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Sammanfattning 

Bakgrund: Hjärtstopp har blivit allt vanligare bland patienter mellan 18-50 år under de 

senaste decennierna. Studier har påvisat att elitidrottande samt hårt arbetade personer är 

i riskzonen. Vanligaste orsakerna till detta är medfödda hjärtsjukdomar. Forskning inom 

området handlar oftast om att förbättra tidig diagnostik, riskbedömning och optimal 

korrekt behandling. Studier om unga personer med hjärtstopp och vilka 

omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan använder till dessa personer är få. 

Syfte: Syftet var att beskriva vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan använder till 

unga patienter som har drabbats av hjärtstopp. Syftet var också att granska de valda 

artiklarnas datainsamlingsmetoder.  

Metod: En beskrivande litteraturstudie baserad på 11 vetenskapliga artiklar. 

Sökningarna genomfördes i databaserna Cinahl samt PubMed.  

Resultat: Omvårdnadsåtgärder delades in i två teman: medicinsk behandling och stöd, 

information och undervisning. Snabb hjärt- och lungräddning med efterföljande 

defibrillering kan vara avgörande för patientens överlevnad. Behandling med hypotermi 

minskar dödligheten med 60 %. Sjuksköterskans kliniska blick och undersökning av 

vitala parametrar är viktigt. Stöd, information samt undervisning kan främja till en god 

livskvalitet för personen.  I granskningen av de valda artiklarnas datainsamlingsmetod 

framkom att fyra studier använt intervjuer, fyra studier frågeformulär.  

Slutsats: Det är viktigt att sjuksköterskan använder sin kliniska blick vid 

omhändertagandet av patienter som har överlevt ett hjärtstopp. Genom att finnas 

stödjande och förstående vid patientens sida främjas ett gott samarbeta vilket kan leda 

till ökad livskvalitet 

Nyckelord: sjuksköterska, hjärtstopp, omvårdnadsåtgärder 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Abstract 

Background: During the last decades, cardiac arrest has become common among 

patients between 18-50 years of age. Studies have shown that elite athletes and 

hardworking people are at risk. The main causes for the risk are often congenital heart 

disease. Most of the studies today are focused on improving early diagnosis, risk 

assessment and to optimize proper treatment. Studies about young people with cardiac 

arrest and registered nurse interventions to these groups of patients are few. 

 Purpose: The aim of the study was to describe the nursing interventions the nurses use 

to young patients who suffered of cardiac arrest. A further aim was to examine the 

articles included data collection methods. 

 Method: A descriptive literature review based on 11 scientific articles. The searches 

were made in the databases Cinahl and MedLine via PubMed.  

 Results: Nursing interventions were divided into two themes: medical treatment and 

support, information and education. Quick cardiopulmonary resuscitation followed by 

defibrillation may be critical for patient survival. Treatment with hypothermia reduces 

mortality by 60%. The nurse's clinical gaze and examination of vital signs is important. 

Support, information and education can promote a good quality of life for the person. 

The audit of the selected articles data collection method showed interviews of various 

kinds, as well as questionnaires. 

 Conclusion: It is important that nurses use their clinical gaze at the care of patients 

who have survived a cardiac arrest. By being supportive and understanding at the 

patient's side promotes bond and an interest which can lead to improved quality of life.  

Keywords: nurse, cardiac arrest, nursing measures 
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1. Introduktion 

1.1 Hjärtstopp 

Hjärtstopp har visat sig bli allt vanligare i Sverige, varje år drabbas cirka 10 000 

personer i olika åldrar av ett plötsligt hjärtstopp. Av dessa 10 000 är det cirka 500 som 

överlever (Wisten, et al. 2015). I USA är hjärtstopp den vanligaste dödsorsaken bland 

invånarna (Hauck, et al. 2015). Med hjärtstopp menas att hjärtats pumpförmåga har 

upphört, vilket dels kan bero på omedveten medfödd hjärtsjukdom. Förkylning i 

samband med idrottsutövande, kan leda till att hjärtmuskeln blir inflammerad och det 

kan leda till hjärtstopp. Drunkning, överdos av läkemedel eller narkotika kan också vara 

orsaker till plötsligt hjärtstopp. Den som blir drabbad av ett hjärtstopp blir snabbt 

medvetslös och slutar därefter att andas. Risken för att avlida ökar med tio procent 

under varje minut innan hjärt- och lungräddningen startar (Wisten, et al. 2015). 

Hjärtstopp kan även inträffa vid en hjärtinfarkt och då främst vid ST-höjning, vilket 

menas med att en blodpropp har täppt till ett kranskärl i hjärtat och på grund av det har 

syretillförseln till hjärtat upphört. Detta är en allvarligare form av hjärtinfarkt som kan 

leda till hjärtstopp om inte behandling sätts in i tid (Eikeland, et al. 2011). Vohra (2014) 

studerade orsaker till plötsligt hjärtstopp hos unga patienter och kom fram till att en 

orsak kunde vara ett oupptäckt ventrikelflimmer som i sin tur kan orsaka en massiv 

hjärtinfarkt men utan de typiska hjärtinfarktssymtomen. Wang, et al. (2015) studerade 

faktorer av betydelse vid plötsligt hjärtstopp. Resultatet visade att droger, anestesi samt 

kirurgi var fysiska stressfaktorer. Psykisk stress bland unga patienter hade hög 

prioritering till olika hjärt- och kärlsjukdomar, vilket kunde leda till hjärtstopp.  

Ramberg, et al.(2014) genomförde en studie relaterad till chansen att överleva ett 

hjärtstopp på ett sjukhus. Resultatet visade att chansen till att överleva var förvånansvärt 

liten. Larsson, et al. (2012) förklarade att prognosen efter ett hjärtstopp kan vara osäker, 

inte bara för hjärtat utan även för att drabbas av neurologiska sjukdomar. För anhöriga 

kan hela situationen kännas olidlig, de anhöriga förklarade situationen som smärtsam 

och overklig. Situationen kunde även upplevas stressande på grund av att det inte går att 

veta säkert om och när patienten skulle vakna.   

Atkins (2012) genomförde en studie relaterad till förekomsten av hjärtstopp. Resultatet 

av studien visade att hjärtstopp är vanligare idag än vad det var för trettio år sedan då 

det ansågs som en sällsynt åkomma. Men resultatet av studien visade även att 

återupplivningen idag är mer framgångsrik än vad den var förr, vilket Atkins (2012) såg 
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som positivt.  Meyer, et al. (2012) genomförde en studie relaterat till varför så många 

unga idrottare, upp till 35 års ålder, drabbas av hjärtstopp. Resultatet visade att många 

av idrottarna som drabbats av hjärtstopp även hade någon form av oupptäckt 

hjärtsjukdom. 

1.2 Omvårdnadsåtgärder 

Sjuksköterskans huvudområde är omvårdnad, ett ständigt arbete där omvårdnad kan 

innebära allt mellan sjuksköterska och patient. Allt ifrån att se människan i helhet, att 

använda egna sinnen samt att hantera och använda olika tekniska utrustningar som 

främjar och hjälper att värna om patientens hälsa. För sjuksköterskan innebär det att 

lägga vikt till patientens egen kunskap, attityd och svårigheter, där fokus är att stödja 

patienten i utbildning om sin sjukdom och se till att de är tydligt informerad (Asp & 

Ekstedt, 2012). Omvårdnadsåtgärder definieras som en åtgärd där sjuksköterskan har 

ansvaret och är verktyg som anses vara lämpliga för att förbättra patienternas 

förutsättningar till att uppnå god hälsa(Lazenby, 2013; Willman, 2009). 

1.3 Unga patienter 

Författarna till denna litteraturstudie definierar unga patienter i åldrarna 18 till 50 år, 

något som även Vohra (2014) kom fram med i sin studie.  

1.4 Omvårdnadsteori 

Hendersons behovsteori 

Virginia Henderson (1982) utvecklade en omvårdnadsteori som bygger på att god hälsa 

ska främja människan. Den bygger också på att känna till och ha kunskap om vad varje 

patient behöver för typ av vård. Omvårdnadens mål är, enligt Henderson, att främja 

hälsa, försöka se till att patienten tillfrisknar och har ett självbestämmande. Ett gott 

samarbete mellan sjuksköterska och patient är viktigt för att tillgodose och uppnå 

patientens grundläggande behov. Sjuksköterskan ska alltid försöka sätta sig in i 

patientens situation, förstå dennes behov och visa empati. Om patienterna upplever 

rädsla ska sjuksköterskan finnas stödjande och förstående vid deras sida.  

Hendersons metaparadigm grundar sig på:   

Hälsa: Sjuksköterskan ska främja god hälsa till varje individ.  

Miljö: Sjuksköterskan ska försöka hjälpa patienten att hitta strategier till att kunna 

återgå till ett så normalt liv som möjligt efter att hen drabbats av hjärtstopp 
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Omvårdnad: Sjuksköterskan ska hjälpa varje patient med att försöka hitta strategier så 

att patienten kan klara av vardagen på egen hand.  

Patient: Sjuksköterskan ska bemöta patienten på ett så bra sätt att patienten känner tillit 

och att denne vågar be sjuksköterskan om hjälp eller vågar fråga sjuksköterskan om 

saker, vilket kan leda till ökad chans till en bra livskvalitet (Henderson, 1982).  

Denna omvårdnadsteori passar till föreliggande studie på så sätt att Henderson ansåg att 

man ska se till vilka åtgärder som krävs för att varje patients hälsa ska tillgodoses. 

Vilket även är viktigt för att återupprätta varje patients livskvalitet efter att ha drabbats 

och överlevt ett hjärtstopp. 

1.5 Problemformulering 

Forskning tyder på att allt fler yngre patienter i åldrarna 18-50 år drabbas av hjärtstopp 

idag. Att ha överlevt ett hjärtstopp i denna patientgrupp kan innebära stora rädslor inför 

framtiden och kommande aktiviteter som patienten utför. Genom befintlig litteratur 

samt granskning och bearbetning av tidigare forskning relaterat till vilka 

omvårdnadsåtgärder som används så kan det ge sjuksköterskan en fördjupad kunskap 

inom problemområdet samt att en god omvårdnad främjas. Litteraturgenomgången 

visade att det fanns mycket forskning kring hjärtstopp och omvårdnadsåtgärder i 

allmänhet, men det fanns däremot inte så mycket kring unga patienter som drabbats av 

hjärtstopp samt vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan använder till unga patienter. 

Detta kan därför anses vara ett viktigt ämne då hjärtstopp går allt längre ner i åldrarna. 

Vikten av snabbt omhändertagande med efterföljande god omvårdnad har stor betydelse 

för patienternas överlevnad.  

1.6 Syfte 

Syftet var att beskriva de omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan använder till unga 

patienter som drabbats av hjärtstopp. Vidare var syftet att granska de inkluderade 

artiklarnas datainsamlingsmetoder. 

1.7 Frågeställningar 

1. Vilka omvårdnadsåtgärder använder sjuksköterskan sig av vid hjärtstopp hos unga 

patienter?  

2. Vilka datainsamlingsmetoder hade de inkluderade artiklarna? 

2. Metod 
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2.1 Design 

Litteraturstudien har en beskrivande design (Polit & Beck, 2012). 

2.2 Databaser  

De databaser som användes var Cinahl och MedLine via PubMed, vilka båda anses vara 

viktiga nätbaserade databaser för omvårdnadspersonal(Polit & Beck 2012).  

2.3 Sökord/sökstrategier/urvalskriterier 

De sökord som användes var sjuksköterska (nurse), hjärtstopp (cardiac arrest, heart 

arrest), omvårdnadsåtgärder (nursing measures). Sökorden nursing care och quality of 

life har även sökts i fritext. Nursing care har sökts då sjuksköterskans huvudområde är 

omvårdnad och passar därför till litteraturstudiens valda syfte. Quality of life användes 

då författarna till föreliggande studie anser att sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder är 

viktiga för att hjälpa och stödja en patient till god livskvalitet efter att drabbats av och 

överlevt ett hjärtstopp. Genom att använda sökordet Quality of life antog författarna till 

föreliggande på studier att det skulle hittas artiklar som svarade på studiens syfte och 

frågeställning. Sökorden framtogs med utgångspunkt från studiens syfte samt med hjälp 

av Svensk MeSH (Medical Subject Headings) från Karolinska Institutet med inriktning 

på vårdvetenskapliga termer. Svensk MeSH är ett hjälpmedel där svenska ord översätts 

till engelska. Polit och Beck (2012) förklarar MeSHtermer som begrepp där samma 

betydelse kan finnas under olika namn. De sökord där MeSHtermer används markeras 

med ”*” i tabell 1, för att tydliggöra sökningarna ytterligare. Efter enskilda sökningar 

testas användning av boolesk sökterm ”AND” i syfte om att hitta artiklar som innehåller 

något av de valda sökorden samt att det ger en mer specifik sökning utifrån valt syfte. 

 

Begränsningarna i de båda databaserna var att artiklarna inte skulle vara äldre än 10 år, 

vara skrivna på antingen svenska eller det engelska, deltagarna i studierna skulle vara 

mellan 19-44 år. I Cinahl används även begränsningen Peer reviewed, vilket Polit och 

Beck (2012) förklarar med att artiklarna ska vara granskade av olika forskare för att de 

ska vara tillförlitliga. I PubMed används inte begränsningen Peer reviewed på grund av 

att den begränsningen inte fanns att tillgå i denna databas. Därför utgick artiklarna i 

PubMed utifrån IMRAD, som enligt Polit och Beck (2012) är en struktur där 

introduktion, metod, resultat och diskussion ingår. Utfall av databassökningarna 

beskrivs i tabell 1.  
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Inklusionskriterier: Artiklarna skulle vara godkända av en etisk kommitté (Polit & Beck 

2012). Artiklar sökta i Cinahl skulle vara peer reviewed och artiklarna i PubMed gå 

efter IMRAD. Språket i artiklarna skulle antingen vara på svenska eller engelska för att 

vara lätta att förstå och inte vara äldre än 10 år. Studiedeltagarna skulle vara mellan 18- 

50 år. Hittas en artikel med bredare åldersintervall på patientgrupper men med fokus på 

litteraturstudiens åldersgrupp kom dessa att användas om det svarade på syfte samt 

frågeställningarna. 

Exklusionskriterier: Systematiska litteraturstudier samt artiklar som inte uppfyllde 

kravet på inklusionskriterier eller inte svarade på syftet och frågeställningarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Utfall av databassökning 

Tabell 1. Resultat av litteratursökning. 

Databaser Söktermer Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Valda 

källor 

Datum 
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292 artiklar 
funna via 

sökningar i 
databaser  

115 abstrakt 
lästes 

70 artiklar 
svarade inte på 

syftet

45 artiklar 
kvarstod

22 artiklar 
stämde inte in i 
inklusionskriteri

erna

23 artiklar 
kvarstod

12 artiklar var 
dubbletter

11 artiklar 
kvarstod och 
inkluderades i 

litteraturstudien.

PubMed *Cardiac arrest 

*nursing measures 

51 

 

20 2 2015-09-

30 

PubMed Nursing care AND 

*heart arrest 

32 

 

23 2 2015-09-

30 

PubMed Nursing care AND 

*cardiac arrest 

37 12 2 2015-10-

02 

PubMed *Cardiac arrest 

quality of life 

135 50 3 2015-10-

20 

Cinahl *Nurses AND 

*cardiac arrest 

37 

 

10 2 2015-09-

30 

Antal 

träffar: 

 292 115 11  

 

Sökord markerade med ”*” redogör användandet av MeSHtermer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Figur 1. Flödesschema över artikelsökning. 

Sammanlagt 292 artiklar blev funna via sökningar i databaser, av dessa 292 lästes 115 

abstrakt. Av dessa 115 visade det sig att 70 artiklar inte svarade på litteraturstudiens 

syfte, varav 45 artiklar kvarstod. 22 artiklar stämde inte in i inklusionskriterierna, 

därmed fanns det 23 artiklar kvar. Av dessa 23 var 12 artiklar dubbletter. Till sist fanns 

det 11 artiklar kvar och dessa inkluderade i litteraturstudien.  
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2.5 Dataanalys 

Frågeställning 1 besvarades genom noggrann granskning och bearbetning av de valda 

artiklarna. Abstrakten lästes noga igenom för att undersöka om artikeln var relevant för 

aktuell litteraturstudie, vidare undersökes resultatdelarna för att se om de svarade på 

syfte, frågeställning samt uppfyllde inklusionskriterierna. Viktiga delar i resultaten 

dokumenterades sedan på två olika färgade papper, dessa delades sedan upp i likheter 

och skillnader för att ge en tydlig överblick av de valda artiklarna. Artiklarna lästes av 

båda författarna, både var för sig och tillsammans. Författarna kom sedan tillsammans 

fram till likheter och skillnader i de valda artiklarna. Resultatet av frågeställning 1 

redovisas i löpande text samt i Bilaga 1 tabell 2 utifrån följande struktur: författare, 

syfte och resultat. Frågeställning 2 besvarades genom noggrann granskning av de valda 

artiklarnas metoddel, med fokus på datainsamlingsmetoder. Polit och Beck (2012) 

förklarar olika sorters datainsamlingsmetoder. Författarna till denna litteraturstudie 

valde att ta hjälp av dessa vid granskningen av de valda artiklarna för att urskilja 

specifika komponenter som kunde vara avgörande om det var svårt att veta vilken 

datainsamlingsmetod som användes.  Men alla artikelförfattare redovisade på ett mer 

eller mindre tydligt sätt hur datainsamlingsmetoden gått till. Resultatet av frågeställning 

2 redovisas i löpande text samt i Bilaga 2 tabell 3 utifrån följande struktur: författare, 

titel/design, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och dataanalysmetod.  

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Artiklarna bör vara godkända av en etisk kommitté eller att artikelförfattarna har gjort 

forskningsetiska överväganden. Detta ska tydligt framgå i artikeln, där artikelförfattarna 

ska ha förklarat hur de hade gjort etiska ställningstaganden inför respektive studie (Polit 

& Beck, 2012). Författarna till litteraturstudien strävade efter att presentera resultatet 

och urvalet av artiklar objektivt och oberoende, utan personligt tyckande.  
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Sjuksköterskans 
omvårdnadsåtgärder

Medicinsk behandling
Stöd,information samt 

undervisning

3. Resultat 

Resultatet av de granskade artiklarna sammananställdes i löpande text under en 

huvudrubrik, sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder med efterföljande underrubriker, 

medicinsk behandling och stöd, information samt undervisning. Författarna till denna 

litteraturstudie valde att använda dessa underrubriker på grund av att de sammanfattade 

resultatet av artiklarna bäst. Dessa underrubriker kan ge läsaren en överblick över det 

som kan visa sig vara avgörande vad gäller patientens chanser till överlevnad efter ett 

hjärtstopp. Men även vad som resulterade i goda omvårdnadsåtgärder 

som sjuksköterskan kan hjälpa patienten att få ett bra liv efter att ha drabbats av och 

överlevt ett hjärtstopp. Sammanfattningen av de valda artiklarna återfinns i Bilaga 1 

respektive Bilaga 2 som presenterar frågeställning 1 respektive 2.  

 

Figur 2: Resultatets underrubriker 

3.1 Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder  

3.1.1 Medicinsk behandling  

I en studie av Sanson, et al. (2015) framkom det att kärnan av överlevnad var främst 

tidig hjärt- och lungräddning (HLR) samt defibrillering (används för att ge en eller flera 

strömstötar mot bröstkorgen i försök att få hjärtat att slå igen). Kvaliteten av HLR och 
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hur snabb användandet av en defibrillator var visade sig vara viktig för patientens 

överlevnad samt hur kroppens fortsatta funktion blev.  Kowalik, et al. (2014) studerade 

om det var någon skillnad på att låta patienten genomgå terapeutisk hypotermi, (vilket 

menas att kyla ner patienten till 32 grader för att skydda den neurologiska funktionen 

samt för att ge hjärtat en chans att återhämta sig genom att hjärtat då inte behövde 

anstränga sig på samma sätt), eller att inte göra det. Resultatet visade att 11 av 16 

hypotermibehandlade patienter inte hade påvisat något neurologiskt funktionshinder 

medans de som inte hade haft hypotermi hade det svårare att få vardagslivet att fungera 

då det inte orkade utföra vardagliga saker på samma sätt som tidigare. 

 

Chua, et al. (2013) studerade vikten av att sjuksköterskan tillämpar specifika och 

lämpliga omvårdnadsåtgärder vid akuta situationer. Som till exempel att övervaka 

patientens vitala parametrar samt att sjuksköterskan använde sig av sin kliniska blick. 

Detta visade sig öka sjuksköterskans medvetenhet och strategier av korrekt behandling 

kunde ske i snabb fas då sjuksköterskan snabbt kunde se om patienten försämrades. 

Därmed kunde rätt behandling sättas in i rätt tid. Kitamura, et al. (2014) studerade om 

det fanns några specifika behandlingsmetoder till unga patienter efter att de har överlevt 

ett hjärtstopp. Studiens resultat visade att när en ung patient hade överlevt ett hjärtstopp 

var fokuseringen främst på att kontrollera samt behandla blodtrycket och ständigt 

motivera patienterna till ett bättre och friskare liv. Chanserna till överlevnad var högre 

hos unga patienter gentemot äldre patienter då de unga patienterna hade bättre 

läkningsförmåga. Omvårdnadsåtgärder i form av stöd, råd och motivation till rökstopp 

var en av strategierna för ett bättre resultat och detta bevisades genom provtagning, där 

blodet påvisade en tydlig förbättring, vilket tyder på en viktig vetenskap. Studien 

påvisade även att unga patienter som har drabbats av hjärtstopp av icke- kardiellt 

ursprung var främsta orsakerna osunt leverne, olika sjukdomar, droganvändning eller 

självmordsförsök.  

  3.1.2 Stöd, information samt undervisning. 

Moulaert, et al. (2011) och Moulaert, et al. (2015) studerade vikten av att 

sjuksköterskan stöttade och hjälpte patienten till självförvaltning samt att främja 

hälsoundervisning, såsom rökstopp, tips om eventuella koständringar samt hjälp och 

stöd till vardaglig fysisk aktivitet. Det var även bra om sjuksköterskan hänvisade till 

specialiserad vård vad gällde hantering under det närmsta året. Detta var för att minska 
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risker med kardiovaskulär mortalitet, depressioner och andra psykiatriska besvär som 

kunde uppstå när verkligheten kom ikapp och patienten insåg vad som hade hänt samt 

vad som kunde ha skett. Genom intervention inriktat på att upptäcka samt hantera olika 

konsekvenser fick patienterna bättre livskvalitet under längre sikt. Omvårdnadsåtgärder 

relaterat till livskvalitet var något som Deasy, et al. (2013) granskade, med fokus på 

livskvalitet hos unga patienter efter att ha överlevt ett hjärtstopp. Resultatet visade att 

majoriteten av deltagarna hade allt från medelsvår till svår ångest. Detta hade kunnat 

minskas eller kanske helt uteslutas om de hade fått tillräckligt med information om det 

som hänt samt stöd och uppmuntran av sjuksköterskan innan det var dags för 

utskrivning från sjukhuset ansåg deltagarna i studien. Det Klemenc-Ketis (2013) 

däremot poängterade var att de patienter som hade drabbats av ett hjärtstopp utanför 

sjukhuset och överlevt hade högre livskvalitet än innan de drabbades av hjärtstopp. 

Patienterna kände att det nu fanns en mening med livet samt att de efter hjärtstoppet 

både uppskattade sig själv och andra människor runt omkring på ett annat sätt än 

tidigare. Patienterna kände även att de hade fått ett tillräckligt stöd och hjälp från 

sjuksköterskan för att kunna leva ett normalt liv.   

Även Lundgren-Nilsson, et al. (2005) genomförde en studie relaterad till livskvalitet. 

Deltagarna i studien ansåg att sjuksköterskans tidiga omvårdnadsåtgärder i form av 

stöttning och uppmuntran till ett normalt liv var till en god hjälp när det var dags för 

utskrivning. Men deltagarna ansåg även att det kunde göras tidigare så att de kände sig 

än mer säkrare när det var dags för hemgång och ett nytt liv. Smith, et al. (2014) 

studerade även hur livskvaliteten var hos de patienter som drabbats av hjärtstopp och 

överlevt. Även här visade det sig att sjuksköterskans tidiga omvårdnadsåtgärder i form 

av stöttning, uppmuntran och information var viktiga för patienterna för att de skulle 

kunna återgå till ett normalt liv efter att ha drabbats av hjärtstopp.  

I en studie av Spearpoint (2008) beskrevs vikten av sjusköterskans professionella 

omvårdnadsåtgärder till patienter som hade överlevt ett hjärtstopp, det kunde vara en 

utmaning för sjuksköterskan att få patienterna stabila efter ett hjärtstillestånd. Patientens 

återhämtningsprocess handlade mycket om hur sjuksköterskan förmedlade 

evidensbaserad kunskap, utveckling och vägledning för att förebygga rädslan för ett nytt 

hjärtstopp. För att kunna förbättra kvaliteten av överlevnad var det viktigt att 

professionellt handha goda kunskaper och omedelbart jobba sida vid sida med patienten 

till en meningsfull fas i livet, genom att närvara och se patienten förebyggde det 
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patientens eventuella rädslor inför framtiden. Sjuksköterskan använde goda, kliniska 

insatser som syftade till goda omvårdnadsåtgärder under och efter hjärtstoppet.   

3.2 Metodologisk aspekt – datainsamling 

Av de elva valda artiklarna hade fyra av dem kvalitativ metod (Chua, et al 2013,. 

Lundgren-Nilsson, et al., 2005., Smith et al., 2015, Spearpoint., 2015). Fyra artiklar 

hade kvantitativ metod (Kitamura, et al. 2014. Moulaert, et al. 2011., Moulaert et al., 

2015., Sanson et al. 2015). Resterande tre artiklar hade en mixad metod (Deasy, et al., 

2013, Klemenc-Ketis, 2013, Kowalik, et al. 2014).  

3.2.1 Kvalitativ metod 

Fyra stycken artiklar hade en kvalitativ metod och använde olika typer av intervjuer. 

Chua, et al. (2013) använde sig av enskilda intervjuer med en halvstrukturerad 

intervjuguide med både öppna och slutna frågor. Lundgren- Nilsson, et al. (2005) 

använde sig av enskilda intervjuer, dessa sammanställdes och omvandlades sedan till 

individuella poäng för varje enskild deltagare. Smith, et al. (2015) använde sig av både 

telefonintervjuer och djupintervjuer. Telefonintervjuerna var mer övergripande frågor. 

Djupintervjuer utfördes av specifika forskare, som sedan genomfördes på en central 

plats. Spearpoint (2008) intervjuade omvårdnadspersonal på en avdelning. 

 

3.2.2. Kvantitativ metod 

Kitamura, et al. (2014) använde sig av en prospektiv datainsamling, de dokumenterade 

och analyserade kön, ålder samt dokumenterade hjärtrytmsmarkeringar. Moulaert et al. 

(2011) använde sig av utvärderingsformulär men beskrev inte närmare hur själva 

datainsamlingsmetoden hade gått till. Moulaert, et al.(2015) som gjorde två grupper, en 

randomiserad och en kontrollerad men gick inte vidare inpå hur själva datainsamlingen 

hade gått till. Sanson et al. (2015) hade datoriserat EMS-system och samlade in data 

från akuten, gällande patientens åktid i ambulansen. 

 

3.2.3 Mixad metod 

Deasy, et al (2013) genomförde intervjuer via telefon med frågeformulär, dessa gick ut 

på att intervjua patienterna om åtta olika funktioner. Klemenc-Ketis (2013) använde sig 

av både telefonintervjuer samt enkäter. Telefonintervjuerna handlade om att bjuda in 

deltagarna till studien samt frågor om hälsa. Enkäterna bestod av 58 frågor som 

studiedeltagarna fick besvara.  Kowalik, et al. (2014) genomförde telefonintervjuer med 
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patienter som överlevt hjärtstopp, därefter sändes ett frågeformulär till deltagarna, där 

de blev ombedda att fylla i och sedan sända tillbaka till forskaren.  

 

4. Diskussion 

 

4.1 Huvudresultat  

Huvudresultatet visade att sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder hade stor betydelse för 

patientens chanser till överlevnad. Snabb HLR med en eventuell efterföljande 

defibrillering, användandet av den kliniska blicken samt att ha koll på patientens vitala 

parametrar var några viktiga saker som togs upp. Att stödja, motivera och informera 

unga patienter för deras fortsatta överlevnad efter att ha drabbats av och överlevt ett 

hjärtstopp var något annat som visade sig vara viktiga omvårdnadsåtgärder för 

sjuksköterskan att ha i beaktande och utföra. Undervisning var ytterligare en 

omvårdnadsåtgärd som hade stor betydelse för patientens fortsatta leverne. I 

granskningen av vilka datainsamlingsmetoder så var det olika slags intervjuer och 

frågeformulär som användes. En kombination av både intervjuer och formulär förekom 

också. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan 

använder till unga patienter som drabbats av hjärtstopp. Det huvudsakliga resultatet 

baserades på omvårdnadsforskning samt litteratur för att få överblick över de material 

som har forskats fram i denna studie. Tillsammans presenterades artiklarna för att ge en 

tydlig förklaring till området av de professionella omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan 

använde sig av. 

 

4.2.1 Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder 

 

4.2.2 Medicinsk behandling  

Sanson, et al. (2015) hade studerat vikten av snabb HLR med en eventuell efterföljande 

defibrillering gentemot patientens chanser till god överlevnad. Detta förespråkade även 

Je et al. (2014) och poängterade att det var viktigt att försöka få igång hjärtat igen så 

snabbt som möjligt innan det blev för stora skador i hjärtmuskulaturen samt att det 

kunde bli neurologiska skador om hjärnan var utan syre under allt för lång tid. Je, et al. 

(2014) poängterade även vikten av att sjuksköterskan var uppdaterad med 
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evidensbaserad kunskap vad gäller HLR så att sjuksköterskan i ett akut skede vet vad 

som ska göras och hur. Vilket även styrks av Goodarzi et al. (2014) som hade analyserat 

detta och kommit fram till att ökad vårdrelaterad kunskap skulle leda till att hälso- och 

sjukvården blev framgångsrika i utförandet av HLR. Hade sjuksköterskan täta och 

regelbundna övningar om traumafall, kunde patientens chanser till överlevnad efter att 

ha drabbats av hjärtstopp öka.  Författarna till denna litteraturstudie upptäckte i och med 

detta att HLR var en viktig del gentemot patientens chanser till överlevnad. Främst med 

tanke på att HLR var det första som påbörjades i väntan på att läkaren skulle anlända till 

avdelningen eller att ambulansen skulle komma till olycksplatsen med en defibrillator 

som eventuellt kunde få hjärtat att börja slå igen. 

  

Rubertsson (2007) förklarade att efter patienten hade hunnit återhämta sin 

blodcirkulation efter ett hjärtstopp så vårdades patienten på en intensivvårdsavdelning, 

där eventuell behandling med hypotermi skedde samt att patienten hölls under uppsikt 

av sjuksköterskan med hjälp av regelbundna kontroller av patientens vitala parametrar 

under minst 48 timmar. Detta var även något Kowalik et al. (2014) framkom med i sin 

studie, resultatet påvisade att de som hade behandlats med hypotermi hade större 

chanser till god överlevnad och ett snabbare återgående till ett normalt liv. Författarna 

till denna litteraturstudie hade i och med detta insett att hypotermi var en viktig 

behandling som påverkade patienternas återhämtning samt framtida leverne.  

 

Chua, et al.(2013) analyserade hur viktigt det var med täta kontroller och uppsikt över 

patientens vitala parametrar samt sjuksköterskans användande av den kliniska blicken. 

Collins och Vawdrey (2012) hade analyserat samma sak men poängterade vikten av att 

sjuksköterskan använde sig av sin kliniska blick. Collins och Vawdrey (2012) 

poängterade även att sjuksköterskans kunskaper om vilka omvårdnadsåtgärder som 

kunde krävas för varje specifik individ var väldigt viktigt för att öka patienternas 

chanser till överlevnad och god livskvalitet. Författarna till denna litteraturstudie håller 

med i vad Collins och Vawdrey (2012) ansåg gällande den kliniska blicken, just för att i 

tid upptäcka eventuella förändringar i patientens beteende. I detta fall kunde det visa sig 

avgörande för patientens fortsatta överlevnad. Författarna till denna litteraturstudie 

håller även med i det Chua, et al. (2013) ansåg i sin studie om god kontroll över vitala 

parametrar för att även med dessa upptäcka eventuella försämringar. Författarna till 

litteraturstudien hade i och med dessa två studier insett hur pass viktigt det var att lära 
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sig att använda sin kliniska blick då den kunde ha stor betydelse för akut sjuka patienter, 

både under den mest akuta fasen men även senare för att kunna ge patienten rätt verktyg 

att jobba med för att öka chanserna till god återhämtning och återgående till ett gott 

vardagligt liv.  

 

Kitamura, et al. (2014) hade med sin studie kommit fram till att unga patienter hade 

bättre läkningsförmåga än vad äldre patienter hade. Vilket dels kunde bero på att unga 

patienter oftare kände att de hade mer saker att uträtta i livet och på grund av detta så 

kämpade unga patienter mer för att kunna återgå till ett normalt liv, till jobb och till 

fritidsaktiviteter efter att ha drabbats av hjärtstopp. Medans äldre patienter eventuellt 

kände att de var klara med sitt liv och att de inte hade något mer att ge och då kämpade 

de inte lika mycket. Äldre patienter kunde även ha haft kontakt med fler skadliga 

kemikalier som kunde ha påverkan på hjärtat och att detta då kunde vara orsaken till att 

läkningsförmågan på äldre patienter var sämre gentemot för unga patienter som kanske 

inte har hunnit utsatts för lika mycket skadliga kemikalier under samma tidsförlopp 

 

4.2.3 Stöd, information samt undervisning  

 

Enligt Henderson (1982) skulle sjuksköterskan ha kunskap och förståelse till varje 

människas behov av vård genom att visa närvaro vid rädslor och funderingar, vara 

stödjande och ha känsla för förståelse vilket skapade förtroende och trygghet. Henriksen 

och Vetlesen (2001) menade att i sjuksköterskans arbetsuppgifter ingår kännedom av 

olika omvårdnadsåtgärder som krävs för varje individ för att uppnå god hälsa. En god 

vårdrelation bygger på delaktighet vid ett gott samarbete genom att vara närvarande, 

engagerad, ha tid samt lyssna på patienten ur etiskt perspektiv. Moulaert, et al. (2011) 

och Moulaert et al. (2015) beskrev i sin studie att stöd från sjuksköterskan och 

motivation är stärkande till återhämtning av hälsa, patienten lärde sig att hantera känslor 

och lidande. Genom hälsoundervisning av olika livsråd och allmän översikt av livsråd 

resulterade det i att patienten hade bättre livskvalitet på längre sikt då det minskade 

risken att drabbas av psykisk åkomma. Steg för steg kunde patienten återgå till normalt 

vardagsliv.  Detta visade sig att det påverkade patienternas framtida levnadsår till bättre 

livskvalitet och längre levnad efter utskrivning från sjukhuset och det var även något 

Linder, et al. (2014) hade kommit fram till i sin studie som även den handlade om 

vilken betydelse stöd från sjuksköterskan och motivation hade för patienternas fortsatta 
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överlevnad.  Henderson (1982) poängterade även hur viktigt det var att hjälpa 

patienterna att lära. Vad gäller sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder till en patient som 

drabbats av hjärtstopp kunde det handla om att förändra patientens livsstil, lära 

patienten att hitta vägar och strategier till att hantera sin nya livsstil eller att hantera den 

nya situationen som kunde ha uppstått efter det faktum att patienten hade överlevt ett 

hjärtstopp. Omvårdnadsåtgärder relaterat till stöd och motivation innebar stort fokus på 

hur patienten fortsatta levnadstid förblev.  

 

Både Deasy, et al.(2013), Lundgren-Nilsson, et al. (2005) och Smith, et al.(2015) hade 

genomfört studier med fokus på livskvalitet efter ett hjärtstopp. Deasy, et al. (2013) 

deltagare uppgav att de hade en bra livskvalitet överlag efter hjärtstopp men att många 

av deltagarna hade besvär med ångest.  Lundgren-Nilsson, et al. (2005) drog slutsatsen 

av sin studie att livskvaliteten hos patienterna var låg efter att ha överlevt ett hjärtstopp 

men att den gradvis kunde öka desto längre tid som gick, majoriteten av deltagarna hade 

efter en tid besvär med sömnen. Smith, et al. (2015) deltagare uppgav att livskvaliteten 

var väldigt bra efter att ha överlevt ett hjärtstopp. Författarna till aktuell litteraturstudie 

uppmärksammade med dessa tre studier att psykosociala besvär var något som kan vara 

vanligt förekommande men att dessa kan uppkomma på grund av rädsla av att drabbas 

av hjärtstopp igen. Det kunde även bero på att patienterna, en tid efter hjärtstoppet och 

när allt runt omkring lugnat ner sig, hade ställts inför det faktum att de faktiskt hade 

drabbats av och överlevt ett hjärtstopp och därmed även fått en andra chans i livet. 

Klemenc-Ketis (2013) hade med sin studie kommit fram till att de patienter som hade 

drabbats av hjärtstopp utanför sjukhuset hade högre livskvalitet efter att ha drabbats av 

hjärtstopp än vad de hade innan detta hände och att de uppskattade sitt liv ett annat sätt 

än tidigare. Deltagarna i samtliga fyra studier poängterade vikten av att få ett bra stöd av 

sjuksköterskan, att få information om vad det är som har hänt och vilka eventuella 

livsstilsförändringar ett hjärtstopp kan medföra. 

  

Spearpoint (2008) hade liksom andra studier belyst vikten av sjuksköterskans 

omvårdnadsåtgärder till patientens återhämtningsprocess där framgångsrika och 

förebyggande insatser hade analyserats och resulterat i att stödjande samt motiverade 

insatser stärkte patientens framtida upplevelser.  
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4.3 Metodologisk resultatdiskussion 

Det som var utmärkande för en artikel med en kvalitativ design var att de bestod av 

bland annat intervjuer och observationer. Medans det som var utmärkande för en artikel 

med kvantitativ design var att den främsta datainsamlingsmetoden var formulär av olika 

slag. 

4.3.1 Kvalitativ metod 

Fyra av de elva artiklarna hade en kvalitativ metod med olika sorters intervjuer.  

Enskilda semistrukturerade intervjuer, som spelades in och transkriberades samt pågick 

under 45-60 minuter var något som Chua, et al. (2013) valde medans Lundgren-Nilsson, 

et al. (2005) använde enskilda intervjuer tillsammans med deltagarna, även dessa 

transkriberades. Polit och Beck (2012) förklarar att det kan vara bra att använda en 

bandspelare under intervjuer för att på så sätt inte tappa koncentrationen och missa 

viktig information. Det kunde även vara bra att låta deltagarna i studierna ta del av det 

transkriberade materialet för att få en chans att förklara eventuella frågor eller försvara 

sig. Detta för att även minska risken för feltolkningar. Smith, et al. (2015) använde både 

telefonintervjuer och djupintervjuer. Telefonintervjuerna var mer övergripande om hur 

deltagarna upplevde sin hälsa medans djupintervjuerna genomfördes av specifika 

forskare och dessa intervjuer genomfördes på en central plats, framgår inte vilket plats 

intervjuerna genomfördes på men det kan till exempel vara på ett café eller liknande. 

Detta kunde ses som en nackdel på grund av att deltagarna kanske inte vågade berätta 

allt de hade velat berätta av rädsla för att någon utomstående skulle höra. Polit och Beck 

(2012) poängterade att det var viktigt att intervjuerna skedde på en plats där deltagarna 

kunde känna trygghet på för att ge dem en chans våga prata om sina behov, känslor eller 

liknande. Spearpoint (2008) intervjuade personalen på ett sjukhus. Detta anser 

författarna till föreliggande litteraturstudie kan ses som både en för- och nackdel. 

Fördelen med att utföra det på arbetsplatsen kunde vara att personalen kände trygghet 

och vågade berätta om erfarenheter och upplevelser. Nackdelen med att utföra den på 

arbetsplatsen kan vara att personalen skulle bli stressad om denne var tvungen att gå 

ifrån arbetsplatsen en stund för att genomföra intervjun så att det inte blev så avslappnat 

som det var förväntat. 

4.3.2 Kvantitativ metod 

Fyra artiklar hade kvantitativ metod med olika frågeformulär. Kitamura, et al. (2014) 

hade valt prospektiv datainsamling, de samlade in data genom att dokumentera och 
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analysera bland annat patienternas ålder, kön och dokumenterade 

hjärtrytmsmarkeringar. Moulaert, et al. (2011) använde frågeformulär men närmare än 

så gick inte författarna till artikeln in på hur själva datainsamlingen hade gått till. 

Moulaert, et al. (2015) delade in sina studiedeltagare i två grupper, en randomiserad och 

en kontrollerad men inte heller dem gick vidare in på hur de hade använt informationen. 

Polit och Beck (2012) beskrev att trovärdigheten var låg på de artiklar där det inte 

tydligt framgick vilken datainsamlingsmetod som använts eller hur författarna har gått 

tillväga för att analysera den data som har samlats in. Men författarna till denna 

litteraturstudie valde att använda dessa artiklar ändå på grund av att innehållet i de båda 

artiklarna svarade bra på litteraturstudiens valda syfte och frågeställning nummer 1. 

Sanson, et al.(2015) hade samlat in data från EMS (analys av akutsjukvården) som 

automatiskt registrerar samtal, i detta fall vad gällde ambulanstransporterna från 

sjukhuset, till patienten och tillbaka till sjukhuset igen. Detta gjordes för att undersöka 

om åktiden i ambulansen var avgörande för patienternas överlevnad eller fortsatta 

levande.  

4.3.3 Mixad metod 

Tre artiklar hade en mixad metod. Deasy, et al. (2013) använde frågeformulär som 

genomfördes via telefon. Dessa gick ut på att intervjua patienterna om åtta olika fysiska 

och psykiska funktioner. Klemenc-Ketis (2013) hade både telefonintervjuer och enkäter 

som deltagarna skulle fylla i och svara på ett antal frågor. I den första enkäten skulle det 

svaras på 16 frågor och den andra enkäten hade 42 frågor som skulle besvaras. Polit och 

Beck (2012) anser att enkäter kunde vara svåra att analysera på ett sådant sätt att det 

skulle vara tillförlitligt i studien. Detta för att deltagarna kunde svara på ett annorlunda 

sätt än vad det var meningen från början. Kowalik et al. (2014) använde sig först av 

telefonintervjuer, främst för att rekrytera deltagare. Efter det att telefonintervjuerna var 

genomförda så använde de sig av frågeformulär som skickades hem med post och som 

deltagarna sedan skickade tillbaka.  

4.4 Metoddiskussion 

Författarna till denna studie började söka studier om patienter som hade drabbats av 

hjärtstopp och var under 35 år samt artiklar publicerade mellan år 2010-2015. Snabbt 

insåg författarna att det inte fanns tillräckligt med studier. Urvalet utvidgades till 
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patienter under 45 år och artiklar publicerade mellan år 2005-2015, trots att patienternas 

ålder utökades så hittade författarna inte tillräckligt med artiklar för att kunna slutföra 

litteraturstudien. Patienternas ålder utökades ytterligare, till under 50 år då det fanns mer 

forskning relaterat till denna åldersgrupp. Detta kunde ses som en styrka eftersom 

litteraturstudien speglade bredare forskning av ämnet.  Studiens sökningar genomfördes 

i två databaser för att få variation i sökningen och belysa alla områden inom ämnet till 

författarnas valda syfte och gav bra utbud av det som behövdes. Det upptäcktes snabbt 

att det fanns mycket forskat kring hjärtstopp men det var svårt att hitta artiklar som 

passade in till litteraturstudiens valda syfte då det handlade om unga patienter, 

hjärtstopp och omvårdnadsåtgärder i kombination. Vilket gjorde att ett flertal artiklar 

exkluderades då det inte passade in till litteraturstudiens valda inklusionskriterier eller 

svarade på frågeställningen och syftet. 

För att hitta sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder till unga patienter som hade överlevt 

ett hjärtstopp använde författarna många sökord i sökprocessen i olika former för att få 

ut bästa möjliga resultat. Sökord som, nursing measures, nursing care samt nursing 

care AND cardiac arrest användes i olika kombinationer för att hitta mer specifika 

artiklar till ämnet. Viktiga delar som speglade författarnas syfte dokumenterades på två 

olika färgade papper och delades upp i kategorier för att enkelt lägga ihop artiklar som 

var likartade samt de som var helt olika. Resultatet av denna studie kunde då redovisas i 

olika kategorier där författarna belyser varje omvårdnadsåtgärd i underrubriker. Från en 

början hittade författarna många olika artiklar som var användbart forskningsresultat till 

denna studie. När det studerades noggrant i urvalsprocessen exkluderades många då de 

inte stämde överens med det valda syftet. Många av artiklarna studerades på äldre 

personer, vilket författarna till denna studie hade som exklusionskriterie. En av de valda 

artiklarna hade ett ålderspann på 18-78 år men författarna till aktuell litteraturstudie 

valde att ta med artikeln på grund av att fokus var på studiedeltagare mellan 18-50 år 

vilket då svarade mot aktuell litteraturstudies inklusionskriterier. 

En svaghet hos författarna var att de inte behärskade det engelska språket till fullo. 

Detta kunde leda till nyanser i språket som gick förlorade vid översättningen. Det 

krävdes mycket tid för författarna att studera de olika artiklarna grundligt. Genom att 

författarna insåg att det skulle ta tid att få fram användbara forskningsresultat delades 

artikelgranskningen upp för att spara tid.  
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Genom god kommunikation och delaktighet har detta styrkt författarnas samarbete, 

genom att hela tiden redovisa material som hittades och som stämde överens med syfte 

och frågeställningar. Gemensamt intresse av valt ämne främjade författarnas motivation 

och gav bästa möjliga energi till arbetet.             

5. Klinisk implikation – förslag till fortsatt forskning 

I denna litteraturstudie framkom betydelsen av vad sjuksköterskans olika 

omvårdnadsåtgärder hade i förhållande till patientens chanser till överlevnad samt 

fortsatta chanser till ett gott liv efter att ha överlevt ett hjärtstopp. Författarna till denna 

litteraturstudie ansåg att det krävdes mer forskning relaterat till detta då det hade visat 

sig bli allt vanligare att unga patienter drabbas av hjärtstopp. Att det var just unga 

patienter som drabbas av hjärtstopp kunde för sjuksköterskan vara svår att hantera, då 

det kunde vara en patient i sjuksköterskans ålder som drabbats. Detta kunde då ses som 

en extra utmaning för sjuksköterskan. Författarna till denna litteraturstudie ansåg att det 

krävdes mer forskning relaterat till vilka omvårdnadsåtgärder som kunde vara bra för 

sjuksköterskan att använda sig av för att på ett bra sätt kunna stödja patienten till ett bra 

liv efter att patienterna hade blivit utskrivna från sjukhuset. Men i och med att varje 

patient är en egen, unik, individ insåg författarna till litteraturstudien att det kunde vara 

svårt att göra en specifik forskning relaterat till detta men att det kunde göras en studie 

om vilka av sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder som hade visat sig ha bäst effekt för 

att stötta och hjälpa patienten till ett gott liv.  

6. Slutsats 

Litteraturöversikten gav en god bild av att i den kliniska verksamheten där 

sjuksköterskan arbetade nära patienterna bidrog till ökad förståelse för varje individ. Det 

framkom hur viktig tidig HLR och defibrillering var, inte bara för patientens chans till 

överlevnad utan även för att minska risken för kognitiva förändringar.  Något annat som 

framkom var hur viktig sjuksköterskans kliniska blick samt undersökandet av patientens 

vitala parametrar är för att så snabbt som möjligt hinna se om patienten försämras, inte 

bara under det akuta skedet utan även senare.  Som sjuksköterska bör man med eget 

sinne ha kunskap och förståelse till vad varje individ behöver för typ av vård. Ett gott 

samarbete mellan sjuksköterskan och patienten kunde skapa gott förtroende till 

sjukvården. Genom att vara ansvarsfull, närvarande, engagerad, stödjande, motiverande 

samt ha ett etiskt perspektiv och ansvar för god delaktighet får patienterna goda 
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omvårdnadsåtgärder till fullo och lär sig hantera både lidande och känslor. Chanserna 

till bättre livskvalitet främjas av goda omvårdnadsåtgärder.  
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Bilaga 1 

Tabell 2: redovisar frågeställning 1  

 

 

Författare Syfte Resultat 

Chua, Mackey, Ng och Liaw Undersöka sjuksköterskans 

upplevelser i arbetet med 

försämrade patienter i pre-

hjärtstilleståndsituationer 

Genom att övervaka patienternas vitala 

parametrar ledde det till att snabbt upptäcka 

eventuella försämringar för att sätta in rätt 

behandling i tid och därmed öka chanser till 

överlevnad ytterligare. 

Deasy, Bray, Smith, Harriss, Bernard och 

Cameron.  

Bedöma unga patienters 

livskvalitet och funktionella 

resultat efter att ha överlevt ett 

hjärtstopp utanför sjukhuset.  

Resultatet visade att av de 56 unga patienter 

som valt att delta i studien så kunde 32  

återvända till arbetet. Av  dessa 32 kunde 22 

ha samma arbete som de hade innan 

hjärtstoppet.  De allra flesta uppgav att de 

inte hade några fysiska problem såsom 

smärta eller obehag men däremot hade de 

problem med måttlig eller svår ångest.  

Kitamura, Kiyoharas, Sakai, Iwami, 

Nishiyama, Kajino, Nishiuchi, Hayashi, 

Katayama, Yoshiya, Shimazu. 

Utvärdera epidemiologiska 

egenskaper efter ett utanför 

sjukhus-hjärtstillestånd genom 

icke-kardiell orsak. 

Resulatet visade att en månads överlevnad 

efter out-of-hospital hjärtstopp av icke-

kardiellt ursprung var dåligt och trenden för 

överlevnad förbättrades inte från år till år 

under studieperioden. Alla överlevande 

följdes upp under en månad efter händelsen 

av akutvårdspersonal.  Neurologiska utfall 

bestämdes av den läkare som hade ansvar för 

patienten och sjuksköterskan hade som 

ansvar att stötta patienten i vardagen. 

Klemenc-Ketis  Undersöka livsförändringar hos 

patienter som överlevt ett 

hjärtstopp utanför sjukhuset, 

främst inriktat på nära-döden-

upplevelser (NDU).  

Resultatet av studien visade att patienter som 

har vart med om en NDU hade högre 

livskvalitet efter det att de hade överlevt ett 

hjärtstopp än vad de hade innan. Patienterna 

kände att det fanns en mening med livet och 

uppskattade sig själv och andra på ett annat 

sätt än tidigare.  

Kowalik, Szczerba, Koltowski, Grabowski, 

Chojnacka, Golecki, Holubek, Oploski. 

Fastställa långsikta neurologiska 

och psykisk status hos 

hjärtstoppsöverlevande som 

antingen har fått eller inte fått 

hypotermisk behandling 

11 av 16 unga patienter som hade haft 

hypotermisk behandling hade inget 

funktionshinder.  Medans de som inte hade 

fått hypotermisk behandling hade svårare att 

få vardagslivet att fungera. 
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Lundgren-Nilsson, Rosén, Hofgren, 

Stibrant Sunnerhagen 

Bedöma kognitiv funktion, 

aktiviteter i det dagliga livet och 

livssituation i upp till ett år efter 

hjärtstillestånd. 

Resulatet visade att de unga patienternas 

livskvalitet var låg till en början men ökades 

allt eftersom, det var främst dålig sömn och 

känslor som de ansåg var besvärande. 

Moulaert, Wade, Van Heugten, Bakx, 

Gorgels, De Krom, Heuts och Verbunt. 

Att beskriva hur ett tidigt 

ingripande för överlevande av 

hjärtstillestånd och dess 

vårdgivare kan påverka. 

Genom att hjälpa patienten till 

självförvaltning, hitta specifika 

copingstrategier, undervisning och 

hälsoundervisning resulterade detta 

ingripande till en minskad risk för 

kardiovaskulär mortalitet och depressiva och 

andra psykiatriska besvär två år efter att 

patienterna hade överlevt ett hjärtstopp. 

Moulaert, Van Heugten, Winkens, Bakx, de 

Krom, Gorgels, Wade och Verbunt 

Undersöka effektiviteten 

gällande hur omvårdnadsåtgärder 

kan ge information, stöd och 

främja självförvaltning hos 

överlevande från ett 

hjärtstillestånd. 

De patienter som överlevt ett hjärtstopp var i 

behov av att få tydlig information om vad 

det är som har hänt för att lättare kunna 

bearbeta det som hänt. Patienterna ansåg 

även att det var viktigt att sjuksköterskan 

visade att hon fanns där som stöd och att 

patienterna kände att de kunde prata med 

sjuksköterskan om ´vad som har hänt och 

vad som kan komma att hända i framtiden. 

Sanson, Verduno, Zambon, Trevi, Caggegi, 

Bartolome och Antonaglia 

 

Identifiera de improvabla 

faktorerna i akutsjukvården och 

utanför-sjukhuset-hjärtstillestånd 

genom beskrivning, analys av 

förekomst, förvaltning och utfall. 

Av 678 out-of-hospital hjärtstopp 

genomgick 142 HLR. 34 HLR patienter 

överlevde varav 11 utan några kognitiva 

försämringar.  Kvaliteten av HLR och tidig 

användande defibrillator visade sig vara 

kärnan för patientens chanser för 

överlevnad. 

Smith, Andrew, Lijovic, Nehme, Bernard  Beskriva livskvaliteten hos 

överlevande patienter av out-of-

hospital hjärtstopp efter 1 år. 

Resultatet visade att över en tredjedel av de 

som drabbats av hjärtstopp inte hade några 

besvär med smärta, ångest eller rörlighet. De 

överlevande uttryckte att de hade högre 

livskvalitet ett år efter hjärtstopp än vad de 

hade innan och att de hade fått bra stöd och 

hjälp av sjuksköterskan till att få fram de 

verktyg som behövdes för att få ett bra liv 

efter hjärtstoppet.  

Spearpoint  Beskriva omvårdnadsåtgärder 

och förståelser hur patienter 

upplever ett hjärtstopp  

Sjuksköterskan är ofta de första att 

identifiera och reagera på patienter som är 

kritiskt sjuka. Då krävs lämpliga kunskaper 
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och färdigheter samt förmåga att utöva dessa 

färdigheter. Sjuksköterskan blir allt mer 

involverad i akuta situationer, efter goda 

återupplivningsförsök krävs fördjupade 

omvårdnadsåtgärder som får patienterna till 

livslust.  
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Bilaga 2  

 

Tabell 3: Redovisar frågeställning 2  

 

 

Författare Titel/metod Unders. 

grupp 

Datainsamlin

gsmetod 

Dataanalys 

metod 

Chua, Mackey, Ng, Liaw  

(2013) 

Front line nurses’ experiences 

with deteriorating ward 

patients: a qualitative study. 

Kvalitativ metod 

Sjuksköterskor 

med minst 1 

års erfarenhet i 

yrket 

Enskilda 

intervjuer, 

halvstrukturerad 

intervjuguide. 

Ljudinspelningar som 

transkriberades ordagrant. 

Deasy, Bray, Smith, 

Harriss, Bernard & 

Cameron  

(2013)  

Functional outcomes and 

quality of life of young adults 

who survive out-of-hospital 

cardiac arrest  

Kvantitativ metod 

Patienter som 

överlevt out-

of-hospital 

hjärtstopp.  

Frågeformulär 

som genomfördes 

via telefon.  

T-test, mann-whitney u test.  

Kitamura, Kiyoharas, 

Sakai, Iwami, Nishiyama, 

Kajino, Nishiuchi, 

Hayashi, Katayama, 

Yoshiya, Shimazu. 

(2014) 

Epidemiology and outcome of 

adult out-of-hospital cardiac 

arrest of non-cardiac origin in 

Osaka: a population-based 

study 

Kvantitativ metod 

14164 vuxna 

patienter I 

ålder  >20 år 

med OHCAs. 

Prospektiv 

datainsamling., 

data samlades in 

efter rapportering 

av hjärtstopp. 

HLR,defibrillerin

g, tiden in till 

akutmottagningen 

granskades och 

kontrollerades.   

t-test 

Klemenc-Ketis  Life changes in patients after 

out-of-hospital cardiac arrest: 

37 patienter 

som överlevt 

Telefonintervjuer, 

enkäter  

Mann-Whitney test. 

Cronbachs alpha. 
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(2013)  the effect of near-death 

experiences. 

Mixad  metod 

hjärtstopp 

utanför 

sjukhuset. 

Kowalik, Szczerba, 

Koltowski, Grabowski, 

Chojnacka, Golecki, 

Holubek, Oploski 

 

(2014) 

Cardiac arrest survivors 

treated with or without mild 

therapeutic hypothermia: 

performance status and quality 

of life assessment 

Mixad metod 

28 patienter 

som överlevt 

hjärtstopp. 

Delades in i 2 

grupper, de 

med 

terapeutisk 

hypotermi 

behandling 

och de utan. 

Telefonintervjuer, 

frågeformulär via 

post.   

T-test, U mann-whitney test, 

spearmans Rho, chi-två-test. 

Lundgren- Nilsson, Rosén,  

Hofgren, Stibrant 

Sunnerhagen  

 

(2005) 

The first year after successful 

cardiac resuscitation: function, 

activity, participation and 

quality of life 

Kvantitaiv metod 

Patienter 

mellan 18-75 

år som 

överlevt 

hjärtstopp 

Intervjuer. Framgår inte 

Moulaert, Wade, Van 

Heugten, Bakx, Gorgels, 

De Krom, Heuts och 

Verbunt. (2011) 

”Stand still….And move on”: 

A new early intervention 

service for caregivers: 

rantinale and description of 

the intervention. 

  

Kvalitativ metod 

97 patienter 

mellan 18-50 

år.  

Utvärderingsform

ulär av hur 

patienten 

uppfattade 

sjuksköterskans 

stöd och hjälp 

efter att ha 

drabbats av 

hjärtstopp. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Moulaert, Van Heugten, 

Winkens, Bakx, de Krom, 

Gorgels, Wade och 

Verbunt 

 

(2015) 

Early neurological focused 

follow-up after cardiac arrest 

improves the quality of life in 

a year: a randomized 

controlled trial 

 

Kvalitativ metod 

Patienter från 

kransvårdsenh

eter och 

intensivvårdse

nheter på 5 

sjukhus i 

Nederländerna 

mellan april 

2007 och 

december 

2010 

Deltagarna 

delades in 2 

grupper, 

påverkansgrupp 

eller 

kontrollgrupp. 

Mulitrandomiserad 

randomiserad kontrollerad 

studie 

Sanson, Verduno, 

Zambon, Trevi, Caggegi, 

Bartolomeo, Antonaglia 

 

(2015) 

Emergency medical service 

treated out-of-hospital cardiac 

arrest: Identification of weak 

links in the chain-of-survival 

through an epidemiological 

Patienter som 

behandlats  

med EMS 

mellan 1 

januari – 31 

december 

2011  i Italien. 

Datoriserat EMS 

system 

Fishers exacta test, t-test. 

Variansanalys (ANOVA). 
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study 

 

Kvalitativ metod 

Smith, Andrew, Lijovic, 

Nehme, Bernard  

(2015) 

Quality of life and functional 

outcomes 12 months after out-

of-hospital cardiac arrest  

Kvantitativ metod 

Vuxna som 

överlevt 

hjärtstopp 

mellan 2010 

och 2012 

Telefonintervjuer, 

sedan djupare 

intervjuer av en 

forskare 

T-test, mann-whitney u-test,  

Spearpoint 

(2008) 

Resuscitating patients who 

have a cardiac arrest in 

hospital 

Kvalitativ metod 

Patienter som 

överlevt ett 

hjärtstopp inne 

på sjukhus. 

Sjuksköterskor

nas roll under 

och efter ett 

hjärtstopp 

Studerade lagar 

av prioritering, 

hantering och 

åtgärder vid 

hjärtstopp 

Intervjuer och 

frågeställning till 

personal. 

Framkom inte. 
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