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Abstrakt 
 
Bakgrund: I Sverige drabbas cirka 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp varje år. Även om 

överlevnaden har ökat det senaste decenniet så överlever endast cirka 600 personer av dessa 10 

000. Hjärt-och kärlsjukdomar är den störst bakomliggande orsaken till dödsfall hos både män 

och kvinnor i Sverige. Dock behöver inga bakomliggande symtom existera för att drabbas av 

ett plötsligt hjärtstopp, det kan drabba vem som helst, när som helst. Enligt Aaron Antonovskys 

omvårdnadsteori KASAM handlar hälsa och livskvalité om att innefatta en god begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet vid olika situationer, som exempelvis vid ett hjärtstopp.  

Syfte: Syftet är att beskriva patienters upplevelser av livskvalité efter att ha överlevt ett 

hjärtstopp. 

Metod: En litteraturöversikt baserat på 15 stycken vetenskapliga artiklar.  

Resultat: Sammanfattningsvis visar resultatet tre huvudfynd som har delats upp i tre kategorier. 

Dessa kategorier  är: upplevelser av en nedsatt kognitiv förmåga och dess bidragande påverkan 

på livskvalitén, upplevelser av det psykiska måendet och dess bidragande påverkan på 

livskvalitén samt upplevelser av att återfå livet, existentiella tankar samt dess påverkan på 

livskvalitén.  

Slutsats: I litteraturöversikten framgår det att patienter som har överlevt ett hjärtstopp upplever 

flertal förändringar i livet. Aspekter såsom nedsatt kognitiv förmåga, psykisk ohälsa samt 

tankar om det existentiella och att återfå sitt liv var mest uttalat av patienterna. I de flesta fall 

hade dessa upplevelser en negativ påverkan på patienternas livskvalité. Många av patienterna 

upplevde att eftervården var bristfällig och ett stort behov av stöd från hälso- och 

sjukvårdpersonal uttrycktes. 

 

Nyckelord: hjärtstopp, litteraturöversikt, livskvalité, patienter, upplevelser 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
Abstract 
 
Background: In Sweden, approximately 10,000 people are affected by sudden cardiac arrest 

each year. Although survival has increased over the past decade, only 600 people out of these 

10,000 survive. Cardiovascular disease is the leading cause of death in both men and women in 

Sweden. However, no underlying symptoms need to exist to suffer a sudden cardiac arrest, it 

can hit anyone, at any time. According to Aaron Antonovsky's nursing theory KASAM, health 

and quality of life are about including good comprehensibility, manageability and 

meaningfulness in different situations, such as a cardiac arrest. 
Aim: The purpose is to describe patients' experiences of quality of life after having survived a 

cardiac arrest. 

Method: A literature review based on 15 scientific articles. 

Result: In summary, the results show three main findings that have been divided into three 

categories. These categories are: experiences of a reduced cognitive ability and its contributing 

influence on the quality of life, experiences of mental health and its contributing influence on 

the quality of life and experiences of regaining life, existential thoughts and its impact on 

quality of life. 

Conclusion: The literature review shows that patients who have survived a cardiac arrest 

experience several changes in life. Aspects such as impaired cognitive ability, mental illness 

and thoughts of the existential and regaining life were most pronounced by the patients. In most 

cases, these experiences had a negative impact on the patients' quality of life. Many of the 

patients felt that the aftercare was inadequate and a great need for support from health personnel 

was expressed. 

 

Keywords: cardiac arrest, experiences, literature review, patients, quality of life 

 
 
 
 
� 
 
 
 



 
 

Innehållsförteckning	

Inledning	 1	
Bakgrund	 1	

Plötsligt	hjärtstopp	 1	
Orsaker,	behandling	och	prognos	vid	hjärtstopp	 1	
Eftervård	och	uppföljning	vid	hjärtstopp	 3	
Livskvalité	 3	
Teoretiskt	referensram	 4	
Sjuksköterskans	profession	 4	
HLR	kopplat	till	sjuksköterskans	profession	 5	
Problemformulering	 5	
Syfte	 6	

Metod	 6	
Design	 6	
Urval	och	datainsamling	 6	
Värdering	av	artiklarnas	kvalitet	 8	
Tillvägagångssätt	 9	
Analys	och	tolkning	av	data	 9	
Etiska	överväganden	 10	

Resultat	 11	
Upplevelser	av	en	nedsatt	kognitiv	förmåga	och	dess	bidragande	påverkan	på	livskvalitén	 11	
Upplevelser	av	det	psykiska	måendet	och	dess	bidragande	påverkan	på	livskvalitén	 13	
Upplevelser	av	att	återfå	livet,	existentiella	tankar	samt	dess	påverkan	på	livskvalitén	 14	

Diskussion	 16	
Sammanfattning	av	huvudresultat	 16	
Resultatdiskussion	 17	
Metoddiskussion	 20	
Etikdiskussion	 22	
Klinisk	betydelse	för	samhället	 23	
Slutsats	 23	
Förslag	till	vidare	forskning	 23	

Referenslista	 24	
Tabell	2,	Artikelmatris	 	
Bilaga	1	Granskningsmall	för	kvalitativa	studier	 	
Bilaga	2	Granskningsmall	för	kvantitativa	studier	 	
	



	 1	

Inledning 

Intresset för hjärt- och kärlsjukdomar samt hjärtstopp väcktes hos författarna genom tidigare 

erfarenheter från yrkeslivet samt då detta är ett aktuellt problem i samhället. Som blivande 

sjuksköterskor är sannolikheten att möta patienter som har överlevt ett hjärtstopp stor, denna 

litteraturöversikt ses därmed som väl betydande för sjuksköterskans roll. Genom fördjupning 

inom ämnet kan sjuksköterskan få en ökad förståelse för patienter som överlevt ett hjärtstopp 

och därmed kunna ge bästa möjliga vård. 

 

Bakgrund 

Plötsligt hjärtstopp 

I Sverige drabbas cirka 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp varje år, trots att överlevnaden 

har ökat det senaste decenniet så överlever endast cirka 600 personer av dessa 10 000. Hjärt-

och kärlsjukdomar är den störst bakomliggande orsaken till dödsfall hos både män och kvinnor 

i Sverige, ett plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst, när som helst (Strand, 2017). 

Haydon, van der Riet och Maguire (2017) berättar att det är ungefär lika många människor som 

drabbas av hjärtstopp i hela Europa som i USA under ett års tid, där 383 000 drabbas. Enligt 

Haydon, van der Riet och Inder (2017) beskrivs hjärtstopp som en av de största dödsorsakerna 

i världen. 

  

Plötsligt hjärtstopp kan upplevas som en traumatisk upplevelse för den drabbade samt anhöriga. 

Även om hjärtstoppet ej givit personen fysiska komplikationer kan den psykiska delen bli 

påfrestande för personen i fråga. Något som är vanligt förekommande efter hjärtstopp är 

minnesluckor, existentiell oro samt en känsla av vilsenhet (Strand, 2017). 

 

Orsaker, behandling och prognos vid hjärtstopp 

Vid ett hjärtstopp övergår hjärtats elektriska rytm till ett ventrikel eller kammarflimmer som 

är den bidragande orsaken att hjärtats pumpförmåga stannar. Hjärtat kan inte få blodet att 

cirkulera och syretillförseln till kroppens alla organ upphör. Syrebrist i hjärnan uppstår vilket 

gör att medvetslöshet uppkommer hos den drabbade personen. Inga bakomliggande symtom 
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behöver existera för att drabbas av hjärtstopp. Vissa patienter med tidigare hjärt- och 

kärlproblematik som exempelvis hjärtinfarkter, kärlkramp och hjärtsvikt  kan vara den 

bakomliggande orsaken för plötsligt hjärtstopp. Beroende på individ kan prognosen se olika 

ut (Strand, 2017).  
  

Utan syretillförsel till kroppens organ kan hjärnskada uppstå redan inom tre till fem minuter. 

Vikten av snabbt omhändertagande och start av hjärt- och lungräddning (HLR) är därför hög 

prioritet. Möjligheten att rädda en person  med hjärtstopp är beroende på hur kvickt och effektivt 

HLR sker efter att hjärtstoppet har inträffat (Ericson & Ericson, 2012). Vid det akuta 

omhändertagandet ska sjukvårdspersonal utgå från det som Svenska rådet för hjärt- och 

lungräddning (2016) beskriver ’’kedjan som räddar liv’’ vilket består av: Varningssignaler och 

tidigt alarm samt snabb HLR vilket innebär snabb defibrillering med hjälp av en hjärtstartare 

som ger en strömstöt genom hjärtat för att försöka återstarta det och vård efter hjärtstoppet. 

Ericson och Ericson (2012) redogör för HLR, där 30 hjärtkompressioner följt av två 

luftinblåsningar ska repeteras tills andning eller medvetande uppstår. Svenska rådet för hjärt- 

och lungräddning (2016) förklarar om patienten fortfarande är okontaktbar eller medvetslös bör 

en defibrillator eventuellt användas. Hypotermi är en annan behandlingsform som kan främja 

patientens hälsa och minska risken för bestående hjärnskador. Vid hypotermi blir patienten 

nerkyld och efter antal timmar åter uppvärmd till normal kroppstemperatur. Karl och Kern 

(2012) beskriver att patienterna blir nedkylda till 32-34 grader Celsius i 12-24 timmar och med 

hjälp av denna behandling kan överlevnaden öka för de drabbade.  

 

På alla svenska sjukhus och vårdavdelningar finns det material som är nödvändigt för att snabbt 

kunna agera vid och motverka vid hjärtstopp. Akutvagn såsom akutbricka eller akutväska som 

består av ventilationsutrustning såsom intubering utrustning, laryngoskop, ventilations mask, 

svalgtub, andningsballong, läkemedel samt kanyler. Hjärtbräda kan användas under ryggen om 

patienten med hjärtstopp ligger på mjukt underlag, detta gör hjärt-lungräddningen mer effektiv. 

Sug och sugflaska kan behövas om det är något föremål alternativt mycket slem i luftvägarna. 

Syrgas kan nyttjas för extra syretillförsel (Ericson & Ericson, 2012). Utanför sjukhusen i det 

offentliga rummet har det visat sig vart till fördel i räddningsprocessen med tillgängliga 

defibrillatorer (Hollenberg, Svensson & Rosenqvist, 2013). Svenska Läkaresällskapet, Svensk 

sjuksköterskeförening och Svenska rådet för hjärt-lungräddning (u.å) har tillsammans tagit 

fram en broschyr som ska förtydliga riktlinjer om de etiska aspekterna som finns omkring 

ställningstagandet vid HLR. Dessa riktlinjer runtom den etiska aspekten ska vara som stöd för 
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sjukvårdspersonal vid involvering av närstående och kan främja etiskt försvarbara 

ställningstaganden. Faktorer som aktuellt hälsotillstånd, nytta i förhållande till risker, patientens 

egen uppfattning och attityd mot behandling och värdering av livskvalitet är alltid högt 

prioriterat. Vid ett plötsligt oväntat hjärtstopp ska HLR inledas om ingen tidigare 

läkarordination har givits.  

  

Eftervård och uppföljning vid hjärtstopp 

Efter att en person har drabbas av hjärtstopp sker en utredning för att ta reda på den eventuella 

bakomliggande orsaken. Vid uppföljning efter hjärtstopp fokuserar sjukvården på tre delar, 

screening av emotionella problem, screening av kognitiva problem samt information och 

kunskap till den drabbade och dess anhöriga. Primärvård kommer sedan ansvara över kontakt 

och vidare vård med patienten. I vissa fall kan en remiss behövas för att få specialistvård som 

kan behövas inom psykiatri, kardiologi, neurologi eller rehabilitering. Efter ett hjärtstopp kan 

patienter ha svårigheter för att yttra sig samt be om hjälp, därmed är det viktigt som 

sjuksköterska att prioritera uppföljning och eftervård för att patienterna ska få den hjälp som de 

behöver (Svenska rådet för hjärt- och lungräddning, 2016). Enligt Israelsson, Lilja, Bremer, 

Stevenson-Ågren och Årestedt (2016) anses uppföljning och återkoppling viktigt med tydliga 

samt strukturerade riktlinjer, som involverar information både till den drabbade och anhöriga.  

 

Livskvalité 

Enligt världshälsoorganisationen (WHO, u.å.) kan livskvalité definieras som individens egna 

uppfattning av sin livssituation i relation till kultur, normer, personliga mål, värderingar och 

intressen. Livskvalité kan därmed variera för varje person. livskvalité påverkas av personliga 

åsikter, sociala relationer, psykisk och fysik hälsa. Livskvalité kan mätas med många olika 

instrument. Enligt Svensk geriatrik (2017) kan exempelvis skattningsskalan European Quality 

of Life 5 Dimensions 3 level (EQ-5D-3L) användas för att skatta en persons livskvalité.  
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Teoretiskt referensram 

Känsla av sammanhang (KASAM) är en teori skriven av Aaron Antonovsky där det finns 

två  poler där ena består av hög hälsa samt livskvalité och den andra motpolen består av låg 

hälsa och livskvalité. Livet består av båda polerna, där det kan vara mer av den högre hälsan 

och livskvaliteten under en tidsperiod eller tvärtom. Begreppet KASAM består av tre 

komponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. KASAM beskrivs som ett 

salutogenetiskt synsätt med ett holistiskt perspektiv. Teorins utgångspunkt är att hälsa uppstår 

när personen upplever en känsla av sammanhang, vilket kan påverkas av hur en person hanterar 

stressfyllda situationer (Antonovsky, 1991). 

 

Begriplighet innefattar hur personen uppfattar incidenter som kan påverka personen själv eller 

anhöriga. Om en känsla av hög begriplighet finns tyder detta på att personens förståelse är stor. 

Hanterbarhet står för den upplevda känsla när någon slags av händelse ska handhas. Det 

beskrivs som individens inre och yttre faciliteter och förmågan med hjälp av dessa att hantera 

olika händelser. Vid en låg känsla av hanterbarhet finner individen att livet är orättvist eller ser 

sig som ett offer. Meningsfullhet anses som den viktigaste komponenten som förknippas med 

individens motivation och engagemang i olika situationer (Antonovsky, 1991). 

 

Langius-Eklöf och Sundberg (2014) beskriver att KASAM kan exempelvis användas vid 

hjärtoperation där bedömningen kan påvisa risker för lång återhämtningsperiod då 

meningsfullheten inte är tillräcklig eller att personen inte är införstådd med hur det går till efter 

ett operativt ingreppet. Enligt Dahlberg och Segesten, (2010) kan KASAM kopplas till personer 

som har upplevt hjärtstopp. Där utmaningar i det fysiska, mentala och sociala kan ha en 

inverkan på de tre komponenterna - meningsfullheten, hanterbarheten och begripligheten. 

 

Sjuksköterskans profession 

Målet för svensk hälso- och sjukvård är lika villkor och god hälsa för all befolkning. Jämlik 

sjukvård för samtliga oavsett exempelvis kön, identitet, ålder eller bostadsort. 

Sjuksköterskeprofessionen har en särskild skyldighet att ingripa om människors hälsa hotas. 

Där varje sjuksköterska innefattar ett moraliskt ansvar för sina bedömningar och agerande. Den 

legitimerade sjuksköterskan som en självständig och kompetent person som ska innefatta 
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medicinsk kunskap och så väl beteendevetenskap i enlighet och relevans för patientens 

omvårdnad. All denna kunskap grundar sig efter patienten som på så sätt erbjuds ökade 

möjligheter att utveckla, förbättra eller bibehålla en bättre hälsa alternativt ökad livskvalité. 

Sjuksköterskor har det yttersta ansvaret för omvårdnad och i detta inkluderas ett empatiskt och 

respektfullt förhållningssätt gentemot patienten och på sätt minska lidandet. Detta ställer höga 

krav på sjuksköterskans profession, då stödet till patientens egna resurser kan öka patientens 

livsvärld och bidra till en förbättrad livskvalité (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Vid 

hjärtstopp är patienten extra sårbar då det är svårt att få patienten delaktig vid medvetslöshet 

och därmed är personen utesluten från kommunikation. Vanligtvis tas beslut kring patientens 

vård i samverkan med patienten men vid krissituationer får sjukvårdare ta de beslut som tros 

gynna patienten på bästa sätt. Detta bidrar med högre krav på sjuksköterskans roll samt 

profession (Dahlberg & Segesten, 2010). Griffiths et al. (2018); Mchugh et al. (2016)  upplyser 

betydelsen om hur en god arbetsmiljö och arbetsbelastning kan påverka samt förbättra 

överlevnaden vid hjärtstopp. Varje extra patient som tillkom per sjuksköterska påverkade 

förutsättningarna för överlevnad vid hjärtstopp.  

 

 

HLR kopplat till sjuksköterskans profession 

Heng, Fong, Wee och Anantharaman (2011) beskriver att det är viktigt att sjuksköterskor 

utbildar sig kontinuerligt inom HLR för att fortsätta bibehålla kunskap vid agerande vid 

hjärtstopp. Otillräcklig träning och kunskap inom HLR har lett till att sjuksköterskor i vissa fall 

har behövt inväntat mer kompetent personal vid hjärtstopp. Tidigare forskning av Williams, 

Calder, Cocchi och Donnino (2013) påvisar hur vikten av kunskap är grunden till ökad 

överlevnad samt hur viktiga riktlinjer är för att kunna ge vårdpersonal den kunskap som behövs 

vid hjärtstopp.  

 

Problemformulering 

Människor som överlever hjärtstopp är en växande grupp i samhället vilket ställer krav på 

hälso-och sjukvården och framförallt sjuksköterskans kompetens och professionalitet. 

Sjuksköterskan bör bemöta dessa patienter på bästa sätt samt ge en optimal eftervård och 

uppföljning. Denna patientgrupp är viktig att känna till som sjuksköterska, en bred kunskap 
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kring omvårdnad behövs för att möta denna patientgrupps behov. Patienter som drabbas av 

hjärtstopp utsätts för en ansträngning både kroppsligt, socialt och mentalt vilket kan vara svårt 

för sjukvårdspersonal att bemöta samt erfara. 

 

Syfte 

Syftet är att beskriva patienters upplevelser av livskvalité efter att ha överlevt ett hjärtstopp. 

 

Metod 

Design 

Detta examensarbete har genomförts som en litteraturöversikt. Enligt Friberg (2017) innefattar 

en litteraturöversikt en kartläggning över litteratur inom valt område. Litteröversiktens syfte är 

att granska evidensbaserade artiklar som kan påvisa en tydlig bild inom valt område. 

 

Urval och datainsamling 

Östlundh (2017) beskriver att några av de vanligaste avgränsningarna inom 

informationssökning för forskning är peer reviewed, språk, och tid. Språkavgränsning är 

vanligtvis att studier ska vara engelsk textat eftersom det språket används till störst 

utsträckning när det gäller publicering av vetenskapliga artiklar. Vid inget intresse för äldre 

forskning bör även en tidsavgränsning vara inkluderad för att få endast aktuell forskning. 

Avgränsningen peer reviewed kan användas för att få fram artiklar som är vetenskapligt 

granskade. Genom dessa avgränsningar kan bortsortering av icke relevanta artiklar ske. Viss 

litteratur kan påvisas vara vetenskapligt granskad även då litteraturen är tagen från databaser 

som inte har peer reviewed avgränsning. Detta kan kontrolleras via vissa databaser som 

granskar just om litteraturen är peer reviewed. Ulrichweb (2018) är en databas som kan 

säkerhetsställa att artiklarna är vetenskapligt förankrade och granskade. Östlundh (2017) 

beskriver att trunkering kan användas vid informationssökningen för att få relevanta träffar. 

Detta görs genom att skriva in ordstammen av ett sökord samt ett trunkeringstecken. Detta 

innebär att sökordens alla olika böjningsformer får träffar. Vid datainsamlingen kan även 

boolesk söklogik nyttjas, detta visar hur sökorden kan kombineras med varandra. Olika sök-
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operatorer finns i det booleska systemet som exempelvis AND, NOT och OR. För att hitta 

anpassade sökord till det valda ämnesområdet kan MeSH-termer vara till nytta, dessa termer 

kan även beskrivas som kontrollerad vokabulär. MeSH-termerna är kopplade/taggade till 

varandra och leder sökningarna till valt ämnesområde. 

 

Databaserna som har använts i denna litteraturöversikt är PubMed och CINAHL. Östlundh 

(2017) beskriver att CINAHL är främst riktad mot omvårdnadsvetenskap och PubMed är mer 

riktade mot medicin vetenskap. Vid datainsamlingen har det booleska systemet med ordet 

AND använts. Sökorden är utifrån syftet och är följande: patients, experience, surviving, 

cardiac arrest och quality of life (se tabell 1). MeSH termen som har används i förhållande till 

sökordet cardiac arrest är Death, Sudden, Cardiac. Trunkering har används i samband till 

sökordet surviving som surv*. Begränsningar/inklusionskriterier som har använts i 

datainsamlingen är att studierna ska vara skrivna på engelska, studierna ska omfatta patienter 

över 18 år samt att artiklarna ska vara publicerade mellan åren 2009-2019. Artiklarna som 

använts till resultatet i litteraturöversikten är vetenskapligt granskade, peer reviewed. 

Eftersom ingen avgränsning finns för peer reviewed i PubMed säkerhetsställs detta via 

Ulrichsweb (2018). Inga begränsningar gällande kön eller kulturellt ursprung har gjorts då ett 

brett urval anses vara relevant för att kunna svara på litteraturöversiktens syfte. Både 

kvalitativa samt kvantitativa artiklar har använts till resultatet. Vetenskapliga artiklar som inte 

besvarade syftet, ej kunde påvisas vara peer reviewed enligt Ulrichweb, hade en låg 

kvalitetsgrad eller fokuserade på någon annans perspektiv än patientens exkluderades. 
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Tabell 1, sökmatris 

Sökord: patients, experience, surviving, cardiac arrest och quality of life 

MeSH-termer: Death, Sudden, Cardiac 

Trunkering: Surv* till sökordet surviving  

Begränsningar: Engelska språket, publicerad inom 10 år samt peer reviewed i databasen 

Cinahl då den begränsningen inte finns i databasen PubMed. 

 
Databas Sökord Antal 

träffar 
Urval 
efter 
lästa 
titlar  

Urval efter 
lästa 
abstrakt  

Antal utvalda artiklar till 
resultat efter 
genomläsning av artiklar, 
n=15 

Cinahl Cardiac arrest 
AND 
experience AND 
surv* 

9595 
501 
256 

0 
0 
75 

0 
0 
7 

 
 
6 

PubMed Cardiac arrest 
AND  
patients AND  
quality of life 

27507 
16223 
535 

0 
0 
100 

0 
0 
11 

 
 
6 

Cinahl  Death, Sudden, 
Cardiac AND 
experience  
AND surv* 

5476 
216 
49 

0 
0 
49 

0 
0 
3 

 
 
1  

Cinahl Cardiac arrest 
AND 
quality of life 
AND 
surv* 

9595 
362 
215 

0 
0 
58 

0 
0 
5 

 
 
2  

 

 

Värdering av artiklarnas kvalitet 

Genom användning av granskningsmallar för kvalitetsbedömning (Bilaga 1 och 2) kan en 

uppfattning av artiklarnas kvalité bildas. Beroende på om artikeln är kvalitativ eller kvantitativ 

används olika mallar. Granskningsmallen för kvalitativa studier innehåller 25 stycken ja och 

nej frågor där 25 poäng är det maximala och är därmed 100%. Låg kvalité är 60% (15 poäng) 

eller mindre, medel kvalité är 61-79% (16-19 poäng) och hög kvalité är 80% (20 poäng) eller 

högre. Granskningsmallen för kvantitativa studier innehåller 29 stycken ja/nej frågor där den 

maximala poängen är 29, det vill säga 100%. Låg kvalité är 60% (17 poäng) eller mindre, medel 
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kvalité är 61-79% (18-22 poäng) och hög kvalité är 80% (23 poäng) eller högre. I denna 

litteraturöversikt har artiklar med kvalitetsgrader medel och hög använts till resultatet. 

 

Tillvägagångssätt 

Ett kontinuerligt samarbete har skett under skrivprocess mellan de två författarna. Sökningar 

och granskning av artiklar gjordes tillsammans. Om artikels titel hade indikationer till att 

besvara litteraturöversiktens syfte läste författarna igenom abstract. Om abstractet ansågs 

relevant för syftet läste författarna genom hela artikelns innehåll. Under granskningen av 

artiklarna har författarna diskuterat innehållet av varje artikel för att skapa en grundlig 

förståelse. De artiklar som ansågs vara av värde sparades i en gemensam mapp på 

internettjänsten Google Drive, som gjorde att båda författarna kunna se sparade filer. Utifrån 

de valda artiklarna sammanställdes resultatet och analyserades. På Google Drive skapades ett 

gemensamt dokument som bidrog till att författarna kunna skriva i dokumentet samtidigt från 

olika datorer. Målet var att fördela arbetet likvärdigt mellan författarna.  

 

Analys och tolkning av data 

Enligt Friberg (2017) genomgår analys och tolkning av data flertal olika steg. Första steget som 

genomförs är att läsa utvalda artiklar, med en kontinuerlig reflektion av innehållet med 

resultatet i centrum. Andra steget innebär att försöka finna det mest relevanta ur artiklarnas 

resultat kopplat till litteraturöversiktens syfte. Tredje steget innefattar en sammanställning av 

artiklarnas resultat, som bidrar till en översikt av det kommande resultatet. Sedan granskas 

likheter i artiklarnas resultat för att kunna bilda olika kategorier. Fjärde steget är att dela in 

kategorierna i underkategorier. De olika centrala fynden från samtliga artiklar bildar sedan en 

ny helhet som därmed har analyserats grundligt och bildar litteraturöversiktens resultat.  

 

Vid sökning efter vetenskaplig litteratur har artiklar med relevanta rubriker relaterat till 

litteraturöversiktens syfte valts ut för att sedan läsa abstrakten. Därefter har artikeln lästs 

igenom och en bedömning har genomförts om artikeln är relevant för litteraturöversiktens syfte. 

Utifrån den lästa artikeln diskuteras artikeln för att skapa en mer djupgående förståelse. 

Relevant resultat som besvarar litteraturöversiktens syfte markeras i artikeln. Likheter och 

skillnader granskas för att sedan kunna dela in resultatet i olika kategorier. 
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Etiska överväganden 

Enligt World Medical Association, WMA (2018) beskriver Helsingforsdeklarationen etiska 

principer och riktlinjer för medicinsk forskning som involverar människor. 

Helsingforsdeklarationen förespråkar att forskning bör ta hänsyn till individens rättigheter och 

att människors välbefinnande och hälsa i fråga prioriteras före forskningens resultat. Ansvaret 

för att individerna som deltar i forskningen behåller sin rätt till självbestämmande, integritet 

och värdighet ligger på personen som verkställer forskningen. Detta gäller även skydd av 

personuppgifter. Etiska normer samt lagar bör alltid följas och respekteras. Hänsyn ska även 

visas för miljön, medicinsk forskning bör alltid utföras så att eventuella skador på miljön 

minimeras i den utsträckning som det är möjligt. Innan en studie kan påbörjas måste allt studie 

material lämnas in till en forskningsetisk kommitté för vägledning och ett godkännande för att 

studien får fullföljas. 

 

Forskare har alltid ett eget etiskt ansvar som bör följas, forskning styrs av så kallade outtalade 

normer som innebär i stort vad som är god forskning och vetenskap. Plagiering är viktigt att 

betrakta som forskare, där förvrängning samt kopiering av forskningsmaterial alltid ska beaktas. 

Olika forsknings kategorier kan även ha egna yrkesetiska Codex som innebär diverse etiska 

aspekter för just det området (Codex, 2019). Östlundh (2017) beskriver att ett lexikon kan vara 

bra att använda för att hantera de språkliga utmaningarna, då de flesta artiklarna är skrivna på 

det engelska språket.   

 

Endast artiklar som är publicerade utifrån studier som har godkännande av forskningsetisk 

kommitté och har tagit hänsyn till etiska riktlinjer och principer har använts till resultatet i denna 

litteraturöversikt. Artiklarna som används är även peer-reviewed för att säkerhetsställa att 

specialister inom ämnet har granskat innehållet. Vid granskning av artiklarna till 

litteraturöversiktens resultat har granskningsmallar nyttjas för kvalitetsgradering, som ska 

uppfylla medel eller höga poäng. För att kunna tyda och tolka artiklarna korrekt utan att 

förvränga studiens resultat har ett engelsk-svenskt lexikon använts, då alla artiklar kommer att 

vara på det engelska språket. Resultatet som presenteras har haft som målsättning att inte ha 

någon påverkan av författarnas egna åsikter och har eftersträvats att sammanställas genom ett 

objektivt tillvägagångssätt. 
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Resultat 

Resultatet bygger på 15 artiklar med ursprungsländer från Norge (N=1), Australien (N=1), 

Island (N=1), Slovenien (N=1), Polen (N=1), USA (N=1), Spanien (N=1), Finland (N=1), 

Nederländerna (N=2) samt Sverige (N=5). Resultatet är uppdelat i tre olika kategorier som 

beskriver patienters upplevelser av livskvalité efter att ha överlevt ett hjärtstopp. Dessa tre 

kategorier är: upplevelser av en nedsatt kognitiv förmåga och dess bidragande påverkan på 

livskvalitén, upplevelser av det psykiska måendet och dess bidragande påverkan på livskvalitén 

samt upplevelser av att återfå livet, existentiella tankar samt dess påverkan på livskvalitén. 

 

Upplevelser av en nedsatt kognitiv förmåga och dess bidragande 

påverkan på livskvalitén  

Tiainen et al. (2015) visar att 20 av 57 patienter upplevde en nedsatt kognitiv förmåga. Av dessa 

var 14 milda till måttliga nedsättningar och svåra kognitiva nedsättningar upplevdes av 7 

patienter. De kognitiva funktionsnedsättningarna upplevdes ofta som problematiska vid 

utförande av aktiviteter. Enligt Bremer, Dahlberg och Sandman (2009); Brännström et al. 

(2018); Buanes et al. (2015); Forslund, Jansson, Lundblad och Söderberg (2017); Forslund, 

Zingmark, Jansson, Lundblad och Söderberg (2014); Kowalik et al. (2014); Lim, Verfaellie, 

Schnyer, Lafleche och Alexander (2014) studier hade flera av patienterna problem med 

minnessvårigheter. Bremer et al. (2009); Brännström et al. (2018); Forslund et al. (2014) 

beskriver att patienter upplevde situationen med nedsatt minne som påfrestande, som att de 

hade förlorat kontrollen över sina liv. Det ansågs frustrerande att exempelvis inte komma ihåg 

hur hjärtstoppet började eller vad som skedde under de närmaste dagarna efter hjärtstoppet. 

Forslund et al. (2014) resultat visar hur viktigt det var för patienterna att få veta exakt hur 

hjärtstoppet skedde så att minnesluckorna kunde förklaras. Patienterna upplevde att de 

kognitiva svikterna som minnessvårigheter resulterade i en ökad sårbarhet samt osäkerhet.  I 

Moulaert, van Heugten, Gorgels, Wade och Verbunt (2017) resultat framkom det att största 

delen av återhämtningen gällande den kognitiva funktionen uppstod inom de 3 första 

månaderna där de mest framträdande förbättringarna uppstod. Två veckor efter hjärtstoppet 

upplevde 34 av 141 patienter en nedsatt kognitiv funktion, tre månader efter upplevdes detta av 
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18 patienter och vid 12 månader upplevdes detta av 15 patienter. Vid mätning av den kognitiva 

funktionen mättes bland annat patienternas minne och koncentration. Deasy et al. (2013) 

resultat visar vid uppföljningen att majoriteten av de 56 patienterna hade orken att sköta 

personlig hygien (42 patienter), utföra vardagliga aktiviteter (37 patienter), bo självständigt (47 

patienter) samt återgå till ordinarie arbete (32 patienter) fem år efter hjärtstoppet. Alla 

aktiviteter som patienterna orkade utföra ansåg som positivt för patientens mående och 

livskvalité.  

 

Enligt Deasy et al. (2013); Lim et al. (2014); Moulaert et al. (2017); Tiainen et al. (2015)  

resultat visar hur betydelsefullt det är för patienter med nedsatt kognitiv förmåga att återgå till 

arbete i ett tidigt skede då det ofta visat sig haft en positiv inverkan på patienternas mående. 

Lim et al. (2014) resultat påvisar att de patienter som inte återkom till arbetet upplevde en 

negativ påverkan på vardagliga aktiviteter samt livskvalitén. Kowalik et al. (2014) resultat visar 

att deltagande i olika sociala sammanhang kunde leda till en ökad chans till en god livskvalité. 

Enligt Forslund et al. (2017) kunde det vara svårt för patienterna att komma tillbaka till det liv 

de hade innan de drabbades av hjärtstoppet, att kunna utföra samma aktiviteter och att ha orken 

att vara delaktig i sociala sammanhang förändrades efter hjärtstoppet. Patienter upplevde att 

deras anhöriga var oroliga över deras hälsa efter hjärtstoppet. Där patienterna beskrev att de 

ofta blev ifrågasatt vid aktiviteter, om deras hjärta var starkt nog för att klara av aktiviteterna. 

Anhörigas oro upplevdes som påfrestande vilket ledde till att patienterna valde att inte berätta 

för anhöriga när exempelvis nytillkomna symtom uppstod.  

 

Patienter beskrev även en upplevelse av trötthet efter hjärtstoppet (Forslund et al., 2014; 

Moulaert et al., 2017; Moulaert, Wachelder, Verbunt, Wade & van Heugten, 2010). Forslund 

et al. (2014) resultat visar att tröttheten beskrevs som mest ansträngande i sociala sammanhang 

och kunde jämföras med känslan av en livslång sjukdom. Patienterna upplevde att de saknade 

en känsla av kraft och styrka, som bidrog till ett behov av daglig vila. Svår smärta av frakturer 

efter hjärt-och lungräddning kunde även uppstå, som i sin tur kunde ha en inverkan på sömnen 

och bidrog till trötthet. Det var dock inte endast hjärtstoppet och dess komplikationer som 

påverkade tröttheten utan även de tillkommande medicinerna. Med tiden avtog tröttheten och 

en positiv energi återkom. 
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Upplevelser av det psykiska måendet och dess bidragande påverkan på 

livskvalitén 

Ketilsdottir, Albertsdottir, Akadottir, Gunnarsdottir och Jonsdottir (2014) beskriver att 

patienterna upplevde en känsla av trygghet när de var inneliggande på sjukhuset efter 

hjärtstoppet, då sjukvårdspersonal fanns tillgängliga dygnet runt. Patienternas trygghet 

grundade sig i att personalen hade kunskap och var utbildad i att hantera patientens tillstånd om 

ytterligare ett hjärtstopp skulle uppstå. Känslan av säkerhet avtog dock när patienterna blev 

utskrivna till hemmet. Forslund et al. (2017) beskriver att när sjukvårdskontakten försvann 

upplevde patienterna att det var svårt att klara sig själv vilket bidrog till att behovet av stöd var 

stort och patientens anhöriga fick ett ökat ansvar. Palacios-Ceña, Losa-Iglesias, Salvadores-

Fuentes och Fernández-de-las-Peñas (2011) resultat visar att patienterna upplevde att det var 

svårt att finna hopp och att se en framtid utan stöd och hjälp från hälso- och sjukvårdspersonal. 

Patienterna beskrev att de vid flera tillfällen övervägde att låtsas känna av symtom och ljuga, 

endast för att få träffa sjukvårdspersonal. Enligt Ketilsdottir et al. (2014) beskrev patienterna 

en önskan om att få möjlighet till att boka in ett möte med sjukvården för vägledning om hur 

de skulle ta sig vidare i livet efter hjärtstoppet. Genom detta kunde patienterna få möjlighet att 

tala om sina känslor och därmed även få ytterligare chans för psykisk återhämtning. Psykiska 

påfrestningar som exempelvis stress och ångest visade sig ha en påverkan på patienternas 

dagliga liv. Detta ledde till att några av patienterna alltid hade sina mobiltelefoner med sig så 

att de kände sig trygga i att ha möjlighet att kontakta sjukvården om de skulle känna behov av 

det. Brännström et al. (2018); Forslund et al. (2017); Ketilsdottir et al. (2014)  resultat visar 

vidare att patienterna kände ett behov av att genomföra regelbundna kontroller på sjukhus för 

att få bekräftelse på att hjärtat fungerade som det skulle för att dämpa sin oro och ångest och 

därmed känna en trygghet. Kowalik et al. (2014); Palacios-Ceña et al. (2011) resultat visar att 

patienter upplevde det svårt att hantera det psykiska måendet då tankar om att få ett till 

hjärtstopp var ständigt närvarande. Forslund et al. (2017); Ketilsdottir et al. (2014) beskriver att 

patienternas osäkerhet kring att drabbas av ännu ett hjärtstopp grundade sig ofta i att patienterna 

upplevde en osäkerhet kring gränser vid motion och dagliga aktiviteter. I Ketilsdottir et al. 

(2014) resultat upplevde patienterna oro kring hur de skulle hantera en situation om 

igenkännbara symtom skulle återkomma. Patienterna beskrev att ovissheten om hjärtat skulle 

sluta fungera och om det skulle ske plötsligt utan några varningstecken som påfrestande. Vissa 

patienter skämtade om hjärtstoppet när de diskuterade sin upplevelse med sjukvårdspersonal, 

vilket visade sig vara ett sätt för dem att hantera oron kring situationen.  



	 14	

 

Ketilsdottir et al. (2014); Palacios-Ceña et al. (2011) beskriver att patienterna bar på en rädsla 

för att leva efter hjärtstoppet eftersom de visste att det kunna hända igen, men om denna rädsla 

hanterades och bearbetades kunde livet återgå till det vanliga och ibland kunde även en ny 

version av livet tas vid. Forslund et al. (2017) resultat visar att patienterna upplevde att 

livskvalitén kunde påverkas genom att lämna det som varit och gå vidare i livet för att kunna få 

en bättre tillvaro. Patienterna beskrev att efter en tid med tankar och återhämtning ville de återgå 

till ett liv med gamla rutiner där dagarna var fyllda med mening och aktiviteter som bidrog till 

en bättre livskvalité.  

 

Viktorisson, Sunnerhagen, Pöder, Herlitz och Axelsson (2018) studie visar att fler kvinnliga 

patienter drabbades av ångest än manliga patienter. Kvinnornas välbefinnande beskrevs även 

som sämre efter det upplevda hjärtstoppet jämfört med männens. Enligt Deasy et al. (2013) 

upplevde 27 av 56 patienter måttlig/mild ångest och 7 patienter svår ångest efter hjärtstoppet. I 

Deasy et al. (2013); Moulaert et al. (2017) studie var patienternas livskvalité god trots psykiska 

påfrestningar som depression och ångest. Enligt Moulaert et al. (2010) fanns en tydlig koppling 

mellan ångest, depression, posttraumatisk stress (PTSD) och patienternas livskvalité. I 

Viktorisson et al. (2018) studie framkom det att av 94 patienter drabbades 40 av ångest och 20 

patienter av PTSD efter hjärtstoppet. Resultatet visar även att fler kvinnor än män hade 

utvecklat PTSD. Trots detta ansågs 46 av patienterna ha en jämlik livskvalité och övergripande 

hälsa som referenspopulationen, enligt skattningsskalan European Quality of Life 5 

Dimensions 3 level (EQ-5D-3L) som skattar bland annat rörlighet, självomsorg, vardagliga 

aktiviteter samt ångest/depression. Enligt Moulaert et al. (2010) var ofta de kognitiva besvären 

kopplat till den psykiska hälsan. Beroende på psykiskt mående och svårigheter i vardagen 

kunde livskvalitén påverkas olika.  

 

Upplevelser av att återfå livet, existentiella tankar samt dess påverkan på 

livskvalitén  

Enligt Klemenc-Ketis (2013) upplevdes hjärtstopp som en traumatisk händelse som kunde 

innebära att få hela sin vardag förändrad. Forslund et al. (2017) resultat visar att efter 

hjärtstoppet upplevde flertal patienter konsekvenser i form av förändringar i tankemönster och 

livsstil.	Patienterna upplevde att även om de fortfarande var kvar i samma kropp och hade kvar 
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sitt gamla liv såsom relationer och boende precis som innan hjärtstoppet upplevdes livet efter 

hjärtstoppet som en omstart. Brännström et al. (2018) resultat belyser att patienterna upplevde 

att de kommit till en vändpunkt i livet efter hjärtstoppet och att de nu levde på lånad tid. 

Patienterna beskrev vidare en känsla av att de hade en skyddsängel som höll dem vid liv. Enligt 

Forslund et al. (2014); Palacios-Ceña et al. (2011) upplevde patienterna stor tacksamhet 

gentemot de människor som hjälpte till vid hjärtstoppet och på sjukhuset. Forslund et al. (2014) 

resultat visar att patienter som har drabbats av ett hjärtstopp förklarar upplevelsen som om de 

fick en andra chans till livet, en känsla av återuppståndelse uppstod vilket i sin tur gav många 

existentiella tankar. Patienterna beskrev att många funderingar gällande hur livet innan 

hjärtstoppet såg ut och att de var tvungna att lära känna sig själva på nytt efter hjärtstoppet, 

vilket upplevdes som svårt. Trots det fanns en stark vilja att göra det bästa av det nya livet och 

fylla det med mening. Hjärtstoppet ledde till att patienterna inte tog livet för givet längre, samt 

att de hittade nya vägar och perspektiv i livet som exempelvis att bli mer positiv generellt eller 

att börja med nya dagliga aktiviteter. 

 

Brännström et al. (2018); Forslund et al. (2018) resultat visar att många existentiella tankar 

uppstod efter hjärtstoppet. Flera av patienterna upplevde sig själv som friska individer med en 

hälsosam livsstil innan de drabbades av hjärtstoppet. Några patienter såg sig själv som alldeles 

för ung för att drabbas av ett hjärtstopp. Enligt Forslund et al. (2014) uppstod en känsla av 

orättvisa, varför just de hade drabbats. De jämförde sig själva med personer som levde 

ohälsosamt och som inte hade drabbats av hjärtstopp. Enligt Palacios-Ceña et al. (2011) beskrev 

patienterna att det var påfrestande att inte ha en klar bakomliggande orsak till hjärtstoppet och 

att därmed inte kunna påverka situationen.  

 

Enligt Palacios-Ceña et al. (2011) resultat beskrev patienter som var föräldrar och hade överlevt 

ett hjärtstopp stor psykisk påfrestning. Patienternas upplevda känslor grundade sig främst i oron 

för att lämna sina barn på grund av döden. Att lämna sina barn upplevdes som betydligt 

jobbigare, jämfört med döden i sig. Enligt Forslund et al. (2014) upplevde patienterna en stor 

skuld. Skuld för att ytterligare ett hjärtstopp skulle ske, skuld över att lämna familj och vänner 

och att dessa skulle behöva uppleva detta trauma igen. Patienterna började även tala mer om 

döden med sina anhöriga efter hjärtstoppet, de talade om arv och ekonomi. Ketilsdottir et al. 

(2014) beskriver att många av patienterna började prioritera det viktigaste i livet som 

exempelvis familj och vänner efter att ha drabbats av en traumatisk upplevelse som hjärtstopp. 

Palacios-Ceña et al. (2011) belyser att i vissa fall är dock upplevelsen helt tvärtom, vissa 
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patienter upplevde sig vara vilsen och känslan av tomhet bidrog till att relationer till anhöriga 

påverkades negativt. Patienterna upplevde en påtaglig ensamhet även om anhöriga var 

närvarande, ingen kunde förstå vad de hade gått igenom, hur det är att dö för att sedan komma 

tillbaka. 
 
Bremer et al. (2009); Forslund et al. (2017); Ketilsdottir et al. (2014) resultat beskriver att 

patienterna funderade mycket på vad som var viktigt i livet och utifrån det kunde de förändra 

sitt liv och började leva utifrån sina individuella visioner om vad ett gott och meningsfullt liv 

innebar för dem.  Klemenc-Ketis (2013) resultat visar att flertal av patienterna hade fått kontakt 

med sin andliga och spirituella sida efter hjärtstoppet. Vilket innebar ett ökat intresse för livet 

efter döden samt tankar kring vad som händer efter döden och att det borde finnas en 

bakomliggande faktor till varför döden existerar. Hjärtstoppet förändrade patienters relation till 

livet samt döden som i sin tur kunde påverka deras livskvalité. Efter hjärtstoppet upplevde 

patienterna att åsikter om religion och att en generell tolerans mot andras tankegångar hade ökat 

och kändes viktigare nu i jämförelse med innan hjärtstoppet. En ökad förståelse angående social 

rättvisa i samhället skapades och den ökade förståelsen för andra gav även en ökad förståelse 

för sig själv, vilket ansågs som positivt för livskvalitén. 

 
Diskussion  

Sammanfattning av huvudresultat 

Litteraturöversiktens syfte är att beskriva patienters upplevelser av livskvalité efter att ha 

överlevt ett hjärtstopp. Sammanfattningsvis framgår tre huvudfynd som har delats upp i tre 

kategorier i resultatet. Upplevelser av en nedsatt kognitiv förmåga och dess bidragande 

påverkan på livskvalitén som beskriver hur de kognitiva nedsättningarna upplevdes för 

patienterna i relation till livskvalitén efter hjärtstoppet. Upplevelser av det psykiska måendet 

och dess bidragande påverkan på livskvalitén där det framkommer att patienterna drabbades 

av psykiska komplikationer som PTSD, depression och ångest efter hjärtstoppet. Under denna 

kategori framgår det även hur patienternas osäkerhet om att drabbas av ytterligare ett hjärtstopp 

utspelade sig och påverkade patienternas livskvalité. Upplevelser av att återfå livet, 

existentiella tankar samt dess påverkan på livskvalitén där det framträder att hjärtstoppet bidrog 

med flertal tankar, känslor och omvärderingar i livet.  
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Resultatdiskussion   

 

Upplevelser av en nedsatt kognitiv förmåga och dess bidragande 

påverkan på livskvalitén 

 

Enligt Forslund et al. (2014) upplevde patienter kognitiv svikt som resulterade i ökad sårbarhet 

samt osäkerhet. Tiainen et al. (2015) visar att svårigheter med kognitiva 

funktionsnedsättningarna ofta upplevdes vid utförande av aktiviteter. Enligt Bremer et al. 

(2009); Brännström et al. (2018); Forslund et al. (2014) studier upplevde patienterna situationen 

med nedsatt minne påfrestande, som att de hade förlorat kontrollen över sina liv. Det ansågs 

frustrerande att exempelvis inte komma ihåg hur hjärtstoppet startade eller vad som skedde 

under de närmaste dagarna efter hjärtstoppet. Enligt Forslund et al. (2014); Moulaert et al. 

(2010); Moulaert et al. (2017) beskrev patienter upplevelser av trötthet efter hjärtstoppet. 

Forslund et al. (2014) visar att tröttheten beskrevs som mest ansträngande i sociala 

sammanhang och kunde jämföras med känslan av en livslång sjukdom. Enligt Strand (2017) 

kan ischemi uppstå i hjärnan vid ett hjärtstopp som kan bidra till att patienten riskerar att 

drabbas av en hjärnskada. Detta styrks av Ericson och Ericson, (2012) som beskriver att vid 

ischemi kan hjärnskada uppstå redan inom tre till fem minuter vilket förklarar varför det är så 

viktigt med snabb HLR. Antonovsky (1991) beskriver att KASAM består av tre komponenter; 

Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet där det som sjuksköterska är viktigt att kunna 

förstå patientens situation. Författarna till litteraturöversikten anser aspekten kring att 

sjuksköterskan ska kunna förstå patientens situation som väl betydande då många av dessa 

patienter har en ökad sårbarhet och innehar ett stort omvårdnadsbehov. Sjuksköterskan bör i 

detta fall försöka förstå hur patienten upplever de kognitiva svikterna, stödja patienten i hur 

situationen kan hanteras och hjälpa patienten hitta motivation för att ta sig tillbaka.  
 

Utifrån de kognitiva svikterna kan således personalens kompetens och erfarenhet kring HLR 

diskuteras om detta har någon koppling. Svenska rådet för hjärt- och lungräddning (2016) 

beskriver att olika tekniker kan användas vid återupplivning och utifrån personalens kompetens 

och erfarenheter kan chanserna för överlevnad öka eller minska för de drabbade. Enligt Heng 

et al. (2011); Williams et al. (2013) är det viktigt att sjuksköterskor har kontinuerlig utbildning 
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inom HLR för att bibehålla kompetens. Genom detta finns en större chans att gynna 

omhändertagandet vid hjärtstopp. Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver att 

sjuksköterskans profession innefattar ett moraliskt ansvar över sina bedömningar och agerande 

med avsikt till patientens hälsa . Enligt Griffiths et al. (2018); Mchugh et al. (2016) kan även 

arbetsmiljön och belastningen på sjukvårdspersonalen påverka patienternas prognos. Utifrån 

Antonovsky (1991) som beskriver KASAM, är det viktigt att sjuksköterskan känner en 

meningsfullhet för patienten. Författarna till litteraturöversikten reflekterar kring att även om 

patienten är medvetslös och ej kan medverka, ska alltid hantering av en patient utföras med 

respekt. Med mål för att ge patienten bästa tänkbara livskvalité och hälsa i efterhand och på så 

vis känna en meningsfullhet för patienten. Författarna till litteraturöversikten anser att KASAM 

kan användas när patienten vaknar till medvetande efter ett hjärtstopp. Att göra patienten 

delaktig av information utifrån vad sjuksköterskan bedömer patienten kan hantera just då, möta 

patienten utifrån deras förutsättningar och bygga en öppen relation till patienten för att kunna 

skapa möjlighet till god omvårdnad. 

 

Upplevelser av det psykiska måendet och dess bidragande påverkan på 

livskvalitén 

 

Förutom kognitiva svikter var psykisk ohälsa ett stort problem för flera patienter efter 

hjärtstoppet. Enligt Buanes et al. (2015) resultat fanns en koppling mellan det kognitiva och 

det psykiska måendet. Patienterna beskrev att de upplevde PTSD (Viktorisson et al., 2018), 

depression (Moulaert et al., 2010) samt ångest och emotionella problem (Deasy et al., 2013) 

efter hjärtstoppet. Enligt Ketilsdottir et al. (2014) upplevde flertalet patienter en osäkerhet när 

de blev utskrivna från sjukhuset. Sjukvårdspersonalen skapade en trygghet för patienterna 

vilket ledde till att när sjukvårdskontakten försvann upplevde patienterna att det var svårt att 

klara sig själv. Enligt Palacios-Ceña et al. (2011) upplevde patienterna svårigheter med att 

finna hopp om livet och dess framtid utan stöd från sjukvårdspersonal. Resultatet visar hur 

betydelsefullt det är med återbesök för patienter som har drabbats av ett hjärtstopp. 

Patienterna får därmed en chans att kunna yttra sig om sin problematik och känna att 

vårdtillfället blir fullföljt. Antonovsky (1991) beskriver utifrån KASAM att sjuksköterskan 

bör ha ett gott bemötande gentemot patienten för att kunna påverka patientens hanterbarhet, 

exempelvis hur patienten ska kunna hantera sin ångest och oro som har tillkommit på grund 

av hjärtstoppet. Detta beskrivs även av Svensk sjuksköterskeförening (2017) att 
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sjuksköterskans profession ska stödja patienten och öka patientens livsvärld. Författarna till 

litteraturöversikten reflekterar kring att något som var ständigt återkommande i patienternas 

beskrivningar var hur betydelsefullt det är med återbesök och kontakt med sjukvårdpersonal 

efter utskrivningen. Patienter behöver mer stöd angående hur de ska hantera denna 

främmande situation när de väl kommer hem och står på egna ben. Bara att ha ett 

telefonnummer som de vet att de alltid kan ringa till skulle kunna dämpa oron.  
  

Upplevelser av att återfå livet, existentiella tankar samt dess påverkan på 

livskvalitén  
 

Efter hjärtstoppet uppstod många existentiella tankar och känslor, i Brännström et al. (2018) 

beskrev vissa patienter en känsla av att de kommit till en vändpunkt i livet efter hjärtstoppet. 

Enligt Forslund et al. (2014) beskrev patienterna att det kändes som att de fick en andra chans 

i livet där en stor tacksamhet gentemot sjukvårdspersonal uttrycktes. Bremer et al. (2009); 

Forslund et al. (2017); Ketilsdottir et al. (2014) resultat visar att patienterna började fundera 

mycket på vad som var viktigt i livet och utifrån det kunde de förändra sina liv och började leva 

utifrån sina individuella visioner om vad ett gott och meningsfullt liv innebar för dem. Vilket 

kunde ses som ett positivt bihang efter hjärtstoppet. Forslund et al. (2014) resultat visar att efter 

hjärtstoppet ville patienterna göra det bästa av livet och ta tillvara på varje dag. I Brännström 

et al. (2018); Forslund et al. (2014) studie visa resultatet en annan synvinkel på det hela, en del 

patienter upplevde en känsla av orättvisa och tankar om varför just de drabbades uppstod. 

Antonovsky (1991) beskriver att meningsfullhet anses som den viktigaste komponenten 

förknippats med individens motivation och engagemang i olika situationer utifrån teorin 

KASAM. Förutom meningsfullhet är även hanterbarhet en av de tre delarna i KASAM. 

Hanterbarhet handlar om individens resurser och förmåga att kunna hantera olika situationer. 

Vid låg känsla av hanterbarhet finner individen att livet är orättvist eller ser sig som ett offer. 

Författarna till litteraturöversikten anser att både meningsfullhet samt hanterbarhet kan ses och 

kopplas till litteraturöversiktens resultat. Vissa patienter vände på denna traumatiska händelse 

och gjorde det till en positiv händelse i deras liv. De började leva efter vad de själva ansåg var 

ett gott och meningsfullt liv vilket tyder på motivation och engagemang. Medan andra patienter 

upplevde en orättvisa i varför just de drabbades vilket kan tyda på en låg känsla av hanterbarhet.  
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Enligt Strand (2017) kan ett hjärtstopp upplevas som traumatiskt för både den drabbade samt 

dess anhöriga. Forslund et al. (2014) resultat visar att patienterna upplevde en stor skuld 

gentemot sina anhöriga. Skuld för att ytterligare ett hjärtstopp skulle ske, skuld över att lämna 

familj och vänner och att dessa skulle behöva uppleva detta trauma igen. Forslund et al. (2017) 

beskriver även att patienter upplevde en påfrestning då anhöriga ständigt var oroliga över 

patienten och tvivlade på att de orkade utföra samma aktiviteter som förut. Enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2017) måste sjuksköterskan kunna tänka brett i sin omvårdnadsroll och 

kunna bemöta både patienten samt dess anhöriga. Författarna till litteraturöversikten anser att 

det är viktigt att sjuksköterskan inte endast ser patienten utan även de anhöriga. Genom att 

besvara frågor och tala med de anhöriga kan ett lugn infinna sig vilket kan ge en positiv effekt 

både för patienten men även för de anhöriga vid utskrivning.  

 

Strand (2017) beskriver att hjärtstopp är ett stort samhällsproblem vilket bekräftas av Haydon, 

van der Riet och Inder (2017) som förklarar att hjärtstopp är en av dem största dödsorsakerna i 

världen, detta drabbar alltså människor i ett globalt perspektiv likväl som ur ett nationellt 

perspektiv. Författarna till litteraturöversikten reflekterar kring hur många som blir berörda i 

samhället av ett hjärtstopp. Ett hjärtstopp kan definieras som ett stort problem inom både 

individ, grupp, och samhällsnivå. Strand (2017) beskriver att prognosen på individnivå kan 

skiljas åt mellan olika patienter då tidigare sjukdomar såsom hjärt- och kärlproblematik kan 

vara en bakomliggande orsak. Deasy et al. (2013) påvisar att alla aktiviteter som patienterna 

orkade utföra likväl som att återgå till arbete i ett tidigt skede efter hjärtstoppet ansågs som 

positivt för patientens mående och livskvalité. Författarna till litteraturöversikten tyder detta 

som att i många fall kan det bero på patientens motivation och drivkraft hur prognosen för 

individen kommer se ut. 

 

Metoddiskussion 
 

För att besvara syftet har en allmän litteraturöversikt genomförts. Friberg (2017) beskriver att 

en allmän litteraturöversikt kan genomföras för att skapa en översikt av valt forskningsämne 

utifrån en problemformulering. Dock är en allmän litteraturöversikt inte lika omfattande som 

en systematisk litteraturstudie. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar har valts ut och 

inkluderats utifrån litteraturöversiktens syfte. Enligt Friberg (2017) bör kvalitativa artiklar 

användas främst när någon slags erfarenhet eller upplevelse ska beskrivas för att ge läsaren en 
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ökad förståelse. I denna litteraturöversikt är sex av 15 artiklar kvalitativa vilket därmed kan ses 

som en svaghet. Valet att inkludera kvantitativa artiklar trots ett mer kvalitativt vinklat syfte 

var på grund av svårigheter i datainsamlingen med att endast hitta kvalitativa studier samt då 

en litteraturöversikt bör söka information brett vilket då involverar både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar. Vid en litteraturöversikt ska forskningsläget inom ett visst område 

granskas vilket då föranleder att både kvalitativa och kvantitativa tas med. Även kvantitativa 

artiklar kan beröra och belysa människors upplevelser. Detta stärks av Forsberg och Wengström 

(2016) som menar att resultatets trovärdighet, alltså förtjänst av tilltro, kan öka genom att 

blanda kvalitativa och kvantitativa studier vilket gör att detta även kan ses som en styrka. 

 

I samråd med en av skolans bibliotekarie valdes databaserna PubMed och CINAHl. Enligt 

Friberg (2017) kan litteraturöversiktens trovärdighet öka genom att boka in en 

databashandledning via skolans biblioteket och därefter välja ut relevanta databaser. Detta på 

grund av att bibliotekarier anses vara experter på området informationssökning samt inom 

databaser	 som tillhandahåller vetenskaplig litteratur. PubMed och CINAHL ansågs vara de 

mest relevanta databaserna relaterat till litteraturöversiktens syfte då Östlundh (2017) beskriver 

att CINAHL & PubMed är främst riktad mot omvårdnad och medicinsk vetenskap. Dock finns 

det fler databaser som hade kunnat vara till intresse som exempelvis BMJ Journals vilket kan 

ses som en svaghet då relevanta artiklar kan ha missas. Författarna till denna litteraturöversikt 

anser att sökorden som användes var relevanta då dessa ord fanns med i litteraturöversiktens 

syfte. Vid informationssökningen har söktekniker som trunkering, boolesk söklogik samt 

MeSH-termer använts som rekommenderas i Östlundh (2017) för att få så många sökträffar 

som möjligt och att ingen relevant information förbises. 	

 

I litteraturöversikten har relevanta avgränsningar används vid datainsamlingen. Endast artiklar 

skrivna på det engelska språket användes då majoriteten av vetenskapliga artiklar publiceras på 

engelska samt så att författarna till litteraturöversikten kunna behärska språket i artiklarna. 

Detta kan dock även leda till att översättningen kan ha feltolkats då engelska ej är författarnas 

modersmål. För att begränsa den risken har ett engelskt-svensk lexikon har använts vilket stödjs 

av Östlundh (2017). Artiklarna skulle vara peer reviewed vilket ökar litteraturöversiktens 

trovärdighet då artiklarna är granskade av ämnesexperter. Ett tidsintervallet på 10 år har även 

använts för att endast inkludera aktuell och relevant forskning och på så vis öka 

litteraturöversiktens giltighet, alltså validitet, samt trovärdighet. I datainsamlingen var tanken 

från början att användning av avgränsningen ‘’free full text’’ i databasen PubMed samt ‘’PDF 
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full text’’ i databasen Cinahl skulle användas. Genom denna avgränsning blev antalet träffar 

vid sökningarna betydligt färre. Eftersom antalet relevanta artiklar kopplade till 

litteraturöversiktens resultat var få då dessa begränsningar användes togs de bort vilket ledde 

till att fler relevanta artiklar tillkom. Artiklar som sållades bort med begränsningen ’’free full 

text’’ samt ’’PDF full text’’ gick att få tillgång till fulltext trots detta, en artikel beställdes även 

från högskolans bibliotek.  

 

När tillslut 15 stycken relevanta artiklar hade valts ut genomfördes en kvalitetsbedömning av 

varje artikel med hjälp av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006); Forsberg och Wenström 

(2008) granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa artiklar. På så sätt kunna en granskning 

av varje artikels kvalité bedömas. I denna litteraturöversikt används endast artiklar med en hög 

eller medel kvalité vilket kan ses som en styrka. Dock hade ingen av författarna till 

litteraturöversikten använt sig av dessa granskningsmallar tidigare vilket kan ha resulterat i att 

bedömningen har påverkats vilket därmed kan ses som en svaghet. Analys och tolkning av data 

har genomförts grundligt och med noggrannhet enligt Friberg (2017) som upplyser om de olika 

steg som bör utföras i en analysmetod. I enlighet med steg 4 skapades underkategorier för att 

få en mer strukturerad text. Dessa underkategorier togs sedan bort då det blev väldigt många 

underrubriker med korta textstycken.  

 

Etikdiskussion 

Författarna till litteraturöversikten har vid informationssökningen använt sig av ett etisk 

förhållningsätt med Helsingforsdeklarationen, World Medical Association WMA (2018) samt 

Codex (2019) som stöd. Endast artiklar som är publicerade utifrån studier som är godkända av 

en forskningsetisk kommitté samt har tagit hänsyn till etiska riktlinjer och principer har använts 

till resultatet i denna litteraturöversikt. En styrka inom litteraturöversiktens etiska 

förhållningssätt anses vara kvalitetsgranskningen av artiklarna, artiklarna som användes i 

litteraturöversiktens resultat består av god och medel kvalité. Ytterligare en styrka anses vara 

det objektiva synsättet författarna till litteraturöversikten har använt sig av. Översiktligt anser 

författarna till litteraturöversikten att resultaten kan ha påverkats ur ett etiskt förhållningssätt 

då flera av de använda studierna har fler deltagande män än kvinnor. Något som även kan ses 

som en svaghet ur ett etiskt perspektiv är att ingen av författarna har någon tidigare erfarenhet 
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av att skriva litteraturöversikter vilket kan ha påverkat resultatet eller gjort att relevanta artiklar 

och delar kan ha missats.  

 

Klinisk betydelse för samhället  

Litteraturöversiktens resultat påvisar att patienter har flertal olika upplevelser efter ett 

hjärtstopp. Utifrån resultatet redogörs patientens subjektiva upplevelser där även patienters 

önskan om en bättre uppföljning eftertraktas. Denna litteraturöversikt kan skapa en större 

förståelse för sjuksköterskan vad patienter efter ett hjärtstopp har för omvårdnadsbehov av 

hälso- och sjukvården. Patientens synvinkel främjas i litteraturöversikten och bidrar till kunskap 

för sjuksköterskan att kunna arbeta med ett personcentrerat förhållningssätt.  

 

Slutsats 

I litteraturöversikten framgår det att patienter som har överlevt ett hjärtstopp upplever flertal 

förändringar i livet. Aspekter såsom nedsatt kognitiv förmåga, psykisk ohälsa samt tankar om 

det existentiella och att återfå sitt liv var mest uttalat av patienterna. I de flesta fall hade dessa 

upplevelser en negativ påverkan på patienternas livskvalité. Många av patienterna upplevde att 

eftervården var bristfällig och ett stort behov av hälso- och sjukvårdpersonal uttrycktes. 

 

Förslag till vidare forskning 

I litteraturöversiktens resultat framgår det att patienter har ett stort behov av både psykisk och 

fysisk omvårdnad i eftervården som i många fall inte fulländas. Därmed ses ett intresse i att 

kvalitativa studier med djupgående intervjuer genomförs för att skapa en förståelse för vilken 

typ av eftervård som eftertraktas ur patienternas perspektiv. Genom detta kan patienter som 

känner sig osäkra och har behov av stöd från hälso- och sjukvården fångas upp.   
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Tabell 2, Artikelmatris 

Syftet är att beskriva patienters upplevelser av livskvalité efter att ha överlevt ett hjärtstopp. 

 
Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Bremer, A., 
Dahlberg, K., 
& Sandman, 
L. 
 
2009 
 
Sverige 
 

To Survive Out-
of-Hospital 
Cardiac Arrest: A 
Search for 
Meaning and 
Coherence 
 

The purpose of the 
article is to describe 
experiences from 
patients who have 
survived a cardiac 
arrest outside the 
hospital. With focus 
on the patients' well-
being. 

Detta är en kvalitativ och 
beskrivande design som 
involverar intervjuer med 
deltagarna.  
 

n= 9 
patienter, 8 
män och 1 
kvinna 
mellan 44 
och 70 år. 

Hjärtstopp framkommer som plötsligt och 
förvirrande med tillkommande minnesluckor 
som bidrar till förlust av sammanhang. 
Överlevnaden medför en existentiell 
osäkerhet, där blandade känslor som 
sårbarhet och utsatthet uttrycker sig. 
Välbefinnande existerar genom en känsla av 
sammanhang samt en mening med livet. 
Resultatet av studien påvisar att patienters 
behov av känslomässigt stöd av personal vid 
krissituationer är mer än behövligt. 
 

92%, hög 

Brännström, 
M., 
Niederbach, 
C., & Rödin, 
A.-C. 
 
2018 
 
Sverige 
 

Experiences of 
surviving a 
cardiac arrest after 
therapeutic 
hypothermia 
treatment. An 
interview study 
 

The aim is to study 
patients' experiences 
after a cardiac arrest 
with therapeutic 
hypothermia 
treatment. 

Denna studie använde sig 
av en kvalitativ design, 
där data samlades in via 
intervjuer som 
analyserades av en 
kvalitativ 
innehållsanalys.   
 

n= 7 
patienter, 6 
män och 1 
kvinna. 

Resultatet visade 3 huvudteman med 6 
underrubriker.  
De tre framstående temana är: 
- Att hantera problem med dödligheten - -- 
Att leva ett förändrat liv  
- Att vara säker med vård och 
familjemedlemmar 

92 %, hög 
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Författare  
År 
Land 

Titel Syfte Design 
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Buanes, E. A., 
Gramstad, A., 
Søvig, K. K., 
Hufthammer, K. O., 
Flaatten, H., Husby, 
T., Langørgen, J., & 
Heltne, J.-K. 
 
2015 
 
Norge 

Cognitive 
function and 
health-related 
quality of life 
four years after 
cardiac arrest 

The purpose of the 
study was to 
investigate health-
related quality of 
life and cognitive 
function four years 
after cardiac arrest. 

Kvantitativ design 
innehållande frågeformulär 
för ångest och depression samt 
hälsorelaterad livskvalité. 
Formulären postades till alla 
tänkbara deltagare. Deltagare 
som svarade på formulären 
kontaktades via telefon för att 
planera ett kognitivt test. 

n=30, 24 
män och 6 
kvinnor 

Studiens resultat påvisar att deltagarnas 
livskvalité bedömdes vara minskad. 29 % 
av deltagarna hade nedsatt kognitiv 
förmåga med främst ett nedsatt 
korttidsminne. Den kognitiva förmågan 
kan jämföras med ett tidigt skede av 
Alzheimers.  

86 %, hög 

Deasy, C., Bray, J., 
Smith, K., Harriss, 
L., Bernard, S., & 
Cameron, P. 
 
2013 
 
Australien 

Functional 
outcomes and 
quality of life of 
young adults 
who survive out-
of-hospital 
cardiac arrest 

The aim of the study 
was to investigate 
the functional 
impact and quality 
of life of young 
adult survivors after 
cardiac arrest out-of-
hospital. 

Kvantitativ studie innehållande 
frågeformulär för gradering av 
livskvalité. Bedömning av 
funktionell påverkan 
fastställdes på sjukhuset vid 
utskrivning.  
 
 
 

 n= 106, 78 
män och 28 
kvinnor.  

Uppföljning skedde 5 år efter hjärtstoppet, 
vilket inkluderade 53% av deltagarna. 
Denna uppföljning involverade 
bedömning av flertalet faktorer som 
påverkar patienternas livskvalité. Det 
visade sig att en tredjedel av deltagarna 
hade problem med vanliga aktiviteter i 
vardagen efter hjärtstoppet. 11% visades 
ha svår funktionell påverkan och 61 % av 
deltagarna bedömdes ha måttlig eller svår 
ångest.  

86%, hög 
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Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Design 
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Forslund, A.-S., 
Jansson, J.-H., 
Lundblad, D., & 
Söderberg, S. 
 
2017 
 
Sverige 

A second chance at 
life: people’s lived 
experiences of 
surviving out-of-
hospital cardiac 
arrest 

The aim of the 
study was to 
describe 
experiences and 
changes in life 
the first year 
after surviving 
cardiac arrest 
out-of-hospital. 

En kvalitativ design 
har använts. 
Människor som 
överlevt hjärtstopp 
utanför sjukhus från 
norra Sverige 
intervjuades 6-12 
månader efter 
händelsen. 

n= 11 
patienter, 
2 kvinnor 
och 9 
män. 

Studien resulterade i två huvudteman:  
1. strävan efter att hitta sig själv igen. 
2. Känslan av en andra chans i livet.  
Med 6 underrubriker: 
  - Kroppsliga begränsningar, 
 - Fortsätta leva det vanliga livet. 
 -  Tacksamhet för hjälpen vid 
hjärtstoppet.                                                  
 -  Känna säkerhet med ens kropp igen. 
 - Lära sig känna ens nya jag.  
 - Sökande efter betydelse av en framtid. 
 

92 %, hög 

Forslund, A.-S., 
Zingmark, K., 
Jansson, J.-H., 
Lundblad, D., & 
Söderberg, S. 
 
2014 
 
Sverige 

Meanings of  
People's Lived  
Experiences of  
Surviving an Out-
of-Hospital  
Cardiac Arrest, 
1 Month After  
the Event. 
 

The purpose was 
to describe 
people's 
experiences 
after surviving a 
cardiac arrest 
out-of-hospital 
with myocardial 
infarction (MI) 
as the 
underlying 
cause, 1 month 
after the 
incident. 

En kvalitativ studie 
där intervjuer har 
används som metod.   

n= 11, 9 
män och 2 
kvinnor 

2 huvudteman hittades: 
1. Att återvända till livet  
2. Omvärdering av livet  
Samt fem subteman: 
 
(1a) Vaknar upp och saknar hela bilden  
(1b) Det inte var dags att dö  
 
(2a) Söker förklaringar och undrar varför 
(2b) Känner sig tvetydig i relationer 
(2c) Undrar om livet någonsin kommer bli 
detsamma. 

92 %, hög 
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Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Design 
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Ketilsdottir, A., 
Albertsdottir, H. 
R., Akadottir, S. 
H., 
Gunnarsdottir, 
T. J., & 
Jonsdottir, H 
 
2014 
 
Island 

The experience of 
sudden cardiac 
arrest: Becoming 
reawakened to life 

The purpose was 
to describe 
experiences of 
survivors after 
sudden cardiac 
arrest for further 
knowledge of 
these patients' 
needs. 

Kvalitativ design där 
data har samlat in via 
intervjuer med 
deltagarna.  

n= 7 män  Deltagarnas erfarenheter resulterade i 4 huvudteman: 
- Känsla av osäkerhet och behov av             stöd. 
- Strävan efter att återgå till sitt tidigare liv. 
- Emotionella svårigheter.  
- Acceptera symptomen. 
- Ny syn på livet. 

92 %, hög 
 
 

Klemenc-Ketis, 
Z. 
 
2013 
 
Slovenien 
 

Life Changes in 
Patients After Out-
of-Hospital Cardiac 
Arrest: The Effect 
of Near-Death 
Experiences 
 

The aim of the 
study was to 
find out the 
correlation 
between near-
death 
experiences and 
life changes 6 
months after 
cardiac arrest 
out-of-hospital. 

Kvantitativ 
observationsstudie 
som innefattade 
frågeformulär för att 
bedöma nära döden 
upplevelser samt livs 
förändringar. 

n=37 
patienter, 
29 män 
och 8 
kvinnor 

Nära-döden upplevelser inrapporterats av 7 (18,9%) 
patienter. Deltagarna som uttryckte nära döden 
upplevelser påtalade livsförändringar såsom 
toleransen för andra och självinsikt. De fann en större 
uppskattning av natur, större innebörd av sitt liv, 
samt funderingar om social rättvisa. Det har påvisas 
att nära döden upplevelser kan förändra patienters 
relation till livet och även döden, vilket 
påverkar livskvaliteten hos patienter som överlevt ett 
hjärtstopp. 
 

84 %, hög 
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Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Design 
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Kowalik, R., 
Szczerba, E., 
Kołtowski, L., 
Grabowski, M., 
Chojnacka, K., 
Golecki, W., 
Hołubek, A., & 
Opolski, G. 
 
2014 
 
Polen 

Cardiac arrest 
survivors treated 
with or without 
mild therapeutic 
hypothermia: 
performance status 
and quality of life 
assessment 

The purpose was to 
investigate the neurological 
and psychological 
condition of survivors after 
experiencing cardiac arrest. 
And compare the  
neurological outcome 
depending on whether the 
patients have been treated 
with or without therapeutic 
hypothermia. 

Denna kvantitativa studie har 
samlat in data via 
frågeformulär för att bedöma 
deltagarnas hälsa, funktionell 
förmåga och livskvalité.  

 n= 31, 22 
män och 9 
kvinnor.  

Denna studies huvudfynd visar 
påverkan på patienterna såsom 
fysiska hinder, emotionell 
inverkan samt svårigheter med 
aktiviteter i vardagen. De 
deltagare som behandlats med 
hypotermi visade mindre fysiska 
svårigheter och emotionell 
inverkan än de patienter som ej 
blivit behandlad med hypotermi. 
De som ej fått behandlingen 
påvisades ha svårt att få ihop det 
vardagliga livet.  
 
 
 

86%, hög 
 
 

Lim, C., 
Verfaellie, M., 
Schnyer, D., 
Lafleche, G., & 
Alexander, M. P 
 
2014 
 
USA 

Recovery, long-
term cognitive 
outcome and 
quality of life 
following out-of-
hospital cardiac 
arrest 

The aim of the study is to 
investigate long-term 
recovery and quality of life 
in patients who have 
suffered a cardiac arrest. 

Kvantitativ design där 
deltagarna genomgick 
kognitiva test, 
funktionsbedömningar samt 
utvärdering av livskvalité 3- 
12 månader efter 
hjärtstoppet.  
 

n=25, 21 
män och 4 
kvinnor. 
 
 

Studiens resultat visade att 
deltagarna hade tydliga kognitiva 
försämringar, främst nedsatt 
minne. Det framgick även att 
deltagarna hade en påverkan på 
hälsan samt en lägre livskvalitet 
efter hjärtstoppet.  
 

79 %, medel 
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Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Design 
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Moulaert, V., van 
Heugten, C., 
Gorgels, T., Wade, 
D., & Verbunt, J. 
 
2017 
 
Nederländerna 

Long-term 
Outcome After 
Survival of a 
Cardiac Arrest: A 
Prospective 
Longitudinal 
Cohort Study 

The purpose of the 
study was to study 
patients' recovery and 
outcome one year after 
cardiac arrest. 

Kvantitativ studie med 
uppföljningar under 1 år (2 
veckor, 3 månader, 12 
månader). Bedömningar av 
hjärtfunktion, kognition, 
kognitivt utfall, ångest, 
depression, trötthet, aktivitet, 
deltagande, livskvalité samt 
tillbakagång till arbete utfördes. 
 

 n= 141, 
119 män 
och 22 
kvinnor. 

Studien påvisade flertalet faktorer 
som påverkar patienterna. 14 % 
av deltagarna hade kognitiva 
problem. 15 % upplevde ångest 
och depression. 28 % hade 
posttraumatiska stressproblem 
(PTSD) och 52 % led av svår 
utmattning efter hjärtstoppet.  
 

93%, hög 
 
 

Moulaert, V., 
Wachelder, E., 
Verbunt, J., Wade, 
D., & van 
Heugten, C. 
 
2010 
 
Nederländerna 

Determinants of 
quality of life in 
survivors of cardiac 
arrest 

The aim of the study 
was to investigate 
factors that can be 
related to the quality 
of life after 
experiencing cardiac 
arrest that caused 
hypoxia. 

Kvantitativ design innehållande 
enkäter som deltagarna fick 
fylla i. 
Potentiella faktorer som kunna 
kopplas till deltagarnas 
livskvalité var depression, 
ångest, kognitiva åkommor, 
PTSD, utmattning, deltagande i 
samhället samt daglig funktion.  

n=63, 54 
män och 9 
kvinnor. 

Studien påvisade att deltagarnas 
livskvalité efter hjärtstoppet 
kunde relateras till ångest, 
depression, kognitiva åkommor, 
utmattning, , PTSD samt 
svårigheter med funktion i det 
dagliga livet.  

83 %, hög 
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Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Design 
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Palacios-Ceña, 
D., Losa-Iglesias, 
M-E., 
Salvadores-
Fuentes, P.,& 
Fernández-de-las-
Peñas, C. 
 
2011 
 
Spanien 

Sudden cardiac 
death: the 
perspectives of 
Spanish survivors 

The purpose was to 
investigate people's life 
experiences after 
suffering sudden cardiac 
arrest. 

Studien har en kvalitativ 
design där data 
samlades in genom 
intervjuer med 
deltagarna, antingen 
digitalt eller skriftligt.  
 

n=9, 5 
män och 4 
kvinnor.  

Fyra huvudteman hittades hos 
deltagarna: 
Acceptera och möta rädslan. 
Sökande efter mening  
Känslan av att döden är nära 
Ensamhet 
 

80 %, hög 
 
 

Tiainen, M., 
Poutiainen, E., 
Oksanen, T., 
Kaukonen, K-M., 
Pettilä, V., 
Skrifvars, M., 
Varpula, T., & 
Castrén, M. 
 
2015 
 
Finland 

Functional outcome, 
cognition and quality 
of life after out-of-
hospital cardiac arrest 
and therapeutic 
hypothermia: data 
from a randomized 
controlled trial 

The aim of the study was 
to investigate patients' 
functional neurologic 
and cognitive effects and 
health-related quality of 
life after cardiac arrest 
due to ventricular 
fibrillation treated with 
therapeutic hypothermia. 

Kvantitativ design där 
ett frågeformulär 
användes för att bedöma 
livskvalité, deltagarna 
fick även genomgå 
neurologiska 
undersökningar 6 
månader efter 
hjärtstoppet. 
 

 n=57, 44 
män och 
13 
kvinnor. 

Livskvalitén hos deltagarna var 
likvärdig med befolkning med samma 
kön och ålder. 41 deltagare genomgick 
den neurologiska undersökningen. 91% 
av deltagarna hade inga funktionella 
svårigheter, 95% var fortfarande bosatt 
i samma bostad som tidigare. 
Neurologisk påverkan visade sig vara 
ytterst liten. Nedsatt kognitiv förmåga 
visades hos 49%, mild till måttlig 
påverkan hos 34% och svår kognitiv 
påverkan hos (17%). 

79%, medel 
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Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Design 
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Viktorisson, A., 
Sunnerhagen, K., 
Pöder, U., Herlitz, 
J., & Axelsson, Å. 
 
2018 
 
Sverige 

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

The aim was to investigate 
well-being of survivors 
who suffered cardiac 
arrest without any 
impaired neurological 
function, 3 months after 
the event. 

Kvantitativ design, 
frågeformulär för 
bedömning av ångest, 
depression, PTSD samt 
livskvalité skickades till 
deltagarna 3 månader efter 
hjärtstoppet.  
 

n=94, 74 
män och 20 
kvinnor.  

Resultatet påvisade att 50% av 
deltagarna upplevde mindre 
välbefinnande efter 
hjärtstoppet. Konsekvenser 
som påverkad hälsa, ångest 
och PTSD visades främst hos 
kvinnor. 
 
 
 

93%, hög 
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Bilaga 1 
Granskningsmall för kvalitativa studier 

 Fråga Ja Nej 
1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   
15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter?   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
Maxpoäng: 25 
Erhållen poäng:  
Kvalitet:  låg medel hög 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg 

& Wengström (2008). 
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Bilaga 2 
Granskningsmall för kvantitativa studier 

 Fråga Ja Nej 
1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   
26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet?   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter?   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    
Maxpoäng: 29 
Erhållen poäng:  
Kvalitet:  låg medel hög 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg 
& Wengström (2008). 
 


