BI visade signifikant bättre kognitiv och fysisk funktion i denna
patientgrupp efter 6 månader jämfört med patienter som hade asystoli/PEA som första
registrerade hjärtrytm. Det fanns ingen signifikant skillnad i neurologiskt utfall gällande
MMSE.
Alla utfallsparametrarna CPC, MMSE, BI och hälsotermometern visade signifikanta
förbättringar över tid.

4.2 Resultatdiskussion
4.2.1 Tidsåtgång i vårdkedjan
Att studera tidsåtgång i vårdkedjan är viktigt ur klinisk synpunkt. I studien inkluderades
patienter som fått hjärtstopp både utanför sjukhus och på sjukhus. Tiden från hjärtstopp till
start av HLR bör vara så kort som möjligt och tiden till defibrillering bör underskrida 5
minuter (39).
Tid till ROSC visade ingen korrelation till neurologiskt outcome.
Tiden till ROSC inkluderar även tiden till start av HLR och för att kunna starta HLR snabbt
måste hjärtstoppet vara bevittnat och HLR startas av en bystander-livräddare om hjärtstoppet
sker utanför sjukhus och av sjukhuspersonal om hjärtstoppet sker på sjukhus. I denna studie
var 95% av hjärtstoppen bevittnade och bystander-HLR utfördes på 24 (62%) av patienterna.
Att häva ett ventrikelflimmer/pulslös ventrikeltackykardi med defibrillering är också obligat
för att uppnå ROSC och ju tidigare defibrillering, ju kortare tid till ROSC (39).
Beräkningar har gjorts att om fördröjning från hjärtstopp till larm av ambulans minskade med
mindre än 2 minuter, start av HLR minskade med mindre än 2 minuter och tid till
defibrillering minskade med mindre än 8 minuter skulle 300-400 ytterligare liv räddas
(40).
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Att inget samband i kognitiv och fysisk funktion visades i parametrarna CPC, MMSE och BI
sex månader efter hjärtstopp kan ha berott på att en effektiv HLR gjorts hela tiden och att
detta resulterat i tillräcklig cerebral cirkulation under tiden till ROSC.

I denna studie hade 7 patienter tid till ROSC överstigande 25 minuter
En studie visade dock en stark korrelation mellan tid till ROSC understigande 25 minuter och
god neurologisk outcome (41). Liknande resultat visades i den uppföljning som gjordes via
den registerstudie som gjordes på material från 986 hypotermibehandlade hjärtstoppspatienter
mellan 2003 -2008 (18).
Tiden från hjärtstopp till start kylbehandling hade mediantiden 65 (30 – 275) minuter visades
inte heller ha något samband med CPC eller MMSE men med BI, alltså fysisk funktion.
Resultatet BI visade att ju längre tid som förflöt från hjärtstopp till start kylbehandling ju
bättre fysisk funktion. Detta resultat är motstridigt till tidigare studier som aktuella guidelines
baserar sig på (1,2).
Patienternas initiala temperatur är okänd och framgår därför inte i resultatet. En hypotes är att
initiala temperaturen var ca 36 ⁰C och enligt TTM-studien så föreligger ingen skillnad i
neurologiskt outcome mellan hypotermibehandling med måltemperatur 33⁰C alternativt 36⁰C
(17).
Att tidsåtgångarna i denna studie inte stämde överens med de studier som ligger till grund för
hypotermibehandling, HACA och Bernard (3,4) och gällande guidelines (1,2,42) kan bero på
det lilla materialet, men även resultaten från TTM-studien (17) att 33⁰C kanske inte är den
optimala temperaturen då samma resultat gällande neurologiskt outcome uppnåtts med 36⁰C.
Betydelsen av initiering av hypotermibehandling och tidsåtgång gällande start av
hypotermibehandling i förhållande till ROSC och till måltemperatur är oklar (18).
Guidelines från American Heart Association visade på bättre neurologiskt utfall om
hypotermibehandling startas inom 2 timmar än inom 8 timmar från ROSC (42).
Prevention mot feber ansåg man dock vara mycket viktigt och utgör en rekommendation vid
den kliniska tillämpningen då feber visats försämra neurologiskt outcome (17). Ytterligare en
studie visade ökad 30-dagars mortalitet och försämrat neurologiskt outcome vid temperatur
>38,5⁰C. Denna studie visade vid utskrivning från sjukhus bra neurologiskt outcome,
CPC 1-2, i 61% i den grupp som hade feber jämfört med 75% i den grupp som inte hade feber
efter hypotermi (43).

22

4.2.2 Primärt registrerad hjärtrytm och kognitiv och fysisk funktion
Resultatet från föreliggande studie visar liknande resultat som andra studier att patienter med
VF/VT som första rytm har ökade chanser till gott neurologiskt outcome (3,4,39,41).
De flesta studier beskriver neurologiskt outcome på hjärtstopp utanför sjukhus med VF/VT
som först registrerade hjärtrytm (3,4,39,41). En studie publiserad 2011visade att även
hjärtstopp med första registrerade hjärtrytm asystoli/PEA hade signifikant bättre neurologiskt
outcome om hypotermibehandling genomfördes jämfört med om hypotermi inte genomfördes
på denna patientgrupp (44).
I föreliggande studie visade MMSE inte någon signifikant förbättring mellan grupperna
VF/VT och asytoli/PEA. En orsak till detta kan vara att endast 5 av 27 (18%) patienter med
asystoli/PEA utvärderats med MMSE medan 7 av 26 (26%) patienter med asystoli/PEA
utvärderats med CPC och 7 av 25 (28%) patienter utvärderats med BI. Resultatet visar dock
att även patienter med asystoli/PEA överlever med gott neurologiskt resultat även om
signifikant fler med VF/VT har gott neurologiskt outcome och det är därför mycket viktigt att
även behandla patienter med initial rytm asystoli/PEA efter samma riktlinjer som patienter
med initial rytm VF/VT.

4.2.3 Kognitiv och fysisk funktion samt skattad hälsa över tid
Föreliggande studie visade att både kognitiv och fysisk funktion samt skattad hälsa
förbättrades över tid, från utskrivning från sjukhus till uppföljning efter 6 månader. Detta
också i likhet med andra studier som beskriver förbättringar i kognitiv och fysisk funktion och
hälsa över tid (27,45).
Förmåga att återgå till arbete efter hjärtstopp kan vara en indikator på kognitiv och fysisk
funktion. Vid utskrivning från sjukhus, motsvarande situationen vid hjärtstopp, var 9 (25%)
av patienterna heltidsarbetande, 4 (11%) deltidsarbetande och 23 (64%) pensionärer. Efter 6
månader var 3 (8%) heltidsarbetande, 3 (8%) deltidsarbetande och 27 (69%) pensionärer samt
6 (15%) sjukskrivna.
Medelåldern inkluderade patienter var 63 (24 -85) år. Dessa siffror visar att trots förbättrad
kognitiv och fysisk funktion efter 6 månader så hade endast en tredjedel återgått till
heltidsarbete medan antalet pensionärer ökat med till 27 (69%) samt 6 (15%) sjukskriva
patienter tillkommit. En orsak till att patienterna inte kunnat återgå till heltidsarbete kan vara
den kognitiva funktionen i form av minnesstörningar, svårigheter med uppmärksamhet,
planering och flexibilitet som är vanligt förekommande efter genomgånget hjärtstopp (21).
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Att antalet pensionärer ökat efter 6 månader kan vara att flera av patienterna var nära
pensionsåldern och valde, eller hade inte fysisk eller kognitiv förmåga att gå tillbaka till
arbetet och därför kan åldern vid hjärtstopp antas ha betydelse för förmågan att återgå till
arbete.
Resultat gällande förmåga att gå tillbaka till arbete efter genomgånget hjärtstopp är inte helt
jämförbart med andra studier där ca 50 – 70% återgår till arbete, dock under en
uppföljningstid på 6 – 36 månader (20,45).
Att kognitiv och fysisk förmåga samt skattad hälsa förbättras över tid visas i föreliggande
studie, men resultatet visar inte om lättare kognitiv dysfunktion kvarstår och inte heller vilken
rehabilitering patienterna fått.
En systematisk review av 28 artiklar beskriver att frekvensen av kognitiva svårigheter varierar
mellan 6 – 100%, förekommer hos hälften av överlevarna och visar sig vanligtvis i form av
minnesstörningar, svårigheter med uppmärksamhet, planering och flexibilitet. Lätt till måttlig
kognitiv påverkan kan vara svåra att upptäcka (21). Samma författare skriver också i en annan
artikel att en patient som överlevt ett hjärtstopp inte ska betraktas enbart som en hjärtpatient
utan även som en hjärnskadad patient, med liknande besvär som efter stroke och traumatisk
hjärnskada och att rehabiliteringen därför bör vara tvärvetenskaplig (30).

I en studie kunde författarna dra slutsatsen att ca hälften av de inkluderade patienterna hade
kognitiv dysfunktion med minnespåverkan oförmåga att genomföra vissa uppgifter men att
detta inte påverkade patientens upplevda livskvalitet (22).
Hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) används idag för att påvisa hur sjukdom och ohälsa
påverkar livskvaliteten (33) och relaterar till WHO hälsodeklaration att hälsa är ” A state of
complete physical, mental and social well-beeing and not merely the absence of disease or
infirmity” (23).
Trots många svårigheter att mäta HRQoL så visas att det finns god evidens för att patienter
har acceptabel eller god hälsorelaterad livskvalitet efter att ha överlevt ett hjärtstopp. Det är
dock inte säkert att patienterna upplever samma livskvalitet som före hjärtstoppet (28). En
studie kunde visa att patienter rapporterade lägre nivåer av livskvalitet gällande fysisk delen
än den mentala delen och av detta dras slutsatsen att ju mindre oro och depression patienten
känner desto bättre är livskvaliteten. Här kunde också visas att det inte fanns något samband
mellan tiden till ROSC och HRQoL (27).
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I föreliggande studie visades dock en signifikant förbättring i både de kognitiva variablerna,
CPC och MMSE, fysiska variablerna CPC och BI samt självskattad hälsa. Självskattad hälsa
utgör en del av den totala upplevda HRQoL.

4.3 Metoddiskussion
Denna studie baserar sig på insamlat material på hjärtstoppspatienter från tre olika sjukhus.
Studiepopulationen är relativt liten (n= 39) då studien baserar sig på uppföljning över tid 6
månader efter hjärtstopp och bortfallet under dessa månader blev betydande (figur 1).
Patienterna skulle kunna besvara frågeformulär angående fysisk funktion, BI och uppge sin
skattade hälsa via hälsotermometern, Euroqol-VAS vid utskrivning från sjukhus och efter 6
månader. Vid samma tidpunkter gjordes en bedömning av kognitiv och fysisk funktion, CPC
samt kognitiv funktion via MMSE av studieansvarig.

Styrkor i studien var att populationen var ganska likvärdig andra studier beträffande ålder,
kön och primärt registrerad hjärtrytm.
En annan styrka var att mätningarna gjordes på samma sätt vid utskrivning från sjukhus och
efter 6 månader. Tidpunkten för utskrivning från sjukhus varierade dock beroende på
patienternas medicinska tillstånd.
Instrumenten som användes, CPC, BI, MMSE och Eurqol-VAS är väl validerade och då de
bygger på både patienternas egna självskattningar och objektiv bedömning av patienterna via
studieansvarig, ökar sannolikheten för att finna neurologiska defekter. En svaghet i detta kan
dock vara att patienterna skattar sin egen förmåga mer positiv än den är i realiteten, för att
tillfredsställa studieansvariga eller sig själva/anhöriga. Att använda flera instrument för
mätning av kognitiv och fysisk funktion stärker studieresultatet (45) MMSE bör inte heller
användas som ensamt instrument då det har sina begränsningar att detektera
frontallobsdysfunktion hos patienter med väl bevarad kognitiv funktion (20).

Tid i form av tidsåtgång i vårdkedjan och kroppstemperatur är kvantitativa variabler som är
lätta att mäta. Temperatur mättes och registrerades via en urinkateter som är en relativt exakt
metod och därför en styrka. Registrerade tider är mätbara och därför lätta att utvärdera. Viss
begränsning av tillförlitligheten kan dock ligga i svårigheten att ange exakta tider då
akutsjukvårdspersonal samtidigt ska utföra livräddande åtgärder. Tiderna registreras många
gånger i efterhand och blir föremål för viss uppskattning.
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Tiden till ROSC varierar mellan 5 – 90 minuter, vilket är ett väldigt stort tidsintervall och
påverkar medelvärdestiden negativt då det hypotetiskt är mycket enstaka patienter med tid till
ROSC >60 minuter. Framgår inte heller om hur HLR utfördes (manuellt eller mekaniskt)
under den långa tiden till ROSC. Tiden till ROSC visades inte ha samband med kognitiv och
fysisk funktion i denna studie.
Olika hypotermimetoder användes vid de tre olika sjukhusen och kan ha påverkat tiden från
hjärtstopp till uppnådd måltemperatur och tiden från start hypotermibehandling till
måltemperatur även om en tidigare studie bekräftat att hypotermimetoderna är likvärdiga (46).

Populationen i föreliggande uppföljningsstudie är liten då den byggde på att patienterna skulle
ha kognitiv förmåga at besvara frågeformulären vid båda mättillfällena. Samtliga frågor i de
självskattade frågeformulären är inte alltid besvarade.
Studien beskriver tidsåtgång i vård kedjan till måltemperatur, men undersöker inte
patienternas temperatur vid ankomst till sjukhus, vilket borde ha betydelse för tidsåtgången
till måltemperatur och fortsatt temperatur efter uppvärmning till normotermi om feber
förekommer eller inte.
Primärt registrerad hjärtrytm hade ett bortfall på 6 (15%) patienter där den primära rytmen
registrerats som okänd. Hade rytmen dokumenterats på dessa patienter hade det kunnat
påverka förhållandet mellan grupperna VF/VT och asystoli/PEA.
Skattad hälsa har endast mätts med ett validerat instrument Hälsoterometern, Euroqol-VAS
och hade kunnat kompletteras med ytterligare instrument för att bättre belysa självskattad
hälsa i förhållande till hälsorelaterad livskvalitet, HRQoL som kanske är den viktigaste
variabeln att utvärdera efter genomgånget hjärtstopp.
Resultatet i denna studie borde vara generalserbart beträffande antal deltagande sjukhus då de
tre deltagande sjukhusen representerar sjukhus av olika storlekar, både universitetssjukhus
och länssjukhus. Gällande urvalsmetod har patienterna valts utifrån möjligheten att kunna
svara på frågeformulär och populationen är inte slumpmässigt utvald, vilket minskar
möjligheten till generalisering. Att mäta variabler över tid har begränsningen att populationen
endast kan utgöras av patienter med kognitiv förmåga att fylla i frågeformulär och enkäter
vilket ger begränsad generalisering. Urvalet är litet och ger också en begränsad generalisering.
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4.4 Kliniska implikationen
Resultatet efter denna studie med ringa studiepopulation och där tidsåtgångarna i fjärde
länken i vårdkedjan skiljer sig från gällande guidelines bör inte få någon praktisk betydelse
utan fortsatt forskning.
Att följa upp patienterna efter hjärtstopp med validerade instrument som belyser kognitiva
och fysiska funktioner relaterade till hälsa och hälsorelaterad livskvalitet och i detta
undersöka faktorer i de olika länkarna i ”Kedjan som räddar liv” som kan påverka
återhämtning efter genomgånget hjärtstopp, utgör viktigt information till sjuksköterskor
arbetande inom de specialiteter dessa patienter berörs av såsom ambulanssjukvård,
akutmottagningssjukvård, anestesi-och intensivvård samt hjärt-och rehabiliteringssjukvård.
Sjuksköterskor på Post-IVA mottagningar träffar patienterna före utskrivning från sjukhus
och efter 4-6 månader och kan därmed följa patientens utveckling över tid och kan dels via
validerade instrument som mäter fysisk och kognitiv funktion och livskvalitet,
journalgenomgång och personliga möten se styrkor och svagheter i vårdkedjan. Viktigt är
också att patienter med CPC 3 vid utskrivning från sjukhus ofta förbättrades över tid, vilket
belyser vikten av adekvat rehabilitering innefattande både fysiska och kognitiva funktioner.
Detta visar att inte bara sjuksköterskor inom den akuta delen av vårdkedjan har en viktig
uppgift i omhändertagande av hjärtstoppspatienten utan också att sjuksköterskor inom
rehabiliteringsvård samt sjuksköterskor inom primärvård en viktig roll i teamet kring
patienten.
Parallell forskning visar också att självskattad livskvalitet förbättras över tid och fysiska
parametrar påverkar livskvalitet mer än mentala parametrar (27) samt att det är svårt att på ett
tidigt stadium förutspå slutgiltigt outcome utan att tiden är en betydande faktor i patientens
fysiska och kognitiva återhämtning (45)
I kedjan som räddar liv, kanske en 5:e länk ska tillfogas som belyser av hjärtstoppspatienter
under rehabiliteringsfasen och optimera den för både individuell och samhällsekonomisk
vinning.

4.5 Fortsatt forskning
Ett flertal svenska intensivvårdsavdelningar har börjat använda protokoll där patienterna ska
ha en temperatur i intervallet 36⁰±0,5⁰C i 28 timmar efter hjärtstopp och därefter en
temperaturkontroll så att feber undviks i 72 timmar. Detta protokoll baserar sig på resultaten i
TTM-studien (17). Tidsåtgång i vårdkedjan samt vilken den optimala neuroprotektiva

27

temperaturen är bör studeras vidare, tillika febers påverkan på neurologiskt outcome, eftersom
endast TTM-studien ligger till grund för ny klinisk praxis idag.
De flesta hjärtstoppsstudier har gjorts på hjärtstopp som skett utanför sjukhus och där första
registrerade hjärtrytm är VF/VT. I denna studie har också inkluderats patienter som fått
hjärtstopp på sjukhus eller liknande och patienter med asystoli/PEA som primär hjärtrytm.
Ytterligare forskning kring neurologiskt outcome på patienter som fått hjärtstopp på sjukhus
och på patienter med asystoli/PEA som initial rytm är av intresse.
Patienternas kognitiva förmåga och individuella upplevelsen av livskvalitet och hälsa är
faktorer som påverkar förmåga att återgå till arbetsliv och fungera för övrigt i samhället och
sociala sammanhang. Vidare forskning kring faktorer i vårdkedjan som kan förbättra utfallet
av dessa parametrar bör göras och mycket av denna forskning kan göras av sjuksköterskor då
det handlar om funktion och hälsa, ett av sjuksköterskan huvudområde genom hela
vårdkedjan från akutsjukvård till rehabilitering.
Undersökning kring hjärtstoppspatienters hälsa, kognitiva och fysiska återhämtning ur
patientens eget eller närståendes perspektiv skulle också vara en utmanande
sjuksköterskeforskning!
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4.6 Slutsats
Patienter med primärt registrerad hjärtrytm VF/VT hade signifikant bättre kognitiv och fysisk
funktion 6 månader efter hypotermibehandlat hjärtstopp än patienter med asystoli/PEA som
primärt registrerad hjärtrytm.
Detta belyser vikten av snabb tillgång till defibrillatorer både på publiktäta ställen i samhället
och på sjukhus, samt att utbildning av lekmän och sjukhusvårdpersonal är optimal.
Både kognitiv och fysisk funktion och självskattad hälsa förbättras över tid, vilket kan vara en
viktig faktor att förmedla till både patienter, närstående och sjukvårdspersonal för motivering
till fortsatt fysisk och kognitiv rehabilitering.
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