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ABSTRAKT 

Bakgrund: Hjärtstopp är ett akut tillstånd som kräver snabbt omhändertagande i form av HLR 

och/eller Defibrillering. Att över leva ett hjärtstopp är en traumatisk upplevelse som medför 

en rad olika känslor och funderingar. Det är av högsta vikt att sjuksköterskor och övrig 

sjukvårdpersonal bemöter denna patientgrupp på ett respektfullt, empatiskt och etiskt korrekt 

sätt, vilket i sin tur kräver att man har en förståelse för patienternas livsvärld. Syfte: Syftet 

med denna litteraturöversikt är att belysa upplevelsen av att överleva ett hjärtstopp.  Metod: 

Detta är en litteraturöversikt där vetenskapliga artiklar har sammanställts för att forma ett 

resultat som besvarar syftet. Datainsamlingen har hämtats från omvårdnadsdatabaserna 

PubMed, CINAHL samt PsycInfo med hjälp av passande nyckelord. Data har bearbetats på 

ett objektivt sätt för att forma ett trovärdigt resultat. Resultat: I resultatet framkom det att 

majoriteten av personer som överlevt ett hjärtstopp upplever starka känslor av ångest och oro 

samt att händelsen medför en stor existentiell medvetenhet. Stöd från sjukvårdspersonal och 

närstående visade sig ha en god effekt för patienternas välmående. Omvärderingar av vad 

som är viktigt i livet syntes hos majoriteten av deltagarna. Familjeliv och fysiskaktivitet var 

två saker som värderades högt efter hjärtstoppet och de var även viktiga källor till välmående, 

medan jobbet fick en mindre viktig roll. Diskussion: Resultatet visade att ett hjärtstopp 

medför såväl positiva som negativa känslor. Positiva känslor ökar då man har en större känsla 

för sammanhang. Oro och ångest inför döden är däremot ett naturligt fenomen som alla 

människor upplever till någon grad. Slutsats: Det tar tid för individer att bearbeta det faktum 

att man överlevt ett hjärtstopp. Många frågor och funderingar dyker upp som man behöver 

hjälp med att bearbeta. Det är därför lika viktig att sjukvårdspersonal att ta sig tiden att hjälpa 

dessa patienter även efter det akuta skedet är över.  

Nyckelord: Hjärtstopp, Upplevelse, Litteraturöversikt   



 

 

ABSTRACT 

Backgroud: Heart arrest is an acute condition that inquires immediate medical attention, such 

as CPR and/or defibrillating. To survive a cardiac arrest is a traumatic experience that involves 

many different feelings and thoughts. It is important that Nurses and other medical staff treat 

these patient with respect, empathy and in an ethically correct way. Which involves 

understanding of the patients’ life experiences. Aim: The aim of this literature review was to 

describe the experience of surviving a cardiac arrest. Method: In this literature review 

scientific studies have been complied to form a result that answers to the studies aim. 

Findings: The findings of this literature review entail that the majority of people who survive 

a cardiac arrest experience strong feelings of anxiety. The experience also involves a strong 

sense of existential awareness. Support from medical healthcare professions and family 

showed a good effect for patients wellbeing.  Reevaluation of what was seen to be important 

in life was discovered in the majority of the participants. Family and physical activities were 

valued as two important sources for a better wellbeing. Work, on the other hand, played a less 

important role after the cardiac arrest. Discussion: The findings showed that surviving a 

cardiac arrest implies both positive and negative feelings. The positive feelings tended to 

increase when a greater understanding of context was felt. Although feeling anxious about 

dyeing is a natural feeling that all people experience to some degree. Conclusion: It takes time 

for a person to process the experience of surviving a cardiac arrest. A lot of thoughts and 

questions are brought to the surface and these need to be answered. It is therefore important 

that medical staff take the time to help these patients even after being discharged from 

hospital.  

Keywords: Cardiac arrest, patient experience, literature review 
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Introduktion     
 

Hjärtstopp är ett akut tillstånd, vanligtvis en av de allvarligaste komplikationerna till en 

hjärtinfarkt. Innan ett hjärtstopp inträffar kan ventrikulära extraslag, höggradiga AV-

block eller i vissa fall längre episoder av asystoli ses på EKG (Ericson & Ericson, 2012, s.115). 

Man ska däremot vara medveten om att hjärtinfarkt och hjärtstopp är två helt olika tillstånd 

(WHO, 2015). Ett hjärtstopp kan ses som en nära döden upplevelse (NDU). 

Idag ägnas det mer och mer uppmärksamhet åt NDU, på grund av att sådana händelser visat 

sig få långvariga psykologiska effekter hos dem som överlever (Hou, 

Huang, Prakash & Chaudhury, 2013).    

 

Bakgrund    
 

Hjärtstopp 

 

I Sverige dör det omkring 90 000 personer per år. Under året 2014 dog det 89 062 personer 

vilket är det lägsta antalet på många år. Sjukdomar i cirkulationsorganen är den vanligaste 

dödsorsaken enligt Socialstyrelsen (2014). Hjärt- och kärlsjukdomar är globalt sett den största 

dödsorsaken, fler personer dör årligen av dessa sjukdomar än av någon annan sjukdom. 

Under år 2012 dog 17,5 miljoner människor av hjärt- och kärlsjukdom, alltså 31 % av alla 

dödsfall det året (World Health Organisation, 2015).  

Hjärtstopp inträffar oftast utanför sjukhusmiljö, ca: 50-55 fall per 100,000 invånare och år. 

Överlevnadsstatistiken för dessa fall är generellt sett låg, ungefär 2-23 % beroende på var i 

världen man befinner sig men varierar mellan 2-23 % beroende på graden av tillgänglighet 

till god sjukvård (Green, Botha & Tiruvoipati, 2015).     

En hjärtinfarkt kan orsaka hjärtstopp. Vid ett hjärtstopp blir personen medvetslös inom 10-15 

sekunder (Ericson & Ericson, 2012., s.115). Vid hjärtstopp börjar hjärtats normala rytm 

flimra/darra istället för att slå som det ska. Vilket leder till en akut syre- och energibrist då 

blodet i kroppen inte cirkulerar runt som det ska. Tillståndet gör att pulsen inte går att 
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palpera och andningen ter sig onormalt. Hjärtstopp är ett kritiskt och allvarligt läge som 

kräver åtgärd inom ett par minuter (Andersson, Bergvall, Marklund & Lilja, 2011).  

Hjärt- och lungräddning, HLR     

 

Vikten av ett snabbt omhändertagande vid hjärtstopp är stor. Hjärtstopp leder snabbt 

till ischemiska skador på kroppens vävnader, inklusive hjärnan. Det är därför av stor vikt att 

så snabbt som möjligt utföra Hjärt- och lungräddning (HLR) för att rädda liv (Kwangha., 

2012). HLR ges främst för att skydda hjärnan mot syrebrist men även för att förbereda det 

stillastående hjärtat att kunna startas igen med hjälp av defibrillering (Andersson et al, 2011).  

  Den omedelbara prognosen efter hjärtstopp kan klassificeras i 3 steg beroende på hur lång 

tid som passerat sedan hjärtstoppet. Det första steget är den tidsperiod om ca 4 till 5 minuter 

från uppkomsten av hjärtstoppet. Här har ingen vävnadsskada skett än om pulsen 

fortfarande går att palpera. I detta skede kan patienten återhämta sig utan skador på 

kroppsvävnader. Det andra steget innefattar tidsperioden 4-5 minuter upp till 10 minuter. 

Det är i detta steg som de ischemiska skadorna börjar ta form. Här är det ytterst viktig att 

upprätthålla syretillförseln till vävnader med hjälp av bröstkompressioner. Det sista 

tidsspannet är den efter 10 minuter, här är de ischemiska skadorna ett faktum. 

Oberoende av var i dessa 3 steg man befinner sig, är HLR eller defibrillering av 

hjärtstoppet högst effektivt (Kwangha, 2012).  

Defibrillering är en elektrisk chock av hjärtat som ges för att stoppa ett 

kammarflimmer (Andersson et al, 2011).  Det har visats att elektrisk defibrillering som ges 

tidigt vid ett hjärtstopp leder till hög överlevnad (Kwangha, 2012). 

  Åtgärderna som krävs vid ett hjärtstopp beskrivs tydligt i en bild kallad ”Chain of survival” 

(Se figur 1). Den visar tydligt vikten av tidig åtgärd vid hjärtstopp (Nolana, Soar, Zidemanc, 

Biarent, Bossaert, Deakinf Koster, Wyille & Böttiger, 2010).   
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Figur 1. Chain of survival 

 

Nära döden upplevelser    

 

Nära döden upplevelse (NDU) kan beskrivas som att en person förlorar medvetandet och 

upplever sig vara frånkopplad från sitt kroppsliga jag och världen enligt Johnson (2015).  

 Tidigare forskning har främst fokuserat på olika former av trauman och hjärnskador men 

även hjärtstopp. Det ägnas mer och mer forskning rörande uppmärksamhet åt NDU, vilket 

har visat på långvariga psykologiska effekter hos dem som överlever (Hou et al., 2013).  

 Har man varit med om en NDU menar Tassell-Matamua & Lindsay (2015) att det kan leda 

till en förändrad syn på tiden och även en ökad medvetenhet om nuet. Det framkommer 

också att upplevelsen av att känna sig rädd för eller hotad av döden minskar eller försvinner 

helt efter en NDU.  

   Religiösa aspekter får en allt mindre betydelse när det gäller tröst för rädslor kring döden. 

Särskilt anmärkningsvärt är att upplevelsen av ett hjärtstopp kan orsaka väldigt 

genomgripande psykologiska förändring hos personen som upplevt det (Hou et al. 2013). 

 När man är med om en NDU upplever somliga att de ser ett starkt ljus i slutet av en mörk 

tunnel, medan andra upplever att de sett en avliden anhörig eller ett religiöst fenomen. De 

människor som återfår medvetandet efter en sådan händelse upplever att de inte tillhört sin 

egen kropp. De kan även ha vittnat sin egen återupplivning samtidigt som de får se sitt eget 

liv passera i revy framför dem och till sist fått känslan av att de återvänder till kroppen i 

vetskap om att det inte var en dröm. Dessa upplevelser orsakade av hjärtstopp har 
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rapporterats från en rad olika patientgrupper dels inom pediatrik, psykiatri, suicid försök, 

olyckor, dialys patienter och även människor som varit med i strid (Rawlings & Devery., 

2015).  

 

Sjuksköterskans roll  

  

Sjuksköterskans roll vid hjärtstopp beskrivs av Rawlings et al (2015) där de beskriver att 

patienter ofta delar med sig av sina känslor och funderingar efter en sådan händelse när de 

kommer i kontakt med sjuksköterskor. Enligt ICN's etiska kod är det sjuksköterskans uppgift 

att möta patienter på ett respektabelt och lyhört sätt (Willman, 2014).  

  Patientsäkerhetslagen säger att sjukvårdspersonal skall utföra sitt arbete på ett 

vetenskapligt och beprövat sett, sakkunnighet och omsorgsfull vård är därmed 

sjuksköterskans ansvar. Lagen säger även att vården skall genomföras i samråd med 

patienten i största möjliga mån och att patienten skall visas omtanke och respekt (SFS, 

2010:659 kap. 6, 1§). 

 

Teori 

 

Terror management teorin    

  

Terror management teorin beskriver hur människan fungerar i förhållande till sina tankar om 

döden. Teorin förklarar den bakomliggande orsaken till att människor är rädda för att dö. 

Den har sina rötter i två observationer, första observationen innebär att människor har 

överlevnadsinstinkter. Det ligger alltså i den mänskliganaturen att göra allt för att överleva. 

Den andra observationen är att människor har en kognitiv förmåga att tänka dåtid, nutid och 

framtid. Denna kognitiva förmåga som människor besitter innebär att man inte enbart är 

rädd för att dö när livet står inför hot utan att man hela tiden lever med vetskapen om att 

livet har ett slut. Rädslan för att dö finns alltid med i människans undermedvetna och den 

medför en hel del ångest. Dessa två observationer som terror management teorin grundar sig 

i sätter människan i en tillsynes hopplös situation. Instinkten vill göra allt för att överleva 

medan det mänskliga konsekvenstänkandet säger att döden är oundviklig. Detta framkallar 
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känslor av hopplöshet, ångest och oro (Lange, Kruglanski & Higgins, 2012). 

I ett flertal studier visas det att medvetenheten om dödens 

oundviklighet ständigt finns inombords hos människan (Smieja, Kalaska & Adamczyk., 2006; 

Hui, Chan, Lau, Cheung & Mok., 2014; Stevens., 2009; Lange et al., 2012). Människor blir ofta 

påmind om sin dödlighet, exempelvis genom exponeringen av dödsfall och våld i media, 

eller om man får en diagnos av en kronisk sjukdom. Påminnelserna kan även vara 

dödsymboliska förluster, såsom en avslutad relation eller kanske ett avsked från jobbet. 

Detta kan förvisso betraktas som små saker i jämfört med annat och en verkligt för individen 

som drabbats (Lange et al, 2012 & Lewis., 2014).    

 En händelse som innebär ett existentiellt hot, tillexempel en allvarlig sjukdom, skada eller 

dödsfall, kopplar människor samman med verkligheten om dödens oundviklighet. Dessa 

händelser leder till insikten att livet har ett slut. Vidare beskriver terror management 

teorin ett psykologiskt försvarssystem där människan hanterar sin rädsla för döden genom 

ett proximalt och distalt försvar. Människor söker tröst inom såväl vetenskap som kultur och 

andliga ting för att dämpa sin dödsångest. Detta sätt att hantera är en genomgående trend 

som kan följas genom hela den mänskliga historien (Lange et al, 2012).  

 

Kasam  

 

Kasam-begreppet har sitt ursprung i en teori av Antonovsky (1991). Antonovsky var en 

medicinsk sociolog som utformade Kasam teorin, teorin som står för en känsla av 

sammanhang i livet och som bygger på tre grundbegrepp; Begriplighet, Hanterbarhet och 

Meningsfullhet.  Begriplighet beskrivs som den grad av förståelse man har för världen och 

sig själv, alternativt oförståelse. I svåra tider kopplas detta begrep till individens förmåga att 

göra situationen begriplig. Begriplighet kan således tolkas som slumpmässigt och 

oförklarligt eller också kan det ses som förutsebart och förståeligt. Hanterbarhet, i detta 

sammanhang, är vilka resurser man har att tillgå i en situation då man ställts inför problem. 

Resurserna kan vara praktiska, känslomässiga eller sociala, de kan komma inifrån individen 

själv eller också påverkas av yttre faktorer, exempelvis närstående eller andlig tro. 

Meningsfullhet är till vilken grad man finner mening med händelser i livet. Ser man en 

mening med svåra händelser i livet har man också större chans att ta sig igenom dem med 
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ett bättre välmående. Man ser snarare händelsen som en utmaning än som en motgång 

(Antonovsky., 1991).   

Problemformulering     

 

Hjärtstopp är vanligt förekommande över hela världen och antalet personer som överlever 

hjärtstopp ökar (World Health Organisation, 2015). Personer som har erfarenhet av en NDU 

har behov som skiljer sig. Därför är det viktigt att uppmärksamma denna patientgrupp så att 

de får det stöd de är i behov av (Hou et al., 2013). Patienter som överlevt ett hjärtstopp kan 

finnas överallt inom vården. För att kunna bemöta dessa patienter på ett etiskt korrekt sätt 

och med förståelse för deras situation är det viktigt att ha en insyn i deras livsvärld.      

Enligt Willman (2014) ska sjuksköterskan ansvara för att patienter får lämplig, tillräcklig och 

korrekt information på ett kulturellt anpassat sätt. Därför tros detta arbete kunna leda till en 

ökad förståelse och ett bättre bemötande när det kommer till patienter som varit nära döden 

och upplevt ett hjärtstopp.    

 

Syftet   

Syftet med denna litteraturöversikt är att belysa upplevelsen av att överleva ett hjärtstopp.   

   

Metod   
 

Design 

   

Denna studie är en beskrivande litteraturöversikt. En litteraturöversikt kännetecknas av att 

det ska finnas tillräckligt stort antal studier genomförda av god kvalité i ämnet. Det skall 

även beskriva kunskapsläget inom ett visst område och det bör finnas en tydligt formulerad 

fråga som ska besvaras systematiskt. Ett etiskt övervägande är också ett viktigt steg som bör 

göras vid litteraturöversikt (Forsberg & Wengström., s25-26, 69, 2013).   
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Litteratursökning   

 

Litteratursökningen gjordes utifrån det valda problemformuleringsområdet. Först gjordes en 

större sökning av vetenskapliga artiklar i den medicinskt baserade databasen PubMed samt 

omvårdnadsbaserade databasen CINAHL och databasen PsycINFO för att ta reda på 

omfånget av material i form av artiklar. 

 Därefter valdes rätt sökord ut baserat på svenska MeSH termer samt Cinahl headings vilket 

var ordet Heart arrest.  För att komplettera sökningen användes fritextsökorden: Experience*, 

Surviv*, även Qualitative Research, Interview*, Focus group*, Phenomenolog*, Grounded the

ory, Content analysis samt de limits som användes står utförligt beskrivet i tabell 1,2 och 3.  

 

Urval  

  

Urvalet när rätt sökkombination hittades skedde i flera steg för att hitta de ultimata 

vetenskapliga artiklarna och redovisas (Se tabell 1, 2 och 3).    

Samtliga artiklars överskrift lästes igenom och valdes utifrån titel med nyckelord som 

passade syftet. Nästa steg blev att läsa abstrakten av de utvalda artiklarna, här 

exkluderades ett antal träffar på grund av de exklusions- och inklusionskriterier som 

bestämts innan. Samtliga artiklar lästes utförligt, vilket ledde till 14 orginalartiklar. Utifrån 

att läsa referenslistan i en artikel med god kvalité inkluderades ytligare en artikel.   

   Både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades i detta arbete. 

Inkluderades gjorde studier som syftade till att beskriva patienters egna upplevelse av 

hjärtstopp. Det skulle även finnas ett etiskt resonemang samt att alla artiklar skulle vara 

vetenskapliga och peer reviewed.   

Exkluderades gjorde artiklar som handlade om barn, artiklar som innefattade pacemaker 

patienter, studier skrivna på andra språk än engelska eller svenska, studier som utgick 

från sjuksköterskans perspektiv eller studier som handlade om något annat levande ting än 

människor, detta på grund av att inte frångå syftet.   
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Analys och Kvalitet   

 

I resultatet användes totalt 15 artiklar, sex av dessa var kvalitativa, åtta kvantitativa och en 

var av mixad metod. De valda artiklarna lästes igenom ett flertal gånger för att utesluta att 

inte falla utom/inom exklusion- och inklusionskriterierna.   

Alla artiklar granskades utifrån olika granskningsmallar. De kvalitativa och den artikeln med 

mixad metod har granskats utifrån SBU:s granskningsmall för kvalitets granskning (SBU, 

2014). De kvantitativa artiklarna granskades utifrån en modifierad bilaga vilket var en 

kvalitetsutvärderingsmall för kvantitativa deskriptiva studier samt kvantitativa 

interventionsstudier (Forsberg & Wengström, 2003). Granskningens resultat av kvalitet 

redovisas i en översiktstabell (Bilaga 1). Efter att noggrant läst igenom alla artiklar formades 

två huvudkategorier med tre subkategorier vardera. Dessa växte fram genom att färgkoda 

samtliga resultatens delar med olika färger utefter innehåll. Efter färgkodningen delades de 

olika färgerna in i olika kategorier, inom vardera kategorin delades därefter delarna in i 

subkategorier. Detta bearbetades noggrant tills samtliga delar hamnade under passande 

kategori och subkategori. Under denna process byttes även namn på samtliga kategorier ett 

flertal gånger, detta på grund av att beskriva innehållet på ett så passande sätt som möjligt.  

 

Etiska överväganden   

  

I denna litteraturstudie har endast artiklar som har blivit granskade och godkända av en 

forskningsetisk kommitté eller som innefattat ett etiskt resonemang inkluderats. 

 Etiska överväganden är mycket viktigt när det kommer till forskning (Stryhn, 2007). Det 

etiska resonemang som ska inkluderas i artiklarna ska involvera att samtycke medgivits av 

deltagarna samt att deltagarna är medvetna om möjligheten att avböja från studien när som 

helst oavsett orsak samt att de har tillräcklig information för att veta vad deltagandet innebär 

(Polit & Beck, s.157, 2012). Enligt ICN's etiska krav skall sjuksköterskan ta ställning mot 

oetiska metoder och förhållanden (Willman, 2014). 

 Det är av stor vikt att man hela tiden försäkrar sig om att man handlar etiskt korrekt när det 

kommer till forskning (Birkler, s.128, 2010).    

 Både positiva och negativa resultat ska redovisas och författarnas förförståelse ska även 

sättas åt sidan i största möjliga mån under arbetet (Styhn, 2007).     
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Tabell 1. Sököversikt av artiklar i databasen PUBMED, den 21 januari 2016  
Sök nr: Sökord: Avgränsningar: Antal träffar: Utvalda 

artiklar 

efter läst 

titel: 

Utvalda 

artiklar 

efter läst 

abstrakt: 

Utvalda artiklar 

utifrån inklutions- 

och 

exklutionskriterier: 

#1 Heart arrest 

[MeSH Major 

Topic] 

 26309    

#2 Experience*  788349    

#3 Surviv*  1048452    

#4 Qualitative 

Research OR 

Interview* OR 

Focusgroup* OR 

Phenomenolog* 

OR 

Groundedtheory 

OR Content 

analysis 

 620193    

#5 #1 AND #2 OR* 

#3 AND #4 

Abstrakt, 

humans, 

English, 

Swedish and 

Adults19+years 

161(utan 

avgränsningar) 

117(med 

avgränsningar) 

21 15 12 

OR*: Sökord som kombineras med "OR" placeras på samma sök rad.   

  

 

Tabell 2. Sököversikt av artiklar i databasen CINAHL, den 21 januari 2016  

Sök 

nr: 

Sök ord: Avgränsningar: Antal träffar: Utvalda 

artiklar 

efter läst 

titel: 

Utvalda 

artiklar 

efter läst 

abstrakt: 

Utvalda artiklar 

utifrån inklutions- 

och 

exklutionskriterier: 

#1 Heart arrest 

[MH exact 

subject heading] 

 6215     
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#2 Experience*  180092     

#3 Surviv*  86229     

#4 Qualitative 

Research OR 

Interview* OR 

Focusgroup* OR 

Phenomenolog* 

OR 

Groundedtheory 

OR Content 

analysis 

 220875     

#5 #1 AND #2 AND 

#4 

Abstract 

available, 

english, all 

adults, human 

27 (utan 

avgränsningar) 

15 (med 

avgränsningar) 

 

3 2 1 

 

 

 

Tabell 3. Sököversikt av artiklar i databasen PSYCINFO, den 21 januari 2016  
Sök nr: Sök ord: Avgränsningar: Antal 

träffar: 

Utvalda 

artiklar 

efter läst 

titel: 

Utvalda 

artiklar 

efter läst 

abstrakt: 

Utvalda artiklar 

utifrån inklutions- 

och 

exklutionskriterier: 

#1 Heart arrest    472    

#2 Experience*  521,811    

#3 Surviv*  65,950      

#4 Qualitative 

Research OR 

Interview* OR 

Focusgroup* 

OR 

Phenomenolog

* OR 

Groundedtheo

 544,900    
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ry OR Content 

analysis 

#5 #1 AND #2 

OR* #3 AND 

#4 

Humans, 

language 

(English, 

Swedish), 18 yrs 

& older 

21 7 (3 st nya) 1 1 

OR*: Sökord som kombineras med "OR" placeras på samma sök rad.  

 

Resultat 

 
Resultatet av denna litteraturöversikt framkom i två huvudkategorier; Känslomässiga 

utmaningar samt Strategier att ta handskas med den nya vardagen. Vardera kategori delades i sin 

tur in i sex subkategorier, vilket innebär tre subkategorier under vardera huvudkategori.  

Kategorin känslomässiga utmaningar innefattade; Rädsla/Ångest, Existentiell medvetenhet & 

Förändrad livssyn. 

Och den andra huvudkategorin strategier att ta sig tillbaka till vardagen innefattade; Att 

återgå till vardagen, Stöttande samtal & Fysiska och Psykiska aspekter för välmåendet.  

Detta beskrivs i en resultatöversikt i figur 2.   

 
 

Figur 2. Översikt av Resultatkategorier och subkategorier. 
 

Känslomässiga 
utmaningar

Ångest/Rädsla

Existentiell 
medvetenhet

Förändrad livssyn

Strategier att 
handskas med den 

nya vardagen

Att återgå till 
vardagen

Stöttande samtal

Fysiska och 
Pykiska aspekter 
för välmåendet
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Känslomässiga utmaningar 

 

Ångest/Rädsla   

 

Ångest och rädsla efter inträffat hjärtstopp sågs hos majoriteten hos personer i flertal studier 

(Dobson, 1971; Ketilsdottir, 2013; Lau, 2010; O’reilly, 2004; Palacios-Cena, 2011; Uren, 2014).  

Osäkerheten av att inte kunna fullfölja sin roll och ta sitt ansvar i hemmet efter hjärtstoppet 

var en källa till ångesten. Ångest och osäkerhet beskrevs som svårast i början precis efter 

inträffat hjärtstopp. Det kunde vara svårt att få ordning på alla ny uppkomna känslor, svårt 

att förstå sig på och få bukt med dess betydelse. Detta beskrivs bland annat av en deltagare i 

en studie av (Uren & Galdas., 2014). 

 "Right near the beginning it was all, it’s all scary and new because...I didn’t really know what was 

happening...A lot of anxiety, uncertainty" (Uren & Galdas, 2014, s.354). 

 Ångest sågs vara värst de första veckorna efter själva hjärtstoppet när man fått komma hem 

från sjukhuset. Detta berodde främst på rädslan av att få ett hjärtstopp igen (Dobson, 

Tattersfield, Adler & McNicol, 1971).   

  Rädslan påverkade de drabbade på många plan, känslan fanns hela tiden närvarande och 

det gick inte att ignorera den. Återigen var det vetskapen av att man haft ett hjärtstopp och 

rädslan av att det kan hända igen som var den bakomliggande orsaken till ångesten. Det sågs 

som viktigt att hela tiden motivera och utmana sig själv samt att hitta distraktioner för att få 

livet att rulla på (Palacios-Cena, Losa-Inglesias, Salvadores-Fuentes & Fernandéz-de-las-

Penas., 2011).   

 Efter hjärtstoppet kunde man se en rädsla hos de drabbade för att bli en belastning för sina 

närstående och även för samhället (Lau, Kirkpatrick, Merchant, Perman, Abella, Gaieski, 

Becker, Chiames, & Reitsma., 2010).  

 Många av dem som överlevt hjärtstopp led av posttraumatisk stress syndrom, vilket är en 

stor bidragande orsak till problem med ångest och depression (O'Reilly, Grubb, O'Carroll., 

2004). Försök till att dölja sin rädsla och ångest sågs hos många, dessa känslor dök 

upp först efter hemgång från sjukhus. Täta blodtryckskontroller samt att alltid ha en 

mobiltelefon med sig blev en säkerhet för att lindra dessa känslor.  Humor var ett annat sätt 

att skydda sig själv från att bli sårbar eller känslomässig. Vissa firade till och med sin nya 

"födelsedag" med vänner och familj, trots detta försvann ändå inte känslorna av ångest och 
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rädsla.  (Ketilsdottir, Albertsdottir, Akadottir, Gunnarsdottir & Jonsdottir, 2013). Avsaknad 

eller dålig uppföljning från sjukhuset angående deltagarnas tankar och funderingar på 

döden efter hjärtstoppet förvärrade känslor av ångest (Palacios-Cena et al., 2011).    

 

Existentiell medvetenhet   

 

Omvärderingar av sina existentiella åsikter efter hjärtstoppet sågs hos majoriteten av 

deltagarna i ett flertal studier (Bremer, 2009; Dobson, 1971; Forslund, 2013; Lau, 2010; 

Palacios-Cena, 2011).  

 Medvetenheten om sin existentiella sårbarhet förstärktes när man insåg hur nära döden man 

faktiskt varit. Tankar kring sin egen framtida existens blev mycket aktuella. Det faktum att 

livet plötsligt blivit avbrutet var en obekväm sanning man fick försöka finna sig i (Bremer, 

Dahlberg & Sandman., 2009). Tankar som 'Varför hände det här mig?' 'Hade jag kunna gjort 

något annorlunda?' Frustrationen att inte ha ett enkelt svar på 'varför just jag fick vara med 

om ett hjärtstopp' framkom av många deltagare. Döden blev en verklighet som inte kan 

hända utan som redan hade hänt. Svårigheten har blivit att lära sig leva med vetskapen av 

att det kommer hända igen. Alla dessa sanningar försöktes förklaras med hjälp av olika 

existentiella trosuppfattningar (Palacios-Cena et al., 2011).  

 Det sågs ingen större förändring i de religiösa aspekterna efter erfarenheten av hjärtstoppet. 

Det förstärkte bara den tro eller ateistiska trosuppfattning man redan hade. Dock beskrevs 

det att rädslan för döden minskade efter hjärtstoppet (Dobson et al., 1971).  

Av 11 deltagare beskrev 44 % att de hade upplevt den så kallade tunneln och det vita ljuset 

samt att de sett avlidna anhöriga i samband med hjärtstoppet. En deltagare beskrev sin 

upplevelse av detta på följande vis (Lau et al., 2010):  

"It was extremely peaceful. It was very very serene. It was very very bright. I just was in the room by 

myself after being told what had happened. I called out, ‘Mom, Dad, I really wish you were here.’ And 

they were both deceased. And they showed up. It was very comforting." (Lau et. al, 2010, s.984). 

Känslan av att ha överlevt ett hjärtstopp kunde upplevas som ett mirakel, en tacksamhet 

varje morgon över man fått en dag till att leva. Detta kunde tolkas på två vis, på ena sidan 

sågs det en osäkerhet, ovisshet om hur framtiden ser ut. Det kunde också ses som en positiv 
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sak, att man var tacksam och glädjes åt den extra tid man fått 

(Forslund, Lundblad, Jansson, Zingmark, Söderberg., 2013).  

 

Förändrad livssyn  

 

Efter att överlevt ett hjärtstopp uttryckte många deltagare att det förändrat sina 

prioriteringar i livet (Dobson, 1971; Forslund, 2013; Ketilsdottir, 2011; Klemenec-Ketis, 2013; 

Palacios-Cena, 2011). 

 Efter hjärtstoppet skedde en stor förändring angående vanor och prioriteringar. Familjen 

kom ofta i första hand och vikten av att ha en bra relation med nära och kära blev a och 

o. Ändrad livsstil som att reducera stressfaktorer och leva hälsosammare sågs hos många. 

Känslan av att man levde tack vare olika faktorer likt; tro, hopp, tur och kunnigt folk som 

befunnit sig på plats då hjärtstoppet inträffade, ledde till att man i större utsträckning såg 

möjligheter och inte längre tog något för givet (Ketilsdottir et al., 2011).  

 Beskrivningar som att ingen kan förstå känslan av att överleva ett hjärtstopp, om man inte 

varit med om det själv. Det krävdes en NDU, så som ett hjärtstopp för att man skulle öppna 

ögonen, få ett nytt perspektiv på livet och lära sig att leva igen (Palacios-Cena et al., 2011).  

"The only thing you get from what happened (To you) is that you learn to live. . . 

it seems incredible that something like this had to happen to open my eyes. . . to life." (Palacis-Cena et 

al., 2011, s152).    

Det fanns en signifikant skillnad i en studie mellan en kontrollgrupp och de som överlevt ett 

hjärtstopp, där de som varit med om ett hjärtstopp fick större tolerans för andra, de kunde 

känna mer empati och fick ökad förståelse för sig själv och andra. De kunde också uppskatta 

det små sakerna i livet, som att njuta av naturen, leva ett gott liv och ta tillvara på tiden. De 

fick en känsla av större mening med livet (Klemenc-Ketis, Kersnik & Grmec., 2011).  

 Fokusen för att få ett bra liv var att ha en bra relation till närstående, vilket var en källa till 

lycka och styrka i vardagen. Dessa sociala interaktioner bidrog till en känsla av att vara 

behövd och betyda något för andra (Forslund et al., 2013). Där känslan av tacksamhet att 

fortfarande vara vid liv sågs som den största och mest betydelsefulla aspekten (Dobson et al., 

1971).  
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 Att upprätthålla en positiv attityd och kunna skratta var en viktig aspekt i livet. Undvika 

oro och se möjligheter istället för problem var även det ett tillvägagångsätt. Att må bra var 

inget man längre tog förgivet (Forslund et al., 2013).    

 

Strategier att handskas med den nya vardagen.  

 

Att återgå till vardagen  

 

Återhämtning för att ta sig tillbaka till sitt arbete och dagliga sysslor efter inträffat hjärtstopp 

skiljde sig avsevärt mellan olika deltagare och studier. Det var få som inte lyckades ta sig 

tillbaka till en fungerande vardag (Dobson, 1971;  Forslund, 2013; Granja, 2002; Ketilsdottir, 

2011; Palacos-Cena, 2011; Sauvé, 1996; Smith, 2014; Stibrant-Sunnerhagen, 1996).   

Av 17 deltagare i en studie visade det sig att endast sju stycken återgått till arbete igen efter 

inträffat hjärtstopp (Stibrant-Sunnerhagen, Johanssona, Herlitzb & Grimbya., 1996). I en 

annan studie sågs 14 deltagare av 18 återgått till arbete efter 18 månader både heltid och 

deltid, resterande hade gått i pension (Dobson et al., 1971). I en studie med 61 

deltagare återvände alla förutom nio stycken till sina jobb, de nio som inte återgick till 

arbetet kunde varken jobba eller sköta hushållssysslor på grund av komplikationer med 

hjärtstoppet (Sauvé, 1995).  

Av 697 stycken jobbade hälften av dessa innan hjärtstoppet, och 74,2 % återgick till sitt jobb 

efter hjärtstoppet. Det var större chans att återgå till sitt normala liv om man innan 

hjärtstoppet var arbetsför och >63 år (Smith, Andrew, Lijovic, Nehme & Bernard., 2014). I en 

annan studie med totalt 24 deltagare var det enbart sju stycken som lyckades återgå till sin 

tidigare aktivitetsnivå (Granja, Cabral, Pinto & Costa-Pereira., 2002).  

 Hos kvinnor såg man att det var svårare att släppa taget om sitt tidigare liv, än för männen 

som hade inställningen att det inte fanns så mycket att göra åt saken (Palacios-Cena et al., 

2011). Vissa gjorde radikala förändringar i deras arbetsliv efter hjärtstoppet, vissa upplevde 

detta som en lättnad medan andra blev mer eller mindre tvingade till förändringen på grund 

av deras förändrade fysiska förmåga (Forslund et al., 2013).  

  Funderingar kring om man klarade av att arbeta, hur man var gentemot sin partner i 

hemmet, eller hur man skulle orka ta hand om sina egna barn på bästa sätt, dök upp. Det 
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fanns många frågetecken att räta ut för att få ordning på vardagen (Palacos-cena et al., 2011). 

  De berättades om effekten som arbetet hade haft på livet. Majoriteten ansåg att arbetet 

bidragit till negativ stress och oro. De beskrevs att de inte var förvånade att hjärtstoppet 

inträffat då kroppen sagt till redan innan i form av huvudvärk, migrän och allmänna 

smärtkänningar i kroppen. Just då tog man det inte tillräckligt allvarligt för att göra den 

livsstilsförändring som kroppen bett om (Forslund et al., 2013).   

 "I was working like a fool. I had 3 jobs at the same time, and there where times when I felt the 

adrenalin levels up in the hair line. So afterwards, I was not eactry surpriced; I had simply run out of 

my self. Even if I knw it was wrong, I was not capable to do anything about it." (Forslund et. al., s5, 

2013).    

Att komma tillbaka till arbetet var ett viktigt steg för att i största möjliga mån återställa sitt 

normala liv. De fanns en osäkerhet på egna begränsningar, oron berodde på ovissheten om 

symtomen skulle dyka upp igen vid daglig aktivitet och på hur mycket man egentligen 

kunde anstränga sig (Ketilsdottir et al., 2011).   

  

Stöttande samtal   

 

Det sågs ett stort behov stöttande samtal hos personer som upplevt ett hjärtstopp, stöd i form 

av att ha någon att prata med ledde till ett bättre välmående (Ketilsdottir, 2011; Uren & 

Galdas., 2014). Att uppleva ett hjärtstopp skapar behov hos personen som kan göra skada för 

den drabbade, de måste få möjlighet att prata med kunnig personal om upplevelsen. Det 

fanns ett stort behov av att tillhöra en grupp, att kunna reflektera och prata med andra i 

liknande situation som en själv (Ketilsdottir et al., 2011).   

 De som hade någon att prata med upplevdes vara lugnare och mindre orolig. Det fanns 

däremot svårigheter att prata med såväl närstående som sjukvårdspersonal om just känslor. 

Kunskapen om att det finns stöd att tillgå från vården var svår att sprida till rätt 

patientgrupp, och fanns det tillgängligt sågs en motvillighet att ta del av hjälpen hos många 

av de manliga deltagarna (Uren & Galdas., 2014).  

Slutsatsen drogs att detta berodde på den manliga mentaliteten, att de inte behöver någon 

mer hjälp (Ketilsdottir et al., 2011; Uren & Galdas., 2014).  

"Because naturally I´m a man and.. I should grin and bear it and say I don´t need any help." 



 

19 
 

(Ketilsdottir et. al, 2011, s.4).   

De som varit med om ett hjärtstopp och deltog i samtalsgrupper och liknande 

var positiva och såg stora fördelar med deltagandet (Uren & Galdas., 2014).  

  

Fysiska och psykiska aspekter för välmående  

 

Ett flertal studier visade ett samband mellan fysiska förmågor och det psykologiska 

välmåendet (Beesems, 2014; Forslund et al., 2013; Ketilsdottir et al., 2011; Lundgren-Nilsson, 

2004).   

Det finns ett tydligt samband mellan den fysiska förmågan, välmående och sociala aspekter. 

Efter det initiala mötet med studiedeltagarna i en studie var det 61 % som hade en tydligt 

nedsatt fysisk förmåga. Vid samma tillfälle såg man även att 65 % hade en nedsatt 

socialförmåga, vilket i sin tur ledde till ett sämre välmående. Tre månader senare hade dessa 

siffror minskats drastiskt. 37 % av deltagarna hade återfått sin fysiska förmåga och 13 % av 

dem hade återgått till samma sociala rutiner som innan hjärtstoppet. Under det första året 

efter hjärtstoppet förbättrades deltagarnas välmående med 65,5% (Lundgren-Nilson, Rosén, 

Hofgren & Sunerhagen., 2004).   

 I en annan studie med 220 deltagande sågs det att god livskvalitet endast fanns hos hälften 

av deltagarna när det gällde den fysiska hälsan, medan nästan alla kände en god livskvalité i 

den mentala hälsan. Omkring 80 % av dessa klarade av att leva självständigt i sitt dagliga liv 

(Beesems, Wittebrood, De Haan, & Koster., 2014). 

 I en studie av Forslund et al (2013) beskrevs det att fysiska aktiviteter, utifrån egen förmåga, 

ledde till ökat välmående.  

  Psykiska och fysiska hinder sågs i någon form hos de flesta efter hjärtstoppet. Simpla 

aktiviteter som att ta en dusch kunde kräva extra lång tid (Ketilsdottir et al., 2011).  

 En del deltagare utryckte mentala svårigheter med att utföra fysiska aktiviteter efter 

händelsen. Många utmanade dessa känslor då de ansåg att det var onödigt att oroa sig över 

något man själv inte kan styra över (Forslund et al., 2013). Fysiska och psykiska aspekter 

visade sig ha ett samband då väl måendet ökade i takt med att dessa hälsoaspekter 

förbättrades (Lundgren-Nilson et al., 2004). 
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Diskussion  

 
 Metoddiskussion    

 De första sökningarna gjordes med sökorden heart arrest kombinerat med cardiac arrest, 

denna sökning gav många träffar men ringade inte in vårt område på ett optimalt sätt. I 

samband med bibliotekarie med god erfarenhet av databassökningar uteslöts den svenska 

MeSh-termen cardiac arrest. Det visade sig även att heart arrest var den MeSH-/Cinahl 

headings term som ringade in vårt ämnesområde bäst. Att endast använda en MeSh-term 

kan dock ses som en nackdel. Detta ansågs vara den sökning som var mest relevant för 

syftet. MeSH-termen i samband med fritextsökorden ledde till den slutgiltiga sökningen och 

resulterade i lagom antal träffar. De fritextsökord som valdes användes för att få fram de 

artiklar som beskrev upplevelsen av hjärtstopp och inget annat.  

  Styrkorna i metoden för denna litteraturöversikt har bland annat varit att det enbart 

använts artiklar där det funnits ett etiskt resonemang och etiskt godkännande, vilket kan 

anses ge ett trovärdigt och rättvist resultat. Även användandet av väl granskade artiklar med 

fungerande granskningsmallar kombinerat med ett kritiskt förhållningsätt har bidragit till ett 

trovärdigt resultat.   

 En blandning av kvantitativa och kvalitativa studier har använts i denna litteraturöversikt, 

även detta anses bidra till resultatets trovärdighet. De kvantitativa studierna bidrar till en 

bred bild av hur personer som överlevt ett hjärtstopp upplevt situationen medan de 

kvalitativa studierna bidrar med en djupare förståelse för dessa personers upplevelse. Det 

var tydligt att kvantitativa studier är överrepresenterade inom detta ämnesområde, därför 

anser författarna att den kvalitativa forskningen skulle dra nytta av att utvecklas. Nackdelen 

med att det använts fler kvantitativa studier i resultatet är att dessa artiklar ej fångar 

upplevelsen på samma sätt som kvalitativa studier gör. Däremot ökar de kvantitativa 

studierna rapportens generaliserbarhet. 

 Artiklarna som använts i denna litteraturöversikt sprider sig världen över vilket är bra då 

detta kan tillämpas av sjuksköterskor oberoende av vart i världen man befinner sig och även 

av sjuksköterskor arbetandes med olika kulturer och religioner. Citaten har valts att inte 
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översättas, på grund av att ej påverka eller förvränga meningen/innehållet ytterligare. Utan 

låta läsaren göra sin egen tolkning. 

Svagheter som kan ses med denna litteraturöversikt är bland annat att några studier var 

äldre än 10 år och svåra att bedöma kvalité på utifrån granskningsmallarna, då de var 

skrivna på ett annat sätt än vad de nyare artiklarna. Dessa äldre studier inkluderades ändå 

då gränsen för publicerings årtal inte ansågs vara relevant till denna litteraturöversikt, 

eftersom upplevelsen av ett hjärtstopp inte är något som inte förändras över tid. Ytterligare 

en svaghet kan vara antalet citat som använts i resultatet. Detta kan dock tolkas på två sätt, 

då det även kan stärka resultatets trovärdighet.  

 

Resultatdiskussion   

I resultatet i denna litteraturöversikt framkom det att ett hjärtstopp medför en hel del ångest 

och oro, det visade även skillnader i existentiell medvetenhet som bidrog till förändrad 

livssyn. Resultatet visade både positiva och negativa upplevelser av hjärtstopp. Ett 

hjärtstopp kunde ses som en ny chans eller en ögonöppnare även en knuff som krävdes för 

att omvärdera vad som var viktigt och spelade roll i livet. Omvärderingar gällde både familj 

och vänner men likaså sin egen hälsa. Arbetet fick en mindre betydelsefull roll och man blev 

mer lyhörd jämtemot sin egen kropp.    

Rädsla och ångests visade sig ha en stor effekt på livet efter ett hjärtstopp, i denna 

litteraturöversikt framkom det att de allra flesta upplevde dessa känslor. Detta sågs också i 

en studie av González-Melchor, Villarreal-Monlina, Itturraled-Torres, Medeiros-Domingo 

(2014) som beskrev att ångest och rädsla var det som denna patientgrupp led mest utav efter 

händelsen. Däremot visade en annan studie att ångest och oro inte alls spelade en central roll 

i måendet efter ett hjärtstopp. Av totalt 63 deltagande var det hela 62 % av dem som inte 

upplevt dessa känslor av ångest/oro och/eller depression (Wachelder., Moulaert., Van 

Heugten., Verbunt., Bekkers & Wade., 2009). 

 I resultatet i litteraturöversikten framkom det att genus hade stor betydelse på hur man 

mådde efter hjärtstoppet. Detta stärker en studie som säger att manliga patienter upplevde 
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en lägre grad av ångest och rädsla än vad kvinnor gjorde efter ett inträffat hjärtstopp 

(Wachelder., Moulaert., Van Heugten., Verbunt., Bekkers & Wade., 2009). 

Vårt resultat visade att somliga deltagare såg sitt hjärtstopp som en ny chans och omstart på 

livet. Ytterligare en studie beskrev att deltagarna upplevde överlevandet av hjärtstoppet som 

en revolt mot döden. De resonerade på följande vis; har man en gång dött och kommit 

tillbaka till livet så har man inget kvar att vara rädd för. Det diskuterades att denna 

inställning kunde ses som ett försök till att dämpa och dölja sina rädslor (Forslund., 

Zingmark., Janson., Lundblad., & Söderberg., 2014).   

  Terror management teorin menar att det ligger i människors grundläggande natur att vara 

rädd för att dö. Det har med människans överlevnadsinstinkt att göra. Denna teori ger oss en 

bakomliggande förklaring till varför döden är så starkt förknippad med rädsla och ångest 

(Lange et al., 2012).  Om man sedan tolkar Antonovskys (1991) teori Kasam i detta 

sammanhang menar den att hur man hanterar hjärtstoppet beror på individens förmåga att 

se sammanhang i livet. Om man ser en mening med hjärtstoppet så är chansen större att man 

lever ett lyckligare liv om man accepterat händelsen istället för att fastna i det man inte kan 

styra över. Detta sammanhang sågs även i denna studies resultat där hjärtstoppet tolkades 

som ett tecken och en ny chans att omvärdera livet till något bättre. Man fokuserade på 

möjligheterna som hjärtstoppet medfört istället för motgångarna.   

Vårt resultat visade inga större förändringar gällande deltagarnas religiösa 

trosuppfattningar. Mer än att de existentiella frågorna tog en mycket centralare roll i livet i 

jämförelse med innan det inträffade hjärtstoppet. Detta styrker ett flertal studier som visar 

att frågor gällande livets mening blev mycket viktigare för personer som upplevt en NDU av 

någon form (Andersson, Rosén, Sunnerhagen., 2015; González-Melchor et al., 2014).    

Antonovsky (1991) beskriver begreppet hanterbarhet i sin teori Kasam. Där ingår vikten av 

att ha resurser för att hantera svåra situationer, så som ett hjärtstopp. Stöd av närstående 

eller vårdpersonal är ett exempel på en sådan resurs.  

  I resultatet i denna litteraturöversikt sågs det att stöd i form av att kunna prata med 

vårdpersonal bidrog till ett lugn för patienterna. Enligt patientsäkerhetslagen är all 
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vårdpersonal och därmed sjuksköterskor skyldiga att utföra vården på ett omsorgsfullt sätt i 

samråd med patienten (SFS, 2010:659 kap. 6, 1§).  

I vårt resultat framkom det också att det råder brist på kvalitativa vetenskapliga studier som 

handlar om betydelsen av stöd efter ett hjärtstopp. Allt detta beskrivs i en studie från Sverige 

där bara var hälften av alla sjukhus hade lokala riktlinjer för vård och uppföljning efter ett 

hjärtstopp. Det var inte alltid att familjerna ingick i dessa uppföljningar. Vissa sjukhus hade 

som rutin att alltid ta med familjen medan andra erbjöds sig vid vissa tillfällen men inte som 

rutin (Israelsson, Lilja, Bremer, Stevenson-Ågren & Årestedt., 2016).  

Ett flertal studier i vårt resultat säger att stöd från sjukvårdspersonal hade en betydelsefull 

roll i hanteringen av hjärtstoppet. 

Det står beskrivet i resultatet att de flesta hade psykisk eller fysisk nedsatt förmåga vilket 

bidrog till sämre välmående. Detta motvisar Van-Alem, Waalewijn, Koster & De-Vos (2004) 

studie som säger att av 174 deltagare hade 77  % av dessa inget behov av hjälp från andra 

efter sitt hjärtstopp. 

  Motsatsen styrks även av en till studie där större delen av deltagarna inte sågs ha några 

problem med sina dagliga aktiviteter. Där de flesta bodde hemma och var självständiga och 

kunde utföra sina dagliga rutiner och hobbys som vanligt (Havre, Tiainen, Poutainen, 

Maunu, Kajaste, Roine & Silfvast., 2006). Van-Alem et al (2004) menar även att enbart en liten 

andel hade nedsatt psykosocial funktion. En ännu mindre andel sågs ha nedsatt 

fysiskfunktion medan nästan ingen sågs ha nedsatt kognitiv funktion.  

I en studie av Klemenc-Ketis, Kersnik & Grmec (2010) menar man att desto högre dos av 

CO2 patienterna utsätts för i samband med hjärtstoppet, desto tydligare blir fenomenet 

NDU. Detta fenomen beskrivs i resultatet som en tunnel, ett starkt vitt ljus och att man 

upplevt möten med avlidna anhöriga.  Att göra vidare studier på sambandet mellan CO2 

doser och NDU skulle vara till stor hjälp för att förklara dessa fenomen som så många 

personer beskrivit efter ett hjärtstopp.  Patienter som fick HLR före ankomsten av ambulans 

visade en trend mot övergripande bättre kognitiv funktion (Van-Alem et al., 2004). Att 

sprida HLR kunskaper till allmänheten är därför viktigt för att förebygga svåra 
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komplikationer efter hjärtstopp samt för att rädda fler liv. Att fortsätta arbetet med att sprida 

dessa kunskaper är ett mycket viktigt arbete och bör inte underskattas (Nolana et al., 2010).  

Slutsats  

 

Att överleva ett hjärtstopp förändrar individens livsvärld på många olika sätt. Det är en 

traumatisk upplevelse som tar tid att bearbeta. Samtliga studier som användes i denna 

litteraturöversikt visade att personer som överlevt ett hjärtstopp upplever känslor av rädsla 

och ångest. De visade även att många ägnade betydligt större tanke åt existentiella frågor 

efter händelsen, vilket i sin tur bidrog till en förändrad livsvärld. Att få stöd av ett stabilt 

socialt nätverk var en viktig faktor i återhämtningen av hjärtstoppet. Lika så visade det sig 

vara viktigt att utöva fysisk aktivitet i den mån möjligt utifrån individensförutsättningar, 

detta bidrog med många positiva känslor så som att återta kontrollen av sitt eget liv igen. 

Återkoppling från sjukvården är en viktig del av återhämtningen för denna patientgrupp. 

Att få hjälp med posthospitala strategier för en fungerande vardag tror vi skulle göra gott för 

denna patientgrupp och är något man bör forska vidare på.   
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Bilaga 1 

Författare Design Syfte Antal 
Deltagare 

Resultat Bedömd 
Kvalité 

Beesems et al., (2014) Kvantitativ Syftet var att 
bedöma 

neurokognitiva 
funktioner och 
livskvalitet hos 
patienter, i den 

tidsram6-12 
månader efter 

hjärtstopp. 

220 De såg att större 
delen av 

majoriteten hade 
fungerande kognitiv 

funktin 6-12. 
månader efter 
hjärtstoppet 

Medel/Hög 

Bremer et al., (2009) Kvalitativ Syftet var att 
beskriva 

patienters 
upplevelse över 
tid på verkades 
av att överleva 

hjärtstopp 

9 Studien redovisar 
flera olika aspekter 

som påverkade 
patienters 

välbefinnande och 
olika strategier som 

användes för att 
minska lidandet och 

återställa 
välbefinnandet 

efter ett hjärtstopp.   

Hög 

Dobson et al., (1971) Kvalitativ Syftet var att 
studera 

hjärtstopps 
överlevande 6 

månader till 2 år 
efter. För att 

undersöka deras 
inställning och 

känslor om 
upplevelsen 

20 Dålig rehabilitering 
sågs främst hos de 

som med de 
funktionella 

funktionshinder 
som kan uppkomma 
vid hjärtstopp, samt 
att ångesten hade 
en stor del hos alla 

deltagare 

Medel 

Forslund et al., (2013) Mixad Syftet var att få 
en djupare 

förståelse för de 
människors som 

överlever 
hjärtstopp, om 
egna tankar om 
riskfaktorer som 
är förknippade 

med deras 
livsstil, som kan 
identifiera olika 
sätt att hjälpa 

71 De såg att vikten av 
stöd från 

familjemedlemmar 
hade en väldigt stor 

betydelse för att 
man skulle känna 

sig glad och må bra. 

Medel/Hög 

Granja et al, (2002) Kvantitativ Syftet var att 
beskriva 

hälsorelaterad 

24 Av de 19 patienter 
som fullföljde hela 

studien var det 

Medel 
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livskvalité hos 
de som överlevt 

hjärtstopp 6 
månader efter 

enbart 8 st som 
återgick till arbete. 

4 st hade 
neurologiska skador 
efter hjärtstoppet 

och övriga hade gått 
i pension. 

Ketilsdorrir et al., (2013) Kvalitativ Syftet var att 
beskriva 

överlevare från 
hjärtstopp 

upplevelse för 
att få kunskap 

om behoven och 
funderingarna 

dessa patienter 
upplever. 

7 Strukturerad 
stöttning och 

bekräftelse såg man 
i denna studie var 

viktigast. Där 
kognitiva 

begräsningar, 
ångest och brist på 

säkerhet var de 
största oros 
moment hos 
deltagarna. 

Medel/Hög 

Klemenc-Ketis, (2013) Kvantitativ Syftet var att 
fastställa 

sambandet 
mellan NDU 6 
månader efter 
hjärtstopp som 
skett utanför 

sjukhus. 

37 Resultat visade att 
de som överlevt inte 

visar jättestora 
förändringar men 
NDU är förenade 

med vissa aspekter i 
pat. liv. 

Medel 

Lau et al. (2010) Kvalitativ Syftet med 
denna studie var 

att kartlägga 
patienters 

erfarenheter av 
hjärtstopp samt 

undersöka 
attityder 
gällande 

vårdplaneringen. 

11 Majoriteten av 
deltagarna upplevde 

gott välmående 
efter hjärtstoppet 
men bara ett fåtal 
av dem hade fått 

hjälp med 
vårdplanering efter 

händelsen. 

Medel 

Lundgren-Nilson et al., (2005) Kvantitativ Syftet var att 
kolla den 
kognitiva 

funktionen, 
aktiviteter i det 
dagliga livet och 
livssituationen. 
Upp till ett år 
efter inträffat 

hjärtstopp. 

51 Under de första 45 
dagarna blev 

deltagarna mer 
självständig. Det var 

viktigt att ge 
anhöriga info om 
pat framsteg och 
behov av stöd för 

att planera 
framtiden. 

Medel/Hög 

O'Rielly et al, (2004) Kvantitativ Syftet var att se 
vilka långsiktiga 

emotionella 
följder ett 

54 Majoriteten av 
deltagarna i studien 

hade ett mycket 
högt välmående 

enligt 

Medel/Hög 
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hjärtstillestånd 
kan ge 

självskattningsskalan 
som användes för 

bedömningen. 
Palacios-Cena et al., (2011) Kvalitativ Syftet var att 

utreda livs 
erfarenheterna 
hos patienter 
som överlevt 

plötsligt 
hjärtstopp. 

9 Studien visade att 
de som överlevt ett 

hjärtstopp 
uppfattade att 
vikten av att 

överkomma rädslan 
som det 

nödvändigaste för 
att kunna gå vidare 

med sitt liv. 

Medel/Hög 

Sauvé. (1995) Kvantitativ Syftet var att 
identifiera och 

beskriva 
funktionella 
hälsoresultat 
hos de som 

överlevt 
hjärtstopp. 

61 Resultatet visade 
hur viktigt det var 
för deltagarna att 
komma tillbaka till 

jobb, inte tappa sina 
sexuella aktiviteter, 
psykiska, fysiska och 

kognitiva 
funktioners 
påverkan. 

Medel/Hög 

Smith et al, (2014) Kvantitativ Syftet var att se 
hur livskvalitén 

och det 
funktionella var 

12 månader 
efter hjärtstopp 

697 Man såg att många 
överlevande hade 

en acceptabel 
livskvalitettolv 
månader efter 
hjärtstoppet, i 

synnerhet i 
jämförelse med 
befolkningens 

normer 

Hög 

Stibrant-Sunnerhagen et al., (1996) Kvantitativ Syftet var att ta 
reda på hur livet 

efter ett 
hjärtstopp ser 

ut. 

42 De studien kom 
fram till var bla att 

de som överlevt 
hade minskad 

smärtmedvetenhet, 
social isolering, få 
återgick till arbete, 

känslomässigt 
ostabil. 

Medel 

Uren & Gadas (2015) Kvalitativ Syftet var att 
undersöka hur 
maskuliniteter 

formar 
erfarenheter av 
män och deras 
partners efter 

överlevt 
hjärtstopp. 

13 Här såg man att 
maskuliniteten 

spelade en stor roll i 
mäns återhämtning 

och tillfrisknande 
efter ett hjärtstopp. 

Vikten av att 
hantera känslor, 

stöd och 
självförtroende. 

Medel/Hög 
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