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Sammanfattning    

Cirka 17 % av alla som får ett hjärtstopp överlever. Den vanligaste orsaken till ett 

hjärtstopp är hjärt- kärlsjukdom. Tidiga insatser av hjärt- och lungräddning ökar chans 

till överlevnad och minskar även risk för bestående skador. Detta ställer höga krav på 

hälso- och sjukvården. Som sjuksköterska kan du möta dessa patienter inom olika 

vårdformer. Oavsett så har sjuksköterskan en viktig roll i att stödja patienten i den nya 

situationen. Syftet med denna litteraturöversikt är att beskriva patienters upplevelser av 

att överleva ett hjärtstopp, de sex första månaderna efter händelsen. Litteraturöversikten 

baseras på nio artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Resultatet visar att 

patienter upplever en känsla av vilsenhet, behov av att söka svar och tacksamhet och 

trygghet i samband med uppvaknandet. Det visar också känslomässiga och fysiska 

utmaningar, utsatthet och övergivenhet samt ett behov av stöd och samhörighet. Känsla 

av vilsenhet och behov av att söka svar har vidare diskuterats och problematiserats. 

Minnesluckor från händelsen är vanligt och skapar känslor av bristande sammanhang 

hos flertal patienter. Även tankar kring tidigare livsstil och genetiska aspekter uppkom 

hos flera patienter efter ett hjärtstopp. Sjuksköterskan har en viktig roll att stötta 

patienten i att uppnå hälsa och välbefinnande trots sjukdom. 

 

Nyckelord: Hjärtstopp, överleva, upplevelse, patient 
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INLEDNING 

2018 rapporterades 8663 hjärtstopp i Sverige. Utav dessa räddades 1482 liv (≈ 17 %) 

med hjälp av hjärt- och lungräddning, så kallad HLR varav 873 stycken på sjukhus. 

Detta är siffror inrapporterade från 73 av landets totalt 74 sjukhus (Svenska Hjärt-

Lungräddningsregistret 2019). Ett hjärtstopp kan drabba vem som helst, vart och när 

som helst. Ett hjärtstopp utanför sjukhus sker ofta väldigt plötsligt och ibland utan 

någon förvarning vilket kräver snabba insatser samt stora resurser från vården. Oavsett 

var du jobbar som sjuksköterska kan du stöta på en hjärtstoppssituation eller patienter 

som kommer till sjukhuset efter att ha haft ett hjärtstopp. Mycket fokus läggs på vård 

och behandling av hjärtstopp. 

 

I samband med våra verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) fick vi båda intresse för 

hjärtvården. Vår farhåga var att efter hjärtstoppet synliggjordes inte patientens 

upplevelse för att den medicinska vården tog överhand. Mycket tid läggs på 

provresultat, mätvärden och undersökningar men patientens upplevelse kommer sällan 

fram. Sjukvårdens bemötande efter ett hjärtstopp kan vara avgörande för patientens 

förmåga att kunna bearbeta händelsen och gå vidare. Här kan sjuksköterskan bidra och 

stötta patienten till bättre förståelse kring händelsen samt för att återgå till en fortsatt 

vardag. Omhändertagandet efter ett hjärtstopp ur ett existentiellt perspektiv anser vi vara 

lika betydelsefullt som själva vården. Målsättningen med vårdandet är att patienten skall 

uppleva hälsa efter hjärtstoppet.   

 

 

BAKGRUND 

Hjärtstopp 

Den vanligaste dödsorsaken i Sverige är enligt Socialstyrelsen (2019) hjärt- och kärl 

sjukdom bland både män och kvinnor. Inom ramen för detta finns plötsliga hjärtstopp. 

Ett hjärtstopp kräver snabba insatser och kunskap om hur HLR skall genomföras. Till 

skillnad från andra sjukdomstillstånd är ett hjärtstopp väldigt definitivt eftersom ett 

obehandlat hjärtstopp alltid har 100 procent dödlig utgång. När hjärtats pumpförmåga 

slutar att fungera uppstår plötsligt det som i dagligt tal kallas hjärtstopp. Det finns flera 

olika anledningar till varför ett hjärtstopp kan uppstå. När hjärtats rytm avviker från det 

normala uppstår arytmier, vilket kan innebära att hjärtat slår för långsamt, fort eller 

oregelbundet (Stenlund 2015, s. 164). Arytmierna i sin tur kan leda till kammarflimmer 

(VF), pulslös elektrisk aktivitet (PEA) och asystoli. Dessa kan i sin tur förorsaka ett 

hjärtstopp (Holmberg 2010, ss. 122-124). Vid VF slutar hjärtats pumpförmåga i 

kamrarna att fungera på grund av elektriskt kaos i hjärtats retledningssystem vilket leder 

till cirkulationsstillestånd. Den vanligaste orsaken till VF är hjärtinfarkt. PEA uppstår 

främst vid hypoxi (syrebrist) vilket gör att hjärtats pumpförmåga minskar så mycket att 

pulsen inte blir kännbar (Ericsson & Ericsson 2012, s. 23). Asystoli uppstår när ingen 

elektricitet finns i hjärtat och är ofta ett resultat av VF eller PEA (Holmberg 2015, 

s.124). 
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Många som drabbas av ett hjärtstopp har inga besvär eller symptom innan händelsen, 

därför är det många gånger omöjligt att kunna förutsäga när ett hjärtstopp skall ske 

(Hjärt- Lungfonden 2017). 

 

 

Hjärt- och lungräddning- kedjan som räddar liv 

Vid ett konstaterat hjärtstopp är det av stor vikt att så tidigt som möjligt påbörja HLR. 

För varje minut som går utan att HLR har inletts minskar överlevnaden med 10 procent 

(Vårdhandboken 2018). Vid ett inträffat hjärtstopp skall all personal inom hälso- och 

sjukvård ha i beredskap att omedelbart kunna utföra HLR (Svenska rådet för hjärt-

lungräddning 2017). Att tidigt kunna identifiera en patient som är på väg att bli 

försämrad är det första steget i att eventuellt kunna förutse ett hjärtstopp. Här har 

sjuksköterskan en viktig roll som med sin kliniska blick gör vissa observationer av 

patienten. Är patienten inlagd på sjukhus finns även olika mätinstrument som kan 

användas som stöd för detta, till exempel NEWS (National Early Warning System) där 

patientens vitalparametrar så som blodtryck, puls, andningsfrekvens, saturation och 

vakenhetsgrad kan indikera en försämring (Svenska rådet för hjärt-lungräddning 2017). 

Vissa avdelningar inom sjukhusvård har även hjärtövervakning där hjärtats rytm 

övervakas av ett EKG (elektrokardiografi). På så vis kan ett hjärtstopp förutses och 

patienten kan få tidig behandling eller flyttas till rätt instans (Svensson 2010, ss. 111-

112). Dock sker de flesta hjärtstopp idag utanför sjukhus vilket gör att det oftast är 

privatpersoner som är först på plats (Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret 2019). Som 

sjuksköterska kan du stöta på hjärtstoppspatienter inom olika vårdinstanser så väl som i 

direkt anslutning till händelsen som under tiden efter. All personal inom hälso- och 

sjukvård skall vara utbildade i S-HLR (hjärt- och lungräddning för sjukvårdspersonal). 

Utbildningen skall gärna uppdateras varje halvår men kravet är en gång per år (Svenska 

rådet för hjärt-lungräddning 2017).  

 

 

Medicinsk vård och behandling efter hjärtstopp 

Efter ett hjärtstopp och pumpförmågan är återställd förekommer det att patienten inte 

återfått medvetandet. Patienter som vaknar inom ett dygn har oftast en god prognos och 

majoriteten av de som överlever drabbas inte av några permanenta skador eller men 

(Hjärt- lungfonden 2019). 

Hjärnan drabbas väldigt fort vid syrebrist, i syfte att försöka förebygga hjärnskador till 

följd av hjärtstoppet förekommer ibland att patienter kyls ner vid ankomst till sjukhuset 

och intensivvårdsavdelningen. Vid så kallad mild terapeutisk hypotermi sänks 

kroppstemperaturen på patienten till cirka 32-34 grader mellan 12 till 24 timmar. Idag 

används olika metoder för att kyla ner patienter. Det kan till exempel vara med hjälp av 

kalla vätskor som ges till patienten intravenöst eller med hjälp av förpackningar av is 

som läggs i ljumskar, armhålor samt runt hals och huvud (Castrén et al. 2009). Att få 

feber är vanligt efter ett hjärtstopp och gör så att hjärnans syrebehov ökar. Feber kan 

förvärra hjärnskadan, därför är det viktigt att febern aktivt behandlas (Svenska rådet för 

hjärt-lungräddning 2016). Kroppens vitala funktioner övervakas genom kontroll av 
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bland annat urinproduktion, vätskebalans, glukos samt olika mineraler i blodet (Hjärt- 

lungfonden 2017). 

För att kunna sätta in rätt behandling fodras en utredning om bakomliggande orsaker till 

hjärtstoppet. Bland annat undersöks hjärtat med hjälp av elektrokardiografi som förutom 

att det visar hjärtats rytm även visar skador på hjärtmuskeln (hjärtinfarkt). Även en 

ultraljudsundersökning görs, där hjärtats struktur, funktion och pumpkapacitet visas. 

Beroende på vad undersökningen visar sätts olika behandlingar in. Det kan exempelvis 

handla om att få en pacemaker inopererad, som får hjärtat att slå i rätt takt med hjälp av 

elektriska impulser, ballongvidgning (PCI) eller enbart medicinering (Hjärt-Lungfonden 

2017). Hjärtoperation kan också bli aktuellt så som koronar bypass (CABG) då 

förträngningar i hjärtats kranskärl annars kan leda till kärlkramp eller hjärtinfarkt. 

Genom nya blodkärl leds blodflödet förbi förträngningarna och blodcirkulationen och 

tillgång till syre i hjärtmuskeln förbättras (1177 Vårdguiden 2018).  

Alla utredningar och behandlingar bör först diskuteras och godkännas av patienten samt 

övervägas noggrant då det finns en chans att vissa behandlingar kan medföra risker för 

patienten (Svenska rådet för hjärt-lungräddning 2016). Efter ett hjärtstopp är det viktigt 

att som patient bli erbjuden information, stöd och hjälp (Hjärt- lungfonden 2017). Enligt 

Svenska rådet för hjärt-lungräddning (2016) så bör patienter förutom individuellt 

anpassad information erbjudas uppföljning gällande kognitiva och emotionella problem. 

Detta då det är vanligt förekommande efter ett hjärtstopp. Emotionella problem som 

ofta ses hos patienter som överlevt hjärtstopp är, depression och ångest samt 

posttraumatiska stressyndrom (Moulaert et al. 2015). 

 

Att drabbas av kritisk sjukdom 

Enligt Dahlberg och Dahlberg (2016, ss. 157-160) kan en person som drabbas av ohälsa 

uppleva en distans mellan sin person och sin kropp. Den “nya” icke funktionella 

kroppen kan upplevas som främmande. Det är oftast inte bara kroppen som förändras 

utan hela vardagen. Att få en diagnos gör att kroppen blir ett objekt där 

sjukvårdspersonal värderar den. Det kan upplevas som att kroppen tillhör vårdaren 

vilket kan upplevas som skönt att någon annan tar ansvar för den. Det kan samtidigt 

kännas som att någon olovligen tar kroppen ifrån en. 

 

Det är av vikt att sjuksköterskan ser patienten som en helhet. Arman (ss. 77-81) 

beskriver människan utifrån kropp, själ och ande, hur dessa tre samspelar och inte går 

att separera från varandra. Om något förbises av dessa tre reduceras människan och det 

går då inte att förstå dess lidande eller hälsa. Lidande är enligt Wiklund (2003, ss. 96-

101) inte bara olika symptom utan också en inre process vilket ofta beskrivs som en 

förlust, ett hot eller kränkning av människans jag. Genom lidandet kan människan 

prövas vilket kan verka både nedbrytande men även som ett led i personligutveckling. 

 

Inom hälso- och sjukvården finns en humanistisk icke reducerande människosyn. Det 

innebär att ingen del av människan kan ses som enskild del, det vill säg att människan 

aldrig bara kan ses som en kropp. Kroppen hänger ihop med själen som speglas av 

tankar, känslor och vilja, och med det andliga som är människans inre kärna, ett högre 
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sammanhang. Detta bekräftar även filosofen Merleau-Pounty som menar att kroppen är 

det medel som människan använder för att förhålla sig till omvärlden. Kroppen blir på 

så vis ett säte för identiteten. Det är genom kroppen vi skapar en bild av oss själva 

genom det vi ser och känner vilket innebär att om kroppen blir förändrad förändras även 

bilden av oss själva (Wiklund 2003, ss 48-49).     

 

Att drabbas av allvarlig sjukdom såsom ett hjärtstopp, kan innebära att människan 

genomgår en krisreaktion. En krisreaktion i sig har olika faser, chockfasen, 

reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. Chockfasen förknippas 

oftast med känslor av overklighet och bedövning som sedan går över i en reaktion. 

Reaktioner kan se olika ut och kan ta sig i uttryck som ilska, ångest och uppgivenhet. 

Även om det inte finns någon tydlighet i när en fas är slut och nästa tar över så brukar 

en form av bearbetning följa reaktionen. Under bearbetningen brukar man kunna återgå 

till att tänka rationellt och en form av vardag inträder. Det här kan vara en väldig lång 

och utdragen fas men efter ett tag övergår den till nyorienteringsfasen där en öppenhet 

mot framtiden uppträder (Tamm 2012, ss. 243-245). Alla människor bearbetar dock 

kriser olika och alla har inte alltid förmågan att bearbeta sina kriser. Här har då 

sjuksköterskan en viktig roll att uppmärksamma och stödja patienten. 
 

 

Sjuksköterskans roll och ansvar 

Efter ett hjärtstopp är det vanligt förekommande att patienten vårdas på en 

vårdavdelning där specifik kunskap kring olika hjärtsjukdomar finns. På 

vårdavdelningen är det sjuksköterskan som är omvårdnadsansvarig och den som träffar 

patienten mer än läkaren. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) skall vården 

bedrivas personcentrerat vilket innebär att hela personen skall synliggöras. Detta 

innefattar likväl existentiella, psykiska och sociala som fysiska behov. 

 

För att göra patienten jämlik vid vårdmötet krävs också att sjuksköterskan ger patienten 

utrymme för att låta den bygga empowerment (egenmakt) som innebär att patienten blir 

delaktig genom att patientens egna krafter och resurser tas till vara på (Insulander & 

Björvell 2018, ss. 139-141). Det räcker inte med att vårdmötet är jämlikt, det är en 

början. För att patienten sedan skall känna sig sedd och lyssnad till fodras en god 

vårdrelation mellan patienten och den som vårdar. En vårdrelation innebär en 

ömsesidighet mellan vårdare och patient där patienten ges utrymme och stöd. I en god 

vårdrelation ges patienten tillfälle att uttrycka sina behov, begär och problem (Wiklund 

2003, s. 155-158). Vidare beskriver Arman (2016, s. 189) att sjuksköterskan behöver 

vara en ”tålare” viket betyder att orka se och orka höra vad patienten uttrycker.  

 

Att vårda med ett livsvärldsperspektiv kan stärka vårdrelationen ytterligare. Livsvärlden 

är en människas unika erfarenhetsvärld. Den kännetecknas av erfarenheter som byggs 

upp under livet och vårt förhållningssätt till just dessa erfarenheter. Genom att använda 

sig av livsvärlden som utgångspunkt i vårdandet, ges förståelse för hur människor 

upplever världen och händelser olika. En upplevelse är unik för varje individ men kan 

samtidigt delas och erfaras liknande av olika individer. På så vis bidrar livsvärlden till 

att förstå den enskilda individen men ger samtidigt en fördjupning av samspelet mellan 

olika individer (Ekebergh 2016, ss. 66-67). 
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För att vården av patienten ska bli vårdande fodras en aktiv medveten hållning från 

sjuksköterskans sida vilket innebär att se något mer än sin förförståelse. Detta kan 

förklaras som att vara fördomsfri, öppen och mottaglig för den aktuella situationen, att 

våga ta till sig patientens berättelse och bli berörd ökar förtroendet mellan parterna. För 

patienten innebär det att bli lyssnad på och få bekräftelse i sitt lidande och upplevda 

behov. Utmaningen här kan vara att sjuksköterskan visar ett genuint intresse för 

patienten (Ekebergh 2016, ss. 122-125).  

 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) är sjuksköterskans ansvarsområde 

omvårdnaden av patienten, vilket skall grunda sig i en humanistisk människosyn och 

omfattar så väl det patientnära arbetet som det vetenskapliga kunskapsområdet. 

Sjuksköterskan ansvarar självständigt och bär ett personligt ansvar för kliniska beslut. 

Arbetet skall präglas av ett etiskt förhållningssätt som bygger på respekt för allas lika 

värde och rättigheter. Målet är att arbeta för att patienter skall förbättra, återfå eller 

bibehålla hälsa samt att uppnå bästa möjliga välbefinnande och livskvalitet. 

Sjuksköterskan skall dessutom ha kunskap och förståelse för hållbar utveckling inom 

hälso- och sjukvården. Enligt ICN:s etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening 2012) för 

sjuksköterskor skall sjuksköterskan arbeta aktivt för en hållbar miljö samt vara 

medveten om dess betydelse för hälsan. 

 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Ett plötsligt hjärtstopp är akut och kräver snabba insatser. Chanserna att överleva ett 

hjärtstopp ökar vid tidig HLR. Cirka 17 procent av alla människor med hjärtstopp kunde 

med rätt insatser räddas åter till livet 2018. Omhändertagandet av sjukvården efter ett 

hjärtstopp inbegriper för patienten både fysiskt och existentiellt stöd. Det är av stor vikt 

att patienten delges information samt får möjlighet att uttrycka sina känslor och 

funderingar kring händelsen. Konsekvenser av bristande stöd kan leda till ökat lidande 

för patienten. Sjuksköterskan har här en betydande roll för att hjälpa och stötta patienten 

och evidensbaserad kunskap om patienters upplevelser vid hjärtstopp behövs för att 

sjuksköterskan skall kunna ge bästa möjliga vård.  

 

Forskningen inom området är dock bristfällig och det finns få studier som fokuserar på 

patientens upplevelse av att överleva ett hjärtstopp, i synnerhet i direkt anslutning till 

händelsen samt den närmsta tiden efter. Det kan vara betydelsefullt att beskriva 

patienters upplevelser av att ha överlevt ett hjärtstopp. Sådan kunskap kan ha betydelse 

för att förstå upplevelsen samt för att identifiera hur vården kan bidra till ökat 

välbefinnande hos dessa patienter. Det är rimligt att anta att ökad kunskap för 

vårdpersonal både på sjukhus och inom hemsjukvården på sikt kan leda till bättre 

omhändertagande för denna patientgrupp. Därför är det av vikt att beskriva patienters 

upplevelser av att överleva ett hjärtstopp och den närmsta tiden efter händelsen. 
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SYFTE 

Syftet med litteraturöversikten är att beskriva patienters upplevelser efter ett hjärtstopp, 

de sex första månaderna efter händelsen. 

 

 

METOD 

Som forskningsmetod valdes en litteraturöversikt. Friberg (2017, ss. 141-142) beskriver 

att litteraturöversikt är ett strukturerat arbetssätt för att skapa översikt över det aktuella 

kunskapsläget som ger en uppfattning över existerande forskning inom ett avgränsat 

område. Friberg menar vidare att det är en fördel att använda både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar för att täcka hela forskningsområdet, som i det här fallet är att 

beskriva patienters upplevelser efter ett hjärtstopp, de sex första månaderna efter 

händelsen. 

 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen startade med sökningar i databaserna Cinahl och PubMed utifrån 

syftet för att få en överblick över ämnet. Olika termer i olika kombinationer användes 

som; ”Patient”, ”Survivor”, ”CPR”, resuscitation”, ”experience” och ”Cardiac 

arrest”, för att få en första uppfattning över området. Då utbudet blev för stort behövdes 

ytterligare avgränsningar göras. För att begränsa sökningen användes sökkommandon 

som AND och OR. För att öka träffsäkerheten användes olika Mesh-termer så som; 

”Cardiopulmonary resuscitation”, ”perception” och ”attitude”, samt några nyckelord 

från redan funna artiklar. När begränsningen ansågs tillräcklig lästes rubrikerna på 

samtliga sökresultat. De som inte svarade mot syftet valdes bort och utav de som enligt 

rubriken svarade mot syftet lästes även abstract. Inklusionskriterierna för sökningen 

bestod av årtalen 2009-2019, ”peer reviewed” samt på engelska. Artiklar som 

fokuserade på barn eller vårdpersonal exkluderades. För utförlig sökhistorik se bilaga 1. 

 

Artikelsökningen pågick under perioden 191014- 191029 och resulterade i sammanlagt 

10 artiklar, varav 7 kvalitativa och 3 kvantitativa. Senare under arbetets gång 

exkluderades ytterligare en kvantitativ artikel som inte svarade helt mot syftet. De 

inkluderade artiklarna kommer från Sverige, Island, Spanien, Slovenien samt en 

kohortstudie genomförd i Sverige, Danmark, Italien, Nederländerna och Storbritannien.  

 

 

Dataanalys 

Dataanalysen har gjorts enligt Friberg (2017 ss. 148-150). Först skrevs artiklarna ut i 

pappersformat i dubbla exemplar. Sedan lästes de av båda författarna ett flertal gånger 

för att skapa en överblick av artiklarnas innehåll. En sammanställning av artiklarnas 

syfte, metod, urval och resultat genomfördes i en tabell, se bilaga 2. Blyertsmarkeringar 

gjordes kring de meningsbärande enheter som svarade mot syftet i respektive artikels 

resultatdel. Anteckningar utifrån artiklarnas innehåll gjordes. Genom att markera med 

olika färgpennor, i artiklarnas resultatdel, eftersöktes sedan likheter och skillnader. 
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Färgerna företrädde olika områden som blev bärande i utformningen av 

underkategorier. Återkommande nyckelord inom de olika områdena uppmärksammades 

och sammanställdes i olika kolumner på en whiteboardtavla. Underkategorierna delades 

upp efter dess innehåll och kategorier skapades. Slutligen framträdde sex 

underkategorier och två kategorier.  

 

 

RESULTAT 

Analysen resulterade i två huvudkategorier med vardera tre underkategorier. 

Huvudkategorierna är Den plötsliga förändringen och Den nya vardagen. 

 

Tabell 1: Resultatöversikt 

 

 

Den plötsliga förändringen 

Känsla av vilsenhet 

Flera studier kom fram till att ett hjärtstopp medförde stora förändringar för patienter 

både fysiskt och psykiskt och att drabbas av minnesluckor var inte ovanligt. 

Upplevelsen av att vakna upp på sjukhus kunde kännas kaotiskt och förvirrande men 

även känslor av ensamhet och bristande sammanhang uppstod. Från att ha levt ett 

tidigare friskt liv där de klarat sig själva till att plötsligt bli beroende av andra innebar 

en utmaning där några patienter kände sig obekväma och utsatta (Bremer, Dahlberg & 

Sandman 2009; Forslund, Jansson, Lundblad & Söderberg 2017; Palasios-Ceña, Losa-

Inglesias, Salvadores-Fuentes & Fernádez-de-las-Peñas 2011). För många var 

sjukhusmiljön en främmande miljö och några patienter upplevde även sjukhusmiljön 

som hotfull (Brännström, Niederbach och Rödin 2018).  

 

I en studie av Bremer, Dahlberg och Sandman (2009) beskrev patienter en perplex 

upplevelse kring uppvaknandet där det var svårt att skilja på verkliga minnen, svaga 

minnen eller minnen som egentligen var återberättade händelser, som i sin tur kunde 

skapa känslor av kaos, bristande kontroll och skräck.  

 

Flertal studier beskriver att minnesluckor av själva händelsen upplevdes av ett stort 

antal patienter. Många vittnade om att det fanns ett behov att få minnesluckor om 

händelsen återberättade. Det framkom också att majoriteten av de patienter som deltog i 

Den plötsliga förändringen Den nya vardagen 

 

 Känsla av vilsenhet 

 Upplevelse av tacksamhet 

och trygghet 

 Behov av att söka svar 

 

 

 

 Känslomässiga och fysiska 

utmaningar 

 Upplevelse av utsatthet och 

övergivenhet  

 Behov av stöd och samhörighet  
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dessa studier beskrev att det var väldigt viktigt för dem att få veta alla detaljer kring 

händelsen, så som vad de själva sagt och gjort, vilka personer som var inblandade, 

vilken vårdpersonal som hade varit inblandad samt när i tiden olika händelser hade skett 

(Bremer, Dahné, Stureson, Årestedt & Thylén 2019; Ketilsdottir, Albertsdottir, 

Akadottir, Gunnarsdottir & Jonsdottir 2014; Palasios-Ceña et al. 2011). Några patienter 

i Forslunds, Zingmarks, Janssons, Lundblads och Söderbergs (2014) studie upplevde 

dock att de inte hade lika stort behov av att veta alla detaljer kring händelsen. Forslund 

et al. (2017) framhåller även att några patienter som sex månader efter händelsen inte 

hade fått tillbaka några minnen från händelsen kring hjärtstoppet gjorde att de 

accepterade sin situation och kunde lämna händelsen bakom sig. De hade inte längre 

något behov av att få veta vad som hade hänt.  

 

 

Behov av att söka svar 

Många studier påvisar att flertal patienter uttryckte ett behov av att få veta varför just de 

hade drabbats av ett hjärtstopp (Forslund et al. 2014; Brännström, Niederbach & Rödin 

2018; Palacios-Ceña et al. 2011; Bremer et al. 2019). Många patienter i Brännströms, 

Niederbachs och Rödins (2018) studie ansåg sig själva leva ett hälsosamt liv innan 

händelsen, andra kände att de drabbats av ett hjärtstopp i alldeles för ung ålder, vilket 

medförde svårigheter att förstå varför just de hade drabbats. Liknande fynd beskrevs i 

Bremer et al. (2019) där tankar hos patienter kring ett hälsosamt eller ohälsosamt liv 

väcktes i relation till händelsen, även känslor av ilska gentemot att ha ärvt en 

hjärtsjukdom beskrevs. I studien av Forslund et al. (2014) beskrev patienter även här 

svårigheter över att förstå varför just de drabbats av ett hjärtstopp då det fanns andra 

med fler riskfaktorer som inte drabbats. Brännström, Niederbach och Rödin (2018) 

beskriver vidare att sökandet efter en förklaring till händelsen medförde tankar om livet 

och döden och de drabbade blev påminda om deras dödlighet. Medan många patienter i 

studien sökte svar på varför just dem drabbats hade vissa en mer pragmatisk inställning 

till döden och sin dödlighet. Flera av de drabbade i Bremers et al. (2019) studie hade 

funnit sig i sitt öde och menade på att saker och ting händer utan att de kan påverka det. 

Patienters egna erfarenheter tillsammans med information om händelsen de fått 

återberättat för sig gjorde att deras uppfattning om varför just dem överlevt blev lite 

lättare att förstå menar Bremer, Dahlberg och Sandman (2009). 

 

Upplevelse av tacksamhet och trygghet 

Även om patienter i Bremers et al. (2019) och Ketilsdottirs et al. (2014) studier kände 

kaos och förvirring när de vaknade upp efter medvetslösheten upplevde de ändå att de 

var i trygga händer. Vidare beskrev Brännström, Niederbach och Rödin (2018) att 

patienter upplevde att de fick bra information av vårdpersonalen samt att deras behov 

ansågs tillgodosedda under tiden de var inskrivna på sjukhuset. Forslund et al. (2014) 

beskrev att patienter upplevde en stor tacksamhet gentemot vårdpersonalens insatser och 

vänlighet. De uttryckte inga tveksamheter över att de inblandade hade gjort allt som 

kunde göras för att ge bästa möjliga vård. Patienter i studien uppskattade särskilt när 

läkare eller sjuksköterskor som varit med under återupplivningen besökte dem på 
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avdelningen efteråt, bara för att se hur de mådde. Samtidigt kände patienter tacksamhet 

över att de hade fått en andra chans i livet, att det inte var deras tur att dö just då.  

 

I Klemenc-Keltis (2013) studie framkom det att några patienter upplevde någon form av 

nära-döden-upplevelser, dock framgår det inte hur eller vad de upplevde. Oavsett så 

upplevde ändå flertal patienter att händelsen medförde ett uppvaknande. De beskrev en 

tacksamhet över att ha överlevt hjärtstoppen och värderar andra saker i livet som 

tidigare inte upplevts lika viktiga. Det handlade till exempel om att uppskatta det ”lilla i 

livet”, en ökad förmåga att lyssna till andra, ökad tolerans av andra samt en önskan om 

att leva ett gott liv.  I studien av Forslund et al. (2014) var det där emot ingen patient 

som hade någon nära-döden-upplevelse, exempelvis i form av ”ett ljus i tunneln” eller 

andra religiösa uppenbarelser i anslutning till hjärtstoppet. 

 

 

Den nya vardagen  

Känslomässiga och fysiska utmaningar 

Att bli återupplivad innebar för många patienter enligt Forslund et al. (2014) och 

Forslund et al. (2017) fysisk smärta. Vidare beskrivs att hjärt- och lungräddningen 

medförde frakturer på revben för många patienter vilket i sin tur gjorde det svårt att ta 

djupa andetag, utföra enklare förflyttningar eller ta hand om sin kropp. Smärtan i sig 

innebar också att det var svårare att sova på natten. (Forslund et al. 2017) beskriver att 

några patienter upplevde att de saknade information från sjukvårdspersonalen om vad 

som var normalt och att det till exempel kan göra oerhört ont i bröstkorgen efter 

kompressioner och defibrillering. Istället kunde denna smärta misstolkas som symptom 

på ytterligare ett hjärtstopp. Detta upplevde patienter som onödig oro som hade varit lätt 

att undvika med rätt information. 

 

I Brännströms Niederbachs och Rödins (2018), Ketilsdottirs et al. (2014) och Forslunds 

et al. (2017) studier vittnade många patienter om en fysisk trötthet direkt efter 

hjärtstoppet. Vardagliga saker som att ta en dusch eller gå uppför en trappa kunde göra 

att patienter blev helt orkeslösa. En del patienter behövde vila en stund på dagen vilket 

de tidigare inte varit i behov av. Begränsningarna som patienter upplevde yttrade sig 

även i bristande tålamod och de upplevde sig bli lättirriterade. 

 

Palacios-Ceña et al. (2011) och Bremer et al. (2019) beskrev att en vanlig strategi för att 

återgå till livet var enligt flera patienter att helt enkelt fortsätta som vanligt, att försöka 

återgå till vardagen, inte stanna upp och reflektera eller känna efter utan tänka ”framåt 

och vidare”). Patienter i Palacios-Ceñas et al. (2011) och Forslunds et al. (2014) studie 

beskrev även en annan strategi hur livet efter sjukhuset kunde te sig. Några patienter 

började istället förbereda sig för döden. Patienter i föregående studier beskrev hur de 

började ”städa upp” i sitt liv när de kom hem från sjukhuset. Det kunde vara att se över 

ekonomin, lösa gamla konflikter eller berätta för nära och kära hur man vill ha det på 

sin begravning.  

 

I Liljas et al. (2015) studie framgick det att patienter uppvisade ökad risk för att 

utveckla ångest och depression efter ett hjärtstopp. Jämfört med patienter som ”bara” 

fått en hjärtinfarkt var förekomsten av ångest och/eller depression högre hos dem som 
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överlevt ett hjärtstopp. 27 % (n=278) jämfört med 22 % (n=119). Det var även tre 

gånger så vanligt att kvinnor utvecklade ångestsymtom än män efter ett hjärtstopp.  

 

 

Upplevelse av utsatthet och övergivenhet  

I samband med utskrivning från sjukhus beskrev Ketilsdottir et al. (2014) att det 

uppstod ett känslomässig lidande hos patienter. Känslan av trygghet som tidigare 

beskrivits byttes ut mot en känsla av otrygghet. I takt med att sjukvårdsbesöken i form 

av efterkontroller blev färre ökade känslan av övergivenhet från vården, ensamhet och 

sårbarhet. Några patienter i Bremers et al. (2019) studie uttryckte det som att helt 

plötslig bli en i mängden där man lämnats ensam åt sitt öde att ta hand om sig själv. 

Palacios-Ceña et al. (2011)  beskrev att några patienter som fick byta läkare efter 

utskrivningen upplevde till och med sig försummade av sjukvården. De upplevde att 

sjukvårdspersonalen inte längre brydde sig om dem eller deras tillstånd, att de bara hade 

varit en i mängden som skulle behandlas. 

 

Några studier beskrev att en rädsla som ofta infann sig när patienter kom hem var 

rädslan för ett nytt hjärtstopp. Därför kunde det bli viktigt att söka information om hur 

de kunde minska den risken. Rädslan för att eventuellt inte känna igen symptom av ett 

nytt hjärtstopp blev ett hinder för patienter för att leva i nuet (Bremer et al. 2019; 

Forslund et al. 2014; Ketilsdottir et al. 2014). 

 

Forslund et al. (2014) beskrev att patienter även upplevde att de ibland hade känslor av 

skuld och skam över att de hade försatt anhöriga i en svår situation, att de var orsaken 

till deras oro. En del patienter i Bremers, Dahlbergs och Sandmans (2009) studie 

skuldbelade sig själva för att de inte känt igen symtomen, att de var besvikna på sig 

själva och att det var deras eget fel att de nu försatt sig i den situationen som för alltid 

kommer påverka deras liv.  

 

Behov av stöd och samhörighet  

Bremer et al. (2019) beskrev att sökandet efter stöd från andra som upplevt liknade 

händelser blev viktigt för många patienter. Det var dock svårt att finna andra som 

upplevt något liknande vilket eventuellt kunde leda till frustration. Det fanns en 

uppfattning om att enbart den som också hade genomgått och överlevt ett hjärtstopp helt 

och hållet kunde förstå och dela samma känsla. Att få känna samhörighet blev viktigt 

för att kunna anpassa sig till den nya situationen och för att finna inre styrka. Patienter i 

Palacios-Ceñas et al. (2011) och Ketilsdottirs et al. (2014) studier beskrev vikten av 

närhet till andra människor, både familj, sjukvårdspersonal och de som delar 

erfarenheten av liknande händelser, detta för att finna en trygghet i andra sammanhang 

än tidigare.  

 

Ketilsdottir et al. (2014) menar att det fanns ett behov av att få stöd av sjukvården efter 

utskrivning från sjukhuset. Att gå på efterkontroller och få positiva resultat upplevdes 

som ett stöd och en trygghet. Några patienter i studien uttryckte ändå att det inte var 

tillräckligt. De uttryckte att de hade önskat att sjuksköterskan hade ringt upp dem några 

dagar efter att de kommit hem bara för att se hur allt stod till. Att bli hemskickad med 
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restriktioner och ett antal nya mediciner är ungefär vad man är kapabel till just då, 

menade en patient. 

 

Behovet av återhämtning är en del av vad det innebär att överleva, och återhämtningen 

behöver stöd och närhet till andra som betyder något för patienten, särskilt specialiserad 

sjukvårdspersonal och människor som delar en upplevelse av att livet är skört (Bremer 

et al. 2019). Enligt Bremer, Dahlberg och Sandman (2009) upplevde de patienter som 

kände trygghet, stöd och omtanke från andra få ett gott liv efter händelsen.  

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva patienters upplevelser efter ett 

hjärtstopp, de sex första månaderna efter händelsen. Författarna anser att lämplig metod 

valts för att kunna sammanfatta problemområdet utifrån syftet. Både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar inkluderades enligt Friberg (2017, ss. 141-142). Dock har det 

upplevts lättare att analysera kvalitativa studier än kvantitativa då patientens upplevelse 

av händelsen varit tydligare. För datainsamlingen valdes två databaser, Cinahl och Pub 

Med. Det kan tyckas något begränsat men författarna ansåg dessa som relativt 

heltäckande och ser det som en mindre risk att användbart material har förbisetts. 

 

Initialt söktes material angående patienters upplevelser av att överleva själva 

hjärtstoppet. Då materialet som söktes fram delvis svarade mot patienters upplevelser av 

att överleva ett hjärtstopp på lång sikt valde författarna att fokusera på upplevelsen av 

själva hjärtstoppet och sex månader framåt för att avgränsa området. Problemet då var 

att det inte fanns så många artiklar som uttalat hade det här fokuset. Författarna 

bestämde sig ändå för att läsa alla artiklar och leta efter upplevelser som uttryckligen 

var inom det första sex månaderna. Ibland var det svårt att utifrån texten se om det 

svarade mot syftet och ibland stod det tydligt. Vissa delar av artiklarna har blivit tolkade 

av författarna, till exempel händelser som tydligt syftat på uppvaknandet på sjukhuset 

har författarna tolkat som att det är inom ramen för sex månader. I alla artiklar utom en 

stod det hur långt efter hjärtstoppet intervjuerna ägt rum. Det varierade mellan sex 

månader upp till 15 år. I Palacios-Ceñas artikel var det inte angivit hur nära händelsen 

intervjuerna skett så författarna mailade och frågade. Palacios-Ceña uppgav att 

intervjuerna skett mellan sex månader och upp till ett år efter händelsen men kunde inte 

säga vilka av informanterna som intervjuades efter sex månader. I samtliga artiklar har 

endast material som tydligt svarat mot syftet använts.  

 

En aspekt av att titta på det första halvåret efter händelsen samtidigt som intervjuerna 

skett långt efter kan vara att den som blir intervjuad inte har samma känslor kring 

händelsen då som den hade under den första tiden. Detta i sin tur kan göra resultatet lite 

missvisande. Det hade varit önskvärt att ha med fler artiklar som svarade tydligt mot 

syftet men tyvärr fanns det inte fler. Under arbetets fortskridande uppmärksammades 

också att övervägande deltagare var män. Detta tror författarna förklaras av att fler män 

än kvinnor drabbas av hjärtstopp. Det hade även här varit önskvärt att få en större del 
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kvinnliga upplevelser men då materialet redan var begränsat gick det inte att ta hänsyn 

till sådana aspekter.  

 

Geografiskt sett är hälften av artiklarna från Sverige, resterande från Island, Spanien och 

Slovenien samt en större från Italien, Sverige, Storbritannien, Nederländerna och 

Danmark. Författarna anser att resultaten är jämförbara med svenska förhållanden. 

Reflektioner kring det begränsade utbudet av forskning rörande patientupplevelsen 

gjordes. Författarna kom fram till att det kan vara svårt att motivera människor att delta 

i studier så tätt inpå en sådan livsomvälvande händelse.  

 

En styrka anser författarna vara spridningen på åldrarna hos deltagarna. Den yngsta 

deltagaren var 22 år och den äldsta var 99 år. På så vis har upplevelser av samma 

fenomen studerats men på deltagare i olika faser i livet. 

 

 

Resultatdiskussion 

Känsla av vilsenhet 

Resultatet i litteraturöversikten visade på att många patienter upplevde känslor av 

bristande sammanhang och konfusion i samband med uppvaknande efter hjärtstoppet. 

Att överleva ett hjärtstopp kunde innebära ett aktivt sökande efter nya sammanhang 

(Bremer, Dahlberg & Sandman 2009; Bremer et al. 2019; Brännström, Niederbach & 

Rödin 2018; Forslund et al. 2017; Forslund et al. 2014; Ketilsdottir et al. 2014; Palasios-

Ceña et al. 2011). Ekebergh (2016, s. 36) beskriver sammanhang som ett signum för 

människan, en längtan efter sammanhang samt hur det är sammanflätat med upplevelsen 

av hälsa. Författarna tänker att upplevelsen av bristande sammanhang för de patienter 

som överlevde ett hjärtstopp gör upplevelsen av ohälsa mångdimensionell, dels med 

avseende på den fysiska ohälsan men även på den existentiella. Här tänker författarna 

samtidigt att det blir av vikt att kunna identifiera detta som sjuksköterska. Genom att 

skapa en god vårdrelation till patienten kan förutsättningar för sjuksköterskan skapas för 

att uppmärksamma och stötta patienten. Enligt Dahlberg och Segesten (2010, ss. 192-

195) kännetecknas det vårdande mötet av att vårdaren är den som tar ansvar för 

relationen. Dels i kraft av sin kompetens och ställning men även i form av att ”svara 

an”, se patienten, bekräfta den och vara öppen och följsam för individen och dess 

livsvärld.  

 

Flera av de studier som föreliggande uppsats bygger på skriver om minnesluckor från 

själva händelsen (Bremer, Dahlberg & Sandman 2009; Bremer et al. 2019; Brännström, 

Niederbach & Rödin 2018; Forslund et al. 2017; Forslund et al. 2014; Ketilsdottir et al. 

2014; Palasios-Ceña et al. 2011). Detta styrks av Sawyer et al. (2016) som beskriver att 

nära hälften av alla deltagare som överlevt ett hjärtstopp hade problem med minnet både 

under och efter sjukhusvistelsen. I studien beskrivs vidare att täta uppföljningar med 

upprepad information och bedömningar av vilka resurser patienten har för att kunna 

återhämta sig och få en fungerande vardag kan komma att bli viktigt för patienten den 

närmsta tiden efter ett hjärtstopp. I litteraturöversiktens resultat framkom att flertal 

patienter som följd av minnesproblematik upplevde känslor av kaos och bristande 

kontroll (Bremer, Dahlberg & Sandman 2009; Bremer et al. 2019; Brännström, 

Niederbach & Rödin 2018; Forslund et al. 2017; Forslund et al. 2014; Ketilsdottir et al. 
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2014; Palasios-Ceña et al. 2011). Detta styrks av Baldacchinos (2010) studie som 

belyser hur människor som blivit drabbade av en livshotande sjukdom kan känna 

kontrollförlust över sitt liv. Då många patienter som överlever ett hjärtstopp får 

kognitiva och emotionella problem som påverkar deras livskvalitet anser författarna att 

vården behöver bli bättre gällande uppföljningar och information till denna 

patientkategori. Detta för att kunna återhämta sig samt känna trygghet och uppnå en god 

livskvalitet.  I en studie av Israelsson et al. (2016) beskrivs att nästan hälften av alla 

sjukhus i Sverige har lokala riktlinjer för vård och uppföljning efter ett hjärtstopp. Dock 

rapporterades att 39 % (n=11) av dessa inte alltid tillämpades. Detta anser författarna 

vara undermåliga siffror och hade önskat att det i större utsträckning funnits riktlinjer 

för uppföljningar efter hjärtstopp på fler sjukhus runt om i landet, för att skapa 

kontinuitet och trygghet för patienten. I 5 kap. 1 § av Hälso- och sjukvårdslag (SFS 

2017:30) står att patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet skall tillgodoses 

för att en god vård skall uppfyllas. Goda kontakter mellan patienten och hälso- och 

sjukvårdspersonalen skall också främjas för att kunna bedriva en god vård. 

 

Genom att ta hänsyn till de kognitiva och emotionella problem som uppstår efter ett 

hjärtstopp menar Verberne, Moulaert, Verbunt och Van Heugten (2017) att patienters 

livskvalitet efter hjärtstoppet till viss del kan förutspås. Deras studie visade att vara 

ensamstående och lida av funktionella begränsningar två veckor efter hjärtstoppet ökade 

risken för sämre fysisk livskvalitet. Det fanns också en signifikant korrelation mellan 

sämre mental livskvalitet och höga nivåer av ångest och depression tre månader efter 

händelsen. Med denna vetskap anser författarna att det blir lättare för sjuksköterskan att 

stödja patienten och jobba för att patienten skall uppnå bästa möjliga välbefinnande och 

livskvalitet, i enlighet med Svensk sjuksköterskeförening (2017). Enligt författarna 

utgör det också en grund för att arbeta mer hållbart och främja hållbar utveckling, både 

för den enskilde patienten men även generellt inom hälso- och sjukvård. Dossey, Rosa 

och Beck (2019) menar att tanken om hållbar utveckling har funnits länge och att redan 

Florence Nightingale uttryckte och beskrev komplexiteten mellan sociala och 

miljömässiga faktorer som båda påverkar välbefinnandet.  

  

En utmaning för många verkar vara att helt plötsligt hamna i en situation där de blev 

beroende av andra för att klara av fysiska aktiviteter och psykiska påfrestningar. 

(Bremer, Dahlberg & Sandman 2009; Bremer et al. 2019; Brännström, Niederbach & 

Rödin 2018; Forslund et al. 2017; Forslund et al. 2014; Ketilsdottir et al. 2014; Palasios-

Ceña et al. 2011). Författarna menar att det är av stor betydelse att få uppleva hälsa och 

välbefinnande trots fysiska och psykiska begränsningar.  Detta styrks av Dahlberg och 

Segesten (2010, s. 80) som menar att med hjälp av stöttning från vårdaren går det att 

känna välbefinnande och uppnå hälsa trots sjukdom. De beskriver även, att trots 

sjukdom och ohälsa finns det en möjlighet att kunna ta sig an betydelsefulla livsprojekt. 

Författarna till litteraturöversikten menar att det är av stor vikt för patienter att kunna få 

hjälp att hitta strategier som gör det lättare att hantera de livsförändringar som ett 

hjärtstopp för med sig. Detta styrks av Antonovsky (2005, s. 45) som menar att 

människor som genomgått svåra händelser i livet kan trots detta uppleva en hög känsla 

av hanterbarhet. Med hjälp av de resurser som människan har tillgång till kan livets 

motgångar hanteras. En hög känsla av hanterbarhet får människan att inte känna 

orättvisa för hur livet tett sig.  
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Behov av att söka svar 

I resultatet framkom ett behov hos patienter av att finna förståelse för varför de drabbats 

av hjärtstopp (Forslund et al. 2014; Brännström, Niederbach & Rödin 2018; Palacios-

Ceña et al. 2011; Bremer et al. 2019). Samma resultat visar Baldacchino (2010) som i 

sin studie beskriver patienters upplevelse av att få en hjärtinfarkt. Där framkom det att 

patienter initialt ofta undrade varför just de drabbats, några tyckte att de var för unga 

andra tyckte att de var för ”friska” och många ville ha svar på dessa frågor. Detta 

kopplades samman med en negativ inställning till framtiden kort tid efter händelsen. 

Emellertid avtog dessa frågor, funderingar och känslor allt eftersom tiden gick. Det som 

var tydligt var att ju äldre patienten var desto mindre uttalades dessa frågor. Detta skulle 

kunna ses som är en naturlig del av dels åldrandet, att människor i större utsträckning 

accepterar ohälsa och sjukdom ju äldre de är för att det förväntas och anses naturligt. 

Men även att ”tiden läker alla sår”. Så länge det inte uppstår komplikationer och 

efterkontroller ser bra ut efter hjärtstoppet verkar det som att det skapas någon form av 

distans till händelsen med tiden. Detta menar Eriksson (2005, s. 54-55) kan ses som 

lidandets förlopp. I början är lidandet outhärdligt och delvis i förnekelse. I nästa fas 

övergår lidandet i ett bekräftande, det tillåts och pendlar i en kamp mellan tid och rum. 

Slutligen övergår det i en form av försoning där en ny helhet skapas. Att här våga möta 

patienten menar Arman (2016, ss. 58-59) är den mest grundläggande kompetensen för 

sjuksköterskan. Genom att förstå lidandets förlopp kan sjuksköterskan skapa en 

förståelse och stärka sin kapacitet för att möta lidande och vara närvarande i situationer 

med patienter vid svåra händelser eller förluster. 

 

I litteraturöversiktens resultat framkom det också att några patienter uttryckte frustration 

eller ilska över att genetiska aspekter försatte dem i ohälsa (Bremer et al. 2019). 

Liknande fynd angående känsloreaktioner ses i Dougherty och Shaver (1995). De har 

intervjuat patienter som överlevt hjärtstopp, med jämna mellanrum under tiden de 

vårdats på sjukhus i samband med händelsen. Med avseende på ilska så visade det sig 

att det initialt var en låg nivå som sedan ökade och var som störst cirka en vecka efter 

händelsen. Detta kan enligt författarna kopplas till den krisreaktion som tidigare nämnts. 

Just ilska tolkar författarna som en reaktion på händelsen av att drabbas av ett 

hjärtstopp. En reaktion på att människans existens har satts på spel. Bortom den 

biologiska kroppen kan kroppen även förstås som liv och existens. Detta förklarar 

Dahlberg och Segesten (2010, s. 133) med att för varje förändring som sker i kroppen 

förändras även tillgången till livet och världen. Att drabbas av sjukdom och lidande 

påverkar hela människans existens, inte bara den kroppsdel som är skadad. Författarna i 

litteraturöversikten tänker att fokus lätt läggs på det biologiska under vårdtiden av ett 

hjärtstopp. Vidare anser författarna att som sjuksköterska är det viktigt att ha förståelse 

för hela människan, och inte bara för den sjukdom som ligger bakom hjärtstoppet.  

Detta styrks av Ekebergh (2016, s. 20) som menar att kroppen måste förstås som något 

som även går bortom det biologiska. Det är inte enbart sjukdomen som är viktig utan 

hur patienten erfar sin sjukdom och hur denna påverkar livet och människans 

välbefinnande samt hur det påverkar patienten att kunna göra det som känns 

betydelsefullt i livet. 
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Av resultatet framgår att många patienter fick tankar kring hur skört livet kunde vara 

och att tankar kring tidigare livsstil väcktes (Brännström, Niederbach & Rödin 2018; 

Bremer et al. 2019). Detta bekräftas av Forslund, Lundblad, Jansson, Zingmark och 

Söderberg (2013) som beskriver hur deltagarna blev medvetna om att ogynnsamma 

faktorer kring deras tidigare livsstil förmodligen hade bidragit till att de blivit sjuka. 

Även om det tidigare fanns en medvetenhet kring en ohälsosam livsstil menade 

deltagarna att de inte hade förmågan till att göra en livsstilsförändring just vid den 

aktuella tiden i livet. Som sjuksköterska ses således ut att vara av stor vikt att arbeta 

preventivt när det kommer till livsstilsfrågor. Detta styrker även Anåker, Nilsson, 

Holmner och Elf (2015) som menar att vården behöver bli bättre på att förebygga ohälsa 

för att gynna hållbar utveckling, både för den enskilde individen så väl som för 

samhället. Detta kan ske i form av riktade hälsosamtal som enligt Socialstyrelsen (2018) 

innebär en dialog med patienten som bygger på ett motiverande samtal där fokus ligger 

på patientens egna resurser och motivation. Att ändra på sina levnadsvanor skulle kunna 

förhindra en tredjedel av hjärt- och kärlsjukdomarna. 

 

För att patienter ska kunna känna sig sedda anser författarna att samtalet har stor 

betydelse i vårdrelationen. Även om sjuksköterskan inte kan ge svar på alla frågor som 

patienten har är det av stor vikt att de ändå får ge uttryck för sina tankar och 

funderingar. Detta styrks av Ekebergh och Dahlberg (2016, ss. 129-132) som menar att 

sjuksköterskan måste ha en öppenhet i det vårdande samtalet, en öppenhet inför 

patientens livsvärld samtidigt som hon eller han har en reflekterande hållning vilket 

innebär att ha en medvetenhet och att uppmärksamma patienten. De menar också att det 

vårdande samtalet skall ge styrka och förutsättning för patienten att kunna växa mot 

hälsa. 

 

 

 

SLUTSATSER  

 Patienter kan uppleva minnesproblematik efter ett hjärtstopp. Därför kan det 

vara av vikt att ha täta uppföljningar med muntlig och skriftlig information då 

patienter kände ett behov av att få händelsen återberättad för sig. Detta för att 

skapa sammanhang och trygghet för patienten. 

 Tacksamhet och trygghet under sjukhusvistelsen kan också uttryckas. Här är det 

viktigt att vårdaren ser vad patienten ger uttryck för och inte. Det kan lätt 

uppfattas som att patienten är nöjd och inte har behov av ytterligare stöd.  

 Patienter kan också uttrycka ett behov av att få veta varför just de drabbats viket 

medför många existentiella tankar. Här är det av vikt att alla erbjuds att få 

samtala med en sjuksköterska.  

 Patienter kan också uppleva ett behov att få samtala med andra som upplevt 

liknande händelser. Här hade det varit bra att kunna erbjuda gruppsamtal i 

närvaro av sjukvårdspersonal med möjlighet att träffa andra som upplevt 

liknande händelser. 

 När patienter skrivits ut och kommit hem kan en känsla av otrygghet och rädsla 

uppstå som handlar om att inte känna igen och drabbas av nytt hjärtstopp. 

Många patienter upplever också fysiska utmaningar i form av smärta och 

trötthet. Här blir åter vikten av information och uppföljning viktigt ifrån vårdens 
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sida. Att informera om vad patienten kan förvänta sig vid hemgång samt 

uppföljande telefonsamtal från sjuksköterskan några dagar efter hemkomst.  

 

 

Fortsatt forskning 

Baserat på resultatet rekommenderar författarna följande framtida 

forskningsområden: 

 

 Fortsatt forskning kring patienters upplevelser i nära anslutning till händelsen då 

det är sparsamt utforskat. 

 Yngre människor upplevelser av att överleva ett hjärtstopp och sedan återgå till 

ett fysiskt aktivt liv. 

 Upplevelser av att överleva ett hjärtstopp ur ett genusperspektiv. 
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* Artiklar som använts i resultatet 

Bilaga 1. Sökhistorik 
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347    
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arrest AND 

CPR OR 

cardiopulmona

ry resuscitation 

2009-

2019 

111 8 3 (Brännström, 

Niederbach 

et. al 2018) 

(Lilja, 

Nilsson et. al 

2015) 

 

2019-10-21 

Cinahl  

"experiences" 

OR attitude 

OR perception  

AND cardiac 

arrest or out of 

hospital 

cardiac arrest" 

OR 

"cardiopulmon

ary 

resuscitation"  

AND patient 

Peer- 

review

ed 

 

2009-

2019 

178 12 5 (Forslund, 

Zingmark 

et.al 2014) 

(Forslund, 

Jansson et.al 

2017) 

(Klemenc-

Ketis 2013) 

 

 

2019-10-28 

PubMed  

sudden cardiac 

arrest OR heart 

arrest OR 

cardiac arrest 

AND 

"cardiopulmon

ary 

2009-

2019 

78 3 2  
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resuscitation" 

OR "CPR" 

AND 

"experiences" 

OR "attitudes" 

or feelings 

AND patients 

2019-10-28 

PubMed 

sudden cardiac 

arrest AND 

experiences 

OR attitudes 

AND patients 

2009-

2019 

155 6 1 (Palacios- 

Ceña, Losa-

Iglesias et.al 

2011) 

2019-10-29 

PubMed 

experience OR 

attitudes AND 

sudden cardiac 

arrest AND 

survivor 

2009-

2019 

21 2 1 (Ketilsdottir, 

Albertsdottir 

et.al 2014) 
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Bilaga 2 Översikt av analyserad litteratur 
 

Författare 

Årtal 

Titel 

Tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

Författare: Bremer, A., 

Dahné, T., Stureson, L., 

Årestedt, K. & Thylén, 

I.  

Årtal: 2019 

Titel: Lived experiences 

of surviving in-hospital 

cardiac arrest  

Tidskrift: Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences  

Syftet var att belysa 

människors levda 

erfarenheter av att 

ha överlevt ett 

hjärtstopp på 

sjukhus.  

Kvalitativ.  

17 män och en 

kvinna som överlevt 

hjärtstopp på 

sjukhus. 

Deltagarna 

rekryterades från en 

större pågående 

studie vars syfte var 

att undersöka 

patienters hälsa och 

behov efter ett 

överlevt hjärtstopp 

från sex Svenska 

sjukhus. Data 

samlades in via 

narrativa intervjuer 

som sedan 

transkriberades ord 

för ord. Datan 

analyserades sedan 

med fenomenologisk 

hermeneutisk metod. 

Resultatet beskriver 

två kategorier; 

strävan efter att leva 

ett vardagligt liv och 

strävan efter 

trygghet. Som 

resulterade i fyra 

underkategorier: 

 Svårigheter 

att finna en 

ny identitet. 

 Sökandet 

efter 

existentiell 

helhet i en 

splittrad 

värld 

 Sårbarhet vid 

utskrivning 

 Övergivenhet 

hemma 

 

Författare: Bremer, A., 

Dahlberg, K. & 

Sandman, L.  

Årtal: 2009 

Titel: To Survive Out-

of-Hopital Cardiac 

Arrest: A search for 

Meaning and Coherence 

Tidskrift: Qualitative 

Health Research 

Syftet var att 

beskriva patienters 

upplevelser av att 

överleva ett 

hjärtstopp utanför 

sjukhus samt hur 

det påverkar deras 

hälsa över tid. 

Kvalitativ ansats 

med deskriptiv och 

explorativ design. 

9 stycken deltagare 

mellan 44 och 70 år, 

8 män och 1 kvinna. 

Deltagarna 

intervjuades i deras 

hem. Samtalen 

spelades in och 

transkriberades ord 

för ord. Datan 

analyserades sedan 

med en tredelad 

struktur som kan 

beskrivas som en 

Resultatet visar att 

drabbas av 

hjärtstopp kan 

medföra många olika 

känslor och 

upplevelser. Flera 

deltagare upplevde 

brist på kontroll, 

känsla av kaos och 

förvirring och 

minnesluckor vid 

uppvaknandet. 

Många kände 

tacksamhet över att 

ha överlevt men 

kände samtidigt 
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rörelse mellan 

helhet-delar-helhet. 

rädsla och oro iför 

framtiden. 

Författare 

Årtal 

Titel 

Tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

Författare: 
Brännström, M., 

Niederbach, C. & 

Rödin, A-C.  

Årtal: 2018 

Titel: Experiences of 

surviving a cardiac 

arrest after therapeutic 

hypothermia treatment. 

A interview study 

Tidskrift: International 

Emergency Nursing  

Syftet var att 

beskriva 

människors 

erfarenhet av att 

överleva hjärtstopp 

efter att de 

genomgått 

hypotermibehandlin

g. 

Kvalitativ deskriptiv 

design. 

Sju deltagare, varav 

6 män och en kvinna 

i åldrarna 29-79. 

Deltagarna 

rekryterades från två 

intensivvårdsavdelni

ngsregister från två 

sjukhus i Sverige. 

Narrativa intervjuer 

gjordes, 

transkriberades som 

sedan analyserades 

med hjälp av en 

innehållsanalys. 

Studien resulterade i 

tre teman och sex 

subteman. 

 

Hantera frågor om 

döden: 

 Strävan efter 

att fylla i 

minnesluckor 

 Stå inför en 

vändpunkt i 

livet 

Leva ett förändrat 

liv: 

 Oförmågan 

att minimera 

risker för en 

för tidig död 

 Känslan av 

ett förändrat 

liv. 

Känna trygghet med 

familj och 

vårdpersonal: 

 Lita på 

testresultat 

och 

behandlingar. 

 Få stöttning i 

relationer 

med andra 

Författare: Forslund, 

A-S., Jansson, J-H., 

Lundblad, D. & 

Söderberg, S.  

Årtal: 2017 

Titel: A second chance 

Syftet var att 

klargöra betydelser 

av människors 

levda erfarenhet och 

förändringar i 

vardagen efter 6 och 

Kvalitativ 

longitudinell design. 

11 deltagare från 

norra Sverige, 2 

kvinnor och 9 män.  

Narrativa intervjuer 

Studiens resultat 

visade på två teman 

och fem subteman. 

 

Återvända till livet: 

 Att vakna 
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at life: people´s lived 

experiences of surviving 

out-of-hospital cardiac 

arrest  

Tidskrift: Scandinavian 

journal of Caring 

Sciences 

12 månader efter att 

de överlevt ett 

hjärtstopp utanför 

sjukhus. 

gjordes, som 

analyserades med en 

fenomenologisk 

hermeneutik 

tolkning. 

upp och inte 

se hela bilden 

 Inse att det 

inte var tid 

att dö 

Omvärdera livet: 

 Undra varför 

samt söker 

förklaringar 

 Känsla av 

osäkerhet i 

relationer 

 Undran om 

livet kommer 

bli sig likt 

Författare 

Årtal 

Titel 

Tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

Författare: Forslund, 

A-S., Zingmark, K., 

Jansson, J-H., Lundblad, 

D. & Söderberg, S. 

Årtal: 2014 

Titel: Meanings of 

People´s Lived 

Experiences of 

Surviving an Out-of-

Hospital Cardiac Arrest, 

1 Month After the Event 

Tidskrift: Journal of 

Cardiovascular Nursing  

Syftet med studien 

var att klargöra 

betydelsen av 

människors levda 

erfarenhet av att 

överlevet hjärtstopp 

som skett på grund 

av hjärtinfarkt 

utanför sjukhus en 

månad efter att det 

inträffat. 

Kvalitativ. 11 

deltagare från norra 

Sverige, 2 kvinnor 

och 9 män.  

Narrativa intervjuer 

gjordes, som 

analyserades med en 

fenomenologisk 

hermeneutik 

tolkning. 

Studiens resultat 

visade på ett tema 

och tre subteman. 

 

Känslan efter att 

återfå sitt egna jag 

 Testa 

kroppen 

 Fortsätta det 

vanliga livet. 

 Tacksamhet 

för hjälpen 

att blivit 

räddad. 

 

Författare: Ketilsdottir, 

A., Albertsdottir, H. 

Akadottir, S., 

Gunnarsdottir, T. & 

Jonsdottir, H.  

Årtal: 2014 

Titel: The experience of 

sudden cardiac arrest: 

Becoming reawakened 

to life  

Tidskrift: European 

Journal of 

Syftet var att 

beskriva 

människors 

erfarenheter efter att 

de blivit 

återupplivade och 

överlevt ett plötsligt 

hjärtstopp för att 

öka kunskapen om 

deras eventuella 

problem och behov. 

Kvalitativ studie 

med fenomenologisk 

tolkning. 7 män 

mellan 50 och 54 år.  

Data samlades in 

med hjälp av 

semistrukturerade 

intervjuer som 

spelades in och 

sedan 

transkriberades ord 

för ord. Datan 

Studien resulterade i 

fem teman.  

 Känslor av 

osäkerhet och 

behov av 

stöd. 

 Strävan efter 

att återfå sitt 

tidigare liv. 

 Känslomässi

ga 

utmaningar. 
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Cardiovascular Nursing syntetiserades i 

gemensamma teman. 
 Reagera på 

symptom. 

 Ny syn på 

livet.  

Författare 

Årtal 

Titel 

Tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

Författare: Klemenc-

Ketis, Z.  

Årtal: 2011 

Titel: Life Changes in 

Patients After Out-of-

Hospital Cardiac Arrest. 

The Effect of Near-

Death Experiences 

Tidskrift: International 

Society of Behavioral 

Medecine 

Syftet med studien 

var att påvisa 

livsförändringar hos 

patienter med nära-

döden-upplevelser 

som drabbats av 

hjärtstopp utanför 

sjukhus de första 6 

månaderna efter 

händelsen.  

Kvantitativ studie. 

37 patienter deltog, 

varav 29 var män 

och 8 var kvinnor.  

Deltagarna fick 

svara på två olika 

enkäter med 16 

respektive 42 frågor 

med en skala 0-2 

samt 1-5. Datan 

analyserades sedan 

med SPSS 13,0.  

Resultatet visar att 7 

av 37 patienter hade 

någon form av nära-

döden-upplevelse i 

samband med 

hjärtstoppet. Jämfört 

med de som inte 

hade någon nära-

döden-upplevelse 

fann man en 

signifikant skillnad 

på fem punkter vad 

det gällde 

livsförändringar.   

Författare: Lilja, G., 

Nilsson, G., Nielsen, N., 

Friberg, H., Hassager, 

C., Koopmans, m., 

Kuiper, M., Martini, A., 

Mellinghoff,J., Pelosi, 

P., Wanscher, M., Wise, 

M.P., Östman, I. & 

Cronberg, T. 

Årtal: 2015  

Titel: Anxiety and 

depression among out-

of-hospital cardiac arrest 

survivors  

Tidskrift: Resuscitation 

Syftet med studien 

var att undersöka 

förekomsten av 

ångest och 

depression hos 

patienter som 

överlevt hjärtstopp 

utanför sjukhus 6 

månader efter 

händelsen 

Kvantitativ 

randomiserad studie. 

278 patienter som 

överlevt ett 

hjärtstopp utanför 

sjukhus samt fått en 

hypotermibehandlin

g, och 119 patienter 

som fått en 

hjärtinfarkt deltog. 

Deltagarna fick fylla 

i en enkät med 

frågor rörande 

depression och 

ångest 6 månader 

efter händelsen. 

Datan analyserades 

med SPSS 22,0  

Resultatet visar på 

att 27 % av 

patienterna som 

överlevt ett 

hjärtstopp utanför 

sjukhus upplever 

känslor av ångest 

och/eller depression 

inom 6 månader 

efter händelsen. 

Upplevelsen av 

ångest och 

depression hade ett 

samband med 

kognitiva 

funktionsnedsättning

ar. 
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Författare: Palacios-

Ceña, D., LosaIglesias, 

M.E., Salvadores-

Fuentes, P. & 

Fernández-de-lasPeñas, 

C.  

Årtal: 2011  

Titel: Sudden cardiac 

death: The perspectives 

of Spanish survivors 

Tidskrift: Nursing & 

Health Sciences 

Syftet med studien 

var att belysa 

Spanska patienters 

levda erfarenhet av 

att överleva ett 

plötsligt hjärtstopp 

för att förbättra 

vården för dessa 

patienter. 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

studie. 

9 deltagare varav 4 

kvinnor och 5 män, 

24-47 år. 

Ostrukturerade 

intervjuer som 

spelades in och 

transkriberades ord 

för ord. Datan 

analyserades med 

hjälp av Giorgis 

deskriptiva 

fenomenologiska 

metod.  

I resultatet framkom 

fyra teman. 

 Att ställas 

inför rädsla. 

 Söka efter 

mening. 

 Att uppleva 

nära döden. 

 Ensamhet 

och 

avlägsenhet. 

 

 

 


