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Abstrakt 

Bakgrund: Att som patient drabbas av ett hjärtstopp innebär att hjärtat har stannat. 

Genom adekvat hjälp och vård kan hjärtat sättas igång igen och patienten får chansen 

till liv igen. Detta kan för patienterna innebär olika upplevlser. 

Syfte: Beskriva patienters upplevelser efter att ha överlevt ett hjärtstopp. 

Metod: En systemenatisk litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga artiklar. Fem av 

dessa artiklar av kvalitativ design och fem av kvantitativ design. Dessa artiklar har 

granskats och analyserats för att sedan komma fram till ett sammanfattande resultat. 

Detta resultat har sedan diskuterats mot vald teoretisk referensram. 

Resultat: Resultatet blev fyra kategorier: Risken att som patient drabbas av depression, 

oro och ångest efter att ha överlevt ett hjärtstopp, att som patient få nya värderingar efter 

att ha överlevt ett hjärtstopp, patienters upplevelse av sårbarhet efter att ha överlevt ett 

hjärtstopp, och Patienters slutenhet och känsla av skam efter att ha överlevt ett 

hjärtstopp. 

Slutsats: Patienter hade ofta olika sorters upplevelser och ofta många frågor som hade 

väckts i samband med att ha överlevt ett hjärtstopp vilket tyder på att de ofta är i behov 

av stöd och adekvat information från sjukvården, något som också efterfrågades av 

patienter och anhöriga. 

 

Tack Ing-Mari Söderström för stöd och handledning under arbetets gång. Vill även rikta 

ett tack till Johan Israelsson som bidragit med kunskap, erfaranhet och material till detta 

arbete, samt stöd och uppmuntrande ord.  
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1 Inledning 
Niklas 45 år har precis slutat jobba och är på väg hem, han stannar upp i den lokala Ica 

butiken för att köpa mjölk, det krampar i bröstkorgen, det svartnar, sen vaknar han upp 

på ett helt annat ställe. Han hör en röst…en röst han känner igen…”Hej älskling!”, det 

är hans fru. ”Vad har hänt?” undrar Niklas oroligt ”Var är jag? Vad gör jag här?” 

Niklas fru berättar den chockartade historien om hur Niklas överlevt ett hjärtstopp, hon 

beskriver händelseförloppet som hon fått förklarat för sig och de första kritiska 

timmarna. Niklas förstår ingenting, tankarna far runt i huvudet på honom, det är mycket 

att ta in. Niklas blir lovad samtal med läkare och sjuksköterska där han ska få sina 

frågor besvarade. Han blir kvar några dagar till på sjukhuset med övervakning av 

hjärtat, när allt ser bra ut får han åka hem med uppföljande sjuksköterske-och 

läkarbesök. 

 

Niklas har överlevt ett hjärtstopp, han har fått en ny chans till liv, då han var mycket 

nära döden. Man kan tänka sig att Niklas har många tankar och starka känslor efter att 

ha överlevt ett hjärtstopp. Komplikationer och problem kan många gånger oväntat 

upptäckas i ett skede längre fram. Hjärtsjukdomar (och framför allt hjärtstopp), kan nog 

räknas som de mest dramatiska sjukdomarna, eftersom hjärtat är påtagligt förknippat 

med liv och död. Under VFU-perioder och sommararbete har författaren stött på dessa 

patienter, mött deras oroliga blickar och försökt besvara deras många frågor. Detta 

område har börjat utforskas allt mer. Genom att beskriva patienternas erfarenheter efter 

ett hjärtstopp kan det bli lättare som sjuksköterska att möta och vårda denna 

patientgrupp. 

 

2 Bakgrund 
 

2.1 Hjärtstopp 

 

Orsaken till hjärtstopp kan variera. Enligt Herlitz (2014) är underliggande hjärtsjukdom 

den vanligaste orsaken (närmare 70 %). De symptom som patienten kan uppleva i 

samband med ett hjärtstopp är bland annat bröstsmärta, dyspné (svårt att få luft), 

svaghet och trötthet. Det som mekaniskt sker i hjärtat vid ett hjärtstopp är oftast ett 
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ventrikelflimmer med bradykardi (hjärtat slår långsammare) eller asystoli (hjärtat 

stannar) som följd (Mann, Zipes & Libby, 2014). 

Det är skillnad mellan hjärtstopp och hjärtdöd. Med hjärtstopp menas en plötslig 

kollaps, medvetandelöshet och att adekvat cirkulation upphör. Det är en medicinsk 

avsaknad av sammandragningar i hjärtats muskulatur, dvs. det uppstår en asystoli som 

kan leda till biologisk död. Hjärtdöd är en oförutsedd död relaterat till problem med 

hjärtat som tillkommer inom en timme efter att symtomen uppstått (Woods, Sivarajan 

Froelicher & Underhill Motzer, 2009). Palacios-Ceña, Losa-Iglesias, Salvadores-

Fuentes och Fernandes-de-las-Peñas (2010) beskriver att en patient som drabbas av 

plötslig hjärtdöd kan överleva om denna hittas inom en timme från det att de första 

symptomen uppkommit. 

Vid en stor andel av de hjärtstopp, där hjärtsjukdom är orsaken, drabbas hjärtat av ett 

ventrikelflimmer som kan beskrivas som ett ”elektriskt kaos” i hjärtat och därmed 

avsaknad av cirkulation i kroppen. Finns det utbildade personer och adekvat utrustning i 

närheten ökar chanserna att kunna rädda personer som drabbats av hjärtstopp. För varje 

minut som går minskar chanserna att överleva, och redan efter fem minuter kan obotliga 

skador uppstå. Det organ som i första hand tar mest skada är hjärnan. 

Statistiken enligt Herlitz (2014) har visat att chansen att överleva ett hjärtstopp kan vara 

beroende på var hjärtstoppet har skett, varav hjärtstopp delas in i två olika kategorier: 

Hjärtstopp utanför sjukhus - Out of hospital cardiac arrest 

Enligt Herlitz (2014) inträffar ca två tredjedelar av alla hjärtstopp utanför sjukhus i 

hemmet (67, 9 %) och det är ungefär 11 % som överlever. 

Hjärtstopp på sjukhuset - In hospital cardiac arrest 

Även personer som redan ligger på sjukhus kan drabbas av hjärtstopp. Enligt Herlitz 

(2014) är chansen att överleva större då hjälpen finns närmare till hands med adekvat 

utrustning och utbildad personal. Ungefär 30 % av de som drabbats av hjärtstopp på 

sjukhus överlever. 

 

2.2 Patienters överlevnad efter hjärtstopp 
Enligt Herlitz (2014) har andelen överlevare successivt ökat de senaste 30 åren och då 

framför allt de senaste 10 åren. Troligen är en faktor att alltfler människor utbildas i 

hjärt-och lungräddning och att livräddning påbörjas allt oftare innan ambulans kommit 

på plats (sker i 2 fall av 3). Satsningen på utbildning av människor i hjärt-och 
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lungräddning påbörjades 1983 och sedan dess har det utbildats mer än 100 000 personer 

årligen. 

Enligt Hollenberg, Ringh, Fredman, Cleasson och Engdahl (2015) infördes 1966 den 

första mobila hjärtstataren i världen, det var på Royal Victoria Hospital i Belfast. 

Numera är hjärtstartare betydligt mindre, säkrare och mer användarvänliga än den första 

som infördes och billigare i inköp, vilket medfört att spridningen av hjärtstartare i 

Sverige har ökat. Idag finns det 35 000 hjärtstartare i Sverige, men trots den stora 

spridningen används endast 2-3 % av alla hjärtstartare som finns. Anledningarna till att 

hjärtstartare används dåligt kan ha många orsaker. En av dessa orsaker kan vara att det 

är svårt att förutse var ett hjärtstopp kan ske. Hjärtstartare placeras ut på de platser som 

det anses att det finns störst risk att hjärtstopp sker (Hollenberg et al., 2015). 

 

2.3 Patienters upplevelser efter ett hjärtstopp 
I ett informationsmaterial till patienter och närstående beskriver Andersson et al., 

(2011b) hur patienters liv kan förändras drastiskt efter att de har kommit hem. Många av 

dessa förändringar upptäcks dessutom successivt av patienten. För patienterna kan 

händelsen vara ofattbar, en chockartad upplevelse som är svår att ta in. Wilder Schaaf, 

Artman, Peberdy, Walker, Ornato, Gossip och Kreutzer (2012) menar att det är vanligt 

förekommande att patienter som överlevt ett hjärtstopp kan drabbas av oro och 

depression. Moulaert, Verbunt, van Heugten och Wade (2008) har i sin litteraturstudie 

kunnat kartlägga att patienter som överlevt ett hjärtstopp kan drabbas av kognitiva 

problem och då framför allt minnesstörningar under den första tiden, efter hjärtstoppet. 

 

2.4 Eftervård - Uppföljning 

Patienter som genomgått ett hjärtstopp utreds i första hand för att se vilken 

grundsjukdom de har. När grundsjukdomen har lokaliserats kan även diverse åtgärder 

sättas in för att minimera återinsjuknande. Patienter har olika behov av uppföljning och 

eftervård, då skadans omfattning kan vara olika. Varav det tas hänsyn till vilket tillstånd 

patienten befiner sig i efter hjärtstoppet. Patienten erbjuds hjärtskola, samt återbesök 

inom hjärtsjukvården. Om hjärtstoppet har utlösts av ett ventrikelflimmer eller 

kammartakykardi blir behandlingen en ICD (dvs. inopererad defibrillator). I övrigt är 

det lämplig medicinering som gäller, som är anpassad till det som utlöst hjärtstoppet hos 
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patienten. Därefter remitteras patienten till primärvården, vilket blir den fortsatta 

vårdkontakten (Andersson et al., 2011a). 

Woods et al. (2009) menar att det är av största vikt att patienten får relevant support 

efter hjärtstoppet och att de anhöriga också involveras. Detta för att ge patienten bästa 

möjliga förutsättningar för god livskvalitet efter hjärtstoppet. Adekvat uppföljning och 

eftervård kan minska risken för att patienten ska känna osäkerhet, sårbarhet och rädsla 

när de kommit hem efter hjärtstoppet. 

 

2.5 Teoretisk referensram – Livsvärld 

 
2.5.1 Livsvärld 

I denna litteraturstudie valdes livsvärld som teoretisk referensram, relaterat till studiens 

syfte, då denna livsvärldsteorin fokuserar på varje enskild människa och hur denne 

upplever situationer och världen runt sig (Dahlberg & Segesten, 2011). 

Livsvärld är ett begrepp inom vårdvetenskapen som innebär att sjuksköterskan har ett 

verktyg att använda sig av i mötet med patienten i vårdsammanhang. Dahlberg och 

Segesten (2011) beskriver hur sjuksköterskan utgår från patienten när hon använder sig 

av ett livsvärldsperspektiv, hur denne upplever och beskriver situationen och sjukdomen 

istället för att använda sig av den generella kunskap sjuksköterskan har. Sjuksköterskan 

har professionen i kunskapen om sjukdomar men inom vårdvetenskapen och i begreppet 

livsvärld är det patienten som är expert på just sin kropp och hur denne reagerar i 

sjukdomen. Med detta patientperspektiv är det patientens upplevelser som är i fokus och 

inte enbart sjuksköterskans generella kunskaper kring olika tillstånd och sjukdomar 

(Dahlberg & Segesten, 2011). 

 

2.5.2 Levd kropp 

I det vårdvetenskapliga begreppet livsvärld används begreppet den levda kroppen. Det 

innebär att varje människa lever ett liv i en kropp och i en värld, att denne aldrig kan 

kliva ur sin kropp och betrakta den likt betraktandet av t.ex. en blomma. Människan 

både upplever och betraktar sin kropp på en och samma gång (Dahlberg & Segesten, 

2011). Birkler (2008) beskriver hur människan identifierar sig med kroppen som denne 

lever i, samt hur människan kan identifiera sig med den sjukdom som drabbat denne, 

vilket i slutändan blir dennes sjukdom. Det är stor skillnad mellan att patienten betraktar 
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sjukdomen som något som drabbat denne själv eller om det är en fysisk obalans i 

kroppen.  

Vidare beskriver Dahlberg och Segesten (2011) att människor lever i samma värld men 

att världen upplevs olika då de lever i olika livsvärldar. Livsvärlden är inte statisk, den 

är föränderlig över tid, olika faktorer kan påverka och förändra en människas livsvärld 

t.ex. sjukdom (Dahlberg & Segesten, 2011). Även om livsvärlden varierar mellan olika 

människor kan de ha objektiva faktorer gemensamt menar Birkler (2008). Anledningen 

till att det är på det sättet är att människan är subjektivt olika, har olika erfarenheter, 

ålder, kultur etc. (Birkler, 2008). Mötet mellan sjuksköterska och patient är ett möte där 

två livsvärldar möts i ett sammanhang där de objektivt befinner sig i samma rum och 

situation men subjektivt under två olika förutsättningar. Omvårdnadsmässigt är det av 

betydelse att sjukssköterskan gör sig medveten om detta, Birkler (2008) och Dahlberg 

och Segesten (2011) beskriver att dessa möten annars kan bli problematiska.  

 

2.6 Problemformulering 
Ett hjärtstopp innebär att hjärtat har stannat (asystoli) vilket kraftigt ökar riskerna för 

död. Detta innebär en mycket dramatisk händelse för en patient (Svenska hjärt-och 

lungräddningsregistrets årsrapport, 2014). Av de närmare 8000 som årligen drabbas i 

Sverige och där återupplivning påbörjas överlever närmare 1300 (registret). Antalet 

räddade liv har ökat genom att kunskapen om hjärt-och lungräddning och 

tillgängligheten till hjärtstartare ökat. Hjärtstopp kan drabba patienter både på och 

utanför sjukhus. Snabbare tillgänglighet till professionell vård innebär att chanserna att 

överleva ett hjärtstopp är större när en patient befinner sig på sjukhus än utanför ett 

sjukhus. När patienten har överlevt ett hjärtstopp, livet är räddat och patienten är relativt 

fysiskt frisk, skickas denne ofta hem för att sedan kallas till uppföljning som är riktat 

framförallt mot att förbättra patientens fysik och för att förebygga ett nytt hjärtstopp. 

Dalhberg och Segesten (2011) skriver om den levda kroppen och om människan som ett 

subjekt samt människans livsvärld. Patientens livsvärld förändras över tid, och då 

särskilt i samband med sjukdom och inläggning på sjukhus. 

Att drabbas av ett livshotande tillstånd som ett hjärtstopp borde rent teoretiskt innebära 

att en patients livsvärld påverkas och förändras. Att som sjuksköterska ha kunskapen 

om patientens upplevelser efter ett hjärtstopp är sannolikt av stor vikt, då det skulle 
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kunna hjälpa sjuksköterskor och annan vårdpersonal att bättre möta denna patientgrupp, 

och erbjuda dem en strukturerad evidensbaserad vård. 

 

 

2.7 Syfte 

Beskriva patienters upplevelser efter att ha överlevt ett hjärtstopp. 

 

 

3 Metod 
 

Denna systematiska litteraturstudie är gjort enligt Kristensson (2014), Friberg (2013) 

och Forsberg och Wengström (2014).  

En systematisk litteraturstudie är en studie som inleds med en systematisk sökning för 

att finna material som ska ingå i studien. Materialet som söks fram granskas noggrant 

och slutligen görs en sammanställning av materialet som kopplas till studiens syfte 

(Forsberg och Wengström, 2014). 

 

3.1 Inklusions och exklusionskriterier 
 

Kristensson (2014) menar att för att en sökning ska göras så precis som möjligt och för 

att kunna ringa in studiens syfte i sin sökning bör sökningen innehålla klara inklusions-

och exklusionskriterier. Kriterierna gör sökningen mer specifik och det är lättare för 

sökaren att ringa in sitt syfte. 

I en studie bör så aktuell forskning som möjligt användas. Därför valdes artiklar 

publicerade mellan 2005-2015. Eftersom studien utgår från ett patientperspektiv valdes 

artiklar utifrån detta perspektiv. Dessutom begränsades sökningarna till vuxna patienter, 

i åldrarna 18-65. 

Ett annat viktigt inklusionskriterie var att artiklarna skulle vara ”peer reviewed”. I 

databaserna Cinahl och PsycINFO finns en funktion där det går att klicka i att man 

endast vill ha ”peer reviewed” artiklar. Denna funktion finns inte i PubMed, men 

artiklarnas vetenskaplighet kontrollerades även i Ulrichweb. 
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3.2 Litteratursökning 
 

Sökningen i denna litteraturstudie gjordes i de tre databaserna Cinahl, PubMed och 

PsycINFO mellan 20150603 och 20150611. 

Enligt Kristensson (2014) höjs kvaliteten på arbetet och resultatets tillförlitlighet när 

sökningen sker systematiskt, varför det söktes systematiskt i alla tre databaserna. En 

systematisk litteratursökning innebär att man söker med ämnesord i olika bibliografiska 

databaser. Dessa ämnesord kombineras på olika sätt i flera sökningar. 

Innan den slutgiltiga sökningen sker görs det preliminära sökningar, dessa får oftast 

revideras flertalet gånger vilket gjordes i denna studie. 

Utifrån studiens syfte valdes ämnesorden Heart Arrest, Cardiac Arrest, Cardiac Patient, 

Patient, Survival, Survivors och Experience. Dessa ämnesord har sedan kombinerats på 

olika sätt, bland annat med de booleska termerna OR och AND i de tre databaserna. 

Enligt Kristensson (2014) och Friberg (2013) är de vanligaste booleska söktermerna 

OR, AND och NOT. Boolesk sökning används för att kunna visa i vilket samband de 

olika ämnesorden ska sökas. I ett första steg söktes varje ord för sig både som Cinahl 

Headings (i Cinahl), Mesh-term (i PubMed) och som Thesaurusterm (i PsycINFO). 

Därefter söktes varje ord för sig både i fritextsökning och med trunkering. Friberg 

(2013) menar att när ett ämnesord söks med trunkering innebär det att sökningen blir 

bredare i relation till ordets böjning. Det innebär att först söktes t.ex. survival och 

survivors var för sig men även med trunkering (surviv*) och sökningen breddas därmed 

till alla böjningar som detta ord kan ha.  

När alla ämnesorden sökts var för sig kombinerades de gruppvis med den booleska 

termen OR, till exempel ”MH Heart Arrest” OR ”Heart Arrest*” OR ”Cardiac Arrest”. 

Detta gjordes med alla sökorden (se bilaga 1-3). Resultaten efter de booleska 

sökningarna med OR söktes därefter med den booleska termen AND vilket gav det 

slutgiltiga resultatet i varje databas (se bilaga 1-3).  

  

3.2.1 Cinahl 

Vid sökningen i Cinahl användes både cinahl headings och fritextsökning. Detta för att 

det ibland inte funnits ämnesord i cinahl headings, men även för att göra en så bred 

sökning som möjligt och inte missa något. Cinahl headings använde ordet ”Heart 

Arrest” som term för hjärtstopp, vilket användes i sökningen. 
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Vidare söktes ”survivors” och ”survival”. Både dessa termer fanns som cinahl headings, 

varför en booelsk sökning gjordes med dessa båda termer och ”OR”. Även en sökning 

med ordet surviv* gjordes med en trunkering i fritext för att bredda sökningen 

ytterligare. Därefter kombinerades alla dessa tre termer och även här gjordes en boolesk 

sökning med ”OR”. 

Ordet ”experience” (erfarenhet) finns inte som cinahl heading varav denna term söktes 

med trunkering i fritext.  

”Patients” och ”cardiac patients” söktes i cinahl headings i fritext och även här gjordes 

en boolesk sökning med ”OR”. Både patienter och hjärtpatienter valdes då det inte 

nödvändigtvis behöver vara endast hjärtpatienter som får hjärtstopp. 

Därefter kombinerades termerna i olika variationer för att minska riskerna att utesluta 

något. När de slutgiltiga kombineringarna gjordes användes även exklusions-och 

inklusions kriterier för att begränsa träffarna enligt syftet med litteraturstudien. Här 

valdes bland annat peer reviewed samt endast artiklar publicerade efter 2005. När 

materialet började bli mättat avslutades sökningarna i denna databas. 

 

3.2.2 PubMed 

I PubMed användes både Meshtermer samt fritextsökning. Detta för att det ibland 

saknades Meshtermer, men även för att bredda sökningen och inte missa något. 

Meshtermerna söktes fram i ”Swedish Mesh”. 

 

3.2.3 PsycINFO 

Sökningen i PsycINFO gick till på liknande sätt som i PubMed och i Cinahl. Skillnaden 

var att i PsycINFO användes Thesaurustermer istället. I övrigt skedde sökningen på 

samma sätt som det i de övriga sökmotorerna. 

 

3.2.4 Snowballing 

När författaren upplevde att sökningen var mättad och att det var samma artiklar som 

oftast kom fram i sökningarna började författaren gå igenom de valda artiklarnas 

referenslistor. Detta är en manuell sökning som kallas för snowballing och Kristensson 

(2014) menar att detta kan göras med fördel då det i artiklarnas referenslistor kan finnas 

relevant studier som inte har dykt upp i databaserna. 
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3.3 Urvalsprocess 

Urvalsprocessen i denna studie gjordes enligt Kristensson (2014). Detta innebär att i 

första hand valdes artiklar där rubriken svarade an på syftet. När denna gallring var 

gjord i de tre sökmotorerna, lästes abstract (sammanfattningen) i de artiklar som valts 

ut. Om abstractet motsvarade studiens syfte sparades artikeln för att sedan läsas i 

fulltext. Totalt lästes 22 artiklar i fulltext, utav desssa bedömdes 12 ej motsvara syftet 

och valdes bort. Detta resulterade i att 10 artiklar gick vidare till kvalitetsgranskningen. 

 

3.4 Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskning var det sista steget i inklusionen av de artiklar som skulle ingå i 

litteraturstudien. Enligt Kristensson (2014) sker även granskningen av litteraturen i flera 

steg, varav det första steget är urvalsprocessen (beskrevs ovan). I nästa steg är att 

granska litteraturen via speciellt framtagna granskningsmallar. I denna studie valdes 

granskningsmallar framtagna av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) en för 

kvalitativa studier och en för kvantitativa studier. Dessa granskningsmallar består av 

frågeställningar som besvaras med ja, nej eller vet ej (se bilaga 5). Alla 10 artiklar 

granskades med hjälp av denna granskningsmall. Författaren beslutade att om två 

tredjedelar av frågorna besvarades med ja bedömdes artikeln som hög, var hälften av 

artikelns svar ja bedömdes den som medel och om de flesta svaren var nej bedömdes 

artikeln som låg. 

Alla 10 artiklar inkluderades i studien. 

 

3.5 Analys 
Analysen i denna systematiska litteraturstudie är gjord enligt Forsberg och Wengström 

(2014). De artiklar som slutligen valdes ut lästes noggrant igenom flertalet gånger, 

dessutom valde författaren att låta materialet vara i några dagar för att sedan läsa det 

igen för att ha en så neutral utgångspunkt som möjligt (Forsberg & Wengström, 2014).  

Friberg (2013) menar att det är viktigt att läsa igenom materialet flera gånger för att 

kunna förstå materialets innehåll och sammanhang, vilket även Forsberg och 

Wengström (2014) beskriver. När artiklarnas resultat noggrant granskats söktes det efter 

likheter och skillnader i materialet. Författaren hade skrivit upp studiens syfte på ett 

papper som tydligt sattes upp på väggen för att hela tiden påminnas om studiens syfte, 

då analysen gjordes utifrån studiens syfte. 
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Artiklarna lästes och utsagor markerades ströks under för att sedan klippas ut. Dessa 

utsagor lades i olika högar och kategoriserades utifrån högarna. Utsagorna 

kondenserades i kondenserade enheter för att sedan bilda koder som till slut hamnade i 

kategorierna, detta gjordes enligt Forsberg och Wengström (2014). 

Resultatet i denna litteraturstudie har endast beskrivits utan att någon tolkning gjorts, 

något som Forsberg och Wengström (2014) menar är möjligt att göra. För att kunna 

göra en så ren beskrivning som möjligt av artiklarnas resultat är det nödvändigt att sätta 

eventuell förförståelse åt sidan. Forsberg och Wengström (2014) menar att det är viktigt 

att förförståelsen synliggörs för att kunna underlätta arbetsgången. Detta är en 

beskrivande studie varav författarens förförståelse har lagts åt sidan. Detta har skett 

genom att allt material som sökts fram har lästs noggrant igenom för att inget 

nödvändigt material ska förbises.  

 

 

Tabell 1. Utdrag ur analys 

Artikel- 

nummer 

Utsagor Kondenserade 

enheter 

Koder Kategorier 

3 Plötslig hjärtsjukdom är 

något som följer med dig, det 

finns där, och kan inte 

ignoreras. Det har skett en 

gång och kan ske igen 

närsomhelst och var som 

helst. Ibland är denna ångest 

så pass intensiv att jag vare 

sig kan röra mig eller andas 

(deltagare 5). 

Hjärtsjukdom 

kan skapa 

känslor hos 

patienter som 

kan ge ångest 

och få 

patienterna att 

känna sig 

sårbara. 

Starka och 

ångestfyllda 

känslor som kan 

få patienterna att 

uppleva 

sårbarhet. 

Patienters upplevelse av 

sårbarhet efter att ha överlevt 

ett hjärtstopp 

1 Osäkerhet och tveksamhet 

var främst påvisat i 

deltagarnas rädsla för 

upprepning av symtom och 

behov av att känna sina 

gränser. Jag behöver alltid 

ha med mig min 

mobiltelefon. Jag känner att 

det är säkrast. 

Rädslan av att 

det kan hände 

igenom, 

upplevelsen av 

att inte känna 

sina gränser. 

Känslan av att 

inte känna sina 

gränser. 
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7 Hjärtinfarkten gjorde dem 

medvetna om deras dödlighet 

och att livet är kort. Livet 

borde njutas för att plötsligt 

kan det ändras: det händer 

fort, och sen är du borta. 

Ökad 

medvetenhet 

över livet och 

dess betydelse 

och ny syn på 

livet. 

Synen på livet 

och vad man gör 

med det 

Att som patient få nya 

värderingar efter att ha 

överlevt ett hjärtstopp 

9 Utmaningar rapporterades 

vara speciellt svårt i den 

period som kom direkt efter 

utskrivningen från sjukhuset, 

med känslor av oro, ovisshet, 

stress och vardaglig 

desorientering. 

Efter 

utskrivningen 

från sjukhuset 

började 

oroskänslor 

komma hos 

patienterna. 

Blandade känslor 

efter utskrivning 

från sjukhuset. 

Risken att som patient drabbas 

av depression, oro ångest efter 

att ha överlevt ett hjärtstopp. 

1 Känslor av rädsla och oro var 

kopplade till tankar om 

infrakten och riskerna för 

upprepning. Känslomässig 

utmaning dök även upp utan 

samband med märkbara 

händelser eller symtom: Jag 

är inte rädd för att mitt 

hjärta sviktar… Det är bara 

att jag plötsligt känner 

ångest. Jag vet inte, kan inte 

förklara varför. 

Oros och 

ångestkänslor var 

inte alltid 

kopplade till 

själva 

hjärtsjukdomen, 

men var det ofta. 

Upplevelse av 

starka och 

blandade känslor 

som kunde dyka 

upp oavsett 

orsak. 

Risken att som patient drabbas 

av depression, oro, ångest efter 

att ha överlevt ett hjärtstopp. 

7 De säger att det även var 

svårt ibland att möta folk. De 

kände skuld för att ha försatt 

dem omkring sig i denna 

dramatiska situation och at 

dessa människor behövde stå 

ut med på grund av dem. 

”Jag skämdes över att träffa 

mina arbetskamrater. Gud, 

det var nästan så jag inte 

ville träffa dem, det var mitt 

fel, att de hade behövt oroa 

sig. Du känner sådan skuld, 

hemsk skuld, vad hade jag 

utsatt dem för?” 

Känslan av att ha 

orsakat stor oro 

och smärta för 

dem som är 

omkring en. 

Skam över vad 

man utsatt andra 

för. 

Patienters slutenhet och känsla 

av skam efter att ha överlevt 

ett hjärtstopp. 

     

 

 

3.6 Forskningsetiska överväganden 
Författaren har valt att inkludera alla artiklar som svarade an på studiens syfte. 

Resultatet är framtaget oavsett författarens åsikter kring ämnet, det är enligt Forsberg 
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och Wengström (2014) oetiskt att välja bort resultat i materialet. Artiklarnas som 

inkluderats har kontrollerats om de har tillstånd från någon forskningsetisk kommitté 

eller om det finns något etiskt resonemang. Alla inkluderade artiklar hade antingen 

tillstånd från någon forskningsetisk kommittè eller etiskt resonemang, de flesta hade 

både och. Forsberg och Wengström (2014) menar att det är viktigt i en studie att den är 

antingen godkänd från en etisk kommitté eller att det finns ett forskningsetiskt 

resonemang eller övervägande. 

 

4 Resultat 
 

4.1 Risken att som patient uppleva depression, oro och ångest efter att 
ha överlevt ett hjärtstopp 
 

Återkommande bland patienter som överlevt ett hjärtstopp var att de kunde uppleva oro 

och ångest, i många fall med depression som följd (Sanjuán, Ruiz & Pérez, 2010, Smith, 

Andrew, Lijovic, Nehme & Bernard, 2014, Wachelder, Moulaert, van Heugten, 

Verbunt, Bekkers & Wade, 2009, Uren & Galdas, 2014, Ketilsdottir, Albertsdottir, 

Akadottir, Gunnarsdottir & Jonsdottir, 2013). Uren och Galdas (2014) kunde se att 

oroskänslorna ofta kom i samband med patienters hemgång. Många patienter menade att 

de hade blivit hemskickade med en massa tabletter och nu fick klara sig på egen hand, 

vilket i sig skapade stor ovisshet och oro. Sanjuán et al., kunde i sina fynd se att 

upplevelsen av oro, depression och ångest ofta var starkast i samband med själva 

hjärtstoppet men att dessa känslor mildrades över tid. Att som patient som överlevt ett 

hjärtstopp betyder inte att man riskerar att leva ett liv i oro, ångest och depression menar 

Smith et al. (2014). Dessutom har studier också visat att känslor som oro och ångest inte 

alltid var kopplade till själva händelsen i sig. Patienterna kunde uppleva oro över att det 

skulle kunna hända igen och de kännde osäkerhet över att de kanske inte skulle känna 

igen symtomen (Ketilsdottir et al., 2013). Bremer, Dahlberg och Sandman (2009) har i 

sin studie kunnat påvisa att depression, oro och ångest i samband med att patientarna 

upplevde att livet kunde ta slut närsomhelst. Samtidigt menar samma författare att dessa 

patienter hade upptäckt kroppens begränsningar i samband med hjärtstoppet vilket ledde 

till nedstämdhet. Lundgren – Nilsson, Rosén, Hofgren och Stibrant Sunnerhagen 

(2005), Smith et al., (2014) och Palacios – Ceña et al., (2011) kunde konstatera att det 
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ofta var i samband med sjukhusvistelsen som patienterna upplevde att måendet var 

försämrat, dock kunde de se en förbättring allteftersom tiden gick. Samtidigt kunde det 

rapporteras att patienterna hade ett mående ungefär som innan hjärtstoppet efter tid. 

 

4.2 Att som patient få nya värderingar efter att ha överlevt ett 
hjärtstopp 
 

Studierna visade att det inte var ovanligt att människor blev medvetna om vad var de 

hade förrän först när höll på att förlora det. Det visade sig att patienter som överlevt ett 

hjärtstopp ofta fick en ny syn på livet och att de ofta ändrade sina värderingar 

(Ketilsdottir et al., 2013, Forslund, Zingmark, Jansson, Lundblad & Söderberg, 2013, 

Klemenc – Ketis, 2011). Att som patient ha överlevt ett hjärtstopp upplever många som 

att de ha fått en ny chans i livet, vilket också får dem att inse att det finns mycket i livet 

som de har tagit för givet. Synen på livet och det som de har kring sig förändras. 

(Ketilsdottir et al., 2013). Forslund et al., (2013) kunde se att patienterna ofta blivit 

medvetna om sin dödlighet och medvetenheten om att allt kan vara över på ett 

ögonblick väcks. Ketilsdottir et al., (2013) och Bremer et al., (2009) menar att 

patienterna ofta värderade om sin hälsa och sina hälsoval efter att ett hjärtstopp hade 

inträffat. Patienterna började ändra sina kost-och motionsvanor och började även tänka 

på att minska på stressen. Vidare visade studierna att dessa patienter kände stor 

tacksamhet över att de fortfarande var vid liv varav det var viktigt att göra dessa 

hälsoförändringar. Hjärtstoppet hade tydligtgjort för patienterna vad de utsatte sina 

kroppar för med sin osunda livsstil vilket fick dem att tänka om och de insåg att de var 

tvunga att ta tillvara på den andra chans till liv de hade fått.  

Ketilsdottir et al., (2013) kunde i sin studie se att det som framför allt prioriterades högt 

av patienterna var familjen samt att patienterna var noga med att utesluta människor 

som de egentligen inte ville umgås med, om det fanns människor de inte ville ha i sitt 

liv. Patienterna menade på att det var onödigt att slösa bort sin tid på människor som de 

ändå inte tyckte om och såg till att rensa bland vännerna och anhöriga. Det ansågs 

mycket viktigare att umgås med människor man tyckte om. Vidare har Palacios-Ceña et 

al., (2011) i sin studie kommit fram till att många patienter som överlevt ett hjärtstopp 

kunnat värdera om synen på döden. Många av dessa patienter började se döden som en 

del av livet istället för något skrämmande och hotfullt. 
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4.3 Patienters upplevelse av sårbarhet efter att ha överlevt ett 
hjärtstopp 
 

Att som patient ha drabbats av ett hjärtstopp skulle kunna innebära en ökad risk att 

drabbas igen, vilket kan skapa stor oro hos patienten då vetskapen om att förlora 

kontrollen är stor (Ketilsdottir et al., 2013, Bremer et al., 2009, Forslund et al., 2013, 

Palacios – Ceña et al., 2011). Forslund et al., (2013) menar att patienten kan uppleva att 

denne har drabbats av en livslång sjukdom som bidrar till att denne känner sig sårbar 

efter ett hjärtstopp. Vidare kan även behovet av en livslång medicinering bidra till att 

patienterna kan uppleva en känsla av sårbarhet.  

Sårbarheten och rädslan låg inte i att dö, då döden sällan upplevdes som något 

skrämmande. Medvetandet av att döden kan komma närsomhelst kunde bidra till att 

patienterna upplevde lugn och de blev medvetna om vad som kunde ske. Lugnet som 

infann sig hos patienterna var för de upplevde att de fick en chans att förbereda sig och 

sina anhöriga inför det som skulle komma. 

Ketilsdottir et al., (2013) har i sin studie beskrivit att patienterna ofta kände en rädsla 

och osäkerhet efter att ha överlevt ett hjärtstopp som ofta var kopplat till rädsla över att 

det skulle hända igen. Denna rädsla över att de inte skulle känna igen symptomen och 

drabbas igen bidrog till att patienterna kunde känna sig sårbara. Patienterna kände att 

denna sårbarhetskänsla hindrade dem i deras vardag då de upplevde otrygghet. Vidare 

bidrog känslorna till att de kunde känna ett behov av att t ex. alltid behöva ha 

mobiltelefonen i närheten för att kunna känna en viss trygghet. Bremer et al. (2009) 

menar att detta patienter ofta upplevde en känsla av att hela tiden leva under ett slags 

hot, vilket gjorde att de upplevde sårbarhet. 

Även Palacios-Ceña et al., (2011) kunde i sin studie beskriva hur patienter som överlevt 

ett hjärtstopp kunde uppleva sårbarhet och att de ofta kände sig otrygga i vardagen. 

Studiens resultat visade också att patienterna ofta försökte hantera dessa känslor genom 

att se framåt och inte hela tiden tänka så mycket på det som hade hänt och att 

patienterna försökte distansera sig till händelsen. 

Minnesluckorna var också ofta en del av patienternas erfarenheter och tankar efter ett 

hjärtstopp. Dessa patienter kunde många gånger vakna upp och inte ha en aning om vad 

som hade hänt, något som anhöriga och vårdpersonal fick berätta för dem. Patienterna 

upplevde att dessa minnesluckor kunde ha en stor del i helheten när de bearbetade det 

som hade hänt. Dessa minnseluckor kunde ofta upplevas skrämmande vilket kunde 
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bidra till sårbarhet och förvirring samt att de upplevde en känsla av att de förlorat 

kontrollen. Många patienter upplevde också att minnesluckorna har varit en del av 

själva upplevelsen av hjärtstoppet dvs. att minnesluckorna i sig också var ett minne 

(Bremer et al., 2009, Forslund et al., 2013). 

Ketilsdottir et al., (2013) menar att patienterna ofta upplevde ett behov av att få adekvat 

information kring sin sjukdom, för att kunna leva ett så bra och hälsosamt liv som 

möjligt och kunna förebygga ett nytt hjärtstopp. Många frågor väcktes hos patienterna 

kring hjärtstoppet och de ville veta varför detta hade drabbat just dem. Denna 

information efterfrågades även för de anhöriga för att kunna ha förståelse kring 

sjukdomen samt för att kunna vara det stöd som patienterna behöver (Ketilsdottir et al., 

2013, Bremer et al., 2009, Bremer et al., 2009 & Palacias-Ceña et al., 2011). 

Vidare menar ovanstående författare att patienter som överlevt ett hjärtstopp ofta 

önskade en bättre support från sjukvården efter utskrivning. Studierna visade att 

patienterna ofta upplevde att de kände sig utlämnade och hemskickade med läkemedel. 

Patienterna kunde ofta känna sig utslängda av sjukvården utan att ha fått den adekvata 

information de faktiskt hade behövt. 

 

4.4 Patienters slutenhet och känsla av skam efter att ha överlevt ett 
hjärtstopp 
 

Uren och Galdas (2014) har i sin studie endast manliga patienter. Utmärkande för dem 

var att de kunde känna skam och oro inför risken att eventuellt inte kunna utföra sina 

uppgifter och ta det ansvar de brukade ha. Samtidigt kunde de också uppleva att det var 

jobbigt att prata om sina känslor med människor omkring sig, då de trodde kanske att de 

”inte ville höra detta”. Fortsättningsvis menade Uren et al., (2014) att patienterna ofta 

kände sig otillräckliga och orkeslösa när de kommit hem efter hjärtstoppet varav 

skammen och skulden var ett faktum. Forslund et al. (2013) menar att patienter som 

överlevt ett hjärtstopp kan känna skuld inför sina anhöriga då de känner att de utsatt 

dem för onödig oro. Patienterna kunde reflektera kring att om de själva dog, att de inget 

märkte, medan det var de anhöriga som blev kvar och fick lida. Dessa reflektioner fick 

patienterna att uppleva skuld och skam. Skuldkänslorna kunde även blandas med 

tacksamhet, då det var tacksamt att människor kring dem ringde och brydde sig om hur 

patienterna mådde och ville besöka. Samtidigt kunde patienterna känna påfrestning av 
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den uppmärksamhet händelsen innebar, varav upplevelsen av skuldkänsla kunde infinna 

sig då patienterna många gånger inte orkade ta emot t.ex. ännu ett besök. (Forslund et 

al., 2013). 

 

5 Diskussion 
 

5.1 Resultatdiskussion 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters upplevelser efter att ha 

överlevt ett hjärtstopp. Resultatet visar att patienter som överlevt ett hjärtstopp ofta 

riskerar att drabbas av depression, oro och ångest i nära anslutning till hjärtstoppet 

vilket kunde innebära den närmsta månaden efter hjärtstoppet men att dessa upplevelser 

ofta avtog inom loppet av ett år. Dessa känslor var ofta relaterade till den sårbarhet 

många patienter ofta känner efter ett hjärtstopp då de är rädda att det kan inträffa igen. 

Många patienter som har överlevt ett hjärtstopp kan också känna skuldkänslor gentemot 

sina närmsta då de anser att de utsatt dem för onödig oro, samtidigt som de också ofta 

börjar omprioritera saker i livet. 

 

5.1.1 Risken att som patient drabbas av depression, oro och ångest efter att ha överlevt 

ett hjärtstopp 

Livsvärlden är föränderlig, den är aldrig statisk beskriver Dahlberg och Segesten (2011) 

vilket gör sig tydligt när en människa blir sjuk och hamnar på sjukhus. Vid sjukdom 

förändras den levda kroppen och därmed livsvärlden. Många patienter drabbades av en 

viss nedstämdhet som ofta ledde till en form av depression efter hjärtstoppet vilket 

dessutom var vanligast att det kom i samband med hemgång. Dahlberg och Segesten 

(2011) beskriver den levda kroppen och hur förändring i den levda kroppen också 

medför förändring i tillgång till liv. Att som patient få uppleva att kroppen drabbats av 

hjärtstopp kan påverka patientens livsvärld och ändra synen på den levda kroppen. Detta 

har visat sig i studierna då många av patienterna drabbats av depression, oro och ångest 

i samband med hemgång då de upplevde att de inte kunde lita på sin egna kropp. Detta 

kan styrkas av Skärsäter (2009) som beskriver hur människan i pressade livssituationer 

kan utveckla en depression. Samma författare menar att det också är vanligt med 

samsjuklighet då det finns en påverkan mellan kropp och psyke, dvs. att om kroppen 
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blir sjuk kan även psyket påverkas. Detta styrker de fynd att som patientient drabbas av 

oroskänslor vid räddsla att inte kunna känna igen signalerna vid ett eventuellt nytt 

hjärtstopp.  Med dessa fynd är det av stor vikt att sjuksköterskan är medveten om 

patientens livsvärld och hur denna kan förändrats i samband med att patienten blivit 

sjuk. Skärsäter (2009) beskriver att det är viktigt att som sjuksköterska uppmärksamma 

dessa sjukdomar som kan uppstå i samband med tex kroppslig sjukdom. Sköterskan bör 

se till att bygga en bra och tillitsfull relation till patienten. Detta för att kunna erbjuda 

den enskilde patienten en så bra vård som möjligt utifrån dennes förutsättningar. 

Skärsäter (2009) menar att en god vård för patienter som drabbats eller riskerar att 

drabbas av psykiskt ohälsa kan vara att bygga en terapeutisk allians. Med detta menas 

att sjusköterskan skapar en god tillit mellan sig och patienten för att kunna möta denna 

och ge bästa möjliga stöd. Vidare kan sjuksköterskan erbjuda samtal hos tex kurator för 

ytterligare stöd (Andersson et al., 2011b). 

 

5.1.2 Att som patient få nya värderingar efter att ha överlevt ett hjärtstopp 

Patienter som drabbats av ett hjärtstopp och överlevt får ofta nya värderingar och ser på 

livet och sin tillvaro ur ett nytt perspektiv. Dahlberg och Segesten (2011) beskriver hur 

patienters tillvaro rubbas och ändras i samband med att sjukdom drabbar denne och hur 

livsvärlden kring patienterna kan ändras. Vidare beskriver samma författare hur 

människan har tillgång till umgänge med andra människor genom den levda kroppen 

som kallas för ”mellankroppslighet”. Den”mellankroppslighet” som finns innebär ett 

samspel mellan levda kroppar, vilket är det som binder oss samman med andra 

människor. Dahlberg och Segesten (2011) beskriver också människans mening om 

sammanhang som kan förknippas till detta. Samma författare menar att det är i 

människans natur att vara medveten om de val de har och det relateras även till hur 

människan förhåller sig till andra människor. Samspel sker via olika sorters 

kommunikation och ”mellankroppslighet” är föränderlig genom tid, likväl som 

livsvärlden är föränderlig genom tid (Dahlberg & Segesten, 2011).  Detta kan relateras 

till hur patienterna i studierna beskrev hur de ofta började värdera om i sitt umgänge där 

familjen prioriterades högt och hur människor de inte trivdes att umgås med 

prioriterades bort. Även Benzein, Hagberg och Saveman (2009) beskriver hur 

familjesituationer och relationer mellan anhöriga påverkas när en familjemedlem 

drabbas av sjukdom. Dessa menar att relationer påverkas genom att de olika parterna 



 

 

 

21 

upplever situationen på olika sätt. Samma författare menar att detta har betydelse för 

sjuksköterskan och hennes profession i sitt bemötande mot patienter och anhöriga då 

hon bör vara lyhörd för just de behov som den familjen behöver i vårdsituationen. 

 

Många patienter tog sin kropp och sitt liv för givet innan hjärtstoppet men när de 

drabbats av ett hjärtstopp insåg de ofta att livet kunde ta slut när som helst, vilket fick 

patienterna till att tänka om i sina livsvanor. Dessa upplevelser hos patienterna beskrivs 

även av Andersson et al. (2011b) som menar att patienter ofta blir medvetna om sin 

fysik när de har drabbats av hjärtstopp. Dahlberg och Segesten (2011) menar att den 

levda kroppen är både fysisk, psykisk och existentiell på en och samma gång. Det som 

hände hos dessa patienter var att den fysiska delen av den levda kroppen hade ändrats, 

den hade drabbats av sjukdom. Den fysiska delen av den levda kroppen kan sättas vid 

sidan av den psykiska och existentiella biten av den levda kroppen varav de hänger ihop 

och påverkar varandra (Dahlberg & Segesten, 2011). När den fysiska levda kroppen 

drabbats av hjärtstopp hos dessa patienter började de fundera hur de kunde förebygga att 

detta skall drabba dem igen, varav många av dessa patienter började värdera om sina 

livsvanor. Som sjuksköterska som möter dessa patienter är det viktigt att ge dessa 

patienter den information och det stöd de behöver för att kunna ändra sina livsvanor. 

Detta kan en sjuksköterska göra genom god och anpassad undervisning i 

livsstilsförändring. Denna undervisning bör vara individapassad för att varje patient ska 

kunna få ut så mycket som möjligt av undervisningsmomentet. Detta styrks bland annat 

av Philips & Soltis (2010) samt Lejsgaard Chistensen & Huus Jensen (2012) som 

beskriver att det är i den undervisandes ansvar att undervisningen är anpassad och att de 

pedagogiska grunderna är så bra som möjligt för den undervisade. 

 

5.1.3 Patienters upplevelse av sårbarhet efter att ha överlevt ett hjärtstopp 

Att ha överlevt ett hjärtstopp innebär att hjärtat stannat och återupplivats, vilket gjort att 

dessa patienter kan ha många tankar och funderingar kring döden och vad döden 

innebär. Många tankar som väcktes hos patienterna kunde ofta kopplas till den sårbarhet 

som många av patienterna upplevde efter hjärtstoppet. 

Många av patienterna i studierna menade att de insett att kroppen inte kunde tas för 

givet och att kroppen faktiskt kunde ”svika”. Att som patient inse att livet är skört och 

att kroppen faktiskt kan svika pekar mycket på det som Dahlberg och Segesten (2011) 
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skriver om den levda kroppen och upplevelsen av kroppen som människan lever i. 

Vidare kan detta relateras till Birklers (2008) beskrivning av hur människan kan 

uppleva att denne drabbas av sjukdom och identifierar sig med denna. De patienter som 

upplevde sårbarhet kan liknas vid att de kan ha identifierat sig med sin sjukdom. Vilket 

är av stort värde för sjuksköterskan att uppmärksamma när hon ska möta denna 

patientgrupp i vården. Dahlberg och Segesten (2011) beskriver i mötet mellan 

livsvärldar och vikten av att som sjuksköterska vara uppmärksam på patienters 

livsvärld. Det är av yttersta vikt att som sjuksköterska uppmärksamma dessa patienters 

upplevelse av sårbarhet för att kunna bidra med bästa möjliga vård för just dem och få 

dem att känna sig trygga i vården. Att skapa en trygghet i vården för patienterna 

beskriver bla Skärsäter (2009) kan göras genom att sjusköterskan skapar en tillit mellan 

sig och patienten. Vidare beskriver även Snellman (2009) hur goda vårdrelationer byggs 

genom att sjuksköterskan ser och bekräftar patienten i den situation som patienten 

befinner sig i. 

Vidare fynd i studierna till denna systematiska litteraturstudie visade att patienterna ofta 

kände sig svikna av sina kroppar och att de inte riktigt kunde lita på sina kroppar längre. 

Dessa känslor kunde ofta leda till att de upplevde sårbarhet då de kände en otrygghet i 

sin vardag. Känslan av att kroppen kunde svika dem närsomhelst och att de kunde 

drabbas av ett nytt hjärtstopp gjorde att dessa patienter ofta var i behov av att omge sig 

av trygghet. Dessa upplevelser hos patienterna kan bekräftas även av Andersson et al., 

(2011a) som beskriver hur patienter ofta upplevde att de inte kände igen sina kroppar 

efter överlevnad av hjärtstopp. 

 

Fynd i studierna visade att patienterna ofta hade upplevt en brist av information 

angående deras tillstånd och det som hade hänt, vilket var något som patienterna 

efterfrågade. Enligt svensk lag har patienter rätt att få vara delaktiva i sin vård samt att 

de har rätten att få den information som efterfrågas. Woods et al., (2009) menar att 

patienten och de anhöriga bör få relevant support och stöd i eftervården och att detta kan 

komma att minska den oro och ångest som är en vanlig företeelse. Vidare ansågs det 

viktigt att även de anhöriga fick relevant support och stöd för att vidare kunna ge stöd åt 

patienten. Woods et al., (2009) menar att detta skulle minska risken att drabbas av 

depression och ångest patientens efter hjärtstoppet. I patientlagen står det att det är av 

stor vikt att den vårdande har gjort sig försäkrad om att patienten har kunnat ta till sig 
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och förstått den information denne har fått. (SFS 2014:821). Relateras dessa lagar samt 

de fynd som studien kommit fram till är det av yttersta vikt att sjuksköterskan gör sig 

medveten av att patienter och anhöriga har rätt till adekvat information kring sin 

sjukdom och behandling.  

 

5.1.4 Patienters slutenhet och känsla av skam efter att ha överlevt ett hjärtstopp 

De patienter som överlevt ett hjärtstopp kunde ofta uppleva en känsla av skam och 

kunde samtidigt ha ett behov av att dra sig undan. Studierna visade att känslan av skam 

ofta stärktes av att patienterna ville dra sig undan, detta på grund av att de visste att 

människor kring dem hörde av sig och ville veta hur det stod till med dem. Dock orkade 

inte patienterna med att svara på ännu ett samtal och ville få vara ifred. Ambivalenta 

känslor hos patienter som överlevt ett hjärtstopp kunde även beskrivas av Andersson et 

al., (2011b) där patienter beskrivit att de kunde känna tacksamhet men även skuld på en 

och samma gång. Samma författare beskriver hur känslor av skam uppstod hos 

patientenrna då de efter en tid insåg att de inte klarade av att utföra många av de 

uppgifter de tidigare klarat av, vilket bekräftar de fynd som funnits i studierna. Denna 

slutenhet och känslan av skam som patienterna kan drabbas av är något som 

sjuksköterskan bör uppmärksamma i patientens föränderliga livsvärld. Genom att 

uppmärksamma dessa känslor är det lättare för sjuksköterskan att bemöta denna 

patientgrupp och genom stödjande samtal kunna erbjuda en bättre vård (Snellman, 

2009). Dahlberg och Segesten (2011) beskriver hur livsvärlden är föränderlig och att 

den ofta kan vara det i samband med sjukdom. Samma sak beskriver även Birkler 

(2008) då patienten kan uppleva sjukdom utifrån två olika perspektiv, vilket här visar 

sig tydligt då en del patienter kunde uppleva att de hade ett behov av att dra sig undan 

medan andra patienter hade ett behov av att ha sina anhöriga kring sig. Dessa olika 

upplevelser av samma situation kan även bekräftas av Andersson et al., (2011b) där det 

beskrivs hur olika patienter kunnat uppleva liknande situationer på olika sätt. 

 

5.2 Metoddiskussion 
 

Enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2013) är det viktigt att i metoddiskussionen 

diskutera de styrkor och svagheter som litteraturstudien haft under arbetes gång. Varav 
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författaren har valt att distansera sig till arbetet för att få en så bra kritisk överblick som 

möjligt, för att öka trovärdigheten av denna litteraturstudie. 

 

5.2.1 Inklusion och exklusionskriterier 

Till denna litteraturstudie gjordes avgränsningar utifrån studiens syfte och för att kunna 

få fram så relevanta artiklar som möjligt i de databaserna som materialet söktes i. 

Ett av inklusionskriterna i denna litteraturstudie var att artiklarna skulle vara 

publicerade mellan 2005-2015, detta för att Forsberg och Wengström (2014) menar att 

en litteraturstudie  bör innehålla en så aktuell forskning som möjligt. Författaren hade 

kunna välja en ännu stramare tidsram (2010-2015) men risken fanns att relevant 

material hade kunnat missas. Hade tidsramen ökat finns risk att studien skulle innefatta 

inaktuell forskning, varav författaren anser att denna tidsram var relevant. 

 

Författaren valde att inkludera endast artiklar som riktade sig till vuxna patienter. Denna 

begränsning gjordes då patienter över 65 år tillhörde patientgruppen inom geriatrik och 

patienter under 18 år tillhör patientgruppen pediatrik. Dessa patientgrupper ansågs inte 

aktuella till det valda syftet för studien. 

  

Författaren satte inga klara begränsningar i artiklarna som inkluderades i studien för hur 

dessa har mätt i tid, hur långt efter hjärtstoppet skett som patienternas upplevelser 

mättes. Detta har innebär artiklar med mycket spridda mätningar, men också ett 

övergripande resultat där författaren kunnat se en övergripande upplevelse över tid för 

denna patientgrupp. 

 

5.2.2 Litteratursökning 

Sökningsförfarandet gjordes noggrant och systematiskt i de tre databaserna. De sökord 

som valdes ut för sökningen av material kombinerades i flera olika kombinationer med 

de booleska termerna ”AND” och ”OR” och när det uppstod materialmättnad avslutades 

sökningen, detta enligt Friberg (2013). Sökningen skulle kunna utvidgas ytterligare i tid 

och författaren skulle kunna ha med äldre artiklar än vad som valts men detta ansågs 

inte relevant då det strider mot det Kristensson (2014) skriver angående att ha så ny 

forskning med som möjligt i en litteraturstudie. 

Författaren valde både sökordet ”patient” och ”cardiac patient” något som författaren i 

efterhand anser överflödigt och onödigt. Tanken under själva sökningen var att 
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författaren inte ville missa något och valde att söka i båda sökorden. Sökordet ”cardiac 

patient” kunde ha valts bort, men det är inget som skadar själva sökningen på något sätt 

och är heller inte irrelevant, varför författaren valde att inte göra om sökningen. Hade 

sökordet ”cardiac patient” plockats bort hade sökningen blivit ungefär detsamma. 

Litteraturstudiens syfte är att beskriva patienters upplevelser efter att ha överlevt ett 

hjärtstopp varav det inkluderar hjärtpatienter, varför sökordet inte känns irrelevant. 

 

Vidare valde författaren att söka genom snowballing, något som Kristensson (2014) 

menar kan göras med fördel för att bredda sökningen ytterligare. Författaren hittade en 

artikel som inkluderades i studien (artikel nummer 6). Denna sökmetod upplevde 

författaren mer tidskrävande än att söka via databaserna då det kunde bli problematiskt 

att hitta artiklarna manuellt. Fördelen är dock den som Kristensson (2014) beskriver då 

de artiklarna som valts till studien ofta innehåller relevant litteratur som går att använda 

i den egna litteraturstudien. 

 

5.2.3 Urvalsprocess 

Artiklarna som inkluderades i resultatet var både kvalitativa (n=5) och kvantitativa 

(n=5). Forsberg och Wengström (2014) menar att materialet blir mer trovärdigt när 

urvalet innehåller både kvalitativa och kvantitativa artiklar, att det dessutom är så pass 

jämt fördelat är ännu en styrka. Ännu en fördel att ha denna fördelning av materialet är 

att det blir både ett djup och en bredd i resultatet (Forsberg & Wengström, 2014). De 

kvantitativa artiklarna ger den bredd som krävs för att få ett trovärdigt material och de 

kvalitativa artiklarna ger ett större djup i materialet. 

 

5.2.4 Kvalitetsgranskning och analys 

De flesta kvantitativa studierna som genomförts hade ett lägre antal respondenter vilket 

gör dem mindre trovärdiga (Forsberg & Wengström, 2014). Detta är en av 

anledningarna till varför de flesta av de kvantitativa artiklarna har klassats med medel 

kvalitet i kvalitetsgranskningen men ändå gått vidare i analysen. I några av studierna har 

även anhöriga deltagit. Författaren är medveten om detta, och har i analysen 

koncentrerat sig endast på de resultat som kommit från patienterna. 

Ett globalt perspektiv valdes då det skulle bli alltför snävt att fokusera enbart på en 

världsdel eller ett land. Att ha en så pass stor spridning i materialet, menar Granskär och 
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Höglund-Nielsen (2012) kan vara problematiskt för överförbarheten. Författaren har 

dock kunnat se stora likheter i materialet vilket minskar riskerna för låg överförbarhet.  

En svaghet i arbetet är att endast en författare genomfört denna litteraturstudie, vilket 

gör att de fördjupande diskussionerna kring materialet uteblivit. Forsberg och 

Wengström (2014) beskriver fördelarna med att vara fler författare i en litteraturstudie, 

då materialet kan diskuteras utifrån fler vinklar och med ökad trovärdigheten i 

resultatet. 

Kristensson (2014) beskriver dock fördelen med att skriva ensam då arbetet är 

självständigt. Det finns även styrkor med att arbetet har gjorts av en ensam författare. 

Författaren har under arbetets gång varit mycket medveten om svagheterna och jobbat 

extra noga och systematiskt. Materialet har lästs flertalet gånger, och flera omgångar än 

om det hade varit flera författare. Detta för att vara noga med att inget missas samt för 

att se materialet från flera vinklar. Under arbetets gång är det ofta lätt att författaren 

frångår syftet. För att undvika detta skrevs litteraturstudiens syfte ut på ett papper med 

stora bokstäver och sattes upp så att det var synligt för författaren under hela arbetets 

gång. På detta sätt var det lättare för författaren att hela tiden gå tillbaka till sitt syfte 

och påminnas om detta. Ytterligare ett problem som kan uppstå vid ensamt författarskap 

är uppmärksammandet av förförståelsen. Vid flera författare är det lättare att diskutera 

och reflektera över innehållet ur fler vinklar, vilket kan ge en djupare förståelse av 

materialet, något som Forsberg och Wengström (2014) är noga med att framföra. Dessa 

diskussioner uteblev och det var svårt för författaren att uppmärksamma sin 

förförståelse. Alla människor har en viss förförståelse (Dahlberg & Segesten, 2011), det 

går inte att frångå. För att påminnas om detta satte sig författaren och skrev ner sin 

förförståelse på ett papper vilket gjorde det lättare under själva analysen. Författaren 

gick igenom materialet flertalet gånger och lät materialet bli vilande emellanåt för att gå 

tillbaka till det och se det utifrån ett nytt perspektiv. 

Även kvalitetsgranskningen av artiklarna kan ha påverkats av att denna litteraturstudie 

är gjord av en ensam författare. Det är av fördel att vara flera författare som granskar 

artiklarna till en litteraturstudie då författarna kan göra detta på varsitt håll och sedan 

jämföra resultatet. Detta kan ha inneburit en begränsning i detta arbete, varför det lyfts 

som en svaghet. Författaren till denna litteraturstudie har i bästa möjliga mån försökt att 

ha ett så öppet sinne som möjligt vid granskningen och bedömingen av artiklarna. Ett av 
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tillvägagångsätten för att påverka granskningen så lite som möjligt var att inte revidera 

de valda granskningsmallarna. 

 

5.2.5 Forskningsetiska överväganden 

Forsberg och Wengström (2014) menar att det är viktigt att forskning presenterar 

forskningsetiska överväganden eller att de är godkända av en etisk komittè. I denna 

studie har författaren kontrollerat att alla artiklar är antingen etiskt godkända eller har 

etiska övervägande, vilket de hade. Kristensson (2014) menar att även litteraturstudier 

bör se till att den forskning som inkluderas bör kontrolleras. Detta ökar också 

trovärdigheten i denna studie då det är av stor vikt att se till att studierna är korrekt 

utförda.  

 

6 Slutsats 
 

Denna litteraturstudies resultat är följande kategorier; Risken att som patient drabbas av 

depression, oro och ångest efter att ha överlevt ett hjärtstopp, Att som patient få nya 

värderingar efter att ha överlevt ett hjärtstopp, Patienters känsla av sårbarhet efter att 

ha överlevt ett hjärtstopp samt Patienters slutenhet och känsla av skam efter att ha 

överlevt ett hjärtstopp. Gemensamt kunde dessa kategorier tyda på att patienter som 

överlevt ett hjärtstopp kan komma att påverkas på olika sätt relaterat till hjärtstoppet. 

Ofta kunde dessa patienter drabbas av oro eller ångest och att det ofta var i samband 

med hemgång eller i anslutning till själva hjärtstoppet. Detta kunde ofta vara relaterat 

till att patienten kände sig skör och var rädd för att hjärtstoppet skulle kunna hända igen. 

Många tankar och funderingar väcktes hos dessa patienter efter ett hjärtstopp, många 

frågor och funderingar om hur livet kunde ha slutat eller om detta var en ny chans. Att 

som sjuksköterska bli medveten om dessa upplevelser som patienterna kan ha och att 

patienters livsvärld ofta ändras efter ett hjärtstopp, kan vara av stor vikt i bemötandet av 

denna patientgrupp för att kunna erbjuda patienten en bättre vård. Det är viktigt att vara 

uppmärksam och lyhörd som sjuksköterska och kunna bemöta denna patientgrupp. 

Upplevelserna kunde skilja sig åt varav lyhördheten är extra viktig, en del patienter 

kunde sluta sig medan andra var mer öppna med sina känslor. Att patienter kan reagera 

olika i liknande situationer tyder ännu mer på hur viktigt det är att som sjuksköterska 

vara uppmärksammad på den enskilde patientens livsvärld. 
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7 Förslag på fortsatt forskning 
 

Detta är ett område som börjat expandera i forskningssammanhang. Tyvärr finns det 

väldigt få större studier inom detta område, framför allt när det gäller hjärtstopp som 

skett på sjukhuset. Kunskap om patienternas behov och tydliga riktlinjer för eftervård 

saknas. Sådan forskning skulle kunna hjälpa sjuksköterskor och annan vårdpersonal att 

bättre möta denna patientgrupp, och erbjuda dem en strukturerad evidensbaserad vård.
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urval, 7 män och 

6 stycken 

partners 

Semistrukturerade 
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