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Abstrakt 

Bakgrund: Varje år drabbas cirka 10 000 personer av hjärtstopp i Sverige och av dessa 

överlever endast 500 personer. Ett hjärtstopp är en traumatisk upplevelse som kan 

medföra såväl fysiska som psykiska konsekvenser för individen. 

Syfte: Att belysa patienters erfarenheter av livet efter ett hjärtstopp. 

Metod: Systematisk litteraturstudie med artiklar funna i databaserna PubMed, Cinahl 

och PsycINFO. Artiklarna kvalitetsgranskades och analyserades utifrån en deduktiv 

metod med utgångspunkt i den teoretiska referensramen KASAM som står för känsla av 

sammanhang. 

Resultat: Med utgångspunkt i KASAM har resultatet beskrivits utifrån de tre 

kategorierna; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. När patienten vaknar upp 

efter ett hjärtstopp är det vanligt att de inte har någon insikt i vad som inträffat. En stor 

andel av patienterna upplevde rädsla och ångest för att återigen drabbas av ett 

hjärtstopp. Omprioritering och ett nytt sätt att se på livet och dess mening var vanligt 

förekommande. 

Slutsats: Stödet från såväl vårdpersonal, anhöriga och andra patienter som erfarit 

liknande upplevelser visade sig vara av stor betydelse för att kunna komma tillbaka till 

en, för patienten fungerande vardag och få en känsla av sammanhang efter hjärtstoppet. 

Känslan av sammanhang skapar mening i livet vilket resulterar i livskvalité. Därmed 

drar vi slutsatsen att patientens egna erfarenheter kan bidra till en bättre 

rehabiliteringsprocess. 
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1 Inledning 

Varje år drabbas omkring 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp i Sverige. Cirka 4 000 

patienter får påbörjad behandling varav endast 500 personer överlever. Kunskapen om 

hjärtstopp har ökat markant under de senaste åren, bland annat genom utbildningar i 

basal hjärt- och lungräddning, informationsinsatser, och placering av defibrillatorer på 

offentliga platser. Det väldigt svårt att på förhand uttala sig om vilka som kan komma 

att drabbas av hjärtstopp, hjärtinfarkt är en av de vanligaste bakomliggande orsakerna 

till hjärtstopp (Hjärt-Lungfonden, 2012). 

 

Då vi med stor sannolikhet, i vår kommande yrkesroll, kommer att möta patienter som 

drabbas eller har drabbats av hjärtstopp, upplevde vi att detta var ett ämne som vi ville 

fördjupa oss i. När vi läste en valbar kurs fick vi praktisera på akutmottagningen i 

Kalmar och en av oss var med när en patient inkom med hjärtstopp. Denna händelse 

skapade en stor nyfikenhet och intresse för patientens erfarenheter av situationen. 

 

Inför litteraturstudien diskuterade och reflekterade vi över hur de som har överlevt ett 

hjärtstopp har upplevt vägen tillbaka till en fungerande vardag och om de upplever att 

de fått tillräckligt med hjälp och stöd i sin rehabiliteringsprocess. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Hjärtstopp 

Vid ett hjärtstopp avstannar hjärtats pumpförmåga, blodflödet i kranskärlen sjunker 

avsevärt och efter ett par minuter avstannar blodflödet helt. När detta sker blir patienten 

medvetslös inom 10–20 sekunder då kroppen inte får det syrerika blod den behöver. 

Den vanligaste orsaken till plötsligt hjärtstopp är någon form av bakomliggande 

hjärtsjukdom ofta hjärtinfarkt, men hjärtstopp kan också uppkomma vid syrebrist, efter 

exempelvis drunkning eller kvävning. När blodcirkulationen avstannar uppstår 

bestående hjärnskador redan efter fyra till fem minuter. En person som drabbas av ett 

hjärtstopp bör omgående få behandling, denna behandling består av hjärt-och 

lungräddning i form av bröstkompressioner och andningshjälp. Tidig defibrillering är av 

yttersta vikt för att patienten ska ha ökad möjligheten att överleva. Andra nödvändiga 

behandlingar i den akuta fasen kan vara syretillförsel och läkemedel (Larsson & 

Rubertsson, 2012). 



 

För att fler patienter ska ha större chans att överleva hjärtstopp oavsett om det sker i 

eller utanför sjukhuskontext har det i Sverige de senaste 30 åren pågått ett brett arbete 

gällande utbildningar inom hjärt- och lungräddning. Idag finns det omkring tre miljoner 

personer som är utbildade inom hjärt- och lungräddning. Dessa insatser har bidragit till 

ökad överlevnad efter ett hjärtstopp. Innan dessa utbildningsinsatser påbörjades var 

kunskapen utanför sjukhus tämligen begränsad.  Socialstyrelsen har ett register över 

hjärtstopp och där inkluderas alla hjärtstopp som skett både i och utanför 

sjukhuskontext. Alla patienter oavsett ålder finns med i registret med undantag för de 

tillfällen där ambulanspersonal ser tydliga dödstecken redan vid ankomst. Syftet med 

detta register är att kunna sammanställa tidsförlopp, effekt på behandling och 

överlevnad för att kunna förbättra behandlingen vid hjärtstopp för att fler patienter ska 

kunna överleva (Socialstyrelsen, u.å). 

 

2.2 Traumatisk upplevelse 

En traumatisk upplevelse är något som kan hota hela patientens livsvärld. Det är en 

oväntad händelse som antingen drabbar patienten själv eller någon närstående. Denna 

händelse kan påverka patienten både fysiskt och psykiskt och leda till stress, depression 

och ångest. Alla patienter reagerar olika på en traumatisk upplevelse och i direkt 

anslutning till det inträffade och den närmsta tiden efter kan patienten uppleva rädsla, 

ledsamhet, skuldkänslor eller ilska. Vissa patienter återhämtar sig snabbt med hjälp av 

stöd från närstående medan andra kan utvecklar psykiska problem och behöver längre 

behandling och stöd från sjukvården (Phoenix Australia, 2017). 

 

När en person drabbas av en traumatisk upplevelse påverkar det jaget. Jaget är en 

persons psykiska identitet som är både medveten och undermedveten. Dessa två delarna 

bör ha en stabil balans för att en person ska vara psykisk stabil. När något plötsligt 

inträffar och jaget påverkas kan detta leda till negativ påverkan i form av känslor av 

tomhet, ångest och störningar av verklighetsuppfattningen. Personen har svårt att 

uppfatta vad som händer i nära anslutning till händelsen vilket kan leda till isolering och 

förnekande av det inträffade (Malmsten, 2000).  

 

När något oväntat inträffar i en människas liv hotas det existentiella varandet och en 

osäkerhet gentemot den egna kroppen kan uppstå. Denna osäkerhet inför livet kan 



påverka personen både psykiskt och fysiskt. En existentiell omvärdering av livet sker 

och det som tidigare var en självklarhet blir förändrat. Det som tidigare upplevdes 

viktigt har inte samma mening och betydelse, vilket i förlängningen kan leda till 

osäkerhet inför livet. I denna situation är det viktigt att patienten får tillgång till 

stödinsatser. Stödet kan komma från olika håll. De nära relationerna som patienten har 

kan fungera som ett skyddsnät när hela livet ställs på sin spets. Med hjälp av närstående 

kan livslust och glädje inför livet återigen infinna sig (Kamp-Nielsen, 2010). 

 

2.3  Stöd till patienten efter hjärtstopp 

När en person drabbas av ett hjärtstopp påverkas de anhöriga ofta maka eller make på 

olika sätt, dels i den akuta händelsen, men även tiden efter utskrivning från sjukhus. 

Dougherty, Pyper och Benoliel (2004) redogör för olika svårigheter som anhöriga till 

patienter som har haft hjärtstopp kan uppleva. Bland annat nämns att irritation och 

frustration kan uppstå mellan patienten och dess anhöriga. De närstående beskriver att 

irritationen kan grunda sig i att patienten har haft svårt att minnas saker och att de fått 

lägga energi på att upprepade gånger återberätta situationen kring hjärtstoppet. 

 

Aktiviteter som patienten tidigare engagerade sig i kanske inte längre var lämpliga att 

utföra. Andra saker som framkom var att patienterna beskrev att de efter hjärtstoppet har 

haft fler existentiella tankar och funderat över hur lång tid de har kvar att leva och 

varför just de drabbats av hjärtstopp. En av slutsatserna i studien är att det vore önskvärt 

med utökad psykologisk hjälp för patienterna och även deras anhöriga. Informationen 

från sjukvården innehöll brister och hade därför förbättringspotential (Dougherty, et al., 

2004). 

 

Holm, Norekvål, Fålun och Gjengedal (2012) beskriver att flera av patienternas 

anhöriga fått sömnproblem efter att patienten har kommit hem från sjukhuset. De har 

svårt att lämna patienten ensam och håller sig vakna på natten för att lyssna på 

patientens andning. De anhöriga beskriver att de är oroliga för att deras respektive 

återigen ska drabbas av hjärtstopp. I studien framkom även önskemål från anhöriga att 

få tala med läkare eller sjuksköterska i enrum, i syfte att finna stöd, minska sin oro och 

få möjlighet att ställa frågor innan de lämnar sjukhuset. 

Stöd från vårdpersonal är också viktigt efter att en person har drabbats av ett hjärtstopp. 

Detta stöd framkommer bäst genom personcentrerad omvårdnad. Den personcentrerade 



omvårdnaden innebär att vårdpersonal och patient får ett bra samarbete som grundar sig 

i tillit och respekt. Vården ska vara ett samarbete som ibland även kan involvera 

närstående till patienten. Den personcentrerade omvårdnaden innefattar respekt för 

patientens behov, en fullgod kommunikation, fysisk bekvämlighet för patienten och 

mentalt stöd (Sherwood & Barnsteiner, 2013).  

 

2.4 Livsstilsförändringar efter hjärtstopp  

Livsstilsförändringar kan utgöra en central del i patientens rehabiliteringsprocess och 

det kan bli aktuellt att ändra på vissa delar och vanor i den vardag som individen haft 

innan hjärtstoppet. Om det finns möjligheter att identifiera faktorer i livsstilen och 

eventuella skadliga stressfaktorer ökar chanserna till ett bättre mående. Det är 

eftersträvansvärt att finna en balans i livet bland annat genom att undvika negativ stress 

så mycket som möjligt. Stress ökar utsöndringen av hormoner i kroppen, exempel på 

dessa hormon är kortisol och adrenalin. Dessa hormoner bidrar till ökad andning, 

förhöjt blodtryck och ökad hjärtfrekvens vilket leder till en ökad ansträngning av hjärtat. 

Den negativa stressen kan minska med hjälp av exempelvis motion vilket också är en 

viktig faktor i livsstilsförändring (Ericson & Ericson, 2012). 

 

2.4 Teoretisk referensram 

Känsla av sammanhang, KASAM, är ett salutogent synsätt. Enligt denna teori kan en 

individ aldrig vara hundra procent sjuk eller hundra procent frisk, utan livet är en 

ständig balans mellan hälsa och ohälsa. Det som avgör om en person uppnår hälsa är 

vilken nivå av KASAM individen själv upplever sig ha. Något annat som har betydelse 

är motståndsresurserna som existerar inom varje människa från födseln och utvecklas 

genom livserfarenhet och ålder. Motståndsresurserna används för att lättare kunna 

hantera svåra händelser (Antonovsky, 2005). 

Inom KASAM finns tre centrala grundstenar; 

 

• Begriplighet som innebär personers uppfattning och förståelse av verkligheten 

samt hur personer förstår enskilda händelser. 

• Hanterbarhet vilket speglar personers förmåga att hantera enskilda händelser. 



• Meningsfullhet som är den viktigaste av de tre grundstenarna innefattar 

individens motivering gentemot en händelse. 

 

Grundstenarna är sammanflätade och påverkar varandra ömsesidigt. En känsla av 

sammanhang kan infinna sig när alla delar är uppnådda. Om KASAM uppnås i högre 

grad har personer en större möjlighet att kunna möta svåra situationer och händelser 

(Antonovsky, 2005). 

 

Efter att en patient har överlevt ett hjärtstopp kan det vara svårt att ta sig tillbaka till 

vardagen. Om patienten har en hög nivå av KASAM finns det större chans att uppleva 

hälsa fortare jämfört med någon som har en låg nivå. Efter ett hjärtstopp kan rädsla 

uppstå hos patienten och det kan vara svårt att släppa dessa känslor. Det är viktigt att 

känslorna fångas upp och att sjukvården tar rädslan och oron på allvar. Det är väsentligt 

att patienten har redskap för att kunna återkomma till vardagen. KASAM utgör en 

grund och möjliggör att patienten enklare kan möta eventuella motgångar som kan 

uppkomma efter ett hjärtstopp samt fortare kunna återgå till vardagen (Langius-Eklöf & 

Sundberg, 2014). 

 

3 Problemformulering 

Att drabbas av ett hjärtstopp är en traumatisk upplevelse och kan medföra såväl fysiska 

som psykiska konsekvenser för individen. Det existentiella varandet är grunden för en 

persons tillvaro och inställning till livet, detta är något som byggs upp under livets gång. 

Det existentiella varandet förändras ständigt och när något traumatiskt, som ett 

hjärtstopp, inträffar kan välbefinnandet och hälsan hotas. Självkänsla, självkännedom 

och identitet kan påverkas negativt (Dahlberg & Segesten, 2010).  Det är av stor vikt att 

få till en god rehabilitering för att kunna återgå till, ett för patienten, normalt liv med en 

känsla av sammanhang. Vårdpersonalens stöd och insatser är grundläggande för att 

patientens omvårdnad och rehabilitering ska bli så lyckad som möjligt. Om stödet i 

rehabiliteringsprocessen inte fungerar optimalt riskerar patienten att få en försämrad 

eller fördröjd återgång till sin vardag. 

 

Vi anser att området bör belysas mer för att skapa en större förståelse för hur de 

patienter som upplevt ett hjärtstopp ser på sin väg tillbaka till en för dem fungerande 

vardag. Denna kunskap kan vara värdefull för vårdpersonal och även andra patienter. 



Att tillvarata patientens erfarenheter kan också bidra till ökad patientdelaktighet i 

rehabiliteringsprocessen. 

 

4 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patienters erfarenheter av livet efter ett 

hjärtstopp. 

 

5 Metod 

Vi har tillämpat systematisk litteraturstudie som metod för att svara an mot syftet. 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) innebär det att inom valt problemområde/ämne 

utföra systematisk sökning, kritiskt granska tidigare forskning och därefter 

sammanställa vetenskapliga artiklar/avhandlingar. Databassökningar utfördes i syfte att 

identifiera artiklar och avhandlingar som beskriver patienters erfarenheter av att ha 

drabbats av akut hjärtstopp. Denna metod passar studiens syfte väl eftersom syftet var 

att belysa patienters erfarenheter av livet efter ett hjärtstopp. 

 

5.1 Sökningsförfarande och urval 

I de systematiska databassökningarna använde vi oss av databaserna; Cinahl, PsycINFO 

och PubMed. Vi började med en provsökning i databaserna och använde oss av 

sökorden; cardiac arrest, experience och patient för att se vad vi fick fram i databaserna. 

Provsökningen resulterade i ett stort utbud artiklar i databaserna Cinahl och PubMed 

med över 2 000 resultat i varje. PsycINFO gav ett något mindre utbud med 80 träffar. 

Vi ansåg att detta var tillräckligt med material för att påbörja vår systematiska 

sökning.  Därefter sökte vi upp ämnesord i Mesh, Cinahl headings och Thesaurus för att 

få de mest relevanta sökorden för respektive databas. Vi avgränsade sökningen med 

att söka artiklar som var publicerade från år 2010 till 2017 vilket inte gav det resultat vi 

hade förväntat oss.  

 

Därav breddade vi sökningen till årtalet 2005 för att kunna gå igenom och se hur 

mycket forskning det funnits och inom vilket åldersspann som var mest relevant till 

syftet. Efter att ha läst igenom abstrakt på de artiklar som bedömdes som lämpliga 

gentemot vårt syfte lade vi även till peer reviewed som avgränsning, vilket innebär att 

artiklarna har blivit granskade av experter som är kunniga inom ett specifikt område och 



det säkerställer att artikeln är av god kvalitet, avgränsningen innebär också att artiklarna 

är publicerade i vetenskapliga tidskrifter men betyder inte att artiklarna är vetenskapliga 

(Friberg, 2016).  

 

På ett av våra sökord använde vi oss av en sökfunktion som benämns “trunkering”. 

Detta beskriver Friberg (2016) som ett hjälpmedel som används för att kunna söka på 

olika grammatiska former av sökorden. I samtliga databaser använde vi oss av boolesk 

söklogik. Det finns tre grundläggande operatorer; AND, NOT och OR, vi har valt att 

använda oss av AND mellan samtliga av våra sökord för att få fram artiklar som 

innehåller alla valda sökord (Friberg, 2016). Till sist ändrade vi även tidsspannet till år 

2009 då vi ville ha den senaste forskningen inom området. 

 

5.1.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

När vi genomförde artikelsökningarna i databaserna använde vi oss av 

inklusionskriterier och exklusionskriterier. Inklusionskriterierna var att resultatet i 

artiklarna skulle handla om patienters erfarenheter efter hjärtstopp för att 

överensstämma med studiens syfte och att patienterna i studierna skulle vara över 18 år. 

De exklusionskriterier vi använde oss av var anhörigperspektiv och 

sjuksköterskeperspektiv. 

 

5.1.2 Cinahl 

Cinahl är en databas som står för Cumulative Index of Nursing and Allied Health. 

Innehållet består av doktorsavhandlingar, monografier och vetenskapliga artiklar inom 

omvårdnad, arbetsterapi och sjukgymnastik. Materialet sträcker sig från 1982 fram till 

idag och finns på många olika språk (Forsberg & Wengström, 2013).  De sökord som vi 

har valt att använda oss av i denna databas är;  ämnesordet heart arrest, patient 

experience med trunkering (*) och  life after (Bilaga 1). 

 

5.1.3 PsycINFO 

Databasen PsycINFO består av internationell forskning på olika språk. Materialet 

kommer från vetenskapliga artiklar, avhandlingar, forskningsrapporter och böcker inom 

forskning i psykologi sammankopplat med medicin från 1872 (Forsberg & Wengström, 

2013). Vi sökte efter lämpliga sökord i thesaurus och använde oss avslutningsvis av 

sökorden; heart disorders, survivors och life experience (Bilaga 2). 



 

5.1.4 PubMed 

Denna databas inriktar sig främst på vetenskapliga artiklar inom omvårdnad, medicin 

och även odontologi från 1966 och framåt. Artiklarna finns på olika språk, dock utgör 

engelska det huvudsakliga språket (Forsberg & Wengström, 2013). Genom Mesh fick vi 

fram sökordet heart arrest vilket vi använde i vår systematiska sökning tillsammans med 

life experience och  survivor som lämpliga sökord för vårt syfte (Bilaga 3). 

 

5.1.5 Manuell sökning 

I syfte att finna ytterligare artiklar till vår systematiska litteraturstudie genomfördes en 

manuell sökning där vi utgick från referenslistor i böcker och andra artiklar vi tidigare 

hittat i vår systematiska sökning. Vi valde artiklar som enligt rubrikerna verkade vara 

relevanta för vårt syfte och valde att söka dem i fulltext. Efter att ha läst artiklarna i sin 

helhet bedömde vi att två av dessa artiklar var lämpliga att inkludera i litteraturstudien 

(Wachelder, Moulaert, Van Heugten, Verbunt, Bekkers, & Wade, 2009; Smith, 

Andrew, Lijovic, Nehme, & Bernard, 2015). 

 

5.2 Kvalitetsgranskning 

Åtta artiklar gick vidare till kvalitetsgranskning och bedömdes och granskades för att 

visa vilken kvalitet texterna höll. Med hjälp av en bedömningsmall kan artiklar 

inkluderas eller exkluderas beroende på artikelns kvalitet (Friberg, 2016). Lämpliga 

artiklar som svarade an till vårt syfte bedömdes med hjälp av granskningsmallen; 

Evidensbaserad omvårdnad – ett samarbete mellan Universitetssjukhuset MAS och 

Malmö högskola (Bilaga 4 & 5). En mall tillämpades för kvalitativa artiklar och en 

annan för kvantitativa artiklar. Vissa korrigeringar gjordes då ursprungsmallarna var 

specifikt utformade för lungcancerdiagnoser. Mallarna var utformade med en 

poängsättning från noll till tre poäng, där totalpoängen var 45 i den kvalitativa mallen, 

och 45 poäng i den kvantitativa mallen. Ju högre poäng en artikel erhöll desto bättre 

kvalitet. Ej acceptabel kvalité <60 %, låg kvalité mellan 60 - 69 % och medelkvalité 

mellan 70 - 79 %. Artiklar som hade hög kvalité innehöll minst 80 % av totalpoängen i 

granskningsmallen (Malmö högskola, 2013). 

 

Vi valde att ha med de artiklar som fick 80% eller mer i granskningsmallen. 

Inledningsvis granskades artiklarna var för sig och därefter gjordes en sammanställning 



tillsammans. Vi valde att ta med sju av artiklarna i vår litteraturstudie. Den artikeln som 

valdes bort var Longstreth, Nichol, Van Ottingham, Hallstrom (2010) då den fick 75% i 

granskningsmallen och inte höll den höga kvalité vi eftersökte. 

 

5.3 Författarnas förförståelse 

Forsberg och Wengström (2013) beskriver begreppet förförståelse och menar att det är 

den kunskap som forskare har sedan tidigare inom det ämne som ska undersökas. Det är 

av stor vikt att forskaren redovisar sin förförståelse genom att beskriva vilken kunskap 

och erfarenhet som han eller hon besitter inom aktuellt område. Forskarens förförståelse 

kan påverka dataanalysen och därmed resultatet i studien. Författarna till denna 

systematiska litteraturstudie har inte tidigare arbetat med patienter som har överlevt 

hjärtstopp eller träffat personer som har erfarenheter av att ha överlevt ett hjärtstopp. 

 

5.4 Etiskt övervägande 

Ett etiskt övervägande ska alltid göras i en litteraturstudie genom att kontrollera att de 

artiklar som används har ett etiskt godkännande. Alla artiklar och alla resultat ska 

redovisas oavsett om de stödjer forskarens åsikt eller inte (Forsberg & Wengström, 

2013). Detta har varit utgångspunkten i denna systematiska litteraturstudie och vi har 

gått igenom de utvalda artiklarna för att se om ett etiskt godkännande fanns. De sju 

valda artiklar i vår systematiska litteraturstudie innehar ett etiskt godkännande. Våra 

inklusionskriterier har varit relevanta för syftet och artiklar har inte exkluderats på 

grund av våra egna åsikter. Under arbetets gång har det varit viktigt att återge 

artiklarnas innehåll på ett korrekt sätt utan att egna förförståelser påverkat resultatet. 

 

5.5 Analysprocess 

Enligt Friberg (2016) kan analysprocessen beskrivas som en förflyttning från helhet till 

delar som sedan resulterar i en ny helhet. Friberg beskriver vidare att resultatet i en 

studie ska plockas isär för att finna bärande aspekter som delas in i kategorier vilka 

sedan sätts samman för att nå fram till den nya helheten (Tabell 1). 

 

Vi har tillämpat en deduktiv analysmetod som utgångspunkt i vår teoretiska referensram 

(Eriksson, 1992) vilken är KASAM och dess tre grundstenar: begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet Vi valde att läsa de sju utvalda artiklarna var för sig och använde 



olika färgpennor som tillhörde de olika kategorierna i syfte att ta fram bärande aspekter. 

Därefter numrerades de olika bärande aspekterna, sedan gjordes en sammanställning där 

vi jämförde våra resultat med varandra och översatte den engelska texten till svenska. 

Slutligen plockade vi bort text och bärande aspekter som inte lämpade sig för syftet. 

KASAM är då en helhet som vi ska pröva resultatet mot om den är sann mot syftet i 

litteraturstudien. 

 

Tabell 1 

Exempel på analysprocessen 

Bärande aspekter Subkategori Kategori 

För att förstå, få självförtroende och förena sig 

med sin kropp, utforskas de kroppsliga 

begränsningarna för att utveckla en känslighet för 

kroppens signaler. 

Insikt Begriplighet 

I rehabiliteringsprocessen upplevde deltagarna 

nedsatt fysisk och psykisk funktion, känsla av 

ångest och brist på säkerhet och stöd. 

Vikten av 

stöd 

Begriplighet 



Deltagarna använde sarkasm och humor för att 

lindra den känslomässiga utmaningen som 

skyddade sig från att känna sig utsatta eller 

känslomässiga. 

Hantera 

situationen 

Hanterbarhet 

Det var viktigt att få regelbundna hälsokontroller 

för att bekräfta att hjärtat fungerar som det ska 

vilket stärkte känslan av trygghet. 

Känsla av 

trygghet 

Hanterbarhet 

Även de som fick omfattande rehabilitering 

uttryckte ett behov av mer stöd. 

Behov av 

stöd 

Meningsfullhet 

Efter hjärtstoppet betonade deltagarna behovet av 

att kunna få all tillgänglig vård. 

Behov av 

vård 

Meningsfullhet 

 

6 Resultat 

Vårt resultat utgick från den teoretiska referensramen KASAM och redovisas i form av 

tre kategorier: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa kategorier utgör 

grundstenarna i KASAM. 

 



6.1 Begriplighet 

När en patient vaknat upp efter ett hjärtstopp var det vanligt att denne inte hade insikt i 

det som hade inträffat. Det fanns ett stort behov av att få händelsen återberättad från de 

som varit närvarande vid händelsen. Syftet med återberättelsen var att fylla 

minnesluckor och få ett sammanhang. Patienten sätter samman sina egna upplevelser 

med det som blev berättat, vilket skapade begriplighet om det inträffade (Bremer, 

Dahlberg & Sandman, 2009; Forslund, Zingmark, Jansson, Lundblad & Söderberg, 

2013). 

 

Patienterna beskrev att de vaknade upp till kaos och förvirring och enbart kunde komma 

ihåg fragment av hjärtstoppet. Patienterna beskrev också att de saknade kontroll över 

situationen och hade svårt att förstå sammanhanget. Det upplevdes vara svårt att begripa 

vad som inträffat, vilket medförde att patienten upplevde en känsla av att vara blottad. 

Det var vanligt förekommande att försöka finna förklaringar och hitta orsakssamband 

till varför man drabbats av ett hjärtstopp. Många patienter förstod inte varför just de 

drabbats av en sådan traumatisk upplevelse (Bremer, et al., 2009). 

 

Flera patienter beskrev att de ägnade mycket uppmärksamhet åt att försöka begripa vad 

som inträffat genom att addera olika händelser och platser i syfte att skapa en 

helhetsbild över händelsen (Forslund, et al., 2013). Patienterna beskrev att de inte sällan 

är oroliga och rädda inför att återigen drabbas av hjärtstopp. Resultatet visade att 

patienterna hade ett behov av att samtala med vårdpersonal och därigenom få råd och 

vägledning i sin framtida rehabiliteringsprocess. Uppföljning och regelbundna 

kontroller var något som efterfrågades av patienterna (Bremer, et al., 2009). 

 

6.2 Hanterbarhet 

Att föra samtal med personer som genomgått liknande händelser ansågs betydelsefullt 

och minskade känslan av ensamhet och utanförskap (Keltisdottir, Albersdottir, 

Akadottir, Gunnarsdottir & Jonsdottir, 2014; Palacios-Ceña, Losa-Iglesias, Salvadores-

Fuentes & Fernández-de-las-Peñas, 2011). Ett sätt för patienterna att hantera det som 

inträffat var att prata med sina närstående (Forslund, et al., 2013; Keltisdottir, et al., 

2014). För att lättare hantera händelsen var det önskvärt att få tillhöra en grupp och ingå 

i ett sammanhang.  

 



Rädsla och ångest över att ett nytt hjärtstopp ska inträffa och att symtomen ska komma 

tillbaka var vanliga tankar hos patienterna (Bremer, et al., 2009; Keltisdottir, et al., 

2014).  Även osäkerhet inför att hantera framtiden var vanligt förekommande. 

Patienterna upplevde en känsla av trygghet och att de var i goda händer och kunde 

hantera situationen under sjukhusvistelsen, men inför hemfärd rådde stor osäkerhet och 

oro. Att ha tillgång till stöd var viktigt såväl på sjukhuset som efter patienten har blivit 

utskriven. Patienten bör få återkomma på regelbundna besök för att kunna känna en 

trygghet i att hjärtat fungerar och träffa vårdpersonal i syfte att prata om den eventuella 

oro som kunde upplevas efter hjärtstoppet (Keltisdottis, et al., 2014). 

 

Att drabbas av ett hjärtstopp är en traumatisk upplevelse och resultatet visade att dessa 

patienter fick en ny syn på livet. Många saker som patienten tidigare tagit för givet fick 

en ny innebörd och omprioriteringar gjordes. De som drabbats av hjärtstopp uttryckte en 

större självförståelse och tacksamhet över att de överlevt en sådan traumatisk händelse, 

att de fått en andra chans. Patienterna upplevde en mer positiv inställning till livet som 

gav dem nya möjligheter. Många patienter skaffade sig nya och hälsosamma vanor och 

har en mer positiv attityd till livet (Keltisdottir, et al., 2014; Klemenc-Ketis, 2011). 

Återgång till arbete var ett viktigt steg för fortsättningen i rehabiliteringsprocessen och 

en övervägande andel av dem som haft ett hjärtstopp kunde återgå till sina arbeten inom 

ett år. (Smith, et al., 2015; Keltisdottir, et al., 2014; Wachelder, et al., 2009). 

 

6.3 Meningsfullhet 

Patienter upplevde att stödet från närstående hjälpte dem att återigen kunna känna sig 

hela som människor och återfå sin identitet (Bremer, et al., 2009). Önskemål om att få 

möjlighet att kommunicera med andra patienter som varit med om liknande situationer 

lyftes fram, vilket inte alltid var lätt att praktiskt få till vilket resulterade i en känsla av 

ensamhet. Det var viktigt för patienterna att kunna dela sina erfarenheter för att kunna 

lära sig att leva igen (Palacios-Ceña, et al., 2011). 

 

Många patienter som har överlevt ett hjärtstopp upplevde en känsla av att de förlorat 

meningsfullhet och sammanhang i livet. För att kunna återfå en känsla av 

meningsfullhet behövde patienterna ingå i ett sammanhang. Stöd från närstående och 

vårdpersonal var nödvändigt i denna situation. Efter ett hjärtstopp var det viktigt att 



återfå stabilitet och rutiner i livet för att kunna uppleva en känsla av meningsfullhet. Det 

är först då som välbefinnande och sammanhang kan uppnås (Bremer, et al., 2009). 

Majoriteten av patienterna som överlevt ett hjärtstopp kunde efter cirka ett år uppleva 

samma livskvalitet eller en ökad livskvalitet som innan hjärtstoppet. Patienterna hade 

dessutom återvänt hem och levde utan hemsjukvård (Smith, et al., 2015). Det var dock 

av stor betydelse att kunna få all den vård som kunde erbjudas och även extra kontroller 

för att försäkra sig om att hjärtat fungerar adekvat. Detta upplevde de flesta patienterna 

oberoende av vilken utsträckning av rehabilitering patienterna hade genomgått 

(Keltisdottir, et al., 2014). 

 

En ökad tolerans för andra personer i deras närhet, större förståelse för sig själv, sin 

omgivning och naturupplevelser var några saker som fick en större mening efter 

hjärtstoppet. Patienterna upplevde att saker som tidigare inte varit så betydande skapade 

en större meningsfullhet i livet (Klemenc-Ketis, 2011). Det var även andra saker som 

förändrades efter hjärtstoppet. Patienterna försökte minska onödig stress och leva ett 

mer hälsosamt liv. Personliga relationer omvärderas då patienterna inte ville ha personer 

i sitt liv som inte tillför något utan endast kändes som slöseri med tid (Keltisdottir, et al., 

2014). 

 

7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

För att hitta material till denna systematiska litteraturstudie användes databaserna 

Cinahl, PsycInfo och Pubmed. Eftersom dessa databaser har inriktning mot området 

hälso- och vårdvetenskap anser vi att de är relevanta att använda i litteratursökningen. 

Enligt Friberg (2016) är det nödvändigt att laborera med sökfunktioner, söktekniker och 

de sökord som ska användas.  

 

Sökningarna i databaserna resulterade i fem valda artiklar som vi ansåg stämde väl in på 

syftet. Några av artiklarna kom upp som dubbletter när sökningarna utfördes i andra 

databaser vilket vi anser är en styrka. Därför genomförde vi manuella sökningar och 

utökade med ytterligare två artiklar som stämmer väl in på syftet. Enligt Willman, 

Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) bör manuella sökningar genomföras i syfte 

att komplettera befintligt material, därför ser vi det som en styrka att vi har använt oss 



av manuella sökningar i denna litteraturstudie. En svaghet som identifierats i vår 

systematiska litteraturstudie är att antalet artiklar är tämligen litet, vilket påverkar såväl 

överförbarhet som trovärdighet. Dock är detta inget som författarna kunnat påverka utan 

beror till stor del på att området är lite beforskat.  

 

Vi började sökprocessen med att söka enskilt eftersom artiklar kunde fånga vårt intresse 

på olika sätt och vi kan få ett bredare sökresultat. Sedan sammanställde vi våra 

erfarenheter från de enskilda sökningarna och fortsatte med sökprocessen tillsammans. 

Vi valde att utföra sökningen på artiklar som var publicerade från år 2009 till 2017 för 

att kunna få fram så ny forskning som möjligt till litteraturstudien. 

 

Avgränsningar kan resultera i att relevanta artiklar kan missas och viktiga resultat inte 

framkommer vilket vi inte anser har skett då vi i vår provsökning sökte på artiklar som 

var publicerade från år 2005 till 2017. Vi använde oss av avgränsningen peer reviewed 

för att få de artiklar som publicerats i en vetenskaplig tidskrift. De artiklar som valdes 

bort var de som inte stämde in mot syftet. Vi har valt att belysa patienters erfarenhet och 

därför exkluderades de artiklar som hade anhörigperspektiv eller 

sjuksköterskeperspektiv. Detta kan i efterhand ses som en svaghet då det även i de 

artiklarna kunde framkommit relevant information.  

 

Vi exkluderade även artiklar som enbart var en “rewiew” eller pilotstudie då detta inte 

är relevant för litteraturstudien. Den granskningsmall som vi har valt att utgå från är 

Evidensbaserad omvårdnad – ett samarbete mellan Universitetssjukhuset MAS och 

Malmö högskola (Bilaga 4 & 5). Vi valde att omformulera vissa frågor då de inte 

stämde överens med syftet. Alla artiklar granskades inledningsvis var och en för sig 

utifrån den valda granskningsmallen. Därefter diskuterade vi resultat av granskningen. 

Vi utgick från gränserna hög, medel och låg kvalitet som redan fanns beskrivna i 

granskningsmallarna och gränserna hamnade på 60%, 70% och 80% (Malmö högskola, 

2013). Vi valde de artiklar som uppnådde minst 80% i granskningsmallen. 

 

Det kan ses som en styrka att vi valde att använda oss av forskartriangulering. Vid 

forskartriangulering där forskarna var för sig granskar det insamlade materialet minskar 

risken för att artiklarna bedöms högre än de annars kan göra (Forsberg & Wengström, 



2013). Att vi först granskade artiklarna enskilt kan betraktas som en svaghet då vår egen 

förförståelse kan ha påverkat urvalet. 

 

I analysprocessen valde vi att utgå ifrån den teoretiska referensramen KASAM. Vi hade 

då redan färdiga kategorier att utgå ifrån. Detta kan ses som en svaghet då vi i resultatet 

fokuserade på att hitta information som speglade grundstenarna i KASAM begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Vi anser dock att detta inte har påverkat vår 

analysprocess negativt, då vi har utgått ifrån helheten i de tre kategorierna. Vi ser det 

även som en styrka att de utvalda artiklarna och vårt egna resultat överensstämde till 

stor del. Detta ökar trovärdigheten och överförbarheten då vi anser att resultatet kan 

användas i vårdkontexter i länder som har liknande vårdsystem som Sverige. 

 

Under arbetets gång har vi diskuterat våra förförståelser kontinuerligt för att vi ska vara 

medvetna om dem och kunna sätta dessa åt sidan för att inte resultatet i denna 

systematiska litteraturstudie ska påverkas av våra egna åsikter och tidigare erfarenheter. 

Artiklarna har valts ut efter deras relevans gentemot studiens syfte och inte utifrån 

författarnas egna tankar och åsikter. Förförståelsen från författarna har inte påverkat hur 

resultaten från artiklarna presenterats och alla resultat har presenterats oavsett om de 

stött författarnas åsikt eller inte. Ett etiskt övervägenade gjordes av författarna genom 

att säkerställa att alla artiklarna i denna systematiska litteraturstudie innehöll ett etiskt 

godkännande. Detta anser vi är en styrka då tillförlitligheten ökar. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patienters erfarenheter av livet efter ett 

hjärtstopp vilket gjordes genom att ta hjälp av tidigare studier inom området. Vi delade 

in resultatet i tre huvudkategorier; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. De tre 

kategorierna är grundstenarna i KASAM som är den valda teoretiska referensramen för 

denna litteraturstudie. Begriplighet innefattar förståelse för en enskild händelse, att 

kunna se verkligheten som den är och kunna få den insikt som behövs för att kunna 

återfå en känsla av sammanhang. Hanterbarhet framhäver personers förmåga att kunna 

hantera en enskild händelse (Antonovsky, 2005). Utan att ha en känsla av 

meningsfullhet är det svårt för en person att känna sammanhang. Meningsfullhet 

handlar om huruvida en individ upplever sig vara motiverad och även individens 



inställning till att anta utmaningen och lägga energi på att kunna återfå ett sammanhang 

efter ett hjärtstopp (Langius-Eklöf & Sundberg, 2014). 

 

I syfte att stötta patienten och skapa förståelse kring vad som inträffat bedömer vi att en 

av sjuksköterskans främsta uppgifter är att vara inlyssnande, ge information kring vad 

ett hjärtstopp innebär och vara vägledande. Ytterligare viktiga uppgifter för 

sjuksköterskan är att erbjuda grupprehabilitering och motivera till livsstilsförändringar. 

Att kunna stilla oro och finnas till hands då patienten har existentiella tankar och frågor 

är också betydelsefullt. Utöver den drabbade patienten bör sjuksköterskan även beakta 

de anhöriga och finnas till hands för dessa.  

 

7.2.1 Begriplighet 

I resultatavsnittet som handlar om begriplighet framkom det att en stor andel av 

patienterna som överlevt ett hjärtstopp ofta vaknar upp till ett kaos och saknar förståelse 

och sammanhang av det som har inträffat. Haydon van der Riet och Inder, (2017) 

beskriver att det är vanligt med minnesproblem under den första tiden efter hjärtstopp 

och att patienter ofta önskar att få händelsen återberättad för sig. Detta var något som 

även framkom i vårt resultat, det vill säga att patienter önskade att få klarhet och 

förståelse för vad som inträffat. 

 

Resultatet i vår litteraturstudie visade att patienter som överlevt ett hjärtstopp har en 

önskan att samtala med vårdpersonal för att få vägledning. I en artikel i Läkartidningen 

menar Lilja, Larsson, Wallin, Åkeman & Cronberg (2015, mars) att de flesta patienter 

får någon form av uppföljning, men att en bättre samordning av sjukvården är önskvärd. 

Det finns flera lokala skillnader i uppföljning av dessa patienter. Även Moulaert, 

Verbunt, Bakx, Gorgels, De Krom, Heuts, Wade, & Van Heugten, (2011) bekräftar att 

undervisning och vägledning till patienten är en viktig del i rehabiliteringsprocessen. 

Målet är att inspirera patienten att sträva efter att öka sin livskvalitet så långt det är 

möjligt efter att de har överlevt ett hjärtstopp.   

 

7.2.2 Hanterbarhet 

Det framkom i resultatet att patienterna önskade att ha närstående vid sin sida i 

bearbetningsprocessen. Detta bekräftar Haydon, et al. (2017) i sin studie, att patienter 

som har överlevt ett hjärtstopp har en önskan om att ha närstående runt omkring sig, för 



att öka styrkan och lättare kunna hantera det som inträffat. Patienterna beskriver att de 

ofta har känt en rädsla och oro över att återigen drabbas av hjärtstopp. Haydon, et al. 

(2017) har dragit liknande slutsatser och beskriver att patienter som haft ett hjärtstopp 

ofta är oroliga och känner ångest över att drabbas av ett nytt hjärtstopp. Flera patienter 

hanterar detta genom att de gärna vill vara nära andra människor och vara aktiva i sin 

vardag. 

 

I resultatet framkom att patienter som överlevt ett hjärtstopp önskade att tillhöra en 

grupp för att underlätta rehabiliteringen och hantera det inträffade med andra patienter 

som genomgått en liknande händelse. Enligt Moulaert, et al. (2011) beskrivs att 

sjukvården i Nederländerna erbjuder gruppterapi för patienter som överlevt ett 

hjärtstopp. Denna grupprehabilitering leds av en specialistsjuksköterska. Svårigheterna 

med denna gruppterapi var att det var för få patienter som överlevt hjärtstopp vilket 

resulterade i att det blev för små grupper. Flera patienter som överlevt ett hjärtstopp 

ändrade attityd och såg mer positivt på livet. Haydon, et al.  (2017) beskriver i sin studie 

att patienter använder humor och glädje för att hantera den traumatiska upplevelsen. 

 

7.2.3 Meningsfullhet 

Möjlighet att få stöd från personer i omgivningen och uppleva en känsla av 

sammanhang för att återfå sin identitet framkom i resultatet. Detta styrks av Sawyer, 

Brown, Christensen, Damino, Newman och Kurz (2016). De beskriver att en central del 

i rehabiliteringsprocessen är att träffa andra patienter i liknande situation för att kunna 

identifiera sig med andra och återigen kunna finna sig själv. I resultatet framkommer 

även den förändring som en person genomgår efter en traumatisk upplevelse som ett 

hjärtstopp innebär. Vid en tillbakablick för patienten kan livet före hjärtstoppet upplevas 

som meningslöst och utan djupare betydelse. 

 

Schwaninger, Eisenberg, Schechtman och Weiss (2002) menar att patienter ofta får en 

ny känsla av mening och uppskattar livet på ett nytt sätt efter hjärtstoppet. Livet efter 

händelsen kan innebära närmare relationer och en större uppskattning för närstående, 

samtidigt som rädslan för att dö blivit starkare och mer intensiv. Att kunna uppleva 

meningsfullhet och en inre samhörighet kan öka känslan av sammanhang och därmed 

minska lidande och ohälsa. Det som har inträffat och uppfattas som ohälsa kan påverka 

livet så att det känns meningslöst och utan sammanhang (Dahlberg & Segesten, 2010). 



Som resultatet visar kan inte sammanhang uppnås utan meningsfullhet då energin och 

motivationen för att uppnå detta inte är tillräcklig. 

 

Enligt resultatet förklarar Haydon, et al.  (2017) att minskad stress, ett hälsosammare liv 

och att ta hand om sin kropp var viktiga faktorer för de patienter som överlevt ett 

hjärtstopp. Många av patienterna upplever att de fått en andra chans vilket ger nya 

perspektiv och förhållningssätt i livet. Efter att ha överlevt ett hjärtstopp visade 

resultatet vikten av en tät kontakt med sjukvården. Patienterna efterfrågade täta 

kontroller i syfte att bli tryggare och upptäcka tidiga signaler för ett nytt hjärtstopp. 

Haydon, et al. (2017) beskriver att personer som har överlevt ett hjärtstopp inte upplever 

att de får tillgång till den vård som de skulle önska. Både patienterna själva och deras 

anhöriga kände en stor besvikelse gentemot sjukvården efter att patienten blivit 

utskriven från sjukhuset. Att få kontinuerlig personlig vård är viktigt för att patienten 

ska kunna acceptera sin nya situation. 

 

8 Förslag på framtida forskning 

Under arbetets gång har nya frågeställningar väckts och en stor del av dessa funderingar 

har berört anhörigperspektivet. Närstående har en viktig del i patientens 

rehabiliteringsprocess. Det hade varit intressant att studera hur de anhöriga upplevt den 

traumatiska händelsen, vilka erfarenheter de bär med sig, dels i den initiala fasen, men 

även en tid efter hjärtstoppet. Det hade även varit intressant att belysa hur relationen har 

påverkats. 

 

9 Slutsats 

Syftet med den här systematiska litteraturstudien har varit att belysa patienters 

erfarenhet av livet efter hjärtstopp. I resultatdelen framgick att patienterna var i stort 

behov av stöd och hjälp av såväl vårdpersonal som anhöriga. Erfarenhetsutbyte med 

andra patienter som drabbats av hjärtstopp visade sig vara en framgångsfaktor i 

rehabiliteringsprocessen. Detta skapade en känsla av trygghet, sammanhang och 

begriplighet. Något som också framkom i resultatet var vikten av att få möjlighet att 

dela med sig av sina upplevelser som ett led i att bearbeta det inträffade. Det fanns ett 

stort behov hos de som drabbats av hjärtstopp att fylla minnesluckor och få situationen 

återberättad för sig i syfte att finna förklaring till det som inträffat.  



 

Hjärtstoppet innebar att många patienter gjorde omprioriteringar och omvärderade vad 

som var viktigt i livet. Patienterna fick också större förståelse för sig själva såväl som 

för andra. Såväl anhöriga som sjukvårdspersonal har en central roll i patientens 

återhämtningsprocess där de kan bistå med stöd, vägledning och information. Att finnas 

till hands och hjälpa patienten att hantera sina existentiella tankar och känslor samt 

motivera till livsstilsförändringar kan bidra till en förbättrad vård- och 

rehabiliteringsprocess. 
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