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Abstract  

Bakgrund: Att ha överlevt ett hjärtstopp leder till förändringar i livet. Det finns två typer av 

hjärtstopp, hjärtstopp som inträffar på sjukhuset och hjärtstopp utanför sjukhuset. Det finns 

många olika orsaker till hjärtstopp. Sjuksköterskans roll är att stötta patienter och 

tillhandahålla vård efter hjärtstoppet. Syfte: Syftet var att beskriva patientens upplevelse av 

livet efter ett hjärtstopp. Metod: Litteraturöversikt med en kvalitativ ansats, baserad på nio 

kvalitativa artiklar och en mixad metod. Resultat: Totalt har upplevelser från 102 

överlevande samlades in. Resultatet visar att överlevarna upplevde osäkerhet, rädsla, men 

också lycka. Skam, ilska och frustration var också känslor som upplevdes. Livet förändrades 

drastiskt för många av de överlevande, de var tvungna att plötsligt anpassa sig till en ny 

livsstil. De överlevande kände också att de fick för lite information om hjärtstoppet och hur 

tiden efter hjärtstoppet kan vara. Svårigheter med minne och fysiska funktioner var 

framträdande hos många. Diskussion: Huvudfynden som upptäcktes och diskuterades var: 

vilka känslor överlevarna upplevde efter hjärtstoppet, hur livet förändras både det negativa 

och positiva, upplevelsen av brist på information och kroppsliga förändringar diskuterades. 

Slutsats: Att överleva ett hjärtstopp betyder att stöd från sjukvården behövs, både 

individanpassad information och möjligheten till kontakt vid frågor, detta för att kunna 

hantera händelsen och återfå en normal vardag.  

 

Nyckelord: Hjärtstopp, KASAM, Livshändelse, Livskvalité, Omvårdnad, Upplevelse 
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Introduktion  

Fenomenet hjärtstopp är för många ett välkänt begrepp, en person faller ihop medvetslös 

utan andning och utan tydlig puls. Ett hjärtstopp leder till stora förändringar i livet. 

Samtidigt som fler överlever ett hjärtstopp släpar kunskapen om hur personerna som 

överlevt mår och vilket stöd de behöver. 

Bakgrund                                                                                                                                                        

Hjärtstopp kan delas in i två kategorier, dessa är hjärtstopp som inträffar på sjukhuset (in-

hospital cardiac arrest) och hjärtstopp utanför sjukhuset (out-of-hospital cardiac arrest) 

(Herlitz et al., 2000). Engdahl, Holmberg, Karlson, Luepker och Herlitz (2002) beskriver att 

hjärtstopp är komplexa, det finns inte en bakomliggande orsak utan flera. Det går inte att 

ringa in enstaka riskgrupper och orsakerna för att drabbas av ett hjärtstopp är många 

(Engdahl et al., 2002). 

 

När ett hjärtstopp inträffar kan sjuksköterskan använda sin ledarskapsroll för att 

tillsammans med övrig personal tillgodose god hjärt- och lungräddning (Hannibal, 2016). 

För att överleva ett hjärtstopp är det avgörande med en tidig hjärt- och lungräddning för ett 

lyckat resultat (Sasson, Rogers, Dahl, & Kellermann, 2009). Snabbt agerande och tidsfaktorn 

är av stor vikt för att öka patientens chans till överlevnad (Valenzuela et al., 2000). Alla som 

överlever ett hjärtstopp vårdas på sjukhuset. Oavsett vilken behandling patienten får efter ett 

hjärtstopp behöver patienten övervakas noggrant för att säkerställa att allt ser stabilt 

(Girotra, Chan, & Bradley, 2015). Sjuksköterskan har ett professionellt ansvar för att vara 

kompetent nog för att kunna identifiera försämringar hos patienter. En preventiv 

evidensbaserad hantering av symtom efter ett hjärtstopp har visat sig bidra till bättre 

neurologisk återhämtning. Sjuksköterskan bör ge patienterna den bästa chansen till 

återhämtning genom att tillgodose den evidensbaserade vården. Sjuksköterskan spelar en 

stor avgörande roll hos patienter som överlevt ett hjärtstopp, vid patientens återhämtning 

hjälper sjuksköterskan till så patienten kan få den rehabilitering som behövs vilket är viktigt 

för patientens upplevelse av att ha överlevt ett hjärtstopp (Considine & Nation, 2018).  
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Det är av stor vikt att stötta patienterna efter hjärtstoppet så att de inte utvecklar kognitiva 

och emotionella problem. Dessa problem kan leda till begränsningar i det dagliga livet, 

sociala situationer och livskvalitet, därför är det nödvändigt att de får hjälp från olika 

vårdinrättningar. Fyra interventioner som kan hjälpa patienten är tidig screening av 

kognitiva och emotionella problem, ge information och stöd, uppmana till 

självhanteringstekniker och vidare hjälp från specialiserade vårdinrättningar. Sjuksköterskan 

bör stötta patienten till att lära sig självhantering för att kunna sträva efter den bästa 

livskvalitén utifrån det tillståndet hen befinner sig i. Patienter kan ibland inte se sambandet 

mellan hjärtstoppet och sina problem med minnet eller nedstämdhet, vilket kan leda till att 

de inte söker hjälp själva (Moulaert et al., 2011). För en god återhämtning för patienten bör 

personcentrerad vård tillhandahållas (Cloninger, 2010).  

 

Ett personcentrerat tillvägagångssätt kräver att sjuksköterskor anpassar vården efter 

patientens individuella behov, önskemål och efter patientens individuella omständigheter. 

För att tillhandahålla personcentrerad vård måste vårdpersonalen var medveten om vem 

patienten är. Det gäller att se hela individen, inte bara sjukdomen eller symtomen. 

Sjukvårdspersonalen måste se patientens personlighet, värderingar, mål samt styrkor och 

svagheter mentalt, även socialt och andligt. Relation mellan vårdpersonal och patienten bör 

vara ömsesidig där det finns ett förtroende och respekt för varandra. Patienten och 

sjukvårdspersonal bör jobba mot samma mål (Cloninger, 2010). Att patienten är en unik 

individ samt att patienten är experten i sitt liv är något som vårdpersonal bör ta hänsyn till.  

För att kunna tillhandahålla personcentrerad vård bör individen vara i centrum för sin vård 

(Waters & Buchanan, 2017). För den som har varit med om ett hjärtstopp har sjuksköterskan 

ett ansvar om att ge information till både patient och anhöriga, så att informationen kring 

hjärtstoppet kan upprepas för den drabbade (Moulaert et al., 2011). En god dialog mellan 

sjuksköterskan och patienten viktigt för att patientens förmåga att uppnå patient 

empowerment. Patienten har rätt till att förses med nödvändig kunskap, färdighet och 

attityder för att kunna fatta egna val utifrån den rådande situationen. Sjuksköterskan främjar 

dessa tre punkter, genom att stödja och stärka patienten. Det är avgörande att främja 

patientens hälsokompetens, vilket innebär patientens förståelse och förmåga att använda 

information för att upprätthåll sin hälsa. Detta är viktigt för att uppnå patient empowerment. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moulaert%20VR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21565869
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moulaert%20VR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21565869
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Det är även av stor vikt att patienten är aktivt deltagande, utan patientens deltagande är det 

omöjligt att stödja och stärka patienten. Därför är det även viktigt att sjuksköterskan 

motiverar och involverar patienten i beslut som påverkar patientens livskvalitet (Castro, Van 

Regenmortel, Vanhaecht, Sermeus, & Van Hecke, 2016). Det finns riktlinjer skapade av 

European Resuscitation Council och the European Society of Intensive Care Medicine som 

stöd för sjukvårdpersonal att följas (Nolan et al., 2015). 

 

European Resuscitation Council och the European Society of Intensive Care Medicine har 

utfärdat riktlinjer för omhändertagande efter ett hjärtstopp, rekommendationen lyder att 

patienten får adekvat information om vad som har hänt. Informationen bör omfatta 

patientens kognitiva funktion, emotionella status och kronisk trötthet. Andra områden som 

kan vara av relevans att beröra innefattar hjärtproblem, att patienten eventuellt behöver en 

eller har fått en ICD (implanterbar defibrillator), daglig aktivitet, förhållande och sexualitet. 

Muntlig samt skriftlig information bör ges (Nolan et al., 2015). 

 

Att överleva ett hjärtstopp kan leda till försämrad livskvalitet till följd av nedstämdhet och 

nedsatta fysiska funktioner, därför är det viktigt med stöd från vårdgivare (Girotra et al., 

2015). Rädsla, oro och sömnstörningar är något som kan uppkomma efter ett hjärtstopp, 

vilket bidrar till sänkt livskvalitet. Det leder till att en människas liv kan förändras efter att 

ha överlevt ett hjärtstopp (Moulaert, Heugten, Gorgels, Wade, & Verbunt, 2017).  Minnet är 

en sådan sak som kan vara svårt för många under den första tiden efter hjärtstoppet. Att inte 

ha något minne från före och efter hjärtstoppet är inte ovanligt. Tal, balans och gångförmåga 

kan också påverkas till följd av hjärtstoppet (Larsson, 2014). Problem med välbefinnande, 

rädsla, nedstämdhet och oro samt en känsla av att återuppleva händelsen är också 

förekommande hos de som överlevt ett hjärtstopp (Viktorisson, Sunnerhagen, Pöder, Herlitz, 

& Axelsson, 2018). Risker efter en återupplivning efter ett hjärtstopp är att patienten hamnar 

i riskzonen för att utveckla bestående hjärnskador och bristfällig funktion i hjärtat 

(Considine & Nation, 2018).   

 

Enligt World Health Organization (1997) definieras livskvalitet som följande:   

Livskvalitet har blivit definierat av World Health Organization som en individs syn på deras 

position i livet i samband med den kultur och värdesystem som de lever i och i relation till 
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deras mål, förväntningar, standard och bekymmer. Det är ett brett koncept som integrerar 

personens fysiska hälsa, psykologiska tillstånd, självständighetsnivå, sociala relationer, 

personliga övertygelser och deras förhållande till framstående egenskaper i miljön. (World 

Health Organization, 1997, s. 1) 

 

Enligt Neuner et al. (2011) har livskvalitet och känsla av sammanhang (KASAM) ett 

samband. En högre känsla av KASAM bidrar till en högre livskvalitet. En hög KASAM 

bidrog till övergripande välbefinnande vilket påverkade hälsan på ett positivt sätt. Alla delar 

som ingår i livskvalitet påverkades bra av en hög KASAM. Antonovsky (1993) beskriver 

KASAM, det är ett begrepp som innehåller tre centrala komponenter som är begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa tre komponenter, enligt teorin, gör skillnad på en 

persons hälsa. Begriplighet handlar om hur en person upplever inre och yttre stimuli, någon 

som har en stor känsla av begriplighet har förmågan att ha en förståelse för händelser. 

Hanterbarhet har att göra med att personen inte känner sig, trots under omständigheterna, 

som ett offer. Även att livet inte är orättvist och att sorg inte behöver vara för alltid. 

Meningsfullhet har att göra med en delaktighet i livet, att utmaningar ses som någonting bra 

och inte som någonting jobbigt. Att när en olycklig händelse i livet sker, söker personen en 

mening i det och försöker ta sig igenom det på bästa sätt och fortfarande behålla sin egen 

värdighet. De olika komponenterna är beroende av varandra och den komponenten som 

anses vara viktigast är meningsfullhet (Antonovsky, 1993 s.37–44).  

Antonovsky (1993) beskriver även begreppet stressorer, det finns olika former av 

stressorer. En livshändelsestressor innebär att personen genomgått en livspåverkande 

händelse. Personens grad av KASAM avgör hur personen svarar på livshändelsestressoren 

och vilka konsekvenser den kommer få för individen, om de kommer bli skadliga, neutrala 

eller hälsobringande (Antonovsky, 1993 s.51–53).  

Problemformulering  

Idag överlever allt fler ett hjärtstopp. Att överleva ett hjärtstopp innebär att livet vänds upp 

och ner, även fast personen har fått en andra chans i livet är det en lång väg till 

återhämtning. Denna drastiska förändring i en persons vardag kan påverka livskvalitén 

negativt. Idag saknas kunskap om vilket behov och stöd patienterna behöver efter ett 

hjärtstopp. Därför är det av stor vikt att sjuksköterskor förstår vilket stöd och behov dessa 

patienter behöver för att få en god livskvalité. 
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Syfte 

Syftet var att beskriva patienters upplevelse av livet efter ett hjärtstopp.    

 

Metod  

Design                                                                                                                                                                         

En litteraturöversikt innebär en översikt av tidigare forskningsresultat som kommer från 

originalartiklar inom ett valt område (Segesten, 2017; Friberg, 2017). Att skriva en 

litteraturöversikt handlar om att skapa en uppfattning om vilken forskning som har 

studerats innan (Friberg, 2017, s. 141–142). 

Det här arbetet är en litteraturöversikt med kvalitativ ansats. En litteraturöversikt ger en klar 

kunskap inom ett avgränsat område (Segesten, 2017, s. 108). 

Inklusions och exklusionskriterier   

Det som valdes att inkluderas i litteraturöversikten var originalartiklar med kvalitativ ansats 

som var skrivna på engelska. Endast artiklar som handlade om upplevelser av att ha 

överlevt ett hjärtstopp utanför eller på ett sjukhus inkluderades. De artiklar som handlade 

om barn och ungdomar under 18 som upplevt ett hjärtstopp år exkluderades. Alla 

inkluderade artiklar skulle vara mellanår 2009-2019. Andra hjärtsjukdomar och inriktningar 

som talade emot syftet exkluderades, samt de artiklar som fokuserade på behandlingar.  

 

Litteratursökning  

PubMed och CINAHL är två databaser som har använts för att genomföra 

litteratursökningen. Utifrån det valda syftet valdes sökord. För att översätta sökorden på ett 

bra sätt användes Svensk MeSH och ett lexikon på engelska för att få fram andra synonymer 

till sökorden. Tekniken boolesk sökteknik har används för att genomföra litteratursökningen. 

Det betyder att olika sökord sätts ihop med operatorerna AND och OR. Att använda sig av 

AND betyder att två söktermer, eller flera, kopplas ihop och då kommer sökträffar som 

handlar om båda söktermerna upp. Att använda sig av OR betyder att få sökträffar på ett 

eller fler av söktermerna. De utvalda sökorden kombinerades med dessa operatorer 

(Östlundh, s.72-73). I databasen CINAHL användes sökorden ”Heart arrest” OR ”Cardiac 
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arrest” AND ”Experiences” OR ”Perceptions” OR ”Attitudes” OR Views OR ”Feelings” AND 

”Suviving” denna sökning gav 31 träffar. En andra sökning genomfördes i CINAHL med 

sökorden Patients experience AND Patient attitudes AND Heart arrest vilket resulterade i 40 

träffar. 

I databasen PubMed användes sökorden ”Cardiac arrest” AND ”Experiences” och sökningen 

gav 149 träffar med avgränsningarna abstract, full text och humans.En sekundär utfördes 

och totalt tre artiklar hittades. En sekundär sökning innebär att en genomgång av 

referenslistor görs för att hitta relevant kunskap (Östlundh, 2017, s.72). Vilka sökord som är 

MeSH termer och fritext ord presenteras i bilaga 1.  

 Se bilaga 1 för översikt av sökord. 

 

Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning 

Första steget i urvalet när litteratursökningen var klar, påbörjades genom att läsa alla titlar 

som kom upp. Totalt tre sökningar gjordes och den första sökningen gav 31 träffar och alla 

titlar lästes, därefter var det åtta artiklar som verkade relevanta för syftet och deras abstrakt 

lästes. Efter abstrakten hade lästs igenom var det en artikel som ansågs passa bäst med syftet 

och inklusionskriterierna. Denna artikel lästes igenom övergripande och sedan valdes den 

ut. Den andra sökningen gav 40 träffar och alla titlar lästes, därefter var det fem abstrakt som 

lästes och en artikel som var relevant för syftet och inklusionskriterierna som lästes igenom 

övergripande och valdes ut. Den tredje sökningen gav 149 träffar och alla titlar lästes, 

därefter var det 15 artiklar som verkade stämma in med syftet där abstraktet lästes. Efter 

abstrakt hade lästs var det endast fem artiklar som stämde in med syftet och 

inklusionskriterierna. Dessa fem artiklar lästes igenom övergripande och valdes ut.  

När dessa sju artiklar hade genomgått urvalet för kvalitetsgranskning utfördes en 

sekundärsökning, vilket innebär att alla referenser på de sju artiklarna lästes igenom. Denna 

sekundära sökning resulterade i ytterligare tre artiklar som stämde in med syftet och 

inklusionskriterierna. Alla artiklar som hade ett abstrakt som verkade stämma in med syftet 

lästes igenom övergripande för att säkerställa att informationen fortfarande stämde in. 

Därefter lästes alla tio artiklar igenom noggrant för att väljas ut för kvalitetsgranskning. Nio 

av dessa artiklar har en kvalitativ ansats, och en har en mixad metod där den kvalitativa data 

var av relevans. Urvalsgranskningen presenteras i bilaga 2. 
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Kvalitetsgranskningen påbörjades efter urvalet av artiklar. För att säkerställa att de tio valda 

artiklarna var av tillräckligt god kvalité för att användas i litteraturöversikten användes 

SBU:s ”mall för bedömning av relevans”. Det är en mall som består av fem olika rubriker 

med tillhörande frågor, rubrikerna är studiepopulation, undersökt intervention, jämförelse 

intervention, effektmått och studielängd (SBU, 2014, Bilaga 1). När relevansbedömningen 

hade genomförts ansågs de tio valda artiklarna fortfarande vara av relevans. Därefter 

utfördes en kvalitetsgranskning med SBU:s ”mall för kvalitetsgranskning av studier med 

kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser” (SBU, 2014, bilaga 5). Granskningen med 

denna mall gjordes först enskild av författarna, sedan tillsammans för att fastställa att 

artiklarna hade bedömts rätt. Alla tio artiklar som var valda för kvalitetsgranskning 

undersökte patienters upplevelse av att ha överlevt ett hjärtstopp, allt mellan en månad efter 

hjärtstoppet upp till 26 år efter hjärtstoppet. Ingen begränsning på när studien undersökte 

patienters upplevelse sattes, eftersom det inte var realistiskt att endast inkludera studier som 

undersökt patienternas upplevelse en viss tid efter hjärtstoppet. 

Författarna ansåg att en artikel med hög kvalité innebar att artikeln skulle ha ett tydligt syfte 

och disposition, även att delar som datainsamling, analys och resultat skulle finnas. För en 

medelkvalité krävdes också ett tydligt syfte och disposition och delar som datainsamling, 

analys och resultat. Skillnaden mellan hög kvalité och medelkvalité var hur väl alla delar var 

beskrivna, hur tydligt eller om det var otydligt beskrivet. Alla frågor bearbetades från mallen 

som handlade om hur tydligt beskrivet syftet, urval, datainsamling, analys och resultat var 

beskrivet, på det sättet kunde artiklarna få antingen hög kvalité eller medelkvalité. Alla tio 

artiklar var även godkända av etisk kommitté. Efter SBU:s ”mall för kvalitetsgranskning av 

studier med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser” genomfördes, ansågs de tio 

valda artiklarna från urvalet ha antingen hög kvalité eller medelkvalité. Alla tio artiklar fick 

vara kvar efter kvalitetsgranskningen. Sammanlagt har upplevelser från 102 överlevare 

samlats in. Alla inkluderade artiklarna presenteras i bilaga 3. 

 

Analys 

En kvalitativ innehållsanalys med manifest innehåll valdes ut för att genomföra den här 

litteraturöversikten. Manifest innehåll är en analys om vad texten säger och vad den handlar 
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om, det som uttrycks i texten direkt som synliga och uppenbara komponenter (Graneheim & 

Lundman, 2004).  

När de tio valda artiklarna hade plockats ut började det första steget i analysprocessen. Det 

var att alla artiklar lästes igenom var för sig flera gånger noggrant av båda författare för att få 

en förståelse av resultatets innebörd. Därefter diskuterades det muntligt vad artiklarna hade 

kommit fram till, för att vara säker på att texternas innebörd hade förståtts på rätt sätt. Att 

diskutera gjordes även för att få en känsla över helheten. Nästa steg var att tillsammans 

översätta resultaten från artiklarna till svenska för att få en djupare förståelse. När resultaten 

av artiklarna var översatt plockades den information som ansågs vara mest relevant för 

syftet ut. Därefter plockades meningsbärande enheter ut och nästa steg i analysprocessen 

påbörjades, vilket var kondensering. Sedan plockades koder, subkategorier och kategorier ut 

från de kondenserade meningsbärande enheterna.  

Kondensering innebär att de meningsbärande enheterna förkortas, men samtidigt behåller 

sin betydelse av textens innehåll. Att koda den meningsbärande enheten betyder att det mest 

betydelsefulla ur texten tas ut. Subkategorier delas sedan in och bildar kategorier. Det 

manifesta innehållet grundas på kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). Subkategorier 

och kategorier återfinns i resultatet, totalt en kategori och fyra subkategorier presenteras i 

resultatet. 

Tabellen nedanför visar ett exempel på hur de meningsbärande enheterna har kondenserats 

och sedan hur en kod har bildats. Se bilaga 4 för meningsbärande enheter, kondenserad 

meningsenhet och kod. Se bilaga 5 för kategori och subkategorier.    

Tabell 1 

Exempel på tillvägagångsätt av analys  

Meningsbärande enhet Kondenserad meningsenhet Kod 

”Min största rädsla var att det skulle 

hända igen.” 

Patienten upplever rädslas och oro över att vara 

med om ännu ett hjärtstopp. 

 

Rädsla 

 

 

Etiskt övervägande  

Enligt Wallengren och Henricson (2015) ökar det vetenskapliga värdet på artiklar som är 

godkända av en etisk kommitté, eller visar att det har gjort etiska övervägande grundligt. För 

att undvika personliga åsikter kring ämnet hjärtstopp, planerades ett samarbete genom att 
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diskutera informationen. Ingen information som presenteras i litteraturöversikten kommer 

medvetet att ändras. 

 

Resultat                                   

I resultatet framkom det att upplevelser av osäkerhet, rädsla, oro men även lycka fanns hos 

överlevarna. Skam, ilska och frustration var också känslor som upplevdes. Livet ändrades 

drastiskt för många av överlevarna, de var plötsligt tvungna att anpassa sig till en ny livsstil. 

Överlevarna upplevde även att de fick för lite information om hjärtstoppet och om hur tiden 

efter hjärtstoppet kunde vara. Svårigheter med minnet och med fysiska funktioner 

upplevdes hos många överlevare. Patienter som överlevt ett hjärtstopp kommer att 

benämnas som överlevare i resultatet, för att tydliggöra vem det handlar om.                                                                                                                                

 Kategori  När livet förändras 

 Subkategori   Kaotiska känslor  En ny livsstil  Att möta döden  Upplevelsen av 

bristande information 

Figur 1. Presenterar kategori och subkategorier  

När livet förändras  

Kaotiska känslor  

Osäkerhet var en känsla som förekom för de som hade överlevt ett hjärtstopp. Att vakna upp 

på sjukhuset och inte förstå vad som hänt bidrog till upplevelsen av rädsla och osäkerhet. 

Rädslan berodde på att inte ha tillräckligt med kunskap och information om vad som hade 

hänt, det gav ytterligare en rädsla om att ett till hjärtstopp skulle kunna ske (Forslund, 

Lundblad, Jansson, Zingmark, & Söderberg, 2013; Haydon, Van der Riet, & Inder, 2019).  

Rädsla och oro upplevdes som ett problem för de som hade överlevt, oron kunde komma till 

följd av att de skulle behöva ta mediciner resten av livet och behöva leva med en sjukdom 

(Forslund, Zingmark, Jansson, Lundblad, & Söderberg, 2014). För lite information bidrog 

också till känslor av rädsla, oro och osäkerhet som överlevarna upplevde, vilket bidrog till 

sömnproblem (Klint, Sjöland, & Axelsson, 2018). 

Det var nästan det jobbigaste när de kom med en låda fylld med mediciner och sa att du 

borde ta denna och dessa två resten av livet, det var skrämmande, jag som aldrig hade ätit 

tabletter under min livstid förutom en smärtlindrande tablett då och då. (Forslund et al., 2014, 

s .468) 
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De överlevande kunde känna en sådan intensiv rädsla och oro att de upplevde att det inte 

gick att röra sig eller att andas, hjärtstoppet var någonting som de inte kunde ignorera. Deras 

hjärtstopp hände en gång och rädslan av att det kunde ske igen fanns alltid hos dem 

(Palacios‐Ceña, Losa-Iglesias, Salvadores-Fuentes, & Fernández-de-las-Peñas,2011). 

 

Skuld var en känsla som de som hade överlevt upplevde, för att de hade utsatt sina anhöriga 

för en så dramatisk situation och lidande (Bremer et al., 2009; Forslund et al., 2014). Skam i 

sociala situationer kunde också upplevas på grund av de överlevandes 

funktionsnedsättningar efter hjärtstoppet (Forslund et al., 2017). Även Hopplöshet var en 

känsla som upplevdes (Brännström, Niederbach, & Rödin, 2018). 

Trots att hjärtstoppet alltid var närvarande i de överlevandes tankar kunde de känna sig 

tacksamma över att allt hade fungerat bra och att de hade överlevt (Forslund et al., 2017; 

Forslund et al., 2013). De överlevande kände en tacksamhet över att få en andra chans i livet 

(Bremer et al., 2009; Forslund et al., 2014; Haydon et al., 2019). Många kallade det ett mirakel 

och kände att de verkligen hade haft tur. De överlevande uttryckte att tacksamheten för 

hjärtstoppet kunde de se som en vändpunkt, som var nödvändig för att göra ändringar i 

livet (Forslund et al., 2013). Det var många överlevande som upplevde en lycka över att ha 

överlevt, trots att den lyckan kom hand i hand med rädslan för att ha tappat kontrollen och 

inte veta vad som hänt. Rädslan var en osäkerhet för hur framtiden skulle se ut (Bremer, 

Dahlberg, & Sandman, 2009). En överlevare uttryckte sig att ”det var inte menat för mig att 

dö; det var menat för mig att fortsätta leva” (Forslund et al., 2013, s. 5). En annan överlevare 

menade att hjärtstoppet var ”en ögonöppnare, att uppskatta livet och det du har” (Haydon et 

al., 2019, s. 461). 

 

Tacksamheten av att få ett bra bemötande och en god omvårdnad och tillräckligt med 

information när de överlevande befann sig på sjukhuset var en känsla som förekom 

(Brännström et al., 2018; Forslund et al., 2014). De överlevande upplevde glädje när de som 

varit närvarande vid deras hjärtstopp hälsade på för att kolla hur de mådde efter 

hjärtstoppet (Forslund et al., 2014). De överlevande upplevde också en känsla av säkerhet 
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när vårdgivare, familjemedlemmar och vänner var runt omkring dem (Brännström et al., 

2018). 

En ny livsstil  

Att överleva ett hjärtstopp innebar att behöva leva med händelsen av att återupplivas och 

vad de hade för konsekvenser för upplevelsen efteråt. Det bidrog till ett förändrat liv, som 

krävde en acceptans och anpassning till en ny identitet och en ny livsstil (Ketilsdottir, 

Albertsdottir, Akadottir, Gunnarsdottir, & Jonsdottir, 2013). Hjärtstoppet upplevdes som en 

kaotisk händelse, där de som hade överlevt kände att de förlorade kontroll över sitt liv och 

helt plötsligt behövde anpassa sig efter en ny verklighet (Haydon et al., 2019). Att ändra sin 

livsstil var väldigt viktigt för de som hade överlevt ett hjärtstopp för att undvika att det 

skulle ske igen (Forslund et al., 2013; Haydon et al., 2019; Ketilsdottir et al., 2013). De som 

hade överlevt insåg hur ömtåligt livet var vilket bidrog till upplevelsen av att känna 

frustration när omgivningen inte förstod livsstilsförändringen som de ville göra (Haydon et 

al., 2019). Synen på livet och döden ändrades hos de överlevande, de hade fått en andra 

chans i livet och den chansen ville de inte förlora. De ville inte att livet skulle vara över så 

detta bidrog till en positiv upplevelse av behovet av att ändra sin livsstil. Några av de 

överlevande uppgav att de behövde uppleva hjärtstoppet för att förstå att vad deras livsstil 

innan gjorde med deras hälsa (Forslund et al., 2013). Ett försök till att ha en aktiv vardag 

skapade en mening i livet, att fortsätta med aktiviteter bidrog till en positiv upplevelse 

(Forslund et al., 2017). När de överlevande klarade av att utföra krävande aktiviteter 

upplevde de känslan av att ta tillbaka delar av sitt gamla liv. Det bidrog till att de började 

våga planera en framtid (Bremer et al., 2019).  

 

Att överleva handlade om att lära sig leva med nya förutsättningar för att livet skulle 

fungera. Det nya livet kunde göra att de överlevande upplevde sig själva som en börda för 

att inte ha möjligheten att vara lika självständiga som innan (Forslund et al., 2017). De 

överlevande mötte en vändpunkt i livet, och vissa av dem upplevde att de levde på lånad tid 

och att hjärtstoppet hade förändrat dem. De upplevde även en känsla av att vara obekväm 

efter hjärtstoppet, då de kändes som något orealistiskt. Att helt plötsligt vara beroende av 

andra och tvingas be om hjälp upplevdes som främmande (Brännström et al., 2018). 
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Att överleva innebar att hantera både minnesnedsättning och ogynnsamma minnen, som att 

se sig själv död eller se sig själv utanför sin kropp. De överlevande upplevde att minnen ofta 

var fragmenterade och därmed upplevdes dem som skrämmande. Dessa fragmenterade 

minnen innebar ett hinder från att gå vidare och leva ett vanligt liv. Att ha dessa tankar om 

hjärtstoppet och vad som hade kunnat hända om livet inte hade räddats bidrog till en 

upplevelse av tacksamhet (Bremer et al., 2019). Minnesnedsättning lämnade även de 

överlevande med rädsla och oro om hur det skulle påverka deras framtida liv, de hade ett 

stort behov av att få en klarhet om vad som hade hänt och orsaken till hjärtstoppet (Bremer 

et al., 2009). En överlevare uttryckte angående hjärtstoppet ”det är som att ta fotografier från 

ett fotoalbum (…) Jag kommer bara ihåg vissa fragment” (Bremer et al., 2019, s. 160). 

De överlevande upplevde hjärtstoppet som ett svart hål. De hade även ett behov av att söka 

fakta om händelsen och tala med de som hade varit närvarande under hjärtstoppet, för att få 

en helhet över upplevelsen (Brännström et al., 2018; Forslund et al., 2017). Många av de 

överlevande upplevde att uppvaknande kändes plötslig och flera av dem kunde inte förstå 

vad som hade hänt när de vaknade upp. Minnena var diffusa och de upplevde mardrömmar 

från tiden på sjukhus (Brännström et al., 2018). Minnesnedsättningarna blev mer märkbara 

med tiden, överlevarna upplevde svårigheter att hänga med vid vardagliga konversationer. 

Minnesnedsättningar fick de överlevande att misstro sig själva, vilket kunde resultera i ilska, 

de försökte dölja minnesförlusten och skämta om det framför andra (Forslund et al., 2017). 

 

Upplevelsen av osäkerhet kom från att de överlevande inte visste vad deras kroppar kunde 

hantera. De överlevande undvek vissa aktiviteter eftersom de inte visste vad deras kropp 

skulle klara av eller hur den skulle reagera. Det var inte förrän överlevarna fick bekräftat 

från vården att allting stod rätt till med deras hälsa som de kunde uppleva en säkerhet. Det 

gjorde att de kände igen deras egen kropp och vad de klarade av att göra (Forslund et al., 

2017). De överlevande hade ett stort behov av att veta att deras kroppar mådde bra 

(Forslund et al., 2017; Haydon et al., 2019).  

 

Att överleva ett hjärtstopp innebar ett nytt och annorlunda fokus på kroppsliga och fysiska 

aspekter, baserade på förändrade eller försämrade förmågor. Kroppen var inte som innan 

hjärtstoppet och hade efteråt begränsningar på grund av minskad kapacitet. Detta innebar 
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nya fysiska och kroppsliga upplevelser, som också påverkade identiteten. Nya fysiska och 

kroppsliga upplevelser var inte alltid lätt att acceptera eller anpassa sig till. I jakten på styrka 

var det viktigt för den överlevande att hitta enhetlighet och bekräftelse och inte bara återfå 

förlorade fysiska förmågor (Bremer et al., 2019). Tankar om att inte veta om livet kommer bli 

detsamma som innan hjärtstoppet upplevdes som jobbiga. Vardagliga sysslor blev en 

utmaning, eftersom överlevarna hade brist på energi och styrka (Forslund et al., 2014). 

Otålighet och irritabilitet var vanliga upplevelser just för att de överlevandes fysiska 

begränsningar i rörlighet var nedsatt tiden efter hjärtstoppet (Ketilsdottir et al., 2013). 

 

Att möta döden        

Efter hjärtstoppet var fortfarande de överlevande påverkade, händelsen var fortfarande 

närvarande i deras liv. Tankarna om varför just dem drabbades kom upp och de funderade 

om det fanns något för att förhindra att det skulle hända igen. Vissa upplevde att de hade 

vunnit ett lotteri och att hjärtstoppet hade uppmanat till positiva förändringar i deras liv 

(Forslund et al., 2017). Hjärtstoppet hjälpte de överlevande att förstå hur ömtåligt livet var. 

De upplevde att de inte längre var rädda för att dö eftersom de redan har varit nära döden. 

De upplevde alltså en tröst över att inte längre känna sig rädda för döden. De överlevande 

upplevde också att de hade en skyldighet att värdera den tid som de hade kvar i livet 

eftersom de insåg att livet inte var för evigt (Haydon et al., 2019). Insikt om döden gjorde att 

de överlevande insåg att deras upplevelse av en god hälsa rasade, de fick upp ögonen och 

kände att de hade lurat sig själva genom att tro att de hade haft en god hälsa (Forslund et al., 

2014). Angående att ha mött döden, uttrycktes det av överlevaren ”jag har inget emot det. 

Det gick ganska snabbt”, ”Jag är inte rädd för att dö”, och ”Det är ett bra sätt att dö, om du 

ska dö” (Haydon et al., 2019, s. 461). 

 

Även tankar om livet och döden samt ödets roll cirkulerade omkring de överlevande 

(Bremer et al., 2019). De överlevande kämpade även med en kamp som handlade om att 

förstå vad som hänt, de funderade mycket på hur de kunde ha dött och sedan komma 

tillbaka från döden till livet igen (Palacios‐Ceña et al., 2011). Det fanns även en oro och rädsla 

över hur nära döden de överlevande hade varit och att de mot alla odds faktiskt överlevde 

(Bremer et al., 2009): 
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Döden gav inte bara upplevelsen av rädsla eller oro, eftersom överlevaren hade accepterat 

hjärtstoppet. Istället fick överlevaren en insikt av att döden inte är dramatisk (Forslund et al., 

2017; Forslund et al., 2014).  

Förnekelse var en upplevelse som de överlevande hade, de hade svårt att acceptera att de 

hade blivit drabbade av ett hjärtstopp (Bremer et al., 2009; Klint et al., 2018). Att försöka 

förstå att livet plötsligt kan avslutas upplevdes overkligt, i de överlevandes liv upplevdes ett 

hjärtstopp som omöjligt innan det faktiskt hände (Bremer et al., 2009). 

Att vakna efter hjärtstoppet upplevdes förvirrande och kaotiskt, överlevarna upplevde att de 

saknade ett sammanhang. Upplevelsen av att sakna kontroll i allt kaos fanns hos många 

(Bremer et al., 2009). Att döden blev en verklig upplevelse gjorde att de överlevande var 

tvungna att lära sig leva och acceptera hjärtstoppet (Palacios‐Ceña et al., 2011). Hjärtstoppet 

bidrog till att de överlevande upplevde en del existentiella tankar som innebar upprepade 

frågor om varför det hade inträffat just dem (Bremer, Dahné, Sturesson, Årestedt, & Thylén, 

2019; Brännström et al., 2018). 

 

Upplevelsen av bristande information      

De överlevande upplevde att de fick för lite information om vad som hade hänt. Ibland 

upplevde de överlevande att de fick motsägande information och beskyllde sig själva för att 

ha tolkat meningarna fel. Detta ledde till att de upplevde frustration. För lite information gav 

även upphov till rädsla, oro och sömnproblem (Klint et al., 2018). De överlevande uttryckte 

att de saknade information om konsekvenserna av en återupplivning. De kände att de kunde 

ha fått information efter hjärtstoppet, som skulle reducerat deras rädsla och oro som de 

upplevde till följd av smärtan (Forslund et al., 2017). 

Att vakna från ett hjärtstopp kunde leda till problem med minnet, därför var det av vikt att 

god information blev berättat för den som överlevt. En god information bidrog till att 

överlevarna skulle få ett sammanhang om vad som hade hänt, annars kunde det leda till att 

ett sammanhang saknades och det upplevdes irriterande och frustrerande (Forslund et al., 

2014). Den bristande informationen bidrog till att en överlevare uttryckte ”ja, jag vet och 

visste för lite om hjärtstoppet när jag var på sjukhuset och när jag precis hade kommit hem.” 

(Klint et al., 2018). 
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De överlevande uttryckte ett behov av att få stöd från vården. Det var viktigt för dem att få 

ett stöd, att få gå på regelbundna kontroller för att få information om att deras kroppar 

fungerade normalt. Det kunde bidra till trygghet för överlevarna (Ketilsdottir et al., 2013). 

Vissa överlevande upplevde att informationen inte anpassades efter deras kön eller ålder. 

Vilket bidrog till att de kände sig tvungen att ge upp en del av sig själv då de inte hade rätt 

information för att kunna gå vidare (Palacios‐Ceña et al., 2011). 

 

Upplevelsen av att komma hem från sjukhuset präglades av osäkerhet, rädsla och oro samt 

känslor av att vara övergiven (Bremer et al., 2019; Ketilsdottir et al.,2013). De överlevande 

upplevde att ju mer tiden gick blev känslorna av rädsla och oro mer tilltagande, främst för 

att övergången från sjukhus till hemmet innebar en övergång från säkerhet till otrygghet. 

Men också för deras välbefinnande kändes hotat av emotionell lidande (Bremer et al., 2019). 

Några av de överlevande upplevde att de bemöttes dåligt av vårdpersonalen då de inte 

verkade förstå deras behov (Bremer et al., 2019). De överlevande upplevde även rädsla när 

de väl hade lämnat sjukhuset, en rädsla över att drabbas av ett till hjärtstopp. Överlevarna 

kände att det var svårt att ställa rätt frågor kring sitt hjärtstopp, det fanns en rädsla över att 

säga någonting som kunde misstolkas (Klint et al., 2018). 

Diskussion  

Metoddiskussion  

En litteraturöversikt med kvalitativ ansats valdes ut för att på ett bra sätt kunna beskriva 

individers enskilda upplevelser. Att använda sig av en kvalitativ ansats betyder att en 

förståelse skapas för en individ och dennes livssituation, vilket innebär att individens 

upplevelser fördjupas (Segesten, 2018, s.107). Att få en förståelse för en individs upplevelser 

efter ett hjärtstopp var viktigt, därför ansågs en kvalitativ ansats som det mest användbara 

för syftet. Att använda sig av en kvalitativ ansats är en styrka eftersom det ger en förståelse 

för det valda ämnet, eftersom individers upplevelser och behov beskrivs (Segesten, 2018, 

s.107). Svagheten med just denna litteraturöversikt är att tillgången på forskning var väldigt 

begränsad, vilket resulterade i en mindre litteraturöversikt än som hade önskats.  
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En avgränsning på tio år sattes på alla sökningar som genomfördes i båda databaserna, 

denna avgränsning var för att få tag på så mycket relevant forskning som möjligt. Till en 

början var det ingen gräns på hur många artiklar som skulle väljas ut till litteraturöversikten, 

det enda kravet var att artiklarna som valdes skulle vara relevant för syftet. Att sätta en 

avgränsning på tio år kan vara negativt eftersom även äldre artiklar beskriver upplevelsen 

av ett hjärtstopp. Önskvärt skulle artiklarna inte överstiga fem år för att få tillgång till den 

nyaste forskningen, men det visade sig vara en begränsad mängd forskning angående 

området hjärtstopp. Därför expanderades gränsen på fem år till tio år. Eftersom endast tio 

relevanta artiklar hittades valdes det att göra ytterligare tre nya sökningar med exakt samma 

sökord och databaser som använts tidigare, dock med en avgränsning på 15 år. Det 

resulterade inte i några nya relevanta artiklar för syftet och därför valdes det att inte 

presentera eller använda sig av dessa sökningar. Att ta bort avgränsningen helt för att utöka 

antalet artiklar ansågs ge för gammal forskning. 

Litteraturöversikten skulle endast inkludera artiklar som hade forskat på vuxna människor, 

alla över 18 år. I databaserna PubMed och CINAHL definieras vuxen från åldern 19 och 

äldre. Därför användes inte avgränsningen ”adult” för att riskera bortfall av relevanta 

artiklar, även fast det hade gjort sökningen mer inriktad på det valda området då alla artiklar 

som handlade om barn försvann. Alla artiklar som handlade om behandlingar valdes att 

exkluderas, det var inte relevant för syftet. Även om artiklar om behandlingar skulle 

inkludera information om upplevelser valdes de bort eftersom det hade varit för mycket data 

att gå igenom med tanke på tiden som fanns för att genomföra denna litteraturöversikt. En 

sekundärsökning utfördes, vilket kan ses som något negativt eftersom författarna av 

originalartiklarna medvetet eller omedvetet kan välja artiklar som styrker deras resultat 

istället för artiklar som motsäger deras forskningsfynd. PubMed och CINAHL är två 

databaserna som valdes för litteratursökningen. PubMed är en databas som innehåller 

medicin, odontologi och omvårdnad. CINAHL innehåller omvårdnad, sjukgymnastik och 

arbetsterapi. Dessa två databaser kan användas inom omvårdnadsforskning (Forsberg & 

Wengström, 2003, s.81–84). Dessa två databaser ansågs vara bäst för att hitta relevant 

forskning eftersom hjärtstopp berör ämnet omvårdnadsforskning.   

 

Efter urvalet och kvalitetsgranskningen var det sammanlagt forskning från fyra olika länder 
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som tillhör Europa från de tio artiklarna som valdes ut. Att det var forskning från olika 

länder kan vara både en styrka och en svaghet. Att belysa resultat från forskning som 

kommer från olika länder, kan leda till att likheter och skillnader på hur vården utförs kan 

lyftas och leda till att vården förbättras, vilket är en styrka. En svaghet med att forskningen 

är från olika länder är att vården faktiskt kan se annorlunda ut och skilja sig mellan 

länderna. Av tio kvalitativa artiklar var det en som hade mixad metod. Från den artikeln var 

det den kvalitativa delen som var relevant för litteraturöversikten och dess syfte. Den 

kvantitativa delen svarade inte det valda syftet, därför exkluderades den delen av artikeln. 

Med tanke på svårigheterna att hitta relevanta artiklar till arbetet kan det vara en möjlighet 

att kvalitetsgranskningen omedvetet påverkats, genom att artiklarna har bedömts med högre 

kvalité än vad de egentligen hade. Av de tio utvalda artiklarna, var det en författare som var 

med och skrev två av artiklarna och en annan författare som var med och skrev tre av 

artiklarna. Det kan anses vara negativt då det är samma person med samma förförståelse för 

ämnet som genomfört forskningen.  

 

Arbetets trovärdighet ökar genom att följa analysprocessen. Att välja de meningsbärande 

enheterna är en utmaning, om en stor enhet eller för liten enhet väljs ut finns risken att viktig 

information missas (Graneheim & Lundman, 2004). Det går inte att garantera att det inte har 

skett någon misstolkning av texterna, då alla artiklar var skrivna på engelska. Trots att alla 

artiklar har lästs igenom flera gånger noggrant och sedan översatts till svenska. 

Förförståelsen kan ha påverkat den information som plockades ut ur artiklarna omedvetet 

(Henricson, 2015, s.474). 

 

Litteraturöversiktens trovärdighet påverkas hur utförligt och väl avgränsat det valda 

forskningsområdet är, även hur problemformuleringen, syftet och vald metod är presenterat. 

Trovärdigheten stärks genom att genomföra sökningar i olika databaser vilket har 

genomförts för att hitta relevanta artiklar. Att använda studier med samma design ökar 

också trovärdigheten, men på grund av bristen på forskning kunde inte studier med samma 

design användas vilket leder till att trovärdigheten minskar. Kurskamrater har under flera 

opponeringstillfällen kontrollerat litteraturöversikten och om resultatbeskrivningarna är 

rimliga för att stärka trovärdigheten (Henricson, 2015 s.473–474). I resultatet användes 
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endast originalartiklar som var ”peer reviewed” för att öka trovärdigheten. Datainsamlingen 

har presenterats både i form av text och tabeller för att stärka trovärdigheten.   

 

Redovisning av urval, sökord och datainsamling samt analys lägger grunden för resultatets 

pålitlighet. De inkluderade artiklarna kvalitetsgranskades både individuellt och tillsammans 

för att stärka pålitligheten. Kvalitetsgranskningen diskuterades noggrant för att säkerställa 

att artikeln fick rätt kvalitetsbedömning. Hur väl förförståelsen är bearbetad påverkar 

pålitligheten. Förförståelsen har försökt hanterats genom att förkunskaperna har diskuterats 

för att sedan lägga dem åt sidan under arbetets gång. Att ha en förförståelse inom ett valt 

område kan bli ett problem när analysen utförs. Förkunskaper kan leda till att ett sökande 

sker efter det som är bekant i texten (Henricson, 2015 s.473–474). Trots att detta har 

diskuterats kan det inte garanteras att förförståelsen har påverkat analysen och resultatet.  

 

Överförbarheten av resultatet i denna litteraturöversikt kan diskuteras eftersom det inte var 

många deltagare i respektive artiklar. Att litteraturöversikten använde sig av en kvalitativ 

ansats leder till att resultatet kan tillämpas i på personer som överlevt ett hjärtstopp, 

eftersom just deras upplevelse undersökts (Segesten, 2018, s.107). Resultatet kan användas av 

sjukvården för att få en förståelse för vilken information och vilket stöd denna patientgrupp 

behöver efter ett hjärtstopp (Henricson, 2015 s.474–475). Det fokuserades inte på att 

litteraturöversikten skulle vara överförbar till andra grupper. Tanken var att resultatet skulle 

bidra med ett kunskapsområde så att sjuksköterskor kan använda sig av informationen för 

att stötta patienter som överlevt ett hjärtstopp. Polit och Beck (2017) nämner att kvalitativa 

studier syftar till att skapa kunskap inom det valda området och brukar inte ha fokus på 

överförbarhet.  

 

Henricson (2015) beskriver att tiden kan vara en viktig faktor att diskutera när ett 

examensarbete ska genomföras. Inför litteraturöversikten skapades en tidsplan. Att arbeta 

efter en tidsplan kan vara en styrka och en svaghet, att förhålla sig till en tidsplan kan göra 

det lättare att ligga i fas. Det kan även upplevas som stressande att följa en tidsplan. I detta 

fall fungerade inte tidsplanen eftersom det visade sig vara svårare att få tag på artiklar än 

vad som trotts innan. Tidsplanen avvecklades på grund av denna anledning. Det bidrog till 
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att arbetet fick en mer naturlig gång utan stressmomentet om att inte vara i fas i tidplanen. 

Genom att lägga mer tid på litteratursökningen, lyckades tio relevanta artiklar hittas. 

Litteraturöversikten är skriven av två författare vilket ses som fördelaktigt eftersom 

svagheter och styrkor har kunnat kompletteras av varandra. Alla delar i arbetet har 

diskuterats mellan varandra.  

 

Patienter som överlevt ett hjärtstopp är en utsatt grupp eftersom de upplevt en traumatisk 

händelse som förändrat deras livssituation. Att intervjua dessa överlevare kan leda till 

negativa konsekvenser i form av att tankar och minnen från tiden på sjukhuset kommer till 

ytan. Eftersom patienter är en utsatt grupp, har en stor vikt lagts på att studierna som 

inkluderats är etiskt godkända. Att studien är etisk godkänd ökar även det vetenskapliga 

värdet (Wibeck, 2015, s.192–193) 

 

Resultatdiskussion  

I resultatet framkom det att överlevarna såg sitt hjärtstopp som en andra chans i livet. 

Aspekter som upplevda känslor, en ny livsstil till följd av fysiska förändringar samt 

upplevelsen av bristande information efter ett hjärtstopp visade sig vara det som påverkade 

överlevarnas liv mest i resultatet. Även fast de mest förekommande känslorna i resultatet 

visade sig vara känslor som rädsla, oro och osäkerhet förekom även känslor av tacksamhet. 

En tacksamhet över att ha fått en andra chans, mer tid och en möjlighet till att leva. De 

huvudfynd som upptäcktes i resultatet var upplevda känslor efter hjärtstoppet, när livet 

förändras till följd av fysiska förändringar samt upplevelsen av bristande information.  

 

Resultatet visade att osäkerhet och oro var en förekommande känsla för den som överlevt ett 

hjärtstopp, dessa känslor uppkom efter uppvaknandet efter ett hjärtstopp och inte få 

tillräckligt med information om vad som hänt. En studie av Cartledge, Feldman, Bray, Stub 

och Finn (2018) menar att det är viktigt för en patient att få adekvat information efter ett 

hjärtstopp, både skriftligt och muntligt för att öka förståelsen. Känslorna oro och rädsla på 

grund av bristande information som resultatet visade, kunde bidra till sömnstörningar hos 

några överlevare. En studie av Moulaert, Heugten, Gorgels, Wade och Verbunt (2017) har 

kommit fram till att känslor som oro, rädsla och sömnstörningar kan leda till en sänkt 
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livskvalité.   

 

I resultatet framkom det att överlevarna upplevde en känsla av osäkerhet till följd av att de 

inte visste vad deras kroppar klarade av att hantera. Efter ett hjärtstopp kan en patients 

fysiska och kognitiva funktioner påverkas, vilket kan bidra till låg livkvalitét (Wong, Sit, 

Wong, & Choi, 2014). Det framkom även i resultatet att nya fysiska och kroppsliga 

begränsningar efter hjärtstoppet påverkade identiteten, eftersom det inte var lätt att anpassa 

sig. Även Moulaert et. (2011) har kommit fram till att patienter efter ett hjärtstopp är i 

riskzonen att utveckla kognitiva problem, vilket kan leda till begränsningar i det dagliga 

livet, sociala situationer och livskvalitet. World Health Organization (1997) menar också att 

livskvalité påverkas av fysisk och psykisk hälsa, samt att social påverkan kan bidra till låg 

livskvalitet. Det är viktigt för sjuksköterskan att beakta faktorerna ovan som påverkar 

livskvalité, för att få en god förståelse över vad patienten upplever. Genom att 

sjuksköterskan är införstådd med detta finns möjligheten att förse patienten med nödvändig 

kunskap, färdigheter och attityder (Castro et al., 2016). Moulaert et al. (2011) lyfter att det 

finns fyra interventioner som kan skydda patienten från att få en sänkt livskvalité. En av 

dessa interventioner är självhanteringstekniker för patienten (Moulaert et al., 2011). Med 

hjälp av personcentrerad vård kan sjuksköterskan stötta patienten till att skapa och hitta rätt 

självhanteringstekniker (Cloninger, 2010).  

Det visade sig att efter ett hjärtstopp upplevde de flesta överlevare att de var tvungna att 

anpassa sig till en ny verklighet. En studie av Castro et al. (2016) betonar att sjuksköterskan 

kan använda sig av patient empowerment för att hjälpa patienten att uppnå en god 

livskvalitet. Sjuksköterskan ska stärka och stötta patienterna. Genom att arbeta efter tre 

punkter som är att använda sig av kunskap, färdigheter och attityder kan sjuksköterskan 

hjälpa patienten att främja sin hälsokompetens (Castro et al., 2016). Resultatet visade att 

överlevarna behövde en bekräftelse från vården om att allting såg bra ut, för att de skulle 

kunna uppleva säkerhet. Castro et al. (2016) lägger stor vikt vid att betona att sjuksköterskan 

bör arbeta utifrån varje individs individuella behov.  

Det framkom i resultatet att vissa överlevare upplevde att informationen inte anpassades 

efter deras kön eller ålder. Castro et al. (2016) menar att en god dialog över patient och 

sjuksköterska är av stor vikt för att uppnå patient empowerment, vilket bidrar till att 



21 
 

patienten får ett inflytande över sin vård. Resultatet visade att de flesta överlevare upplevde 

att det var brist på information angående hjärtstoppet. Därför är en god dialog mellan 

sjuksköterskan och patient av stor vikt (Castro et al., 2016).   

 

En studie av Nolan et al. (2015) tar upp riktlinjer som rekommenderas för patienter, som har 

med information att göra om vad som har hänt. Några av dessa riktlinjer handlar om 

kognitiva funktioner, emotionell status, daglig aktivitet och eventuella hjärtproblem. Genom 

att använda dessa riktlinjer och patient empowerment kan sjuksköterskan tillhandahålla 

nödvändig information för patienten (Nolan et al., 2016). Detta är av stor vikt eftersom 

resultatet visade att många överlevare som upplevde brist på information angående 

hjärtstoppet vilket gjorde att de upplevde känslor som oro, osäkerhet och rädsla.  

De framkom i resultatet att vissa överlevare kände att de började få tillbaka sitt gamla liv 

efter de klarade av att utföra krävande aktiviteter. Det var viktigt med en aktiv vardag efter 

hjärtstoppet för att skapa en mening med livet. En studie av Astin, Horrocks och Closs (2014) 

kom fram till att det inte var alla som prioriterade en livsstilsförändring eftersom deltagarna 

upplevde andra aspekter viktigare. I resultatet var det många överlevare som uppgav att de 

behövde genomgå hjärtstoppet för att förstå att de var tvungna att ändra sin livsstil. Även att 

ett nytt livsperspektiv skapades när dem förstod hur deras livsstil innan hade påverkat dem 

negativt. Antonovsky (1993) betonar att människor som har en hög KASAM lättare uppnår 

de målsättningar de har. Det går att resonera med tanken att hjärtstoppet bidrog till 

överlevarnas hanterbarhet av den nya livssituationen, som i sin tur bidrog till den 

motivation de behövde för att ändra sin livsstil. Sjuksköterskan har kunskap om 

livsstilsförändringar och kan förmedla dessa till överlevaren med hjälp av patient 

empowerment. Det kan leda till att de överlevare som inte förstår vikten av 

livsstilsförändringar får en ökad hanterbarhet, som i sin tur ökar deras motivation till att 

ändra sin livsstil. Genom en ökad kunskap hos överlevarna kan sjuksköterskan bidra till att 

överlevarens känsla av sammanhang ökar 

 

Upplevelser som framkom i resultatet kan kopplas till de tre komponenterna i KASAM 

(Antonovsky, 1993). Begreppet begriplighet från teorin kan kopplas till vissa av överlevarnas 

syn på sitt hjärtstopp, att de upplevde tacksamhet. Att de överlevande hade accepterat 
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hjärtstoppet, bidrog till att de gjorde en förändring i deras liv vilket stämmer bra in med 

begreppet begriplighet. Begreppet hanterbarhet kan kopplas till att de överlevande i 

resultatet hade valt att göra någonting bra av livet efter hjärtstoppet, en livsstilsförändring. 

Begreppet meningsfullhet kan kopplas till när överlevarna gjorde ett försök till att ha ett 

aktivt liv, som bidrog till att de skapade en ny mening med livet. 

 

Resultatet visar att hjärtstoppet upplevdes som en kaotisk händelse, vilket bidrog till 

upplevelsen av förlorad kontroll. Antonovsky (1993) beskriver livshändelsestressor. Det går 

att resonera att ett hjärtstopp är en livshändelsestressor om man utgår från Antonovskys 

(1993) beskrivning av det innebär. Konsekvenserna av hur patienterna reagerar på denna 

livspåverkande händelse kan resultera i att konsekvenserna blir skadliga, neutrala eller 

hälsobringande. För att effekterna ska bli hälsobringande kan det diskuteras att 

sjuksköterskan har en viktig roll att tillhandahålla personcentrerad vård, för att kunna ge 

patienten individanpassad information. Även en hög KASAM påverkar hur patienter svarar 

på livshändelsestressorer. Det kan diskuteras att sjuksköterskan kan öka patientens grav av 

KASAM, genom att se hela patientens och tillhandahålla individanpassad information. 

Vilket ökar till en ökad grad av hanterbarhet (Antonovsky, 1993).  

I resultatet framkom det att vissa överlevare upplevde sociala sammanhang som jobbiga 

efter hjärtstoppet. Antonovsky (1993) menar att individer med sociala nätverk lättare 

upplever meningsfullhet. Därför kan det diskuteras om att sjuksköterskan beaktar patientens 

sociala situation. Genom att göra detta kan sjuksköterskan stötta patienten efter den 

individuella situationen. Ett stöd kan bidra till att patienten kan uppleva sociala 

sammanhäng lättare.  

Slutsats 

Huvudfynden från resultatet visade upplevda känslor som osäkerhet, oro, rädsla men även 

glädje. Överlevarna var tvungna att anpassa sig efter en ny livsstil och de upplevde att de 

fick för lite information om händelsen från vården. Den nya vardagen var annorlunda när 

deras kroppar inte fungerade som de hade gjort innan. Dessa huvudfynd kom fram till att 

överlevande från ett hjärtstopp hade ett stort behov av individanpassad information efter 

deras unika livssituation. Som sjuksköterska är det viktigt att stötta den överlevande, att vara 
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en kontakt att kunna vända sig till med frågor och funderingar trots att den överlevande har 

kommit hem från sjukhuset. Stöd är en viktig del för den överlevande, för att kunna få en 

förbättrad livskvalité som i sin tur ger en bra upplevelse av känslor efter hjärtstoppet. Oro 

och osäkerhet skulle kunna undvikas mer om den som överlevt ett hjärtstopp skulle få en 

optimal vård. Trots att dessa olika huvudfynd presenterades behövs mer forskning inom 

ämnet hjärtstopp, för att få mer kunskap om den som drabbas. Resultatet kan bidra med en 

förståelse till vad en patient behöver efter ett hjärtstopp, men mer forskning behövs för att få 

en djupare förståelse om efterförloppet hos dem som överlevt. Mer forskning behövs inom 

vilket stöd och behov patienten har efter hjärtstoppet. Aspekter som livskvalité, fysiska och 

kognitiva förändringar samt annan påverkan måste belysas mer inom forskningen för en 

bättre vård ska kunna tillhandahållas i framtiden. 

 

 

 

 



 

 
 

Referenser  
* betyder att artikeln finns med i resultatet  

 

Antonovsky, A. (1993). Hälsans mysterium (s. 37-53) (1). Köping: Natur och Kultur 

 

Astin, F., Horrocks, J., & Closs, S. J. (2014). Managing lifestyle change to reduce coronary 

risk: a synthesis of qualitative research on peoples’ experiences. BMC Cardiovascular 

Disorders, 14(96), doi:10.1186/1471-2261-14-96 

 

  

*Bremer, A., Dahlberg, K., & Sandman, L. (2009). To Survive Out-of-Hospital Cardiac Arrest: 

A Search for Meaning and Coherence. Qualitative Health Research, 19(3), 323-338. 

doi:https://doi.org/10.1177/1049732309331866 

 
*Bremer, A., Dahné, T., Sturesson, L., Årestedt, K., & Thylén, I. (2019). Lived experiences of 

surviving in‐hospital cardiac arrest. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 33(1), 156-164. 

doi:https://doi.org/10.1111/scs.12616 

 
*Brännström, M., Niederbach, C., & Rödin, A-C. (2018). Experiences of surviving a cardiac 

arrest after therapeutic hypothermia treatment. An interview study. International Emergency 

Nursing, 36(1), 34-38. doi:https://doi.org/10.1016/j.ienj.2017.09.003 

 

Cartledge, S., Feldman, S., Bray, J. E., Stub, D., & Finn, J. (2018). Understanding patients and 

spouses experiences of patient education following a cardiac event and eliciting attitudes 

and preferences towards incorporating cardiopulmonary resuscitation training: A qualitative 

study. Journal of advanced nursing, 74(5), 1157-1169. doi:https://doi.org/10.1111/jan.13522 

 

Castro, M. E., Van Regenmortel, T., Vanhaecht, K., Sermeus, W., & Van Hecke, A. (2016). 

Patient empowerment, patient participation and patient-centeredness in hospital care: A 

concept analysis based on a literature review. Patient Education and Counseling, 99(12). doi: 

10.1016/j.pec.2016.07.026. 

 

Cloninger, C. R. (2010). Person-centred integrative care. Journal of Evaluation in Clinical 

Practice, 17(2), 371-372. doi:https://doi.org/10.1111/j.1365-2753.2010.01583.x 

 
Considine, J., Nation, K. (2018). Nurses key to preventing and managing cardiac arrest. Kai 

Tiaki Nursing New Zealand, 24(1). 

doi:http://web.b.ebscohost.com.proxybib.miun.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=53

66ee1e-5e3f-47db-a245-0b9b441f69e3%40pdc-v-sessmgr03 

 

Engdahl, J., Holmberg, M., Karlson, W. B., Luepker, R., & Herlitz, J. (2002). The epidemiology 

of out-of-hospital ‘sudden’ cardiac arrest. Resuscitation, 52(3), 235-245. doi: 

https://doi.org/10.1016/S0300-9572(01)00464-6 

 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2003). Att göra systematiska litteraturstudier (2). Falun: 

Författarna och Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm. 

https://dx.doi.org/10.1186%2F1471-2261-14-96
https://dx.doi.org/10.1186%2F1471-2261-14-96
https://doi.org/10.1016/j.ienj.2017.09.003
https://doi.org/10.1016/j.ienj.2017.09.003
https://doi.org/10.1111/jan.13522
https://doi.org/10.1111/jan.13522
https://doi.org/10.1111/j.1365-2753.2010.01583.x
http://web.b.ebscohost.com.proxybib.miun.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=5366ee1e-5e3f-47db-a245-0b9b441f69e3%40pdc-v-sessmgr03
http://web.b.ebscohost.com.proxybib.miun.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=5366ee1e-5e3f-47db-a245-0b9b441f69e3%40pdc-v-sessmgr03
http://web.b.ebscohost.com.proxybib.miun.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=5366ee1e-5e3f-47db-a245-0b9b441f69e3%40pdc-v-sessmgr03
http://web.b.ebscohost.com.proxybib.miun.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=5366ee1e-5e3f-47db-a245-0b9b441f69e3%40pdc-v-sessmgr03
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03009572
https://doi.org/10.1016/S0300-9572(01)00464-6
https://doi.org/10.1016/S0300-9572(01)00464-6
https://doi.org/10.1016/S0300-9572(01)00464-6
https://doi.org/10.1016/S0300-9572(01)00464-6


 
 

 
*Forslund, A-S., Jansson, J-H., Lundblad, D., & Söderberg, S. (2017). A second chance at life: 

people's lived experiences of surviving out‐of‐hospital cardiac arrest. Scandinavian Journal of 

Caring Sciences, 31(4), 878-886. doi:https://doi.org/10.1111/scs.12409 

 
*Forslund, A. S., Lundblad, D., Jansson, J. H., Zingmark, K., & Söderberg, S. (2013). Risk 

factors among people surviving out-of-hospital cardiac arrest and their thoughts about what 

lifestyle means to them: a mixed methods study. BMC Cardiovascular Disorders, 13(62), 1-9. 

doi:10.1186/1471-2261-13-62. 

 
*Forslund, A-S., Zingmark, K., Jansson, J-H., Lundblad, D., & Söderberg, S. (2014). Meanings 

of People’s Lived Experiences of Surviving an Out-of-Hospital Cardiac Arrest, 1 Month After 

the Event. The Journal of Cardiovascular Nursing, 29(5), 468-471. 

doi:10.1097/JCN.0b013e3182a08aed 

Friberg, F. (2017). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.). Dags för uppsats: 

Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (s. 141-150). Lund: Studentlitteratur. 

 

Girotra, S., Chan, S. P., & Bradley, M. S. (2015). Post-resuscitation care following out-of-

hospital and in-hospital cardiac arrest. BMJ Journals, 101(24), 1943-1949. 

doi:http://dx.doi.org/10.1136/heartjnl-2015-307450 

 

Graneheim, U.H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse education today, 24(4), 

105–112. doi: 10.1016/j.nedt.2003.10.001 

 

Hannibal, G-B. (2016). 2015 Advanced Cardiac Life Support Updates and Strategies for 

Improving Survival After Cardiac Arrest. AACN Advanced Critical Care, 27(2). doi: 

10.4037/aacnacc2016955 

 
*Haydon, G., Van der Riet, P., & Inder, K. (2019). Long-term survivors of cardiac arrest: A 

narrative inquiry. Sage journals, 18(6), 458-464. doi:https://doi.org/10.1177/1474515119844717 

 

Henricson, M. (2015). Diskussion. I M. Henricson (Red.). Vetenskaplig teori och metod: Från idé 

till examination inom omvårdnad (s. 473-475). Lund: Studentlitteratur. 

 

Herlitz, J., Bång, A., Ekström, L., Aune, S., Lundström, G., Holmberg, S., & Lindqvist, J. 

(2000). A comparison between patients suffering in-hospital and out-of-hospital cardiac 

arrest in terms of treatment and outcome. Journal of internal medicine, 248(1), 53-60. 

doi:https://doi.org/10.1046/j.1365-2796.2000.00702.x 

 

Herlitz, J., Engdahl, J., Svensson, L., Ängquist, A. K., Young, M., & Holmberg, S. (2005). 

Factors associated with an increased chance of survival among patients suffering from an 

out-of-hospital cardiac arrest in a national perspective in Sweden. American heart journal, 

149(1), 61-66. doi: https://doi.org/10.1016/j.ahj.2004.07.014 

 

*Ketilsdottir, A., Albertsdottir, R. H., Akadottir, H. S., Gunnarsdottir, J. T., & Jonsdottir, H. 

http://dx.doi.org/10.1136/heartjnl-2015-307450
http://dx.doi.org/10.1136/heartjnl-2015-307450
https://doi.org/10.1177/1474515119844717Henricson,%20M.%20(2015).%20Diskussion.%20I%20M.%20Henricson%20(Red.).%20Vetenskaplig%20teori%20och%20metod:%20Från%20idé%20till%20examination%20inom%20omvårdnad%20(s.%20473-475).%20Lund:%20Studentlitteratur.
https://doi.org/10.1177/1474515119844717Henricson,%20M.%20(2015).%20Diskussion.%20I%20M.%20Henricson%20(Red.).%20Vetenskaplig%20teori%20och%20metod:%20Från%20idé%20till%20examination%20inom%20omvårdnad%20(s.%20473-475).%20Lund:%20Studentlitteratur.
https://doi.org/10.1177/1474515119844717Henricson,%20M.%20(2015).%20Diskussion.%20I%20M.%20Henricson%20(Red.).%20Vetenskaplig%20teori%20och%20metod:%20Från%20idé%20till%20examination%20inom%20omvårdnad%20(s.%20473-475).%20Lund:%20Studentlitteratur.
https://doi.org/10.1177/1474515119844717Henricson,%20M.%20(2015).%20Diskussion.%20I%20M.%20Henricson%20(Red.).%20Vetenskaplig%20teori%20och%20metod:%20Från%20idé%20till%20examination%20inom%20omvårdnad%20(s.%20473-475).%20Lund:%20Studentlitteratur.
https://doi.org/10.1177/1474515119844717Henricson,%20M.%20(2015).%20Diskussion.%20I%20M.%20Henricson%20(Red.).%20Vetenskaplig%20teori%20och%20metod:%20Från%20idé%20till%20examination%20inom%20omvårdnad%20(s.%20473-475).%20Lund:%20Studentlitteratur.
https://doi.org/10.1177/1474515119844717Henricson,%20M.%20(2015).%20Diskussion.%20I%20M.%20Henricson%20(Red.).%20Vetenskaplig%20teori%20och%20metod:%20Från%20idé%20till%20examination%20inom%20omvårdnad%20(s.%20473-475).%20Lund:%20Studentlitteratur.
https://doi.org/10.1046/j.1365-2796.2000.00702.x
https://doi.org/10.1046/j.1365-2796.2000.00702.x
https://doi.org/10.1016/j.ahj.2004.07.014
https://doi.org/10.1016/j.ahj.2004.07.014


 
 

(2013). The experience of sudden cardiac arrest: Becoming reawakened to life. European 

Journal of Cardiovascular Nursing, 13(5), 429-435. doi:https://doi.org/10.1177/1474515113504864 

 

*Klint, K., Sjöland, H., & Axelsson, B. Å. (2018). Revealed by degrees: Patients’ experience of 

receiving information after in‐hospital cardiac arrest. Journal of clinical nursing, 28(9-10), 1517-

1527. doi:https://doi.org/10.1111/jocn.14756 

 

Larsson, I-M. (2014). Post-Cardiac Arrest Care Therapeutic Hypothermia, Patient Outcomes and 

Relatives’ Experiences. (Doktorsavhandling, Uppsala Universitet). Hämtad från http://uu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:739491/FULLTEXT01.pdf 

 

 Moulaert, V. R. M., van Heugten, C. M., Gorgels, T. P. M., Wade, D. T., & Verbunt, J. A. 

(2017). Long-term Outcome After Survival of a Cardiac Arrest: A Prospective Longitudinal 

Cohort Study. Neurorehabilitation and Neural Repair, 31(6), 530-539. 

doi:https://doi.org/10.1177/1545968317697032 

 

Moulaert, V., Verbunt, J. A., Bakx, W., Gorgels, A., de Krom, M., Heuts, P., … van Heugten, 

C. M. (2011). ‘Stand still … , and move on’, a new early intervention service for cardiac arrest 

survivors and their caregivers: rationale and description of the intervention. Sage Clinical 

Rehabilitation, 25(10), 867-879. doi:10.1177/0269215511399937 

 

Neuner, B., Busch, M. A., Singer, S., Moons, P., Wellman, J., Bauer, U., … Hense, H-W. (2011). 

Sense of Coherence as a Predictor of Quality of Life in Adolescents With Congenital Heart 

Defects: A Register-Based 1-Year Follow-Up Study. Journal of Developmental & Behavioral 

Pediatrics, 32(4), 316-327. doi:10.1097/DBP.0b013e31821102ee 

 

 Nolan, J. P., Soar, J., Cariou, A., Cronberg, T., Veronique, R. M., Moulaert, V. R., Sandroni, C. 

(2015). European resuscitation council and European society of intensive care medicine 

guidelines for post‐resuscitation care 2015: Section 5 of the European resuscitation council 

guidelines for resuscitation 2015. Resuscitation, 95. doi:https://doi.org/10.1016/j.resuscitation. 

 

*Palacios‐Ceña, D., Losa‐Iglesias, M. E., Salvadores‐Fuentes, P., & Fernández‐de‐las‐Peñas, C. 

(2011). Sudden cardiac death: the perspectives of Spanish survivors. Nursing & Health 

Sciences, 13(2), 149-155. doi:https://doi.org/10.1111/j.1442-2018.2011.00593.x 

 

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2017). Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for 

Nursing Practice(10). Philadelphia: Wolters Kluwer. 
 

Sasson, C., Rogers, A-M. M., Dahl, J., & Kellermann, L. A. (2009). Predictors of Survival From 

Out-of-Hospital Cardiac Arrest. Circulation, 3(1), 63-81. doi: 

https://doi.org/10.1161/CIRCOUTCOMES.109.889576 

 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2014). Mall för bedömning av relevans. 

[Internet]. (3. Rev. uppl.) Hämtad från https://www.sbu.se/sv/var-metod/ 

 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2014). Mall för kvalitetsgranskning av 

https://doi.org/10.1177/1474515113504864
https://doi.org/10.1177/1474515113504864
https://doi.org/10.1111/jocn.14756
https://doi.org/10.1111/jocn.14756
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:739491/FULLTEXT01.pdf
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:739491/FULLTEXT01.pdf
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:739491/FULLTEXT01.pdf
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:739491/FULLTEXT01.pdf
https://dx.doi.org/10.1177%2F0269215511399937
https://doi.org/10.1016/j.resuscitation
https://doi.org/10.1111/j.1442-2018.2011.00593.x
https://doi.org/10.1111/j.1442-2018.2011.00593.x
https://www.sbu.se/sv/var-metod/


 
 

studier med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser. [Internet]. (3. Rev. uppl.) Hämtad 

från https://www.sbu.se/sv/var-metod/ 

 

 Segesten, K. (2017). Att välja ämne och modell för sitt examensarbete. I F. Friberg (Red.).  

Dags för uppsats: Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (s. 107-108). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

World Health Organization. (1997) Measuring quality of life: the world health organization quality 

of life instruments. Schweiz: WHOQL Group. Från 

https://www.who.int/mental_health/media/68.pdf 

 

Valenzuela, D. T., Roe, J. D., Nichol, G., Clark, L. L., Spaite, W. D., & Hardman, G. R. (2000). 

Outcomes of Rapid Defibrillation by Security Officers after Cardiac Arrest in Casinos. The 

new England journal of medicine, 343, 1206-1209. doi:10.1056/NEJM200010263431701 

 

van’t Wout Hofland, J., & Verbunt, J. (2018). Long-term quality of life of caregivers of cardiac 

arrest survivors and the impact of witnessing a cardiac event of a close relative. Resuscitation, 

128(1), 198-203. doi:https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2018.03.016 

 

Viktorisson, A., Sunnerhagen, S. K., Pöder, U., Herlitz, J., & Axelsson, B. Å. (2018). Well-

being among survivors of out-of-hospital cardiac arrest: a cross-sectional retrospective study 

in Sweden. BMJ Open, 8(6), 1-10. doi:10.1136/bmjopen-2018-021729 

 

Wachelder, E. M., & Wade, D. T. (2009). Life after surival: Long-term daily functioning and 

quality of life after an out-of-hospital cardiac arrest. Resuscitation, 80(5), 517-522. 

doi:https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2009.01.020 

 

Wallengren, C., & Henricson, M. (2015) Vetenskaplig kvalitetssäkring av litteraturbaserat 

examensarbete. I M. Henricson (Red.). Vetenskaplig teori och metod: Från idé till examination 

inom omvårdnad (s. 492). Lund: Studentlitteratur. 

 

Waters, R. A., & Bunchanan, A. (2017). An exploration of person-centred concepts in human 

services: A thematic analysis of the literature. Health Policy, 121(10), 1031-1039. 

doi:https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2017.09.003 

 

Wibeck, V. (2015). Fokusgrupper. I M. Henricson (Red.). Vetenskaplig teori och metod: Från idé 

till examination inom omvårdnad (s. 192-193). Lund: Studentlitteratur. 

 

Wong, F. M., Sit, J. W., Wong, E. M., & Choi, K. C. (2014). Factors associated with 

health‐related quality of life among patients with implantable cardioverter defibrillator: 

identification of foci for nursing intervention. Journal of Advanced Nursing, 70(12), 2821-2834. 

doi:https://doi.org/10.1111/jan.12434 

 

https://www.sbu.se/sv/var-metod/
https://www.who.int/mental_health/media/68.pdf?fbclid=IwAR0zeuV5TfA2ptIti1LuI77-NZVFuYlhkTMkE1_6EJaHeJedayU0aaTRVs8
https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2017.09.003
https://www.who.int/healthinfo/survey/whoqol-qualityoflife/en/?fbclid=IwAR1hyoVsrXGuymLg8Zzg-eCbHe3JzYRZhUsxGcqfpY8inSGEx1TqaYKScOkWibeck,%20V.%20(2015).%20Fokusgrupper.%20I%20M.%20Henricson%20(Red.).%20Vetenskaplig%20teori%20och%20metod:%20Från%20idé%20till%20examination%20inom%20omvårdnad%20(s.%20192-193).%20Lund:%20Studentlitteratur.
https://www.who.int/healthinfo/survey/whoqol-qualityoflife/en/?fbclid=IwAR1hyoVsrXGuymLg8Zzg-eCbHe3JzYRZhUsxGcqfpY8inSGEx1TqaYKScOkWibeck,%20V.%20(2015).%20Fokusgrupper.%20I%20M.%20Henricson%20(Red.).%20Vetenskaplig%20teori%20och%20metod:%20Från%20idé%20till%20examination%20inom%20omvårdnad%20(s.%20192-193).%20Lund:%20Studentlitteratur.
https://doi.org/10.1111/jan.12434
https://doi.org/10.1111/jan.12434


 
 

Östlundh, L. (2017). Informationssökning. I F. Friberg (Red.). Dags för uppsats: Vägledning för 

litteraturbaserade examensarbeten (s.72-73). Lund: Studentlitteratur. 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

Bilagor  

Bilaga 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Översikt av sökord     

Patients experience   Patient upplevelse  Fritextord  

Patient attitudes  Patientens attityder Fritextord 

Heart arrest  Hjärtstopp MeSH-term  

Cardiac arrest Hjärtstopp Fritextord  

Experiences Erfarenheter  Fritextord  

Perceptions Uppfattningar  MeSH-term  

Attitudes Attityder MeSH-term  

Views  Uppfattningar  Fritextord 

Feelings Känslor  Fritextord  

Suviving Kvarlevande  Fritextord  
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 *Urval 1: Artiklarnas titel lästes, *Urval 2: Artiklarnas abstrakt lästes, *Urval 3: Hela artikeln lästes, *Urval 4: Artiklarna kvalitetsgranskades. *Urval 5, valda artiklar  
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Datum  

Sökord                 Avgränsning  Antal 

relevanta 

artiklar 

Urval* 1  Urval* 2 Urval* 3 Urval* 4 Antal 

valda  

Artikel 

Cinahl                   

190920 

 

Heart arrest OR Cardiac arrest AND Experiences OR 

Perceptions OR Attitudes OR Views OR Feelings AND 

Suviving 

10 år 31 31 8 1 1 1 Haydon et al. 

(2019) 

Cinahal                  

191005 

Patients experience AND Patient Attitudes AND Heart 

arrest 

10 år 40 40 5 1 1 1 Klint et al. 

(2018) 

Pubmed          

191004 

Cardiac arrest AND experiences 10 år, abstract, full 

text, humans 

149 149 15 5 5 5 Bremer et al. 

(2018); 

Forslund et al. 

(2017); 

Brännström et 

al. (2017); 

Forslund et al. 

(2014); 

Ketilsdottir et 

al. (2013) 

Sekundärsökning 

191005 

   3 3 3 3 3 Palacios-Ceña 

et al. (2011); 

Bremer et al. 

(2009); 

Forslund et al. 

(2013) 



   
 

Bilaga 3 
Författare  
Årtal  
Land  

Studiens syfte  Typ av studie  Deltagare  
(bortfall)  

Datainsamling  
  

Huvudresultat  Kvalitet   

Bremer, Dahlberg 

& Sandman, (2009), 

Sverige 

Patientens upplevelse av att överleva 

ett hjärtstopp utanför sjukhuset med 

fokus på hur det påverkade patienters 

välmående. 

Kvalitativ 

deskriptiv  

och explorativ 

9 Individuella 

intervjuer 
Flera aspekter av patienternas liv påverkades. Tre 

punkter var utmärkande i resultatet, att få en förändrad 

vardag, minnesförlust och insikten att livet är skört. 

Hög 

Bremer, Dahné, 

Stureson, Årestedt 

& Thylén, (2018), 

Sverige 

 

Att belysa betydelsen av människors 

upplevelse av att överleva ett 

hjärtstopp på sjukhus.  

 

Kvalitativ 

explorativ 

fenomenologisk 

hermeneutisk 

 

8 Narrativa intervjuer Att överleva ett hjärtstopp innebär att den utsatta måste 

förhålla sig till en ny identitet. Att personen är medveten 

om hur sköt livet är. Deltagarna upplevde även otrygghet 

när de kom hem från sjukhuset. 

Hög 

Brännström, 

Niederbach & 

Rödin, (2018), 

Sverige 

Beskriva människor upplevelser av 

att överleva ett hjärtstopp efter 

terapeutisk hypotermibehandling. 

Kvalitativ 

deskriptiv och 

explorativ 

7 (2) Individuella 

intervjuer 

Att överleva inbär att möta en vändpunkt i livet, att möta 

tankar om döden. Tre teman identifierades; Tankar kring 

döden, Att leva ett förändrat liv & Att känna sig bekväm 

med vårdpersonal och familjemedlemmar. 

 

Medel 

Forslund, 

Lundblad, Jansson, 

Zingmark & 

Söderberg, (2013), 

Sverige 

Beskriva riskfaktorer och livsstil hos 

dem som har överlevt ett hjärtstopp 

utanför sjukhuset. 
 

Mixad metod 13 för den 

kvalitativa.  

Totalt 71 

Individuella 

intervjuer, 

Frågeformulär 

Patienterna kände sig välinformerad. Dock var 

informationen om riskerna otillräcklig. Patienterna fick 

delge hur deras livsstil ändrades efter hjärtstoppet samt 

hur de upplevde den nya situationen. Patienterna 

uppgav att de försökte ha en positiv attityd.   

Hög 

Forslund, 

Zingmark, Jansson, 

Lundblad & 

Söderberg, (2014), 

Sverige 

Beskriva patientens upplevelse av att 

överleva ett hjärtstopp utanför 

sjukhuset 1 månad efter händelsen. 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

hermeneutisk 

11 Narrativa intervjuer Patienterna upplevde ett behov av att veta vad som har 

hänt när hjärtstoppet inträffade samt vad som hände 

under tiden på sjukhuset då de led av minnesförlust. 

Patienterna kände även att behov av att veta varför 

hjärtstoppet hade hänt, de behövde hitta en mening 

bakom hjärtstoppet. 

Hög 



   
 

Forslund, Jansson, 

Lundblad, & 

Söderberg, (2017), 

Sverige 

Beskriva patientens levda erfarenheter 

och förändringar i vardagen efter att de 

överlevt ett hjärtstopp utanför 

sjukhuset. 

Kvalitativ 

Longitudinell 

11 Narrativa intervjuer Två teman identifierades; strävan att återfå sin normala 

vardag och en andra chans i livet. Patienten försökte 

återfå sin normala vardag trotts kognitiva nedsättningar 

och existentiella tankar. 

Hög 

Haydon, Riet & 

Inder, (2019), 

Storbritannien 

Utforska hur patienterna anpassade sig 

till sitt liv efter att ha överlevt ett 

hjärtstopp. 

Kvalitativ 7 (10) Narrativa intervjuer Patienterna hade en positiv inställning även fast de hade 

efter följande hinder. Sju teman identifierades; misstro, 

övervakning av kroppen, förlorad kontroll och behovet 

att återfå det normala, träna och informera andra, 

tacksamhet, spiritualitet & upplevelsen av att vara skör 

och nära döden.  
 

Medel 

Ketilsdottir, 

Albertsdottir, 

Akadottir, 

Gunnarsdottir & 

Jonsdottir, (2013), 

Island 

Att beskriva patienternas erfarenhet ett 

plötsligt hjärtstopp för att få reda på 

hur patienterna upplevde erfarenhet 

och vilka behov de behöver. 

Kvalitativ  

tolkande 

fenomenologisk 

7 Semi strukturerade 

intervjuer 

Hjärtstoppet gav komplexa effekter och patienterna 

upplevde att stödet från sjukhuset var otillräckligt. 

Patienterna upplevde att de behövde säkerhet och stöd. 

Medel 

Klint, Sjöland & 

Axelsson, (2019), 

Sverige 

Beskriva patienters upplevelse av att få 

information om sitt hjärtstopp efter att 

ha överlevt ett hjärtstopp på sjukhuset. 

Kvalitativ 20 (7) Individuella 

intervjuer 

Patienterna behövde upprepad och kontinuerlig 

information, även när de lämnar sjukhuset. Patienterna 

kände även att det var svårt att föra en konversation och 

ställa frågor efter sitt hjärtstopp. Tre teman identifierades; 

att få information gradvis, förstå information & söka 

klarhet. 

Hög 

Palacios-Ceña, 

Losa-Iglesias, 

Salvadores-Fuentes 

& Fernández-de-

las-Peñas, (2011), 

Spanien 

Undersöka upplevelsen av patienter 

som lyckats återupplivas efter 

hjärtstopp. 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

9 Ostrukturerade 

intervjuer 

Patienterna upplevde rädsla och kände att det var viktigt 

att övervinna sin rädsla för att kunna gå vidare med livet, 

det var även viktigt att hitta en mening varför 

hjärtstoppet hade hänt. De upplevde även att de behövde 

stöd. 

Hög 

  
 



   
 

Bilaga 4 
Meningsbärande enhet Kondenserad meningsenhet Kod 

 

”Min största rädsla var att det skulle hända igen.” Patienten upplever rädslas och oro över att vara med om ännu ett hjärtstopp. 

 

Rädsla  

”Jag skämdes över att möta mina kollegor.” Patienten upplever skuld och skam vid mötet med sina kollegor. 

 

Skam 

”Och du insåg inte hur sjuk och rädd du var förrän senare” Patienten får information om sin sjukdom men inser inte förrän senare vad det 

innebar vilket bidrog till oro och osäkerhet som gav sömnproblem. 

 

Oro, osäkerhet    och 

sömnproblem 

”Jag har gjort allt som borde göras. Och för det är jag tacksam, inte för att jag mår 

särskilt bra utan för att jag har skonats skulden.”  

 

Patienten upplever lycka till följd av att hen hade en hälsosam livsstil innan 

hjärtstoppet.  

Lycka och tacksamhet  

”Naturligtvis har detta ändrat många saker och oundvikligen värdesätter du livet 

annorlunda.” 

 

Patienten prioriterar och värdesätter sitt liv annorlunda. Anpassning till en ny 

livsstil  

“Jag är inte rädd för att dö. Innan var jag livrädd för att dö.” Patienten accepterade att döden är en del av livet och   började värdera livet mer. 

 

Värdera livet och acceptera 

döden  

”Om det händer, händer det. Det finns inget du kan göra åt saken.” Patienten upplever existentiella tankar om livet och döden samt acceptans.  

 

Livet och döden  

"Jag visste och vet för lite om hjärtstoppet både på sjukhuset och efter att jag kom 

hem. Det är något som saknas." 

 

Patienterna upplever att de fick för lite information om hjärtstoppet. För lite information  

“Det är som att ta ett fotografi från fotoalbumet (...) Jag kommer bara ihåg vissa 

sekvenser” 

Patienten upplever svårigheter med minnet till följd av hjärtstoppet.  

 

Svårt med minnet  

“Jag har ingen styrka, inte en hel dag, jag måste vila ganska mycket. Jag måste 

försöka få tillbaka det som var normalt, återfå styrka så att vardagen kan fungera.” 

 

Patienten upplever att kroppen inte orkar lika mycket som förr. Brist på energi  

”Jag kunde inte gå och lägga mig själv, jag fick panik och tänkte, slår mitt hjärta 

fortfarande?” 

Patienten upplevde osäkerhet och rädsla över att vara ensamma.  

 

Hemmet  

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Bilaga 5  
 

Kategori                                                              

 

                                   När livet förändras   

Subkategori  Kaotiska känslor  

 

En ny livsstil  Att möta döden  Upplevelsen av bristande 

information 

Kod  Rädsla. 

Skam. 

Oro, osäkerhet och sömnproblem. 

Lycka och tacksamhet.  

Anpassning till en ny livsstil. 

Svårt med minnet. 

Brist på energi. 

Värdera livet och acceptera döden. 

Livet och döden. 

För lite information. 

Hemmet. 

 


