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Abstrakt 

Bakgrund: Antal personer som överlevt ett hjärtstopp har ökat de senaste decennierna vilket 
associeras med tidigt insatt HLR av bystanders och kort tid till defibrillation. Den vanligaste 
orsaken till hjärtstopp är bakomliggande hjärt- och kärlsjukdomar. Återhämtningen 
rapporteras som god. Syfte: Att belysa det dagliga livet hos personer som överlevt ett 
hjärtstopp. Metod: Arbetes utfördes i form av en litteraturöversikt. 12 vetenskapliga artiklar 
har inkluderats, sex stycken av kvalitativ design, fem av kvantitativ design och en av mixad 
metod. Resultat: Få personer drabbades av funktionsnedsättningar till följd av cerebral 
påverkan. Alla studier påvisade någon form av fysiska och/eller psykiska svårigheter som 
påverkade det dagliga livet i olika stor utsträckning. Diskussion: Kvantitativa och 
kvalitativa studier uppmärksammade olika synvinklar. Ett personcentrerat synsätt behövdes 
tas i beaktning för att uppmärksamma vilka faktorer som upplevdes som ett hot mot 
välbefinnandet. Ett behov av emotionellt stöd uttrycktes.  Slutsats: Varje individuellt 
upplevd komplikation efter ett hjärtstopp måste tas i beaktning. Sjuksköterskan får inte bli 
förblindad av kvantitativa studier som rapporterar positiva siffror angående återhämtning 
och välbefinnande. Ett personcentrerat synsätt måste implementeras hos varje patient. Fler 
intervjustudier med dessa patienter kan ge grund för en standardiserad eftervård för dessa 
patienter.  

Nyckelord: det dagliga livet, hjärtstopp, komplikationer, patientens perspektiv, 
personcentrerad vård, överlevare  
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Introduktion 

Personer som överlever ett hjärtstopp har under de senaste decennierna ökat och 

återhämtningen rapporteras som god. Detta beror på att fler privatpersoner startar hjärt- och 

lungräddning (HLR) när de bevittnar ett hjärtstopp, samt att tiden till defibrillering av hjärtat 

har minskat. Kvantitativa självskattningsformulär som mäter hälsorelaterad livskvalitet och 

välbefinnande rapporterar ett gott välbefinnande bland dessa patienter. Med endast 

kvantitativ forskning blir deltagaren bara en i statistiken. Denna litteraturöversikt syftar till 

att belysa hur det dagliga livet eventuellt kan påverkas efter att ha överlevt ett hjärtstopp ur 

en annan synvinkel.  

 

Bakgrund 

Prevalens hjärtstopp 

År 2017 registrerades ca 8000 plötsliga hjärtstopp i Sverige som skett på och utanför sjukhus. 

Av dessa överlevde ca 1400 personer.  Det är inte bara personer med hjärt- och 

kärlsjukdomar som drabbas (Svenska Hjärt- lungräddningsregistret, 2017). Andra 

patientgrupper kan också drabbas till exempel i samband med ett drunkningstillbud, ett 

trauma, en astmaattack, överdos av droger eller plötslig spädbarnsdöd är andra orsaker till 

plötsligt hjärtstopp (www.hlr.nu; Hollenberg, Svensson & Rosenqvist, 2013; Svenska Hjärt- 

lungräddningsregistret, 2017). Kända kranskärlssjukdomar som leder till en hjärtinfarkt är 

den vanligaste orsaken till plötsligt hjärtstopp (Strand, 2017).  

 

Hjärt- och lungräddning 

Det som händer vid ett hjärtstopp är att hjärtat drabbas av ett elektriskt kaos, ett 

ventrikelflimmer (VF) eller ventrikeltakykardi (VT) (Spearpoint, 2008). En mindre vanlig 

orsak till plötsligt hjärtstopp är att hjärtat slår extremt långsamt, medicinsk benämnt 

bradykardi. Orsaken till bradykardi är förändringar i hjärtats retledningssystem (Strand, 
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2017). VT, VF eller extrem bradykardi medför att hjärtats pumpförmåga upphävs och 

kroppens vävnader kan inte tillgodoses med syrerikt blod. Inom några sekunder blir den 

drabbade medvetslös till följd av att hjärnan drabbas av syrebrist (Spearpoint, 2008; Strand, 

2017). VF och VT är de enda rytmer som med hjälp av en defibrillator (strömstöt) kan få 

hjärtat tillbaka till normal rytm. HLR syftar till att upprätthålla VF eller VT i hjärtat samt 

cirkulationen i kroppen (Perkins et al., 2015).  

 

Om HLR inte startas i tidigt skede övergår hjärtat i asystoli eller pulslösaktivitet (PEA). 

Dessa går inte att defibrillera (Holmberg, Holmberg & Herlitz, 1999). När ett hjärtstopp 

inträffar måste HLR därför startas så snabbt som möjligt, i annat fall leder ett hjärtstopp till 

döden. HLR utförs genom att varva hjärtkompressioner med inblåsningar fram tills en 

hjärtstartare kopplas till patienten och en defibrillerbar rytm har analyserats. Vid en 

defibrillerbar rytm utlöses en strömstöt som syftar till att få hjärtat att återgå till normal 

rytm, sinusrytm (Spearpoint, 2008; Strand, 2017). 

 

Mellan 1992-2005 har antalet privatpersoner som utför HLR nästan fördubblats vilket ökar 

chansen till överlevnad. Överlevnaden bland patienter är störst där hjärtstoppet skett på en 

offentlig plats, när ambulansen haft en kort inställelsetid, där HLR startats av en 

privatperson och där patienten hittas med en defibrillerbar rytm i initialskedet (Andrew, 

Mercier, Nehme, Bernard & Smith, 2018; Herlitz et al., 2004; Memar et al., 2018; Nordberg, 

Hollenberg, Herlitz, Rosenqvist, & Svensson, 2009). Även god återhämtning efter ett 

hjärtstopp är associerat med dessa faktorer, dock är stigande ålder kopplat till sämre 

återhämtning (Andrew et al. 2018; Nielsen et al. 2009).  

 

Tiden efter ett hjärtstopp 

Statistik från Sverige visar att 52% (n=4904) av dem som överlever ett hjärtstopp fram till 

sjukhusinskrivelsen dör inom de efterföljande 30 dagarna (Strömsöe et al. 2014). De insatser 

som utförs innan ankomsten till sjukhus och de som utförs i det akuta skedet på sjukhuset 

ingår i “kedjan som räddar liv”. För att överlevnaden under sjukhusvistelsen och 



3 
 

återhämtningen ska bli så god som möjligt är den efterföljande vården minst lika viktig 

(Hollenberg et al. 2013). 

 

Direkt efter återupplivning kommer en kritisk fas då det är vanligt att återigen drabbas av ett 

hjärtstopp. Målet under denna fas är att patienten ska bli cirkulatoriskt stabil. Omedelbar 

eftervård innefattar bedömning av patientens andning, cirkulation, medvetandegrad och 

blodprover. De patienter som förblir medvetslösa efter en återupplivning och inte kan andas 

själva kräver intensivvård. Rekommendationerna för dessa patienter är terapeutisk 

hypotermi vilket innebär att minska kärntemperaturen snabbt till mellan 32-34 ° C. Detta har 

visat sig ha positiva effekter på cerebral återhämtning (Spearpoint, 2008).  

 

I eftervården på sjukhuset är det viktigt att hitta orsaken till hjärtstoppet för att kunna sätta 

in ändamålsenlig behandling och förhindra att ett nytt hjärtstopp sker. Detta görs med hjälp 

av elektrokardiografi (EKG), ultraljud på hjärtat och kranskärlsröntgen. Behandling sätts in 

beroende på vad undersökningarna visar. Ballongvidgning, implanterad pacemaker, bypass 

operation eller enbart medicinering är vanliga behandlingsmetoder efter ett hjärtstopp 

(Strand, 2017).  

 

Patienter som lider av högt blodtryck, diabetes, hjärtsjukdom, njursvikt, astma, kronisk 

obstruktiv lungsjukdom eller hjärtarytmier har ökad risk att drabbas av ett andra hjärtstopp. 

Närmare 6% (n=3581) av de som överlever ett första hjärtstopp, av medicinsk orsak, drabbas 

av ett andra hjärtstopp inom fem år (Nehme, Andrew, Nair, Bernard & Smith, 2017). Su et al. 

(2017) rapporterar att 15% (n=1346) av de som överlever ett hjärtstopp drabbas av hjärtsvikt. 

I 57% av fallen (n=202) uppstår hjärtsvikten redan under de första sex månaderna. 

 

I initialskedet kan personer som vaknar upp ur koma efter ett hjärtstopp te sig som att de har 

en allvarlig funktionsnedsättning för att sedan successivt förbättras. De allra flesta patienter 

lever vidare utan bestående men eller skador. Studier som avser att mäta livskvalitet hos 

dessa patienter visar att de flesta patienter skattar sin livskvalitet lika högt innan som efter 

hjärtstoppet. Dock har det dagliga livet förändrats på ett påtagligt sätt (Strand, 2017).  
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Det dagliga livet 

Dagligt liv och funktionellt hälsotillstånd hör ihop med varandra. Den funktionella 

förmågan inverkar på personens och/eller familjens möjlighet att leva sitt dagliga liv. Dessa 

två aspekter är ömsesidigt beroende av varandra och kan därför beskrivas som en balansvåg. 

Individens livskvalitet avgörs av hur tillfredsställande eller effektiv balansen är mellan det 

dagliga livets krav och de inre och yttre resurser som finns tillgängliga för att kunna 

tillgodose dessa (Carnevali, 1996 s.22-23). Det dagliga livet i denna litteraturöversikt speglar 

människans liv och alla dess tänkbara aspekter såsom aktiviteter i det dagliga livet, 

välbefinnande, relationer och yrkeslivet. Aktiviteter i det dagliga livet (ADL), är enligt 

Socialstyrelsen (2008) ett instrument som används för att bedöma en persons 

funktionsförmåga och behov av hjälp med olika aktiviteter.  

Personcentrerad vård / teoretisk anknytning 

Personcentrerad vård innebär att anpassa vården utifrån vem personen är, deras kontext, 

deras historia, deras familj och anhöriga, deras individuella styrkor och svagheter. 

Patienterna ses inte som passiva under medicinska interventioner utan skall utgöra en aktiv 

del i både vården och i beslutsprocessen. Patienterna definieras som personer och inte en 

sjukdom. Det viktigt att beakta deras rättigheter och framtidsplaner. Detta ligger till grund 

för en god och förbättrad samarbetsförmåga mellan vårdgivare och patient, vilket genererar 

ett bättre hälsoutfall och en högre patientnöjdhet (Ekman et al., 2011). Enligt Eldh, Ehnfors 

och Ekman (2004) definierar patienterna själva den deltagande rollen i sin vård som att 

känna självsäkerhet till sig själva och vårdgivarna, att förstå konsekvenser och behandlingar 

av sin sjukdom samt söka och upprätthålla kontroll. Eldh, Ehnfors och Ekman (2006) menar 

att patienterna upplever delaktighet om de får ta ansvar för sin vård och blir tilldelad den 

information som de saknar, samt blir behandlade som en individ.  

 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans ansvar i den kritiska eftervårdsfasen av hjärtstoppspatienter är att kontroller 

såsom andning, cirkulation, medvetandegrad och blodprover utförs korrekt. Sjuksköterskor 
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har även en viktig roll genom att utföra korrekt dokumentation av återupplivningsförsöket. 

En annan viktig omvårdnadsroll är samverkan mellan sjukhus, patient och familj. 

Sjuksköterskan är viktig när patienten behöver hjälp med att förstå vad som inträffat och 

dess eventuella framtida konsekvenser. Ett hjärtstopp är även dramatiskt för 

familjemedlemmar och även här är sjuksköterskan viktig då det gäller att hjälpa dem att 

acceptera och bearbeta händelsen. Sjuksköterskan har kunskapen om lämplig vård och stöd 

till dessa patienter (Spearpoint, 2008).  

 

Sjuksköterskans roll inom personcentrerad vård enligt Svensk Sjuksköterskeförening (SSF): 

Legitimerad sjuksköterska ansvarar för den omvårdnad som genomförs i partnerskap 
med patient och närstående så att värdighet och integritet bevaras. Personcentrerad 
vård kännetecknas av att patient och närstående blir sedda och förstådda som unika 
personer med individuella behov, resurser, värderingar och förväntningar. 
Vårdmötet utgår från patientens berättelser och karaktäriseras av en ömsesidig 
öppenhet för varandras kunskap där vården utformas och dokumenteras i 
partnerskap (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017, s.7). 
 

Kim (2000) menar att det är genom att använda detta synsätt, snarare än att inrikta sig mot 

patientens tillstånd, som sjuksköterskans roll kan särskiljas från andra professioner och 

klargör hennes roll inom hälso- och sjukvården. 

 

Problemformulering 

Fler människor överlever ett hjärtstopp idag än för 20 år sedan. Återhämtningen efter ett 

hjärtstopp visar god statistik och få drabbas av bestående hjärnskador. Mycket kvantitativ 

forskning finns inom området. Skalor som mäter hälsorelaterad livskvalitet enligt SF-36 och 

EQ-5D (se bilaga 1 för beskrivning av skalorna) visar en bild över att patienter som överlevt ett 

hjärtstopp överlag mår bra och rankar sin nuvarande hälsostatus som god. Bra siffror 

representerande överlevnad och återhämtning gör att den minoritet som drabbas värst 

förbises, samt att de patienter som lever med bestående men glöms bort. Denna 

litteraturöversikt förväntas bidra med ny kunskap i form av en djupare förståelse för den 

enskilda individens påverkan på det dagliga livet efter ett hjärtstopp. Denna förståelse syftar 

till att hjälpa sjuksköterskan i hennes framtida arbete med dessa patienter.  
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Syfte 
Syftet var att belysa om det dagliga livet påverkas hos personer som överlevt ett hjärtstopp  

 

Metod 

Design 

Denna uppsats är en litteraturöversikt vilket innebär att skapa en översikt av kunskapsläget 

inom ett specifikt område, vilket i detta fall skall vara omvårdnadsrelaterat eller ett problem 

inom sjuksköterskans verksamhets- eller kompetensområde. Därefter studeras redan 

befintlig forskning inom området. Resultatet i litteraturöversikten speglar sedan en 

sammanställning av redan existerande forskning (Friberg, 2012, s. 133).  

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Valda studier i denna litteraturöversikt skulle belysa det dagliga livet hos patienter efter ett 

hjärtstopp. Valda artiklar skulle vara publicerade år 2008 och framåt. Inklusionskriterier för 

valda artiklar var att de skulle bedömas ha medelhög till hög kvalitet efter granskning, vara 

skrivna på engelska eller svenska samt vara peer-reviewed originalartiklar. Studier där 

hjärtstoppet orsakats av yttre påverkan har exkluderats, till exempel överdos, trauma, 

drunkningsolycka etc. Fallstudier samt studier med deltagare under 18 år har även dem 

exkluderas. 

 

Litteratursökning 

Alla inkluderade artiklar är hämtade från vårddatabasen Cinahl. Cinahl subject headings 

(CH) har använts i största möjliga mån med fritextord som stöd när ingen CH fanns att tillgå 

det uttänka sökordet. “Heart arrest” med explode har varit kärnan i alla sökningar som har 

kombinerats med andra möjliga söktermer. Dessa tillsammans med “Life experiences”, “quality 

of life”, “life change events” är exempel på sökord som använts i olika konstellationer. “Survivors” 
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och “survivals” som Cinahl-headings har använts för att definiera att det är överlevare det ska 

handla om. Den booleska termen ”OR” har använts för att bredda sökningarna och ”AND” 

har använts för att begränsa sökningarna.  

 

 Fritextsökningar som använts är “patient experiences”. En överblick av sökningar återses i 

bilaga 2. Avgränsningar som har använts är engelska och svenska, 2008-2019 och peer 

reviewed.  Sökningarna fortsatte tills samma artiklar återkommit flera gånger och därigenom 

att datamättnad uppstått. I slutet av sökprocessen har review-artiklars referenslistor 

granskats för att stämma av att den största delen av valt område sökts igenom. Genom detta 

hittades ytterligare en artikel som inte funnits i resultatlistorna i sökningarna. Sökprocessen 

har noggrant dokumenterats steg för steg, även med sökningarna som inte genererat några 

inkluderade artiklar. För beskrivning av använda CH’s betydelse, se bilaga 3. 

 

Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning 

Urvalet har börjat med att alla titlar i resultatlistan har lästs. Där titlarna svarat för syftet, 

eller kunnat antyda att delar ur artikeln skulle svara mot syftet, har abstraktet lästs igenom.  

Abstraktet har lästs med öppenhet, detta för att enligt Friberg (2012, s. 137) inte låsa sig så att 

bara vissa aspekter syns. Om artikeln fortfarande varit relevant efter detta har artikeln 

sparats i en lista. Relevansbedömningen har i många artiklar gjorts genom att endast läsa 

igenom abstraktet. Här exkluderades direkt artiklar som var skrivna utifrån fel perspektiv, 

eller där abstraktet berättade mer som gjort artikeln orelevant relaterat till inklusions- och 

exklusionskriterierna. När datamättnad i sökningarna uppstått, och abstraktet fortsatt svarat 

mot syftet, återstod 36 artiklar för relevensbedömning. Under relevansbedömningen lästes 

artiklarna igenom i sin helhet och stämts av med syfte samt inklusions- och 

exklusionskriterier. 21 artiklar exkluderades då inget relevant resultat kunde lyftas för detta 

arbetes valda syfte, eller omfattade deltagare som i detta arbete valts att exkluderas. Efter 

relevansbedömningen återstod 15 artiklar som stämde överens med inklusionskriterierna. 

Dessa kvalitetsbedömdes med hjälp av SBUs granskningsmallar: en mall för kvalitativa 

studier och flera olika mallar för kvantitativa studier beroende på vad för studie som 

genomförts (randomiserad, systematisk översikt, observationsstudie etc.). Dessa mallar 
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består av frågor med fyra olika svarsalternativ: Ja, Nej, Oklart och Ej tillämpl. Då de flesta 

frågor uppfyllde svaret “Ja” under kvalitetsgranskningen erhöll studien hög kvalitet. Om 

flertalet frågor besvarades med “oklart” bedömdes studien ha låg kvalitet. Av dessa 15 

artiklar som stämde överens med inklusionskriterierna bedömdes tre artiklar av kvantitativ 

design ha låg kvalitet och exkluderades vilket resulterade i totalt 12 inkluderade artiklar. Av 

dessa är sex stycken av kvalitativ ansats, fem stycken kvantitativa och en av mixad metod. 

En översikt av urvalsprocessen ses i bilaga 2 och en översikt av inkluderade artiklar ses i 

bilaga 3. 

Analys 

Analysprocessen har genomförts med hjälp av Fribergs analysmetod (Friberg, 2012, s.140-

141). Inkluderade artiklar (bilaga 3) har lästs igenom ytterligare två gånger utöver relevans- 

och kvalitetsbedömningen. Första genomläsningen har syftat till att skapa en förståelse för 

hela kontexten och huvudresultatet i artiklarna har diskuterats mellan parterna. Under andra 

genomläsningen har resultatdelar som svarat för valt syfte markerats med 

överstrykningspenna samtidigt som det skrivits ner på en papperslapp med referens. Efter 

att alla 12 artiklars resultat analyserats var relevant resultat nedskrivet på ett 100tal lappar 

där påverkan på det dagliga livet belystes. Med lapparna utlagda på ett bord var det lätt att 

få en överblick och gruppera sådant resultat som handlade om samma sak. Först delades 

lapparna upp i två stora huvudkategorier som kom att benämnas som “hälsa” och 

“emotionellt”. I dessa huvudkategorier fann vi att flera underkategorier kunde skapas, 

beroende på vilket sätt det dagliga livet påverkas. Till exempel under huvudkategorin 

“hälsa” handlade det mycket om oron att drabbas igen. Detta tillsammans med fysisk 

förmåga skapade kategorin “psykiskt och fysiskt”. Under huvudkategorin “emotionellt” 

fann vi att mycket handlade om att sträva efter att återgå till det liv de levt innan 

hjärtstoppet. Detta skapade underkategorin “att återgå till det normala livet eller ett nytt 

liv”. Lapparna har granskats flera gånger med syftet i fokus för att kunna exkludera sådant 

som inte varit relevant för valt syfte. Med två huvudkategorier i fokus skapades fem 

underkategorier som blir rubriker i litteraturöversikten. Dessa kategorier benämns: Hälsa: 

psykiskt och fysiskt, livsstilsförändringar och en livslång sjukdom. Emotionellt: att återgå till 

det normala livet eller ett nytt liv och familjen & relationer (Se figur 1). 
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Figur 1. Översikt av identifierade huvudkategorier och underkategorier. 

Etiska överväganden 

Medvetenhet om att eventuell förförståelse kan finnas och att den måste läggas åt sidan 

under detta vetenskapliga arbete har varit en viktig aspekt. Resultatet ska spegla de fynd 

som hittats och analyserats fram. Det engelska språket är inte modersmålet vilket har gett 

upphov till extra noggrann översättning. Dock går det inte att utesluta att översättningsfel 

eller tolkningsfel kunnat uppstå på grund av detta. Noggrann översättning innebar att om 

det skulle uppstå några oklarheter kring vad de inkluderade artiklarna antydde skulle detta 

ses över extra noga och eventuell översättnings- och/eller tolkningshjälp användas. I 

inkluderade studier av kvalitativ ansats är det av stor vikt att deltagarna varit medvetna om 

att de medverkat i en studie, samt att de givit ett skriftligt godkännande kring detta. I studier 

där deltagarna plockats från ett register är avidentifiering av deltagarna ett kriterium som 

anses viktigt. 

Resultat 
Psykiska och fysiska komplikationer till följd av ett hjärtstopp är vanligt förekommande, 

däremot är det ovanligt att drabbas av omfattande skador på hjärnan. Första tiden 

Hälsa 

Psykiskt 
och fysiskt 

Livsstilsförändringar 

En livslång 
sjukdom 

  

 

Emotionellt 

Familjen och 
relationer 

Att återgå till 
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livet eller ett 
nytt liv 
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domineras av rädsla och ångest, medans komplikationerna till följd av ett hjärtstopp 

förbättrades med tiden. Att överlevt ett hjärtstopp skapar medvetenhet om livets skörhet 

vilket skapade ett nytt perspektiv på livet och viljan att genomföra livsstilsförändringar. Med 

en livslång sjukdom och förändrade kroppsliga förutsättningar upplevdes tillvaron och 

kroppen främmande. Samtidigt fanns viljan och strävan efter att återgå till de liv de hade 

innan de drabbades av ett hjärtstopp. Efter att överlevt ett hjärtstopp blev tiden med familj 

och vänner värdefull, samtidigt som deras närvaro gav känslan av stöd och trygghet. 

Hälsa 

Psykiskt och fysiskt 
Att drabbas av omfattande hjärnskador efter ett hjärtstopp är sällsynt. Av 305 patienter som 

skrevs ut från sjukhus efter ett hjärtstopp var det bara 12 personer som klassificerades ha en 

allvarlig funktionsnedsättning enligt Cerebral Performance Category (CPC) till följd av detta 

(Stiell et al. 2009). För beskrivning av CPC se bilaga 1. Enligt Wallin, Larsson, Rubertsson och 

Kristofferzon (2014) klassificerades 10 av 45 personer med en allvarlig funktionsnedsättning  

vid utskrivning från sjukhuset. En månad efter hade dessa personers återhämtning resulterat 

i att ingen person längre befann sig i CPC 3 eller 4 (ibid.). Dock var fysiska och psykiska 

komplikationer till följd av hjärtstoppet vanligt förekommande (Bremer, Dahlberg & 

Sandman, 2009; Brännström, Niederbach & Rödin 2018; Forslund, Zingmark, Jansson, 

Lundblad, & Söderberg, 2014; Forslund, Jansson, Lundblad, & Söderberg, 2017; Ketilsdottir, 

Albertsdottir, Akadottir, Gunnarsdottir & Jonsdottir, 2014; Moulaert, van Heugten, Gorgels, 

Wade & Verbunt, 2017; Palacios-Ceña, Losa-Iglesias, Salvadores-Fuentes & Fernández-de-

las-Peñas, 2011). 

 

Första tiden efter hjärtstoppet var rädslan över att drabbas av ytterligare ett hjärtstopp 

markant. Deltagarna beskrev att de alltid ville ha folk omkring sig och var tvungna att 

försäkra sig om att mobilen var med om de skulle gå ut själva (Bremer et al., 2009; Forslund 

et al., 2014; Ketilsdottir et al., 2014; Palacios-Ceña et al., 2011). Flera deltagare upplevde svår 

ångest under den första tiden efter hjärtstoppet. Ibland så svår att de varken kunde röra sig 

eller andas. Den största rädslan och ångesten bottnade i att de inte skulle känna igen 

symtomen om det skulle hända igen (Forslund et al., 2014; Forslund et al., 2017; Palacios-
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Ceña et al., 2011). Dock visade en annan studie på att majoriteten (85% n=594) av deltagarna 

inte hade några problem med ångest. De flesta rapporterade även inga symtom på 

depression (87%) enligt HADS (Israelsson et al., 2017). För beskrivning av Hads se bilaga 1. 

Ångesten och rädslan blev dock bättre med tiden (Forslund et al., 2014; Ketilsdottir et al., 

2014).  

 

Andra vanligt förekommande symtom som upplevdes var onormal trötthet (fatigue), smärta 

samt nedsatt kognitiv förmåga (Brännström et al., 2018; Forslund et al., 2014; Forslund et al., 

2017; Ketilsdottir et al., 2014; Moulaert et al., 2017). Den försämrade kognitiva förmågan 

yttrade sig genom nedsatt läsförmåga, försämrat minne och svårigheter att känna igen 

bekanta. Detta påverkade individen negativt och de längtade tillbaka till livet de hade innan. 

Fatiguen och bristen på styrka blev bättre med tiden (Forslund et al., 2014; Forslund et al., 

2017; Ketilsdottir et al., 2014; Moulaert et al., 2017). De kognitiva nedsättningarna 

förbättrades också med tiden. Däremot var dessa symtom som var mest påtagliga även en 

längre tid efter hjärtstoppet (Forslund et al., 2017; Ketilsdottir et al., 2014; Moulaert et al., 

2017). “The greatest impact of this [the arrest] was that it destroyed my memory. I thought I 

had everything under control, but in fact nothing registered in my brain, as if it all went by 

really fast.” (Ketilsdottir et al., 2014, s. 432). Forslund et al. (2017) beskrev svårigheter med 

minnet och att följa med i konversationer. Detta ledde till att deltagarna lättare blev 

irriterade vilket gick ut över familj och vänner.  

 

Fysiska förändringar efter hjärtstoppet medförde en känsla av inte känna sin egen kropp och 

försöka lära sig att leva med nya förutsättningar. Detta skapade sorg och ilska som sedan 

följdes av känslor som begränsning, social isolering och skam (Bremer et al., 2009; Forslund 

et al., 2017). “It [my body] is not quite right; the motor is hacking, the right side limps, and 

then it’s the arm. I put it [my hand] in my pocket. I don’t know, but it’s a little embarrassing, 

when I’m out, people are watching, but perhaps I’m imagining” (Forslund et al., 2017, s. 882). 

 

Enligt Stiell et al. (2009) finns ett samband mellan påverkan på hjärnan och upplevd hälsa 

efter hjärtstoppet. 61,8% (n=267) av dem i CPC 1 rankade sin hälsa som god enligt HUI 

(Health Utilities Index Mark). Av dem som befann sig i ≤ CPC 2 (N=38) rankade ingen sin 
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hälsa som god. För beskrivning av HUI se bilaga 1. Hälsostatus enligt EQ-5D-5L/EQ-5D-3L och 

EQ VAS visar att medianvärdet hos de som överlevt ett hjärtstopp var 0,78 respektive 70 

(n=594). Enligt EQ-5D-5L var smärta den domän där flest upplevde problem ( n=363, 61%, n 

total= 594) och att lite mer än hälften rapporterade problem med ångest och depression 

(n=300, 51%, n total=594 deltagare). Problem med dagliga aktiviteter rapporterades av 48% 

(n=282, n total=594) och  47% (n=279, n total=594) av deltagarna upplevde svårigheter med 

mobilitet (Israelsson et al., 2017). För beskrivning av EQ-5D-5L/EQ-5D-3L och EQ VAS se bilaga 

1. Den hälsorelaterade livskvaliteten förbättrades överlag mellan tre och 12 månader i de 

flesta domäner i SF-36 med signifikant förbättring i fysisk funktion (p <0.001), social funktion 

(p <0.001) och kroppslig smärta (p <0.001). I domänen fysisk funktion förbättrades 

medelvärdet från 70 till 80 inom denna tidsram, i social funktion från 75 till 88 och i 

kroppslig smärta från 73 till 88 (Moulaert et al., 2017). För närmare beskrivning av SF-36 se 

bilaga 1.  

 

Livsstilsförändringar 

Forslund et al. (2017) beskriver att trots tolv månader gått sedan hjärtstoppet var det dagliga 

livet fortfarande påverkat av att ha “varit död” och återvänt. Detta skapade en medvetenhet 

om livets skörhet och ett behov av förändring. Enligt Forslund, Lundblad, Jansson, 

Zingmark & Söderberg (2013) och Forslund et al. (2017) sågs hjärtstoppet som ett 

uppvaknande. Att ha fått möjligheten att fortsätta leva motiverade till hälsorelaterade 

livsstilsförändringar som kunde öka chanserna till ett längre liv. Detta kunde vara att 

prioritera aktiviteter de mådde bra av, som de kände var meningsfulla och som de längtade 

efter att göra.  

 

Att undvika stress blev viktigt då en medvetenhet uppstod kring hur den kunde påverka 

hälsan negativt. För att uppnå mindre stress i vardagen omvärderades de tidigare 

levnadsvanorna och nya prioriteringar gjordes för att kunna leva ett hälsosammare liv med 

mindre stressfaktorer (Forslund et al., 2017; Ketilsdottir et al., 2014). Att göra valet att 

undvika stress så mycket som möjligt blev en positiv förändring “What i don’t have time to 

do today, I can do tomorrow. It doesn't matter if it’s dust in the corner, I’ve live with it, I’ll do 

it when there is time” (Forslund et al., 2013, s. 5).  
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Träning både under sjukhusvistelsen och efteråt var viktigt för att återigen komma i form 

(Brännström et al., 2018). Många försökte hitta ett sätt att motionera på, dock var vissa mer 

begränsade och klarade därför inte av att utföra fysiskt tunga aktiviteter. Dessa personer som 

drabbats av fysiska begränsningar efter ett hjärtstopp var ändå tillfredsställda med att klara 

av en promenad eller simma ibland. Medvetenheten om bra och dålig mat blev en central del 

för många. “Before this event I was eating everything. I didn’t care what I ate; I ate 

everything that was good. Now I think about it.” Dock påtalade flera att livet är till för att 

njutas av och därför unnade de sig lite snacks och snabbmat ibland, trots att de egentligen 

visste att sådan mat inte var bra (Forslund et al., 2013).  

 

En livslång sjukdom 

Ketilsdottir et al. (2014) beskriver att precis efter utskrivningen var det svårt att ta sig an 

saker. Att klara av medicineringen var ungefär vad de var benägna att hantera för tillfället. 

Ett uppföljningssamtal från en sjuksköterska eller få tillhöra en grupp som kunde dela 

liknande erfarenheter var därför något som önskades. Ketilsdottir et al. (2014) och Palacios-

Ceña et al. (2011) beskriver att många upplevde brist på stöd då det var svårt att hitta någon 

att prata med som kunde relatera till vad de upplevt. Att kunna prata med och få guidning 

av hälso- och sjukvårdspersonalen var också en aspekt som var viktig, men upplevdes 

bristfällig. 

 

Att få en pacemaker efter hjärtstoppet sågs initialt som en trygghet, samtidigt som det fanns 

en osäkerhet kring dess funktion. När dessa sedan lästes av på sjukhuset och det framkom 

att pacemakern hade arbetat under senaste tiden, försvann tryggheten den inbringat och det 

blev påtagligt att dödligheten fortfarande existerade. Pacemakern påminde också om ett 

skadat hjärta (Bremer et al., 2009). ”Yes, but you aren't entirely well! Your heart is damaged! 

You, you, you have that handicap.” And that… I’m like that, it’s not much fun then.” 

(Bremer et al., 2009, s.332) 

 



14 
 

Ett hjärtstopp innebar en livslång sjukdom att lära sig att leva med. Efterbehandlingen 

innebar livslång medicinering, vilket ofta gjorde deltagarna trötta. Det upplevdes jobbigt och 

hemskt att behöva vara beroende av läkemedel, speciellt bland dem som inte var vana vid 

att inta tabletter (Forslund et al., 2014). Vissa tyckte att det tagit tid att lära sig hur kroppen 

reagerade på medicineringen och att den påverkade dem negativt. Det var ibland svårt att 

skilja på om symtom som upplevdes var effekten av medicineringen eller biverkningar efter 

hjärtstoppet (Forslund et al., 2017). “I feel side effects. I get short of breath even though I do 

nothing. . .it’s like I’ve been half-eliminated, sometimes I feel nothing, and sometimes I get 

them [the symptoms], and I think they’re from the medications” (Forslund et al. 2017, s.882) 

Emotionellt 

Att återgå till det normala livet eller ett nytt liv 

Efter utskrivning från sjukhuset upplevdes ensamhet och omgivningen kändes främmande 

(Ketilsdottir et al., 2014; Palacios-Ceña et al., 2011). Den svåraste tiden var de första 

månaderna efter hjärtstoppet då känslor som otålighet, osäkerhet och irritation dominerade.  

“This life, which I’m living now, is not a life I want to live. I mean it’s… okay, it’s bearable 

but it’s nothing [cries] which is… fun or… Everything is merely difficult.” (Bremer et al., 

2009, s.332). Dock bleknade dessa känslor med tiden och det normala livet återfick sin form 

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

 

Strategier för att hantera känslor efter hjärtstoppet var att försöka blicka framåt och möta 

hoten mot välmåendet. Vissa bestämde sig för att inte slösa tid på att oroa sig över sådant de 

inte kunde påverka. Andra förberedde aktivt för att döden kunde komma när som helst 

genom att lösa ouppklarade problem som handlade om till exempel ekonomi (Bremer et al., 

2009; Palacios-Ceña et al., 2011) eller att ordna upp det för den andra parten ifall någon i 

paret plötsligt skulle gå bort (Forslund et al., 2014). Att utforska sin förändrade kropp och 

återförenas med den användes också som en strategi för att ta sig framåt (Bremer et al., 

2009). Att försöka se livet från en positiv synvinkel och upprätthålla en positiv attityd kring 

saker samt skratta mycket och ha kul, istället för fokusera på svårigheter och problem blev 

ett viktigt mål att försöka uppfylla efter hjärtstoppet (Forslund et al., 2013).  
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“If we compare what I have now, then I have. then… now it’s completely 

different, you could say I’m living another life. Now I’m living at my own 

pace, you know, and I’m doing whatever I want during the day. I can go there 

if I want… yes, I have more [time] with the family, the grandchildren, all of 

that. So, it’s not even possible to compare! It’s much… more fun to live 

nowadays than before.” (Bremer et al., 2009, s.333) 

 

Oundvikligen värderades livet annorlunda efter ett hjärtstopp (Ketilsdottir et al., 2014), 

vilket fick en del att fundera över den nuvarande arbetssituationen. Vissa blev tvungna att 

förändra sin arbetssituation på grund av nedsatt fysisk förmåga medan andra såg 

hjärtstoppet som en “vändpunkt” och därför en motiverad anledning till att förändra sin 

arbetssituation (Forslund et al., 2013; Forslund et al., 2017). “The nurse said, I hope you 

understand that your life will not be the same. I looked at her and smiled and said, Thank 

God for that. (...)“(Forslund et al., 2013, s.5) 

 

En osäkerhet kring framtiden påverkade det dagliga livet genom förändrad sinnesstämning 

eftersom den största önskan var att återgå till sitt vanliga liv och inte vara begränsade 

(Forslund et al., 2017). Eftersom många blev tvungna att lära sig att lita på sin kropp igen var 

det viktigt att utmana sig själv för att se hur kroppen reagerade och vad den klarade av. När 

kroppen klarade av fysiska utmaningar eller när en läkare konstaterade att hjärtat var i gott 

skick sågs det som ett klartecken till att återgå till det normala livet de levde innan 

hjärtstoppet (Forslund et al. 2017). Fatiguen och ångesten som en del upplevde initialt blev 

bättre med tiden och det resulterade i känslan av att livet sakta återvände (Forslund et al., 

2014). Dock påpekade vissa svårigheter med att återgå till det normala livet. Vetskapen om 

att det är lätt att dö hängde över dem och därför att det var enklare att leva en dag i taget 

(Forslund et al., 2017). 

Familjen och relationer 

Många påpekade vikten av att ha betydelsefulla människor runt omkring sig efter 

hjärtstoppet. Speciellt viktigt var relationen med sin partner, barn, barnbarn, syskon och 
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vänner. Tiden tillsammans med närstående uppskattades och värderades på ett helt annat 

sätt (Forslund et al., 2013; Forslund et al., 2017; Ketilsdottir et al., 2014). För de personer som 

drabbats av fysiska och kognitiva nedsättningarna efter hjärtstoppet medförde detta en 

förändrad familjesituation då övriga familjemedlemmar fick ta ett större ansvar i hemmet. 

Detta skapade känslan av att vara en börda. I enstaka fall uttrycktes önskan om att inte ha 

överlevt (Forslund et al., 2017). “Then they [family members] would not have the 

responsibility for me the rest of my life. Why did I survive only to suffer repeated setbacks?” 

(Forslund et al., 2017, s. 883).  

 

Att kunna återgå till arbetet igen ingav känslan av att inte längre vara en belastning för 

övriga familjemedlemmar (Forslund, 2017). Att återgå till arbetet efter sjukskrivningen var 

också ett viktigt steg i att återfå sitt vanliga liv och de såg glädje i att vara tillbaka på arbetet 

runt kollegor (Forslund et al., 2014; Forslund et al., 2017; Ketilsdottir et al., 2014). Statistiskt 

sett är det många som överlevt ett hjärtstopp och sedan återgått till arbetet. Av 610 

överlevande återvände 76,6% inom en mediantid på fyra månader (Kragholm et al., 2015).  

 

Familjen kunde även fungera som ett stöd i den nya livsstilen med förändrade levnadsvanor. 

Att involvera hela familjen i eftervården skapade en högre motivation där alla hjälptes åt för 

att uppnå målet att äta mer hälsosamt och att motionera (Forslund et al., 2017). Familjen 

fungerade även som en trygghet när rädslan över att symtom från hjärtat skulle komma 

tillbaka var stor. Denna rädsla påverkade även relationen till partnern samt förmågan att 

klara av att ta hand om barnen då det var svårt att våga leva fullt ut (Forslund et al., 2017; 

Palacios-Ceña et al., 2011). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa om det dagliga livet påverkas hos personer 

som överlevt ett hjärtstopp. Resultatet innehåller 12 inkluderade artiklar som alla är hämtade 

från databasen Cinahl. Avgränsningar som använts är peer reviewed, 2008-2019, svenska & engelska. 

Urvalet har varit omfattande med många artiklar som lästs i sin helhet. Urvalsprocessen och 
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relevansbedömningen gjordes uppdelat så den mesta gemensamma tiden lades på de 

artiklar som svarade för syftet. Alla relevanta artiklar har lästs tillsammans och de olika 

delarna i studien har diskuterats mellan parterna med hjälp av SBU’s granskningsmallar.  

 

Alla artiklarna i denna litteraturöversikt är hämtade från databasen Cinahl. Sökningar har 

även gjorts i Pubmed och PsycINFO dock utan nya resultatartiklar. Därför har fokus legat i 

Cinahl. Denna databas har använts med gott självförtroende i hur sökningar skall göras och 

hur subject headings används. Avgränsningen 2008-2019 användes på grund av att detta 

arbete skrevs i början av 2019. Därför kommer denna litteraturöversikt när den läses i 

framtiden ha en avgränsning på 12 år. Denna avgränsning försäkrar att inga nya artiklar 

relevant för arbetet från början av 2019 har uteslutits. 

 

Syftet i denna litteraturöversikt var att belysa om det dagliga livets påverkas efter ett 

hjärtstopp. Det dagliga livet är ett brett ord då de innefattar många aspekter. I databasen 

cinahl finns inte någon cinahl heading som heter “Daily Life”. En egen definition har använts 

på vad som anses innefatta dagligt liv. Definition av det dagliga livet återses i bakgrunden. 

Cinahl headings som “Quality of Life”, “Recovery”, “Coping”, “Life Experiences” och “Life Style” 

har i denna litteraturöversikt fått symbolisera det dagliga livet. Sökorden "Activities of Daily 

living” och "daily life" har använts i sökningar men inte resulterat i några inkluderade 

artiklar. För beskrivning av använda CH’s betydelse, se bilaga 3. 

 

Litteratursökningen som genomförts anses omfattande och övergripande. Sökningarna har 

genererat totalt 1085 träffar, där alla titlar har lästs igenom. 180 abstrakt och 36 artiklar i sin 

helhet har bearbetats. Resultatet som utarbetats från inkluderade artiklar ses som högst 

aktuell med en hög överförbarhet till sjukvården i Sverige med tanke på att 11 av 12 studier 

är utförda i Europa. Litteratursökningen innefattade ingen geografisk avgränsning. Att sex 

artiklar är av kvalitativ design ses som en stor styrka till det valda syftet. I studien med 

mixad metod har den kvantitativa delen ej varit relevant och endast den kvalitativa delen 

använts.  
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Antal inkluderade artiklar i arbetet kan ses som få (12 st). Ett bredare tidsspann hade kanske 

genererat fler artiklar. Dock har förutsättningarna för god återhämtning efter ett hjärtstopp 

förbättrats under det senaste decenniet, med större andel bystander HLR och tidig 

defibrillation. Personcentrerad vård är också något som växt fram under det senaste 

decenniet. 

 

Kvalitetsbedömningen har genomförts med hjälp av SBU’s granskningsmallar. Dessa mallar 

har en bilaga med områden att fundera kring vad gäller syftet, urvalet, datainsamlingen, 

analysen och resultatet. Att komplettera granskningsfrågorna med mallen gjorde att 

artiklarna granskades ur andra synvinklar än vad frågorna syftade till.  

Resultatdiskussion 
Resultatet i denna litteraturöversikt belyser sådant som få, för kännedom, befintliga studier 

för närvarande belyser. Resultat visar på varierande grad av fysiska och psykiska 

nedsättningar som påverkar det dagliga livet i olika stor utsträckning. I de mer djupgående 

intervjuerna har en annan bild framkommit om hur överlevare efter ett hjärtstopp faktiskt 

mår. Efter hjärtstoppet upplevs stor rädsla och otrygghet för att drabbas igen. Önskan finns 

om att prata med andra som varit med om samma sak, samt mer kontakt med sjukvården. 

Strävan efter att återfå kontrollen och det liv man levt innan är en konstant pågående 

process. 

 

Att se statistiken ur en annan synvinkel 

Som nämnt i resultatet rapporterar Stiell et al. (2009) en högre upplevd hälsa enligt HUI vid 

högre CPC-kategori. Av personerna i CPC 1 var det närmare 62% (N=267) som rankade sin 

hälsa som god. Det är sådana kvantitativa studier som gör att statistiken får oss att se positivt 

på komplikationerna efter ett hjärtstopp. Sjuksköterskans uppgift i detta är att se statistiken 

från en annan synvinkel och se till varje individs egna upplevelser. Hen ser att majoriteten 

kategoriseras i CPC 1 och att majoriteten av dessa upplever god hälsa. Men ur en annan 

synvinkel kan ses att det är 9% (n=267) i CPC 1 upplever dålig hälsa enligt HUI med ett 

resultat på under 0.4. I CPC 2 som också ses som god neurologisk funktion var det ingen 
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(n=26) som upplevde sin hälsa som god. I resultatet framkommer att Moulaert et al. (2017) 

rapporterar att den hälsorelaterade livskvaliteten förbättrades i de flesta domäner i SF-36 

mellan 3 till 12 månader. Signifikant förbättring kunde ses i fysisk funktion (p <0.001), social 

funktion (p <0.001) och kroppslig smärta (p <0.001). Vad som inte betonas i resultatet, men 

som kan utläsas från tabellerna, är att svarsvidden (range) i dessa domäner innefattade svar 

från allt mellan 0 och 100.  

 

Vad resultatet belyser är att de flesta patienter upplever någon form av fysiska och/eller 

psykiska svårigheter, vilket påverkar det dagliga livet. Detta betyder inte att personen 

automatiskt upplever dålig livskvalitet, men att de flesta studier inom området kvantitativt 

mäter livskvalitet och välbefinnande, och där rapportera goda siffror i dessa två domäner, 

kan ge fel uppfattning av verkligheten. Fokus hamnar på bra siffror inom överlevnad och 

“good outcomes” vilket gör att de som upplever besvär och de som kategoriseras i CPC 3 

eller lägre glöms bort. Dessa patienter som hamnar i CPC-3 och 4 vet vi inte mycket om då 

det inte finns mycket forskning kring dessa, de blir bara “en pinne i statistiken” i de 

kvantitativa studier som mäter outcomes efter ett hjärtstopp. Detta styrks av Strand (2017) 

som betonar att det är viktigt att finna metoder som tidigt identifierar personer med även 

måttligt nedsatt hjärnfunktion som påverkar det dagliga livet.  

 

Ett personcentrerat synsätt 

I eftervården med patienter som överlevt ett hjärtstopp är det av stor vikt att sjuksköterskan 

tänker ur ett personcentrerat synsätt. Denna litteraturöversikt belyser patientens egna 

levande beskrivning av det dagliga livet efter ett hjärtstopp. Här ses individuella skillnader 

och subjektivt upplevda problem hos dessa personer. I initialskedet visar resultatet allvarliga 

problem med oro och depression. Lilja et al. (2015) belyser att de vanligt förekommande 

symtomen ångest och depression kan ge en kognitiv nedsättning vilken kan vara svårt att 

skilja från en lindrig hjärnskada. Av fem kvalitetsregister som registrerar hjärtstopp och dess 

överlevare är det bara två som följer upp psykiska besvär med HADS, utöver hälsorelaterad 

livskvalitet via EQ-5D eller SF-36. (För beskrivning av skalorna se bilaga 1.) Sjuksköterskans 

huvudsakliga uppgift bör vara att tidigt fånga upp den minoriteten som hamnar utanför den 

goda statistiken, samt vara medveten om att statistiskt mätt god livskvalitet inte är 
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detsamma som ett oförändrat mående efter ett hjärtstopp. För en enskild individ kan det 

vara ett hot mot hela ens existens att inte längre kunna köra bil eller hänga upp gardinerna 

själv. Men i statistiken när de “bara” har dessa besvär efter hjärtstoppet så ses det som god 

livskvalitet. Enligt Kim (2000) är begreppet mänskligt liv baserat på ett ontologiskt 

påstående, där ett mänskligt liv bygger på biologi, personlighet, sammanhang och umgänge. 

Det kan ses som att människans leverne utgör tre dimensioner: lever av sig själv, lever med 

andra och lever i situationer. Dessa dimensioner är inte uppdelade levnadsområden eller 

aspekter av livet. Dessa interagerar och påverkar varandra och gör den unika människan till 

vad hon är. Med denna beskrivning av vad som formar den unika individen påverkar en 

fysisk funktionsnedsättning hela hennes liv, vilket sjuksköterskan bör ha i beaktning för att 

inte bagatellisera ett upplevt problem i någon av deras dimensioner. 

 

Ur kvantitativa studier går inte att utläsa vilka faktorer som är av störst betydelse för god 

hälsa och välbefinnande för den enskilda patienten. Inte heller kvalitativa studier kan berätta 

vad just patienten du har framför dig upplever för hot mot hälsan i det dagliga livet. Därför 

har sjuksköterskan en betydande roll inom eftervården av dessa patienter. Detta kan bli svårt 

att efterfölja då dessa patienter enligt Lilja et al. (2005) ofta följs upp parallellt inom olika 

enheter: kardiologi, neurologi och intensivvård. Önskan finns om ett mer enhetlig modell för 

dessa patienter för att fånga upp alla slags svårigheter, annars riskerar de kognitiva och 

psykiska svårigheterna att gå obemärkt förbi (ibid.). Även Strand (2017) påpekar att 

uppföljning och rehabilitering av dessa patienter är bristfällig. 

 

Emotionellt stöd 

Som tidigare nämnt i resultatet önskade patienterna att få prata med och få guidning av 

sjukvårdspersonalen efter utskrivning från sjukhuset (Ketilsdottir et al. 2014; Palacios-Ceña 

et al. 2011). En fortlöpande telefonuppföljning från en sjuksköterska en gång i veckan den 

första tiden efter utskrivning har visat sig ha god effekt på symtom som ångest och andra 

psykologiska symtom (Dougherty, Lewis, Thompson, Baer och Kim, 2004). Detta har effekt 

både kort- och långsiktigt (Dougherty, Thompson, och Lewis, 2005). 
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Coen och Curry (2016) menar på att en sjuksköterska inom området hjärta har en betydande 

roll i eftervården. Främst handlar det mycket om att utbilda patienten i dess sjukdom samt 

skapa förståelse för vikten av egenvård, god följsamhet av medicinering och att tidigt lära sig 

att känna igen symtom på försämring. För att på bästa sätt uppnå detta bör sjuksköterskan 

arbeta ur ett holistiskt perspektiv. Gelogahi, Aghebati, Mazloum och Mohajer (2018) 

beskriver att arbeta utifrån ett holistiskt perspektiv eller holistisk omvårdnad innebär att 

man ser varje individ som en hel varelse. Att varje människa är en specifik kombination av 

sinne, kropp och ande som är sammankopplade i en helhet och kan inte åtskiljas från 

varandra. Studier visar på positivt resultat då det gäller tillämpning av holistisk omvårdnad 

inom stresshantering, ökad självkänsla, motivation och förtroende bland till exempel 

idrottare och sängliggande patienter i hemmet relaterat till deras egenvård. Likheter kan 

identifieras mellan holistisk omvårdnad och personcentrerad vård. Dock som tidigare nämnt 

beskriver Svensk Sjuksköterskeförening (2017) att personcentrerad vård även sträcker sig 

utanför patientens egen kropp och inkluderar omgivningen i form av närstående. Patient och 

närstående i omgivningen ska bli sedda och förstådda som unika personer med individuella 

behov, resurser, värderingar och förväntningar. Patientens individuella styrkor och 

svagheter skall identifieras.  Personcentrerad vård skall utgå från patientens egna berättelser 

och önskemål vilket är ytterst aktuellt då det gäller dem som överlevt ett hjärtstopp, eftersom 

det tydligt framgår att de upplever brist på emotionellt stöd. Att applicera personcentrerad 

vård och fånga upp individens egna specifika berättelse kan skapa förutsättningar för 

upplevelsen av ett bättre emotionellt stöd hos dessa patienter. För att underlätta det dagliga 

livet för dessa patienter bör sjuksköterskan utifrån personcentrerad vård identifiera 

individuella styrkor och svagheter, resurser, behov och förväntningar. 

 

Emotionellt stöd skulle lättare kunna implementeras om det tidigare förslaget om en mer 

enhetlig modell för eftervården skulle upprättas. Neurologen, kardiologen och 

intensivvården som i dagsläget följer upp dessa patienter har inte emotionellt stöd som deras 

arbetsuppgift.  
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Hinder för att återgå till det normala 

Resultatet belyser både fysiska och psykiska hinder för att återgå till det normala livet efter 

ett hjärtstopp. Den fysiska påverkan efter hjärtstoppet ingav en känsla av att inte känna sin 

kropp och inte veta vad den klarade av vilket kunde leda till social isolering (Bremer et al., 

2009; Forslund et al., 2017). Trötthet, ångest och minnes- och koncentrationssvårigheter var 

vanligt upplevda symtom (Brännström et al., 2018; Forslund et al., 2014; Forslund et al., 2017; 

Ketilsdottir et al., 2014; Palacios-Ceña et al., 2011). Vid utskrivning är det av stor vikt att 

sjuksköterskan informerar om hur återhämtningsperioden kan se ut, samt har god vetskap i 

hur en krissituation kan påverka individen. I denna litteraturöversikt framkommer att 

många fysiska och psykiska symtom och komplikationer kan upplevas, men att många av 

dem också förbättras med tiden. Detta styrks av Larsson, Wallin, Rubertsson & Kristofferzon 

(2014). Det är viktigt att informationen ges så att patienten förstår vad som blivit sagt. Här 

behöver sjuksköterskan ha i åtanke att patienten förmodligen befinner sig i en krissituation 

så informationen kan upplevas som mottagen, men har inte alls uppfattats av motparten 

(Cullberg, 2006, s.143). Vid det föreslagna uppföljningssamtalet behöver sjuksköterskan 

återupprepa information som givits vid utskrivningen. De olika stadierna i krisutvecklingen 

har många kännetecken som rapporterats som vanliga komplikationer i de inkluderade 

artiklarna. Isolering, ångest, trötthet, minnes- och koncentrationssvårigheter, skuld och 

depressiva besvär är kännetecken som är vanliga under chock- och reaktionsfasen i 

krisutvecklingen (Cullberg, 2006, s.143-145). Med god kunskap om krisutvecklingens faser 

kan sjuksköterskan lättare förstå och samarbeta med patienten. Reaktionsfasen kan pågå från 

några veckor till flera månader. Det är också under denna tid deltagarna i studierna 

rapporterat att de flesta symtom och komplikationer förbättrats. 

Slutsats 
Personer som överlevt ett hjärtstopp rapporterar överlag god hälsorelaterad livskvalitet och 

välbefinnande. De individuellt upplevda komplikationerna hos varje person måste tas i 

beaktning. Det finns ett behov hos de överlevande att få kontakt med personer som upplevt 

samma sak, samt ett bättre stöd från sjukvården. Personer i CPC 3 och 4 finns med i 

statistiken som “bad outcome” men utesluts ofta från de självrapporterande frågeformulären 
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och intervjustudier på grund av svårigheter i kommunikationen. Att drabbas av omfattande 

hjärnskador efter ett hjärtstopp är lyckligtvis ovanligt. Dock förekommer det och dessa 

personer behöver också hjälp för att uppnå ett så gott välbefinnande som möjligt i det 

dagliga livet, utifrån deras förutsättningar. Få studier belyser hur komplikationerna efter ett 

hjärtstopp påverkar livet, särskilt hos personer i de lägre CPC-kategorierna. Sjuksköterskan 

måste ha ett öppet öga för att god hälsorelaterad livskvalitet inte betyder att personen inte 

lider av några komplikationer. Ett personcentrerat synsätt hjälper henne att identifiera 

individuella faktorer som påverkar det dagliga livet. Fler intervjustudier med både 

överlevande och anhöriga, kan ge ett underlag för en bättre samordnad uppföljning för dessa 

patienter som ofta befinner sig i en krissituation.   
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Bilaga 1 

 

Beskrivning av CPC och självuppskattningsformulär vanliga i eftervården av patienter som överlevt 

hjärtstopp 

 

Cerebral Performance Category (CPC) 

CPC används för att mäta påverkan på hjärnan efter ett hjärtstopp. CPC-skalan rankas från 

1-5 där de olika skalorna står för följande:  

 

1. God cerebral funktion Normalt liv. 

2. Måttliga cerebrala funktionshinder Nedsatt förmåga, men oberoende. 

3. Allvarlig funktionsnedsättning Medveten, men nedsatt förmåga och beroende. 

4. Koma/vegetativt tillstånd Omedveten, beroende. 

5. Hjärndöd Bevisat hjärndöd, eller död enligt traditionella kriterier.  

 

CPC-1 och CPC-2 avses som liten skada på hjärnan efter hjärtstopp. 

(Ajam, et al. 2011) 

 

EQ-5D-5L/EQ-5D-3L och EQ VAS 

Dessa är standardiserade formulär som mäter hälsorelaterad livskvalité och används brett 

vid olika hälsotillstånd och behandlingar. Formuläret innehåller en beskrivande del och 

sedan EQ-VAS som är en skala från 1-100 där personen rankar sin självskattade hälsa i det 

stora hela. Den beskrivande delen innehåller fem dimensioner som kan påverka hälsan: 

mobilitet, egenvård, vanliga aktiviteter, smärta/obehag och ångest/depression. Denna 

reflekterar patientens egna bedömning av hälsoutfall. Poängen omvandlas sedan för att 

hamna någonstans mellan -0,624 och 1, där 1 är perfekt hälsa och under 0 är en hälsa som 

upplevs värre än döden (www.euroqol.org). 

 

 

 

http://www.euroqol.org/


 

Fort. Bilaga 1 

 

SF-36 – Short Form Health Survey  

SF-36 har utarbetats för att ha ett brett användningsområde. Detta är ett 

självskattningsinstrument som mäter livskvalitet utifrån psykisk och fysisk hälsa med hjälp 

av 36 frågor. Instrumentet innehåller åtta delskalor: fysisk funktion, fysisk rollfunktion, 

smärta, allmän hälsa, vitalitet, mental hälsa, social funktion och emotionell rollfunktion. 

Summan inom de olika delskalorna kodas om och omvandlas så att summorna inom varje 

delskala hamnar mellan 0-100 där 0 avser sämsta möjliga livskvalitet och 100 avser bästa 

möjliga livskvalitet (www.campaign.optum.com). 

 

HADS 

HADS står för Hospital Anxiety Depression Scale och är en självskattningsformulär som 

avser att mäta ångest och depression. Skalan används bland patienter på icke-psykiatriska 

sjukhuskliniker (Bjelland, 2002). Detta självskattningsformulär består av 14 påståenden med 

sju påståenden i varje del; HADS-ångest och HADS-depression. Svarsalternativen till 

påståendena består av en fyrgradig skala (0-3). Summan av valda svarsalternativ adderas 

med ett möjligt intervall mellan 0-21 där 7/8 poäng innebär möjlig ångest eller depression, 

10/11 innebär sannolik ångest eller depression och 14/15 innebär allvarlig ångest eller 

depression (Herrman, 1997). 

 

 
 
 
HUI3 - Health Utilities Index mark 
HUI används för att mäta hälsostatus och rapportera hälsorelaterad livskvalitet. Det 

självrapporterande formuläret innehåller åtta domäner: Vision, hörsel, tal, förflyttnignar, 

fingerfärdighet, känslor, kognitivitet och smärta. I varje domän finns 5-6 svarsalternativ i 

intervallskala vilka speglar personens förmåga till oförmåga. Matematiska formler 

sammanställer poängen och omvandlar dem till en siffra mellan 0.00 och 1.00 där 0.00 

indikerar “död” och 1.00 indikerar bästa möjliga hälsa. Ett resultat över 0.8 ses som god 

upplevd hälsa. Under 0.4 ses som dålig upplevd hälsa (Horsman, Furlong, Feeny & 

Torrance, 2003).   

http://www.campaign.optum.com/


 

Bilaga 2 

Översikt av sökningar 

Databas 

Datum 

Sökord Avgr. Antal 

träffar 

Urval 

1* 

Urval 

2* 

Urval 

3* 

Urval 

4* 

Antal 

valda 

                  

Cinahl 1/2 2019 ( (MM "Heart 
Arrest") OR (MH 
"Resuscitation, 
cardiopulmonary") 
) AND ( (MH "Life 
Change Events+") 
OR (MM "Life Style 
Changes") OR (MH 
"Coping+") OR (MH 
"Habits+") OR (MH 
"Quality of Life+") 
OR (MM "Patient 
Attitudes") OR (MH 
"Psychological 
Well-Being") OR 
"patient 
experience*" )  

 

Svenska 

och 

engelska, 

2008-

2019, 

peer 

reviewed 

298 298 24 13 3 2 

Cinahl 1/2 2019 ( (MH "Heart 

Arrest+") OR (MH 

"Resuscitation, 

Cardiopulmonary") 

) AND ( (MH 

"Survivors") OR 

(MH "Recovery") ) 

AND ( (MH 

"Quality of Life") 

OR (MH "Coping") 

) 

Svenska 

och 

engelska, 

2008-

2019, 

peer 

reviewed 

37 37 19 10 4 3 



 

Cinahl 1/2 2019 ( (MH "Heart 

Arrest+") OR (MH 

"Resuscitation, 

cardiopulmonary") 

OR "out-of-hospital 

Cardiac Arrest" ) 

AND ( (MH 

"Survivors") OR 

(MM "Survival") ) 

Svenska 

och 

engelska, 

2008-

2019, 

peer 

reviewed 

322 322 12 10 5 4 

Cinahl 4/2 2019 ( (MH "Heart 

Arrest+") ) AND ( 

(MH "Life 

Experiences") OR 

(MH "Life Style") ) 

Svenska 

och 

engelska, 

2008-

2019, 

peer 

reviewed 

31 31 5 2 2 2 

Sekundärsökning 

5/2 2019 

          1 1 1 

*Urval 1: Artiklarnas titel lästes, Urval 2: Artiklarnas abstrakt lästes, Urval 3: Hela artikeln lästes, Urval 4: 

Artiklarna kvalitetsgranskades. Urval 5, valda artiklar 

  

  

 

 

 

  



 

Bilaga 3 

Översikt Cinahl subject headings förklaringar 

Cinahl 

heading 

förklaring Cinahl 

heading 

förklaring 

Activities of 

daily living 

(explode= 

Bathing and 

Baths) 

 The performance of both basic and 

instrumental human activities involved 

in self care: dressing, ambulation, eating, 

etc. 

Coping Constantly changing cognitive 

and behavioral efforts to 

manage specific external and/or 

internal demands that are 

appraised as taxing or exceeding 

the resources of the person 

Heart Arrest 

(explode = dead, 

sudden, cardiac) 

The sudden cessation of cardiac 

contraction, leading to death of the heart 

and ultimately of the individual, 

resulting from ventricular tachycardiac 

fibrillation or asystole.) 

Life Change 

Events 

Those occurrences, including 

social, psychological, physical, 

and environmental, which 

require an adjustment or effect a 

change in an individual's 

pattern of living 

Life experience The experiences one encounters and 

undergoes throughout his or her 

life. 

Life Style Living or existing with a 

characteristically individual and 

distinct manner or pattern in 

doing things. 

Life Style 

Changes 

Modification of an individual's own 

habitual activities, behavior, and 

thought processes. Consider also 

HEALTH BEHAVIOR. 

Psychological 

Well-Being 

The extent to which an 

individual is optimistic, happy, 

and functionally able to 

appreciate and enjoy life. 

Quality of Life The general well-being of an 

individual. 

Resuscitation, 

cardiopulmon

ary 

Mouth-to-mouth ventilation 

and/or external chest 

compressions applied in 

response to cardiac arrest. 

survival The continuing of life and existence 

especially under adverse and 

difficult conditions. 

  

  

  

  

  

   



 

Bilaga 4 

Översikt av inkluderade artiklar 

Författare 

(Årtal) 

Land 

Studies syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

(bortfall) 

Datainsamlings 

metod 

Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Bremer et al. 

(2009) Sverige 

Att beskriva 

patienters 

erfarenheter av 

att ha överlevt 

OHCA*, med 

fokus på hur 

OHCA har 

påverkat deras 

välmående över 

tid 

Fenomen

ologisk 

design 

9 (0) Individuella 

semistrukturer

ade intervjuer, 

fenomenologis

k analys*** 

Överlevnad 

betyder ett 

sökande efter 

sammanhang med 

ångestladdade och 

glädjande 

förståelse 

hög 

Brännström et 

al. (2018) 

Sverige 

Att beskriva 

människor 

upplevelser av 

att 

överleva ett 

hjärtstopp 

 efter hypotermi- 

behandling 

kvalitativ 7 (2) Individuella 

semi- 

strukturerade 

intervjuer, 

innehållsanalys 

Tre huvudteman 

hittades: ”hantera 

problem med sin 

dödlighet”, ”leva 

ett förändrat liv” 

och ”vara bekväm 

med sjukvård och 

familjemedlemmar

” 

medelhög 



 

Forslund et al. 

(2017) Sverige 

Att klargöra 

betydelsen 

av människors 

upplevda 

erfarenheter och 

 förändringar i 

det 

 vardagliga livet 

under 

 det första året 

efter 

 OHCA* 

Hermene

utisk 

fenomen

ologisk 

design 

11 (0) Berättande 

intervjuer en, 

sex och 12 

månader efter 

OHCA*, 

hermeneutisk 

fenomenologis

k 

analysmetod**

* 

Två huvudteman 

hittades: ”Strävan 

efter att återfå sitt 

vanliga jag” och 

”en andra chans 

till livet”. 

hög 

Forslund et al. 

(2013) Sverige 

Att beskriva 

riskfaktorer 

 och livsstil hos 

dem som 

överlevt OHCA* 

med 

hjärtinfarktsetiol

ogi 

mixad 

metod 

13 (0) Datan till den 

kvantitativa 

delen 

hämtades från 

MONICA-

projektet. 

Under den 

kvalitativa 

delen 

genomfördes 

semistrukturer

ade intervjuer 

som sedan 

analyserades 

genom 

innehållsanaly

s 

Kvantitativ: I 20% 

av fallen sågs tre 

hjärtrelaterade 

riskfaktorer: högt 

blodtryck, diabetes 

och höga 

blodfetter. 

Kvalitativ: Tre 

kategorier 

hittades: ”anpassa 

livsstilen till den 

nya 

livssituationen”, 

”betydelsen av 

livsstil” och ”en 

förändrad syn på 

livet” 

medelhög 



 

Forslund et al. 

(2014) Sverige 

Att klargöra 

betydelsen 

av människors 

upplevda 

erfarenheter av 

att 

överleva OHCA* 

av 

hjärtinfarktsetiol

ogi, 

en månad efter 

händelsen 

Hermene

utisk 

fenomen

ologisk 

design 

11 (0) Berättande 

intervjuer, 

hermeneutisk 

fenomenologis

k 

analysmetod**

* 

Två huvudteman 

httades: 

”Återvända till 

livet” och 

”omvärdera livet” 

hög 

Israelsson et 

al. (2017) 

Sverige 

Att beskriva 

hälsostatus och 

psykisk ohälsa 

relaterat till kön 

bland de som 

överlevt ett 

IHCA 

Kvantitati

v, 

tvärsnittss

tudie 

773 (179) Frågeformulär 

med en 

inbjudan till 

uppföljningsin

tervju via 

telefon 

skickades ut 

till deltagarna. 

Frågeformulär

et fylldes i 

under 

telefonsamtalet 

Majoriteten 

rapporterade 

acceptabel 

hälsostatus och 

psykisk hälsa dock 

var det en 

väsentlig del av 

deltagarna som 

rapporterade 

allvarliga problem. 

Kvinnor hade 

överlag sämre 

hälsostatus och 

psykisk hälsa 

jämfört med de 

manliga 

deltagarna 

hög 



 

Ketilsdottir et 

al. (2014) 

Island 

Att beskriva 

överlevares 

erfarenheter av 

ett hjärtstoppet 

och 

återupplivningen 

Fenomen

ologisk 

design 

7 (0) Två 

individuella 

intervjuer med 

varje 

deltagare, 

fenomenologis

k analys*** 

Fem huvudteman 

httades: 

”Osäkerhet och 

behovet av stöd”, 

”strävan efter att 

återfå det normala 

livet”, 

”känslomässiga 

utmaningar”, 

”svara på 

symtom” och ”en 

ny syn på livet” 

hög 

Kragholm et 

al (2015) 

Danmark 

Att undersöka 

hur många 

av dem som 

överlevt ett 

hjärtstopp som 

återgår 

till arbetet 

Kvantitat

iv, 

retrospek

tiv 

796 Datan är 

hämtad från 

det danska 

hjärtstoppsregi

stret, ”the 

Danish Civil 

Personal 

Registration 

Number” och 

från ”the 

Danish 

National Labor 

Market 

Authority” 

Statistisk 

analys 

76,6% (N=610) 

återvände till 

arbetet inom en 

mediantid på 4 

månader 

hög 



 

Moulaert et al. 

(2017) 

Nederländern

a 

Undersöka 

åkommor och 

mönster för 

återhämtning ett 

år efter ett 

hjärtstopp 

Prospektiv 

longitudi

nell 

kohortstu

die 

 

141 (31) Forskningsassi

stenter besökte 

patienterna i 

deras hem för 

att utföra 

mätningarna 

relaterat till 

aktivitet och 

livet  efter 

överlevnad av 

ett hjärtstopp 

 

 

Långsiktigt 

resultat relaterat 

tillåkommor 

när det gäller 

aktiviteter, 

deltagande och 

livskvalitet efter 

ett hjärtstopp är 

lugnande. Trots 

det är trötthet 

vanligt. 

Problem med 

kognition och 

känslor 

förekommer vilket 

försvårar att 

kunna återvända 

till arbetet 

hög 

Palacios-Ceña 

et al. (2011) 

Spanien 

Att undersöka 

livserfarenhetern

a från spanska 

patienter som 

överlevt ett 

hjärtstopp, 

 men syfte att 

förbättra 

omhändertagand

et av 

 dessa patienter 

Kvalitativ 

fenomen

ologisk 

design 

9 (3) Individuella 

intervjuer, 

fenomenologis

k analys*** 

Fyra teman 

hittades: ”möta 

rädslan”, 

”sökandet efter 

mening”, ”känna 

döden nära och 

personligt” och 

”ensamhet och 

främlingskap” 

hög 

Stiell et al. 

(2009) USA 

Att jämföra 

resultat från 

CPC med HUI- 

skalan för 

hälsorelaterad 

livskvalitet 

Prospektiv 

kohortstu

die 

305 (19) Studiedeltagar

na 

rekryterades 

från OPALS-

studien. 

Deltagarna fick 

genom telefon 

Högre CPC 

rapporterade 

högre uppskattad 

hälsa enligt HUI 

hög 



 

svara på HUI-

frågeformuläre

t, beskrivande 

statistisk 

analys 

Wallin et al. 

(2014) Sverige 

Att beskriva 

förändringar i 

outcomes i fysisk 

och kognitiv 

funktion hos 

personer som 

överlevt ett 

hjärtstopp och 

behandlats med 

hypotermi 

kvantitativ

prospektiv 

observatio

nsstudie 

45 (18) Självrapporter

ande 

frågeformulär, 

statistisk 

analys 

CPC förbättrades 

över tid. Efter 6 

månader 

klassificerades alla 

ha “good 

outcome” 

medelhög 

         

  

*OHCA Out of Hospital Cardiac Arrest 

** IHCA In Hospital Cardiac Arrest 

*** Hermeneutisk fenomenologi använder berättelser från personer som upplevt något för att skapa en förståelse 

för meningen upplevelsen har för personen. Fenomenologisk förståelse baseras på att intervjuaren, utan några 

förutbestämda frågor, låter personen själv berätta om erfarenheter och upplevelser. Utifrån detta skapar sedan 

författaren en holistisk förståelse av texten. Vidare identifieras meningsbärande begrepp och under dessa 

meningsbärande begrepp abstraheras text som ingår i de meningsbärande begreppen. Till sist syntetiseras alla 

transformerade meningsbärande begrepp till ett konsekvent uttalande som speglar deltagarens upplevelser.  

 


	Introduktion
	Bakgrund
	Prevalens hjärtstopp
	Hjärt- och lungräddning
	Tiden efter ett hjärtstopp
	Det dagliga livet
	Personcentrerad vård / teoretisk anknytning
	Sjuksköterskans roll
	Problemformulering
	Syfte

	Metod
	Design
	Inklusions- och exklusionskriterier
	Litteratursökning
	Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning
	Analys
	Etiska överväganden

	Resultat
	Hälsa
	Psykiskt och fysiskt
	Livsstilsförändringar
	En livslång sjukdom

	Emotionellt
	Att återgå till det normala livet eller ett nytt liv
	Familjen och relationer


	Diskussion
	Metoddiskussion
	Resultatdiskussion
	Att se statistiken ur en annan synvinkel
	Ett personcentrerat synsätt
	Emotionellt stöd
	Hinder för att återgå till det normala


	Slutsats
	Referenser
	Bilaga 1
	Bilaga 2
	Bilaga 3
	Bilaga 4

