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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Ett hjärtstopp var en dramatisk händelse där reflektionen om existensen 
påbörjades. Det väcktes tankar och känslor som hade påverkan på livskvalitén och hälsan. 
Sjuksköterskans uppgift var att ge information och finnas där för patientens individuella 
behov. Syfte: Att beskriva patienters upplevelser efter ett hjärtstopp. Metod: Studien 
utfördes med en kvalitativ litteraturöversikt. Resultat: I resultatet framkom det att 
patienterna upplevde brist av information och att de ville bearbeta händelsen med andra. 
Efter hjärtstoppet fick patienterna ett nytt förhållningssätt till livet och vissa fysiska moment 
var svårare att utföra. Uppvaknandet efter hjärtstoppet var förvirrande och många känslor 
uppstod.  Konklusion: Resultatet visade att patienterna upplevde brist av information, kände 
önskan om att få bearbeta och dela erfarenheter med andra samt att stödet de fick 
uppskattades. Något som betraktades svårt var att leva en fungerande vardag och hitta den 
nya identiteten. Känslor såsom övergivenhet och osäkerhet uppkom men även tacksamhet 
och glädje att fått fortsätta livet. Om sjuksköterskan hade mer kunskap om patienters 
upplevelser, ökade chansen att vården efter händelsen blev mer patientcentrerad. 
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___________________________________________________________________________ 
Background: A cardiac arrest was a dramatic event, where the reflection on existence 
began. It aroused thoughts and feelings that had impact on the quality of life and health. 
The nurse's assignment was to provide information and to be present for the patient's 
individual needs. Purpose: To describe patients' experiences after a cardiac arrest. 
Method: The study was conducted with a qualitative literature review. Results: The results 
showed that patients experienced a lack of information and that they wanted to process the 
incident with others. After the cardiac arrest were patients given a new life to adapt to and 
physical movement were more difficult to perform. Waking up after a cardiac arrest was 
confusing and many feelings arise. Conclusion: The result showed that the patients 
experienced a lack of information, felt the desire to be able to process and share 
experiences with others and that the support they received was appreciated. Something that 
were considered difficult was to live a functioning everyday life and find a new identity. 
Emotions such as abandonment, uncertainty arose but also gratitude and joy that they 
continue life. If the nurse had knowledge of patients' experiences increased the chance that 
care after the incident became more patient-centered.  
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INLEDNING 

Ett hjärtstopp är en dramatisk händelse och kan drabba vem som helst (Malmsten, 2016). 
Överlevnaden ökar och år 2017 var det 44,4 % som överlevde hjärtstopp på och utanför 
sjukhus (Herlitz, 2018a; Herlitz, 2018b). Att överleva ett hjärtstopp är en vinst för sig, men 
som patient upplevs tiden efteråt olika.	Om sjuksköterskan har kunskap om patienternas 
upplevelser efter ett överlevt hjärtstopp, ökar chansen att ge den eftervård som behövs. Därav 
skapas ett intresse att beskriva patienters upplevelser efter ett hjärtstopp. 	

BAKGRUND 

Hjärtats fysiologi  	
Hjärtat är blodomloppets viktiga pump och är lokaliserat bakom bröstbenet lite till vänster. 
Hjärtat har fyra hålrum, två förmak och två kammare. Blodet som kommer från 
systemkretsloppets vener hamnar i höger förmak, därefter rinner blodet ner genom 
tresegelsklaffen till höger kammare. När det syrefattiga blodet har kommit ner till kammaren 
pumpas det ut till lungartären. Till vänster förmak kommer det syrerika blodet via 
lungvenerna. Blodet rinner ner genom tvåsegelsklaffarna och när allt blod befinner sig i 
vänster kammare pumpas det via aortaklaffen ut i stora kroppspulsådern. Klaffarna är olika 
i formen, den ena liknar ett segel medan den andra ser ut som små fickor. Båda klaffarna har 
samma funktion, att förhindra blodet från att rinna baklänges. Hjärtat är utrustat med en 
sinusknuta och retledningsceller som bildar ett retledningssystem. När den elektriska 
impulsen kommer från sinusknutan skickas signaler ut till retledningscellerna och hjärtat 
kontraheras, därmed pumpas blodet ut (Henriksson & Rasmusson, 2018; Sand, Sjaastad, 
Haug & Bjålie, 2007). 	

Vad innebär ett hjärtstopp	
Hjärtstopp definieras som upphörande av hjärtaktivitet som leder till medvetslöshet, där 
ingen normal andning eller några tecken på cirkulation finns (Nichol, Sayre, Guerra & Poole, 
2017). När ett hjärtstopp sker går hjärtat in i ett ventrikelflimmer som innebär att båda 
kamrarna börjar flimra eller så kallat vibrera. Hjärtat förlorar pumpkraft vilket resulterar i 
förlorad puls och blodtryck. Kroppens efterfråga på syre och näring tillgodoses inte och detta 
leder till att patienten förlorar medvetandet. Om behandling inte påbörjas i tid ökar risken 
för dödsfall. Ett ventrikelflimmer går inte över spontant, utan kräver defibrillering för att 
eventuellt återgå till normal rytm. Hjärtstopp kan ske plötsligt men det har även visats att 
andra faktorer kan vara orsaken till hjärtstoppet (Gräsner & Bossaert, 2013; Wikström, 
2018).	
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Riskfaktorer för hjärtstopp 
Den vanligaste patofysiologiska orsaken till hjärtstopp är hjärtinfarkt, som orsakas av en 
blodpropp som stoppar tillförseln av blod och syre till hjärtat (Ros, 2019a). Ytterligare en 
riskfaktor till hjärtstopp är åderförfettning eller så kallat ateroskleros, som innebär att fett 
lagras i de stora kranskärlen i hjärtat och kan till viss del eller helt stoppa syre- och 
blodtillförseln (Ros, 2019b). Åderförfettning kan bero på hög konsumtion av fet kost i 
samband med lite motion. När yngre personer drabbas av ett hjärtstopp finns oftast inga 
riskfaktorer, orsaken kan bero på en ovanlig hjärtsjukdom. Idrottande personer ska vara 
försiktiga med fysisk ansträngning om de haft en förkylning eller liknande, då detta är en 
bidragande riskfaktor till hjärtstopp (Malmsten, 2016). Ett flertal andra riskfaktorer kan vara 
kvävning, svår astmaattack, drunkning och stress. Har patienterna tidigare varit med om en 
svår livshändelse som har en psykisk påverkan som till exempel skilsmässa eller dödsfall i 
familjen, ökar risken att drabbas av ett hjärtstopp (Karlgren, 2018; Jeong et.al, 2018).  

Överlevnad 
År 2017 skedde larm och start av hjärt och lungräddning inom 1 minut i 90% av fallen på 
sjukhus. Antalet som överlevde ett hjärtstopp på sjukhus var 2458 patienter under år 2017, 
och då rapporterade inte alla sjukhus efter ett inträffat hjärtstopp. Störst antal hjärtstopp på 
sjukhus sker på vårdavdelningar. Antalet har minskat på hjärtintensiven men ökat på 
akutmottagningen och på kardiologlaboratoriet (Herlitz, 2018a).	
 
Utanför sjukhus visar statistik för år 2017 att chansen för överlevnad efter hjärtstopp ökar. 
Bidragande faktorer är tidigare larm efter bevittnat eller inte bevittnat hjärtstopp, tidigare 
hjärt-lungräddning av lekmän och tidigare defibrillering. Ambulansens ankomsttid till 
olycksplatsen har minskat sedan tidigare år. Orsaken till att överlevnaden ökat är att 
befolkningen har mer kunskap och utbildning om hjärt-lungräddning, samt fler livräddande 
insatser som defibrillatorer har placerats ut i samhället (Herlitz, 2018b).	De nationella 
riktlinjerna för hjärt-lungräddning säger att om kriterierna följs och hjärt-lungräddning 
påbörjas inom en minut och defibrillering sker inom fem minuter, kan 50 - 75% räddas till 
livet (Hollenberg, 2017a). 	

Behandling av hjärtstopp 
Den direkta behandlingen för hjärtstopp är hjärt-lungräddning. Varje minut är viktig och 
avgörande och därför bör denna räddning ske inom några minuter. Hjärt-lungräddning är 
viktig eftersom blodcirkulationen i kroppen hålls igång och risken för hjärnskador 
minimeras. Hjärt-lungräddning utförs med 30 hjärtkompressioner mitt på bröstet och två 
inblåsningar. För störst chans till överlevnad ska hjärt-lungräddning utföras kontinuerligt 
utan avbrott. Om defibrillator finns tillgänglig kopplas denna på, analyserar och skickar 
eventuellt ut en strömstöt genom hjärtat och sedan påbörjas hjärtkompressioner igen. 
Defibrillering rekommenderas inom 3–5 minuter, eftersom stöten gör att hjärtat startar om 
och kan pumpa ut blod i kroppen igen. Efter ett plötsligt hjärtstopp kan patienten drabbas av 
feber. Vetenskapliga studier och erfarenheter har påvisat att nedkylning av 
kroppstemperaturen på patienter som återfått cirkulation efter hjärt-lungräddning, gör att 
hjärnan hanterar syrebristen bättre. Därav sänks temperaturen under 12–24 timmar, genom 
att administrera en infusion med Ringer Acetat som håller 4 grader till patienter som drabbats 
(Hollenberg, 2017b; Ericson & Ericson, 2012). 	
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En Implanterbar defibrillator (ICD) övervakar hjärtrytmen för att kunna upptäcka allvarliga 
rytmrubbningar i hjärtats kammare. Denna behandling är aktuell för de patienter som tidigare 
haft symtom på kammararytmi, (hjärtstillestånd) eller som har en nedsatt 
vänsterkammarfunktion. Syftet med behandlingen är att förhindra återfall och minska 
mortaliteten. Detta är den vanligaste behandlingen vid hjärtstopp eller nedsatt 
vänsterkammarfunktion. Det är viktigt att patienterna som blir aktuella för denna behandling 
får korrekt och saklig information som individanpassas. Depression är en av de främsta 
orsakerna till att de söker vård ett år efter insättningen av den implanterbara defibrillatorn. 
Att identifiera patienterna som är i behov av mer vård tidigt är betydelsefullt för hälsan och 
tidigare åtgärder kan sättas in (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 2006; 
Broers, Lodder, Spek, Widdershoven, Pedersen & Habibovic´, 2019). På de flesta sjukhusen 
idag finns det stödgrupper för de patienter som mottagit denna behandling (Statens 
beredning för medicinsk och social utvärdering, 2006).	

Eftervård och uppföljning	
Efter ett hjärtstopp är det viktigt att hitta den bakomliggande orsaken för att kunna behandla 
på ett korrekt sätt och förhindra ett nytt stopp. Elektrokardiografi, så kallad EKG ska alltid 
genomföras på patienten efter ett hjärtstopp, för att bevaka hjärtats rytm. En annan tidig 
undersökning är ekokardiografi, en ultraljudsundersökning som visar hjärtats funktion, 
struktur och pumpförmåga. När den bakomliggande orsaken är fastställd kan en lämplig 
behandling påbörjas. Behandlingen kan vara ICD, ballongvidgning (PCI), implanterad 
pacemaker eller en bypassoperation (Hollenberg, 2017a).  
	
Svenska rådet för hjärt-lungräddning (2016) har utformat en strukturerad uppföljningsplan 
gällande vård efter ett hjärtstopp. Alla patienter som överlevt ett hjärtstopp ska erbjudas 
uppföljning inom 1-3 månader efter utskrivningen. Skriftlig samt muntlig information om 
den fortsatta planen för uppföljning ska ges till både patient och dess närstående. Vid 
återbesöket ingår fyra delar. En del handlar om patientens upplevda emotionella svårigheter 
som oro/ångest, nedstämdhet eller stress. Den andra delen i återbesöket tar upp om patient 
och närstående fått tillräckligt med information om bakomliggande orsaker, fysiska 
begränsningar, händelseförloppet, smärtor, mental trötthet, sociala relationer samt 
närståendes situation. Om patienten eller närstående uppger sig känna några svårigheter, 
brister i informationen eller annat behov ska vidare stöd och behandling erbjudas, där även 
andra yrkesroller kan vara relevanta som kurator, psykolog eller läkare.	
 
Trots att riktlinjer om uppföljning finns följs de inte alltid och när en patient erbjuds ett 
återbesök sker det oftast utan stöd från närstående. Om inte riktlinjer följs kan det leda till 
en försämrad livskvalité (Israelsson, Lilja, Bremer, Stevenson-Ågren & Årestedt, 2016).  
 
Livskvalité 
 
Livskvalité är ett multidimensionellt begrepp och kan definieras som värdet människor sätter 
på sin tillvaro, där fysisk och psykiskt välmående ingår samt deras förmåga till medverkande 
i aktiviteter och verksamheter som upplevs meningsfulla (Egidius, 2005; Nordenfelt, 1997).	
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Begreppet är en utvärdering av en individs nuvarande livsförhållande, i förhållande till den 
kultur personen lever i eller de värderingar som individen har. Livskvalite´ omfattar fysiska, 
psykiska, sociala och andliga dimensioner (Haas, 1999). 
	
Enligt World Health Organisation (1999) handlar livskvalité om den uppfattning varje 
enskild individ har om sin livssituation i relation till normer, egna mål, närstående, familj, 
fritid, arbete och umgänge. Livskvalité kan förändras över tid eftersom det kan ske 
förändringar i livet där varje individ har en personlig upplevelse.	

Existentiella frågor	
Existens handlar om livet. Om att leva eller inte leva och vilken möjlighet det finns till liv. 
När livet hotas får den drabbade nya perspektiv och upplever livets ändligheter och livets 
värde. Ett vanligt förekommande är att personer omvärderar och funderar på vad de ska göra 
med resten av sitt liv, när de drabbas av svåra livshändelser (Ekebergh, 2015). Brännström, 
Rödin och Niederbach (2018) menar att personer som drabbas av ett hjärtstopp fick många 
existentiella frågor. Upplevelsen fick dem att tänka mera på innebörden av liv och död. 
Ekebergh (2015) menar att människan har en längtan efter sammanhang samt att söka efter 
mening. Vid sjukdom förändras livet, vilket kan påverka känslan av sammanhang.	

KASAM	
Enligt Antonovsky (2005) betyder begreppet KASAM en känsla av sammanhang. I 
begreppet KASAM ingår det tre olika komponenter, dessa är begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. Om en patient upplever något hanterbart och begriper situationen samt har 
en förståelse, upplever denna patient hög känsla av KASAM. Till skillnad om patienten inte 
upplever en behandling eller en situation meningsfull och inte begriper den är det svårt för 
patienten att hantera situationen och upplever därför låg känsla av KASAM. Ekebergh 
(2015) menar att om patienten inte upplever sammanhang och mening med livet påverkas 
hälsan. 
	
Hälsa 
 

Enligt Eriksson (1989) kan hälsa definieras på många olika sätt beroende på vilket perspektiv 
det ses ifrån. Hälsa är ett tillstånd där en människa har total fysisk, psykisk och socialt 
välbefinnande, inte enbart frånvaro av sjukdom. Dahlberg och Segesten (2010) menar att 
hälsa innebär en upplevelse av välbefinnande. Individen mår bra och är i stånd till att utföra 
de små eller stora livsprojekten, som förgyller vardagen för den enskilde. Högskolan i 
Skövde (2017) menar att sjuksköterskans handlingar ska bidra till att främja hälsa och ge 
stöd för en hälsosam livsstil. Det förebygger ohälsa och sjukdom, samt lindrar patientens 
lidande.	Enligt Ekebergh (2015) påverkas upplevelsen av hälsa på ett negativt sätt när 
människan drabbas av en sjukdom. Om människan uppfattar sig frisk försvagas känslan av 
hälsa vid	exempelvis svår stress eller nedstämdhet. Svensk sjuksköterskeförening (2016a) 
har som mål för sjukvårdspersonal att främja hälsa, vilket är betydelsefullt i sjuksköterskans 
roll.         
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Sjuksköterskans roll	
Den hälsofrämjande omvårdnaden som sjuksköterskan ansvarar för är en process som ska 
stödja patientens individuella, sociala och miljömässiga förväntningar, för att stärka 
upplevelsen av hälsan (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). ICN:s etiska kod för 
sjuksköterskor (2012) skriver att sjuksköterskans primära ansvar är att ge vård till de 
människor som är i behov av det. Vid ett hjärtstopp är det den patientansvariga 
sjuksköterskan enligt Västra Götalandsregionen (2019) som ansvarar och tar en ledande roll 
gällande prioriteringar och fortsatta åtgärder. Sjuksköterskan kontrollerar pulsen samt 
andningen och tar beslutet om ett hjärtlarm ska ske. Krav ställs därför på sjuksköterskan då 
patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) betonar att sjuksköterskan själv bär ansvaret för hur 
arbetsuppgifterna fullföljs. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) menar att den som 
störst är i behov av vård ska prioriteras. 	
	
Vården ska utformas efter de lagar och författningar som sjuksköterskan ska förhålla sig till 
(ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 2012). Sjuksköterskan ska arbeta patientcentrerat, de 
vill säga att patienten sätts i centrum istället för sjukdomen. Det är viktigt att identifiera 
patientens behov eftersom de har lika mycket betydelse som sjuksköterskans 
rekommendationer i vårdandet (Svensk sjuksköterskeförening, 2016b). Enligt Svensk 
sjuksköterskeförening (2010) ska sjuksköterskan stödja patientens upplevelse av motivation 
och hopp. Om sjuksköterskan tillgodoser patientens behov blir patienten bekräftad, mer aktiv 
och bemött med värdighet samt respekt. Strömberg (2009) menar att sjuksköterskan behöver 
efter ett hjärtstopp finnas där för patienten och har därför ett ansvar att ge information om 
händelsen, men också hjälpa till att bearbeta denna upplevelse. Det finns en risk att patienten 
drabbas av neurologiska och kognitiva nedsättningar efter hjärtstoppet. Det är då viktigt att 
sjuksköterskan finns för att främja rehabilitering och bistå med hjälpmedel efter patientens 
behov. Om patienten får en uppföljning där sjuksköterskan är involverad leder detta till en 
ökad trygghet, större motivation och positiv tillfredsställelse av vården.	

PROBLEMFORMULERING 

Ett hjärtstopp kännetecknas som upphörande av hjärtaktivitet och är en dramatisk händelse. 
Antalet överlevande efter ett hjärtstopp ökar och risken för att drabbas kan vara 
livsstilsrelaterad. Något som bör påbörjas snabbt är hjärt-lungräddning och de som överlever 
ska erbjudas uppföljning efter utskrivning. Efter händelsen kan livskvalitén påverkas och 
nya perspektiv skapas, där patienten reflekterar över livets värde, vilket kan leda till att 
känslan av sammanhang och hälsa ändras. Som sjuksköterska är det viktigt att stärka 
patientens hälsa, därför är det betydelsefullt att beskriva patienters upplevelser efter ett 
hjärtstopp, för en ökad kunskap och anpassad vård. 

SYFTE 

Var att beskriva patienters upplevelser efter ett hjärtstopp.  
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METOD 

Den valda metoden var en litteraturöversikt, som utgick från Friberg (2017a) grund i analys 
av kvalitativa studier. En litteraturöversikt handlar om som Friberg (2017a) skriver att skapa 
en översikt över kunskapsläget inom ett valt område, som är omvårdnadsrelaterat. Det 
innebär att bilda en uppfattning av den forskning inom området som redan finns, för att få 
en förståelse över vad som studeras. I studien användes enbart kvalitativa studier. Segesten 
(2017a) menar att kvalitativa studier syftar till att skapa en insikt för en person och dennes 
livssituation. 
 
Urval 
 
Inklusionskriterier som tillämpades var peer reviewed artiklar då de granskades av 
ämnesexperter innan publicering. Artiklarna var årsbegränsade från 2004–2019, eftersom de 
var relativt uppdaterade inom ämnesområdet. Större del av forskningen skrevs på engelska, 
därför söktes alla artiklar på det engelska språket. Sökningen inkluderade deltagare i alla 
åldrar, eftersom hjärtstopp kan drabba vem som helst. Enbart vuxna deltagare valdes 
eftersom utvalda artiklar endast innehöll vuxna. För ett ökat genusperspektiv valdes 
deltagare av både kvinnligt och manligt kön. Urvalet exkluderade även geografiska 
begränsningar för att få ett globalt perspektiv av patienters upplevelser efter hjärtstopp.    
 
Datainsamling 
 
En systematisk sökning användes i databaserna. Databasen Public Medicine (PubMed) 
användes vid artikelsökningen och avsåg information inom det biomedicinska området, men 
också omvårdnadsrelaterade artiklar. Databasen Cumulative Index to Nursing and Allied 
Health Literature (CINAHL) användes för att söka artiklar inom omvårdnadsvetenskap. 
Östlundh  (2017) menar att dessa databaser är lämpliga för att finna omvårdnadsartiklar. 
Som sökord användes enbart engelska ord, då databaserna har engelska som sökspråk. 
Sökord som användes var Cardiac arrest, Quality of life, Survival, Experience, ICD (Bilaga 
1). 	
	
Boolesk sökteknik användes i sökningen efter artiklar som Östlundh (2017) menar används 
för att öka chansen till större litteraturval. Den booleska termen är: AND. Antalet träffar för 
sökningarna var inte mer än nittio, vilket underlättade valet av artiklarna. Titlar lästes först 
och sedan abstrakt som ansågs relevanta till syftet. 10 kvalitativa artiklar valdes ut som var 
ur ett patientperspektiv och svarade på syftet. Därefter granskades artiklarnas kvalité 
noggrant, där ett kritiskt förhållningssätt inte får glömmas. För en kvalitetsgranskning 
användes statens beredning för medicinsk och social utvärderingsmall (2014) (Bilaga 2) som 
rekommenderades av Friberg (2017b). De artiklar som utsågs godkända presenteras i bilaga 
3.	
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Analys 
 
Artiklarna analyserades i flera steg enligt Friberg (2017b). Först lästes varje artikel enskilt 
för att skapa en överblick över varje artikels innehåll. Artiklarna lästes sedan ytterligare 
några gånger för att få en bredare förståelse över innehållet, med fokus på resultatet. För att 
undvika missförstånd i texten översattes engelska ord som var svåra att förstå till svenska 
med ett lexikon. Detta gav ett tydligare sammanhang för en grundligare analys. Därefter 
gjordes en djupare analys på artiklarnas resultat, för att få fram det mest centrala i 
informationen av den aktuella forskningen i relation till syftet. Relevanta meningar i 
artiklarnas resultat ströks under för att synliggöra det viktiga i innehållet. Sedan framställdes 
en sammanställning av artiklarnas resultat för att få ett större perspektiv. I den fortsatta 
analysen jämfördes resultaten med varandra för att identifiera eventuella likheter och 
skillnader. Genom att sätta ihop de funna likheterna med varandra i ett gemensamt 
dokument, kunde skapandet av andra områden framställas till en ny helhet. Denna process 
har tagit tid eftersom det var mycket att hålla reda på, med både artiklarnas texter och 
framväxandet av de nya områdena. Syftet beaktades noggrant under detta moment för att 
inte hamna på sidospår.  
 
Etiska överväganden 
 
Det är betydelsefullt att forskaren är väl införstådd i det aktuella forskningsområdet, där 
patienten får tydlig information om deras rättigheter i studien och ges möjlighet att avbryta 
sin medverkan (medicinska forskningsrådet, 2000). De utvalda artiklarna hade fått ett 
godkännande från en etisk kommitté innan genomförandet av studien som var dokumenterat 
i bilaga 3. Alla deltagare skulle frivilligt delta och själva välja att avsluta sin medverkan när 
de ville utan angiven orsak. Kjellström (2017) hävdar att samtycke är en viktig process där 
deltagarnas självbestämmande och frihet värnas. Det betyder också att patienternas integritet 
skyddas.	
	
Forskaren ska enligt författarna ha tagit hänsyn till de etiska principer som fanns för att 
deltagarnas välmående och hälsa ska ha satts framför forskningens resultat. Kjellström 
(2017) menar att med hjälp av de etiska principerna kan välbefinnande, säkerhet och 
rättigheter med större sannolikhet garanteras.	
	
Under studiens gång har författarnas förförståelse beaktats. Författarnas förförståelse består 
av tidigare omhändertagande av patienter som överlevt ett hjärtstopp. Ett resonemang fördes 
mellan studiens författare, för att undvika påverkan på studiens resultat. Det bidrog också 
till att författarnas egna åsikter kunde åsidosättas. 	
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RESULTAT 

Efter analysprocessen uppkom det nya områden som presenteras i Tabell 1. Resultatet består 
av fem olika områden som beskriver patienters upplevelser efter ett hjärtstopp.  
	
Tabell 1: Områden i resultatet 	
Områden 

Behov av information  
 
Önskan om att få dela händelsen med andra 
 
Ett nytt förhållningssätt till livet 
 
Fysiska begränsningar 
 
Känslomässiga utmaningar  

Behov av information	

Ett hjärtstopp innebar att patienterna fick ett behov av information, eftersom upplevelsen 
fattades helt eller delvis beroende på hur mycket de kom ihåg. Under sjukhusvistelsen 
upplevde patienterna att informationen var otillräcklig och för kort. Det framkom också att 
patienterna tyckte informationen de fick skulle varit vid ett senare tillfälle och inte så tätt 
inpå händelsen. Detta eftersom förståelsen om vad som hade hänt utvecklades gradvis hos 
dem. En stor önskan var att få upprepad information. Ångest och rädsla uppkom om de 
tolkade informationen de fick annorlunda eller om informationen var bristande. Det fanns 
ett behov av att höra vad som hade hänt, eftersom patienterna omedelbart började spekulera 
kring händelsen (Klint, Sjöland & Axelsson, 2018). De behövde information om händelsen, 
men behovet om hur mycket detaljer skiljde sig åt (Forslund, Zingmark, Jansson, Lundblad 
& Söderberg, 2014). Det saknades även information om vad de kunde förvänta sig vid 
hemkomst (Sawyer, Brown, Christensen, Damino, Newman & Kurz, 2016).	

Önskan om att få dela händelsen med andra	
Patienter upplevde ett behov av att dela upplevelsen av hjärtstopp med andra som hade 
samma erfarenheter. Vägledning från sjukvårdspersonal var enligt patienterna betydande 
(Ketilsdottir, Albertsdottir, Akadottir, Gunnarsdottir & Jonsdottir, 2013). De upplevde det 
svårt att hitta andra personer som delade samma erfarenheter. Att uppleva ett hjärtstopp 
förändrade individen och behövde bearbetas (Palacios-Ceña, Losa-Iglesias, Salvadores-
Fuentes & Fernández-de-las-Penas, 2011). Det var positivt att prata med medpatienter, för 
att dela tankar och funderingar kring händelsen (Sawyer et al., 2016; Klint et al., 2018). Ett 
sätt att bearbeta händelsen var att prata med vänner och familj. Något som också var 
betydelsefullt var sociala relationer som fick patienten att känna sig som en hel människa 
(Bremer, Dahlberg & Sandman, 2009; Forslund et al., 2014). Patienterna upplevde en 
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uppskattning att kunna leva i samhörighet med sina vänner och sin familj (Haydon, Van der 
Riet & Inder, 2019). 
	
Det fanns en önskan om att få diskutera händelsen med vårdpersonal, eftersom patienter 
uttryckte att det var deras uppgift att hjälpa dem (Palacios-Ceña et al., 2011). Det framgick 
att fler ville ha mer regelbundna återbesök hos vårdpersonal. De överlevande ville få en 
chans till bearbetning av händelsen med specialister, eftersom mycket tankar och 
funderingar uppkom om deras liv och existens (Ketilsdottir et al., 2013).	

Ett nytt förhållningssätt till livet	
Att få ett nytt förhållningssätt till livet var vanligt efter ett hjärtstopp, eftersom många 
minnen kvarstod och satte hinder för att kunna tänka framåt och leva en fungerande vardag. 
De upplevde sig själva utanför sin egen kropp, som om de drog foton ur ett fotoalbum där 
endast vissa minnen fanns kvar efter hjärtstoppet. Dagligen levde de med existentiella tankar 
som handlade om liv och död. Det fanns fortfarande många frågor som kändes obesvarade 
och gjorde det svårt att skapa en ny helhetsbild (Bremer, Danhé, Stureson, Årestedt & 
Thylén, 2018). När hjärtstoppet inträffade upplevde patienterna att de måste lära sig att leva 
igen, därmed lära sig att dö, då vetskapen fanns att livet var skört och kunde ta slut när som 
helst. De upplevde ett behov av att hålla kvar vid saker som upplevdes viktigt, såsom hemmet 
och arbetet, men hjärtstoppet fanns alltid kvar i deras liv (Palacios-Ceña et al., 2011; 
Forslund et al., 2017). 
 
Saker patienterna tagit för givet innan återupplivningen var inte lika självklara efteråt, vilket 
påverkade deras förhållningssätt till livet. Återupplivningen blev därför betydande i deras 
liv (Ketilsdottir et al., 2013). Patienterna kände inte längre någon rädsla eller ångest inför 
döden, eftersom de redan hade mött den. Det viktiga var att fokusera på livet och framtiden, 
eftersom utrymmet i himlen inte fanns den dagen hjärtstoppet skedde. Reflektioner som 
uttrycktes var istället att en andra chans i livet givits (Forslund, Jansson, Lundblad & 
Söderberg, 2017). Hjärtstoppet beskrevs som en väckarklocka för att uppskatta livet och de 
patienterna hade. De som överlevt hade en positiv påverkan till överlevnaden hos de 
drabbade (Haydon et al., 2019). 

Att ha överlevt ett hjärtstopp innebar att kämpa för att försöka nå en ny identitet och ett nytt 
förhållningssätt till livet. Vägen dit var inte enkel och medförde nödvändiga förändringar. 
Det handlade om att gå vidare i livet, samtidigt som det fanns en rädsla, där det som har varit 
inte glömdes bort. Den nya identiteten handlade om acceptans och att kunna anpassa sig till 
den nya situationen, där en känsla av bitterhet uppstod när samhörighet, förmågor och roller 
förlorades. Att ständigt vara upptagen var en strategi som höll patienterna från att fastna i de 
svåra tankarna på den nya identiteten, vilket hjälpte dem att kunna gå vidare i livet (Bremer 
et al., 2018). 

Fysiska begränsningar	

Efter hjärtstoppet upplevdes fysiska begränsningar och en längtan fanns att få återgå till livet 
som det var innan. Om en fysisk påfrestande uppgift klarades av blev det ett mått på att det 
normala livet återfåtts. Patienter uttryckte att de ville känna sig säkra och trygga i sin egna 
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kropp, men när de återgick till vardagen var de trötta och saknade styrka. Genom olika 
aktiviteter kunde de testa hur kroppen fungerade och de upplevde att vissa moment 
fortfarande gick att utföra som innan, medan andra hade en begränsning (Forslund et al., 
2017; Forslund et al., 2014). De fysiska begränsningarna påverkade det nya livet och även 
deras identitet (Bremer et al., 2018). Denna minskade fysiska förmågan bidrog därför till en 
försiktigare livsstil och i värsta fall till inaktivitet (Bremer et al., 2009). De ansågs ändå nöjda 
med sin situation och livskvalité efter hjärtstoppet (Haydon et al., 2019).	

En implanterbar defibrillator var antingen en fördel eller en nackdel gällande fysiska 
begränsningar. Vissa accepterade detta och försökte leva livet med de möjligheter som 
kvarstod, medans andra var besvikna över de begränsningar som fortfarande fanns kvar. En 
implanterbar defibrillator är inget som syns på utsidan och detta påverkade människors sätt 
att se på dem. Det var lättare att leva med begränsningar som kunde ses på det yttre än något 
som inte gick att iaktta. Ändå accepterade patienterna att andra inte kunde se den 
implanterbara defibrillatorn. De kunde uppleva den implanterbara defibrillatorn separat från 
kroppen, men att den alltid kommer påminna dem om ett skadat hjärta, medan andra kunde 
uppleva den som en skyddande enhet. (Kamphuis, Verhoeven, De Leeuw, Derksen, Hauer 
& Winnubst, 2004; Bremer et al., 2009). 	

Känslomässiga utmaningar	

Uppvaknandet från hjärtstoppet innebar känslomässiga utmaningar och upplevdes kaotiskt 
och förvirrande med osäkerhet om tid, rum och händelser. Ett sådant uppvaknande innebar 
sårbarhet, osäkerhet, exponering samt förlust av kontroll. Patienter som hade haft ett 
hjärtstopp upplevde existensen som något uppenbart efteråt. Det kunde uppstå känslor såsom 
osäkerhet och rädsla, men även tacksamhet och glädje för de fått fortsätta livet (Bremer et 
al., 2009). En rädsla fanns över att komma från en högspecialiserad vård och övergå till den 
vanliga sjukvården. Dessa övergångar ansågs ibland respektlösa där vårdpersonalen inte gav 
den tryggheten som behövdes, eller uppmärksammade patienternas behov. Att återgå till sin 
vardag efter vård på sjukhus gav många känslor. De menade att de gick från skydd till 
sårbarhet och osäkerhet. Känslan att komma hem från sjukhuset var jobbig eftersom det inte 
var samma övervakningsmöjligheter, vilket gav en känsla av osäkerhet. De som fick 
hemvård efter utskrivning upplevde vardagen tryggare, där sjuksköterskan var en säker 
punkt. De som inte fick hemsjukvård efter utskrivning kände sig övergivna och sökte då 
tillhörighet hos andra som varit med om liknande händelser. Allt för att undvika ensamhet 
och isolering. Känslan av att vara ofrivilligt ensam var betungande och de upplevde att 
säkerheten hotades (Bremer et al., 2018).	

Sarkasm och humor var något som patienterna använde sig av för att underlätta de 
känslomässiga utmaningarna dem stod inför, eftersom de inte ville visa sig emotionella eller 
sårbara. Även om dessa känslor minskade försvann de aldrig helt (Ketilsdottir et al., 2013). 
En del upplevde förvirring och frågade sig själva varför detta hände dem och vad meningen 
var med det (Palacios-Ceña et al., (2011). 	
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Patienterna uppgav en rädsla för ett nytt hjärtstopp och en ständig osäkerhet som bidrog till 
känslomässiga utmaningar. Hjärtstoppet kunde ske när som helst och var som helst, vilket 
begränsade patienternas förmåga att leva i nuet. Det framkom att deras vardag inte var som 
vanligt och bestod mer av ångest, som ibland kunde påverka rörelseförmågan och andningen. 
Det fanns en oro över om symtomen skulle vara likadana och om de i så fall indikerade på 
hjärtstopp eller något annat (Forslund et al., 2014; Bremer et al., 2018; Palacios-Ceña et al., 
2011). Något annat som kunde innebära tvivel och osäkerhet var att leva med en 
implanterbar defibrillator. Patienterna kände en oro över hur elchocken skulle kännas. De 
antog att det skulle upplevas fruktansvärt, men resultatet var inte så illa som de fruktat 
(Kamphuis et al., 2004). 
	
Resultatsammanfattning 
 
Många patienter upplevde informationen de fick efter ett överlevt hjärtstopp som otillräcklig. 
Det fanns en stor önskan om att få tydlig och upprepad information som inte var allt för tätt 
inpå händelsen. Något som patienterna uppskattade var att dela händelsen med andra, vilket 
var fördelaktigt för att bearbeta situationen. Även familj, vänner och vårdpersonal hade stor 
betydelse i denna process. Att leva en fungerande vardag efter hjärtstoppet kunde vara svårt 
eftersom existentiella tankar dagligen uppkom. Saker var inte längre lika självklara och 
döden var inte längre något som fruktades, eftersom de redan hade mött den. Fokus låg 
istället på hur framtiden skulle se ut. Hjärtstoppet medförde en kamp om att finna en ny 
identitet. Det handlade om att kunna acceptera och anpassa sig till den nya situationen som 
individ. Längtan fanns alltid att återgå till sitt tidigare liv, även fast de mötte nya 
begränsningar. Patienter som behandlades med en implanterbar defibrillator upplevde också 
begränsningar i vardagen. En dominerande känsla efter hjärtstoppet var övergivenhet och 
osäkerhet, men även en rädsla för att drabbas av ett nytt hjärtstopp fanns alltid där. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Som metod i studien användes en litteraturöversikt med syfte att beskriva patienters 
upplevelser efter ett hjärtstopp. Detta eftersom det gav en förståelse över vilka behov 
patienterna upplevde, vilket är viktigt att sjuksköterskan beaktar. Resultatet i studien 
byggdes på kvalitativa artiklar som Friberg (2017b) menar är lämpliga för att skapa en insikt 
om en person och dennes livssituation. Om en kvantitativ studie skulle göras menar Segesten 
(2017b) att resultatet fokuserar på analyser av exempelvis olika behandlingsmetoder för att 
jämföra och komma fram till vilken som är den mest effektiva. Den kvantitativa metoden 
svarade inte på studiens syfte, därför valdes den kvalitativa forskningen, eftersom 
patienternas upplevelser var i fokus. Databaserna CINAHL och PubMed användes i 
sökandet efter artiklarna. Dessa är användbara för sjuksköterskans yrkeskompetens eftersom 
Dahlborg Lyckhage (2017) skriver att nya studier ligger till grund för sjuksköterskans 
utvecklande omvårdnadskompetens. Detta kan öka studiens trovärdighet då databasernas 
användningsområden är lämpliga för sjuksköterskans vidare kunskap.	

Vid litteratursökningen i databaserna uppkom svårigheter att finna artiklar som var 
kvalitativa och svarade på syftet. Majoriteten av artiklarna som hittades var kvantitativa 
studier, vilket inte kunde användas i studiens resultat. Detta gjorde att sökningen efter 
kvalitativa studier tog längre tid. Det fanns inte heller många artiklar som berörde 
upplevelsen efter ett hjärtstopp, utan många handlade om fysiska begränsningar och 
neurologiska funktioner. Det gällde att vara noggrann i letandet för att finna studier som 
svarade på syftet. Författarna kollade noggrannheten genom att kontrollera alla artiklarnas 
metod, etiskt övervägande och om resultatet stämde överens med syftet. Funderingar och 
diskussioner uppkom mellan studiens författare gällande svårigheterna att finna kvalitativa 
studier. En tanke kunde vara att området inte hade undersökts tillräckligt, eller svårigheten 
att få tag på deltagare, vilket gjorde det svårt att utföra studien. Det kunde också bero på att 
människorna efter hjärtstoppet varken hade motivation eller ork att delta, eftersom de ville 
fokusera på sin återhämtning och sitt nya liv. Trunkering användes inte i denna studie, 
eftersom det inte ansågs behövas. Östlundh (2017) menar att trunkering används direkt efter 
ett ord för att få fram olika böjningsformer av ordet. I efterhand diskutera författarna att 
trunkeringen kunde varit fördelaktig då det inte var enkelt att finna kvalitativa artiklar som 
svarade på syftet. Det behövde inte betyda att ett större urval av kvalitativa studier hade 
framkommit om detta användes. 	

Författarna valde sökordet ICD, eftersom det fanns ett flertal artiklar om detta.  Det valet 
påverkade också resultatet, då enbart upplevelsen om en behandlingsmetod kom med i denna 
studie. Att sökordet fanns med i sökningen efter artiklarna kunde vilseleda, när syftet med 
denna studie var att beskriva upplevelsen efter ett hjärtstopp. Författarna diskuterade att 
fördelen med sökordet kunde leda till ett bredare resultat, eftersom det tillgav ett annat 
perspektiv. 	

De tio artiklarna som valdes granskades enligt SBU´s mall för kvalitativ forskningsmetodik 
(Bilaga 2). Friberg (2017c) hävdar att det är nödvändigt att utföra en kvalitetsgranskning och 
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ställa kvalitetskrav på artiklarna för att säkerhetsställa att texterna är av god kvalitet. Åtta av 
tio artiklar nådde en hög kvalitet medan de andra två uppnådde medelhög kvalitet. Detta kan 
ses i (Bilaga 3). För att författarna skulle få fram vilken kvalité artikeln uppnådde valdes att 
poängsätta Ja, Nej respektive Oklart. Sedan sattes en poängskala med olika intervall för att 
dela upp låg, medel och hög kvalitet. Detta gjorde att summan som blev från varje artikel 
enkelt kunde placeras in under rätt plats. En tydlig tabell över vad artiklarna fick för poäng 
kan ses i (bilaga 4).	

I CINAHL användes funktionen peer reviewed. Funktionen var lämplig eftersom Östlundh 
(2017) skriver att peer reviewed sorterar ut alla artiklar som är publicerade i vetenskapliga 
tidsskrifter. I databasen PubMed fanns inte denna sökfunktion, därför söktes samma artiklar 
även i databasen CINAHL för att säkerhetsställa att de var peer reviewed. Östlundh (2017) 
bekräftar också att artiklar kan sökas i andra databaser för att kontrollera att dem är peer  
2017var publicerade mellan åren 2004-2019, vilket gav relativt uppdaterade artiklar inom 
området. Om sökningen istället innefattade ett längre tidsspann skulle detta ge en bredare 
aspekt och ett större resultat. Däremot resonera författarna att patienternas upplevelser efter 
hjärtstoppet troligen var densamma oavsett årsbegränsning. Polit och Beck (2017) antyder 
att innehållet är det som räknas och har mer betydelse i studierna än en forskning som är 
uppdaterad. 	

I urvalet söktes deltagare som var i alla åldrar, eftersom hjärtstopp kunde drabba vem som 
helst. Artiklarna som valdes innehöll enbart vuxna deltagare, vilket gjorde att urvalet kunde 
säga emot sig själv. Anledningen var att inga artiklar med deltagare under 18 år hittades, 
vilket kunde bero på att inte tillräckligt med forskning fanns, eller lågt antal som drabbas i 
denna ålder. Sökningen skulle kunna specificeras med att använda ordet vuxna för att med 
säkerhet få det urvalet, men det ansågs inte behövas eftersom inga svårigheter fanns med att 
finna detta. Syftet skulle kunna förtydligas genom att skriva med ordet vuxna patienter för 
att tydliggöra vilka patienter studien gällde, men det var en tanke som uppkom i efterhand. 
Både män och kvinnor valdes att ha med i sökningen eftersom detta gav ett ökat 
genusperspektiv. En viss hänsyn behövdes tas eftersom studien beskrev patienters 
upplevelser, men det visade sig att mer män representerades än kvinnor. Genom att inte ha 
med geografisk begränsning i urvalet, gav detta ett bredare perspektiv och bidrog till ett mer 
globalt resultat, vilket ledde till att studien är överförbar till exempelvis annan vårdpersonal 
samt andra länder. Mårtensson och Fridlund (2017) beskriver att överförbarheten är något 
som kan överföras till andra situationer och grupper, men det krävs att resultatet är tydligt 
och trovärdigt. Tydlighet kan uppnås genom att resultatet är lättläst och lättförståeligt. 
Trovärdigheten kan ses genom att artiklarna hade liknande upplevelser efter ett hjärtstopp. 
Trovärdigheten styrks även av metoden som är lättförståelig och lätt att följa, samt att 
metoddiskussionen är utvecklande och diskuterande om eventuella förändringar som gjorts 
för att få fram ett så sanningsenligt resultat som möjligt. Genom att artiklarna har 
kvalitetsgranskats och bilagor presenterats med både granskningsmall och poängsättning 
ökar resultatets trovärdighet ytterligare. Det som hittades i resultatartiklarna var både 
likheter och skillnader av upplevelser efter ett hjärtstopp. Författarna i denna studie 
reflekterade över att det fanns brister i vården, såsom otillräcklig information och bristfällig 
uppföljning, oberoende vart i världen det var. Resultatet påverkades positivt av detta urval, 
eftersom det gav ett bredare perspektiv av upplevelser efter hjärtstopp. Alla artiklar som 
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ingår i föreliggande studie genomfördes inom Europa förutom 2 som var från Australien 
respektive Island. 

I denna studie ingick artiklar, där deltagarna blivit intervjuade olika antal år efter att 
hjärtstoppet inträffat. Detta kunde betraktas som en svaghet, eftersom en skillnad i vad 
patienterna kommer ihåg av sin upplevelse kunde påverka denna studiens resultat. 
Detsamma gällde även för hur länge patienterna intervjuades. En studie avslutade 
intervjuerna när datamängden ansågs vara tillräcklig och i andra studier kunde intervjun pågå 
några minuter till timmar. Att ha detta i åtanke var fördelaktigt, eftersom vissa studier hann 
gå in djupare i intervjuerna med patienterna än andra. En tanke kan vara om intervjun var 
kortare och mer tidspressad, där deltagarna inte hann få fram de upplevelser som behövdes 
för ett tydligare resultat.	

Genom att analysen följdes enligt Fribergs (2017b) steg utfördes ett tydligt och strukturerat 
tillvägagångssätt, vilket stärkte studiens pålitlighet. En tanke var att förståelsens inverkan på 
tolkningen av texten minskade om stegen följdes. Om författarna inte använde sig av dessa 
steg hade viktiga delar i analysen eventuellt missats och trovärdigheten minskats. Det var 
mycket bearbetning i de utvalda artiklarna för att få fram det viktiga delarna, som sedan 
skulle sammanställas till ett nytt resultat. Svårigheter uppstod eftersom det fanns mycket 
intressant och innehållsrik text i studierna. Syftet togs i beaktande vid läsningen av 
artiklarnas resultat för att utse det mest relevanta. En process som tog tid var att finna nya 
områden för studiens resultat. Det nya resultatet lästes högt upprepade gånger för att klargöra 
passande områden. Om studien hade bearbetats under en längre tidsperiod hade en djupare 
läsning kunnat gjorts, för att eventuellt hitta fler nya aspekter för andra områden.	
	
I artiklarna hade deltagarna fått information om studien, för att sedan underteckna ett 
samtycke. Detta ansågs som en styrka eftersom Kjellström (2017) beskriver att det 
säkerställer en persons deltagande och ökar deras chans att fundera på studien. Informerat 
samtycke innebar att deltagarnas självbestämmande och frihet skyddades. Informationen ska 
vara lättförståelig och innehålla vilken kunskap forskarna ansåg att skapa med studien. 
Frivilligt deltagande kunde urskiljas i nio artiklar och Kjellström (2017) menar att deltagarna 
inte ska bli tvingade eller få någon yttre påverkan för att medverka. En artikel saknade 
frivilligt deltagande, men ansågs ändå vara relevant eftersom den blivit godkänd av en etisk 
kommitte. Kjellström (2017) förklarade att om en studie ska vara etisk, ingår det att studien 
undersöker något av betydelse, har god vetenskaplig kvalitet och att genomförandet har skett 
på ett etiskt sätt. Nio artiklar som ingick i studiens resultat var godkända av en etisk 
kommitte. Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) 
ska etikprövningen bland annat innefatta att studien utförs med respekt för de mänskliga 
rättigheterna. Forskningen får endast godkännas om den utförts med respekt för 
människovärdet där foskningsdeltagarnas hälsa, säkerhet och personliga integritet 
respekteras före forskningens resultat. Detta tyder på att studierna som användes innefattade 
dessa etiska utgångspunkter. Det betyder att trovärdigheten i denna studien ökade, eftersom 
hänsyn har tagits gällande de etiska övervägandena där deltagarna behandlats på ett värdigt 
sätt.	

Hanteringen av förförståelsen under arbetes gång upplevdes hanterbart, eftersom 
erfarenheterna kring ämnet saknades. En förförståelse kommer dock alltid finnas där och 
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kan inte uteslutas helt (Polit & Beck, 2016). Författarna diskuterade tillsammans 
förväntningarna som fanns och reflekterade över den förförståelse som framkom, för att 
påverkan på resultatet skulle undvikas. Mårtensson och Fridlund (2017) beskriver att om 
förförståelsen kan beskrivas, kan pålitligheten öka. Henricson (2017) menar genom att 
diskutera förväntningar och erfarenheter, minimeras påverkan på resultatet. Att delta i 
skrivgrupper innebär att texten granskas regelbundet av andra för att reducera den eventuella 
förförståelsen som kommit med. Detta ökar denna studiens trovärdighet och pålitlighet. 	

Resultatdiskussion 
 
I resultatet framkommer det att patienter inte får tillräckligt med information under 
sjukhusvistelsen. Det är svårt att förstå vad som sker, vilket leder till att informationen de 
får efter händelsen inte uppskattas. Enligt Svenska rådet för hjärt och lungräddning (2016) 
skall både muntlig och skriftlig information om den fortsatta vården ges till patienterna. Om 
de fortfarande upplever brist på information efter utskrivning, ska ett återbesök planeras in 
för vidare stöd. Hanssen, Nordrehaug och Hanestad (2005) påvisar att patienter är nöjda med 
informationen de får efter händelsen, men att den kan vara för allmän, eftersom den inte 
fokuserar på relevanta aspekter efter utskrivning. I studien framkommer det att vissa läkare 
sätter sig ner och talar med patienten och ger information på ett lugnt sätt, medan andra får 
snabb information som inte är stödjande inför den nya vardagen. Enligt resultatet är 
återupprepande information fördelaktigt, eftersom förståelsen gradvis utvecklas med tiden. 
De upplever också känslor som ångest om informationen de får tolkas fel. Enligt Strömberg 
(2009) ska informationen som sjuksköterskan ger till patienten efter hjärtstoppet vara tydlig 
och handla om tillståndet och den fortsatta vården efter utskrivning. Om informationen är 
tillfredsställande kommer känslor såsom ångest, oro och stress minska och istället ge 
patienten en ökad insikt i sitt tillstånd och behandling. Antonovsky (2005) menar att om 
patienten inte upplever situationen begriplig eller hanterbar, infinner de en låg känsla av 
KASAM. Det är därför betydelsefullt att patienten får en förståelse och upplever 
informationen begriplig, för att en hög känsla av sammanhang ska upplevas. Langius-Eklöf 
(2009) beskriver att KASAM är hjälpande för sjuksköterskan när det gäller att se hur 
patienten hanterar situationerna. En individuell omvårdnad kan utövas, om sjuksköterskan 
får kunskap om patientens förmåga att kunna hantera, förstå och se meningsfullhet i livet.   	
	
I resultatet framkommer det att dela erfarenheter med andra uppskattas. Därför är det 
värdefullt att träffa personer som redan upplevt ett hjärtstopp, för att lättare hantera samt 
diskutera händelsen. Efter ett hjärtstopp menar patienterna att de har förändrats som 
individer och att händelsen kräver bearbetning. I denna bearbetning har även 
sjukvårdspersonalen en viktig roll. Svensk sjuksköterskeförening (2010) menar om 
sjuksköterskan tillgodoser patientens behov, leder detta till att de känner sig bekräftade, 
bemötta med respekt samt värdighet. Genom stöd från sjuksköterskan stärks hoppet och 
motivationen. Enligt Högskolan i Skövde (2017) ska sjuksköterskan ge det stöd som främjar 
en hälsosam livsstil för patienten, vilket förebygger ohälsa och sjukdom. Ur resultatet 
framträder vikten i att få bearbeta händelsen, eftersom många frågor handlar om livet och 
existensen. Ekebergh (2015) menar att många omvärderar livet när de drabbas av svåra 
livshändelser och Brännström, Rödin och Niederbach (2018) påvisar att de som drabbas av 
hjärtstopp, får många existentiella frågor där upplevelsen får dem att reflektera över livets 
och existensens innebörd. Resultatet påvisar även att de sociala relationer, såsom familj och 
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vänner är ett sätt för patienterna att bearbeta det som hänt dem och stödet de får upplevs 
ovärderligt. Enligt Bremer, Dahlberg och Sandman (2009b) känner närstående en skuld efter 
inträffandet av hjärtstoppet, eftersom i det akuta skedet upplever de en känsla av 
otillräcklighet i sin förmåga att återuppliva den drabbade. Hopp och hopplöshet är 
dominerande känslor, eftersom en osäkerhet om patienten ska överleva eller inte finns. Efter 
ett överlevt hjärtstopp upplever närstående att den drabbade behöver ytterligare skydd, när 
de redan mist dem en gång. Det är därför lika viktigt för både patienter och närstående att 
bearbeta det som hänt. Sjuksköterskan har enligt Klang, Thorell-Ekstrand, Kozier, Erb, 
Berma och Snyder (2014) en uppgift att se till så både patienten och anhöriga förstår 
informationen som ges gällande sjukdomen och vilka effekter den har. Sjuksköterskan skall 
även vara ett stöd för patienten och anhöriga, att hantera realiteten av sjukdomen och vilka 
nya roller i hemmet som eventuellt skapas. Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) ska vården 
utgå från patientens individuella förutsättningar samt önskemål. Där närstående om så är 
lämpligt, också ska få chans till att medverka i vården. Detta leder till att både patienten och 
närstående känner sig delaktiga.	
	
Det framkommer ur resultatet att patienterna tycker det är besvärligt att förhålla sig till det 
nya livet. För att kunna komma vidare handlar det om att acceptera händelsen och inte fastna 
i svåra tankar. Ekebergh (2015) betonar att svåra livshändelser bidrar till att patienten 
omvärderar och funderar över vad de ska göra med resten av sitt liv. Även i resultatet 
framkommer det att hela händelsen, bidrar till att livet omvärderas. Patienterna är efter 
hjärtstoppet tvungna att anpassa sig till den nya situationen. Många upplever att de mister 
sig själv och sin identitet. Lilja och Hellzén (2014) menar att formandet av identiteten sker 
när individen lär sig nya saker om sig själv samt vid sociala sammanhang kan de uppleva 
skillnaden mellan sig själv och andra. Det viktiga är att kunna acceptera och lära känna sin 
nya identitet, för att kunna gå vidare i livet. Om något upplevs hanterbart för patienten kan 
enligt Antonovsky (2005) en känsla av sammanhang börja upplevas och därmed enligt 
Ekebergh (2015) även hälsa. Det är också viktigt enligt Svensk sjuksköterskeförening 
(2016b) att sjuksköterskan ser patienten och dess behov för att kunna utforma en 
personcentrerad vård.	
	
Resultatet visar att patienter upplever fysiska begränsningar efter hjärtstoppet, där vissa är 
jobbigare än andra. De fysiska begränsningarna resulterar till att patienterna undviker 
samvaron med andra människor. Trots detta upplevs livskvalitén som god. World Health 
Organisation (1999) beskriver att livskvalitén förändras över tid, eftersom förändringar kan 
ske i livet där varje individ har en personlig upplevelse. Egidius (2005) och Nordenfelt 
(1997) antyder att varje individ sätter ett värde på sin tillvaro, där deras förmåga att medverka 
i aktiviteter som till dem är meningsfulla, påverkar livskvalitén. I resultatet är patienterna 
ändå nöjda med sin livskvalitét. Detta bekräftar även studien av Naber och Bullinger (2018) 
där patienterna upplever att livskvalitén förbättras efter hjärtstoppet. Langius-Eklöf (2009) 
menar  att bättre hälsa och livskvalité innebär att patienten har en högre känsla av KASAM. 
Medan de med lägre känsla av KASAM inte kan hantera den nya påfrestande situationen. 
Istället få de en försämrad hälsa och livskvalité. Resultatet påvisar därför en uppskattning 
till livet, eftersom överlevnaden upplevs positivt.	
	
Ur resultatet upplevs en begränsning av att leva med en implanterbar defibrillator. Det finns 
delade åsikter om den är en fördel eller nackdel gällande de fysiska begränsningarna. Vissa 
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upplever det jobbigt att leva med denna begränsning livet ut, medan andra accepterar 
situationen. Något som påverkar dem är personer som inte förstår deras begränsning 
eftersom det inte syns på utsidan. Enligt Statens beredning för medicinsk och social 
utvärdering (2006) finns det idag på de flesta sjukhus stödgrupper, för dem som har mottagit 
denna behandling. I en studie av Hatice, Gülümser och Özgür (2012) framkommer det att 
patienter upplever nedsatt fysisk förmåga, med en implanterbar defibrillator. De upplever att 
de inte kan lämna hemmet på grund av rädsla och osäkerhet. De litar inte längre på deras 
körförmåga, som innan hjärtstoppet var en självklarhet att kunna utföra. Känslor som uppstår 
är nervositet, ilska, ångest och rädsla för att uppleva en elchock från den implanterbara 
defibrillatorn. Denna studie bekräftar därför resultatet, eftersom patienter känner osäkerhet 
och tvivel att leva med den implanterbara defibrillatorn. Där en oro finns över hur elchocken 
ska kännas.        	
	
Ur resultatet framkom att patienter känner sig osäkra och sårbara inför den nya vardagen, 
eftersom inte samma tillgänglighet från sjukhuspersonalen finns kvar. Det förekommer 
också känslor såsom övergivenhet och ensamhet, vilket resulterar i att de själva söker efter 
tillhörighet, för att inte bli isolerade. Detta styrks även av Haydon, Van Der Riet och Inder 
(2017) som beskriver att överlevande upplever en känsla av övergivenhet av hälso och 
sjukvården efter utskrivning. Om de inte finner känslan av samhörighet och säkerhet kan 
detta leda till nedstämdhet, där Ekebergh (2015) påvisar att nedstämdhet kan göra att hälsan 
försvagas. När människan drabbas av en sjukdom, påverkas hälsan på ett negativt sätt. Det 
är då enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016a) viktigt som sjuksköterska att främja 
hälsan hos patienter. Resultatet påvisar att sjuksköterskan är en trygghet för de som får 
fortsatt vård i hemmet. I Hälso och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) framhävs det att 
sjukvården ska respektera och ta hänsyn till patienternas behov av säkerhet och trygghet. 	
	
Resultatet visar att de blandade känslorna från patienterna, gör att vissa undviker att visa sig 
emotionella och använder humor och sarkasm istället. Det kan upplevas som en lättnad för 
att stänga ute de känslomässiga utmaningarna. Andra känner en mer rädsla där mycket oro 
finns och lever med den eviga tanken att hjärtat kan sluta slå igen. Alla dessa tankar och 
funderingar tar deras energi. Detta bidrar till en svår levd vardag och ger dem en känsla av 
ångest. Carlander (2006) menar att ångesten gör människorna rädda, där rädsla kan leda till 
uppkomst av ångest. Ångesten bidrar till att både positiva och negativa känslor uppkommer, 
men den är alltid förenad med upplevelsen av smärta. När rädslan växer sig starkare påverkas 
det patienterna har runt omkring sig, såsom nära relationer. Carlander menar också att det 
inte är fel med känslor, eftersom det är en del av livet. Det ses istället som en styrka än en 
svaghet, men känslorna kan skapa problem när dem tas överhand eller styr personer. Enligt 
Strömberg (2009) ska sjuksköterskan finnas där för patienten, för att tillföra information om 
händelsen. Om den upplevs tillfredsställande kan känslor såsom ångest, oro och stress 
reduceras.	
	
Konklusion 
 
Denna studie bidrar till att beskriva patienters upplevelser efter ett hjärtstopp. Det som 
framgår i resultatet, tyder på en omställning i livet som innebär acceptans och anpassning. 
Slutsatser som kan dras utifrån resultatet, är att de upplever brist av information, känner en 
önskan om att få bearbeta och dela erfarenheter med andra samt att stödet de får uppskattas. 
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Något som betraktas svårt är att leva en fungerande vardag, där vägen till att nå en ny 
identitet är kämpig. Det finns alltid en längtan att återgå till det livet de hade innan händelsen. 
Denna längtan finns även hos de som lever med en implanterbar defibrillator. Det 
framkommer också känslor såsom övergivenhet, osäkerhet men även tacksamhet och glädje 
att få fortsätta livet. Patienternas upplevelser i denna studie kan bidra till utveckling av 
vården, så den blir mer personcentrerad för andra som får ett hjärtstopp.   
 
Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 
 
Resultatet visar att det finns brister i sjukvården vid ett överlevt hjärtstopp och därmed i 
sjuksköterskans vårdande. Det är av relevans att sjuksköterskan är medveten om patienters 
upplevelser och begränsningar, för att kunna vårda utifrån ett patientcentrerat perspektiv. 
Statistiken visar att överlevnaden efter ett hjärtstopp ökar, vare sig det inträffar på sjukhus 
eller utanför. Detta bidrar till att fler individer kan studeras och därmed fler upplevelser 
beskrivas, vilket gör att vården kan utvecklas. Sjuksköterskor kan möta dessa patienter inom 
vilken klinisk verksamhet som helst, det är då relevant att belysa deras perspektiv och 
upplevelser av detta mötet. Enligt resultatet har även anhöriga bevittnat hjärtstoppet, som 
drabbat deras nära och kära. Därför kan förslag till utveckling av ämnet vara att studera 
anhörigas perspektiv, eftersom de också har en upplevelse som behöver bearbetas. Det 
framkommer också i resultatet patienternas upplevelser av ICD som behandlingsmetod efter 
ett hjärtstopp. Vidare forskning är att studera upplevelsen av andra behandlingsmetoder. 
Artiklarna i studiens resultat innehåller mestadels deltagande män, vilket tyder på en viss 
svårighet att få med kvinnors perspektiv i samma utsträckning. Därför finns en motivering 
till att utveckla ämnet genom att forska hur kvinnors upplevelser är efter ett hjärtstopp. 
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återupplivni
ng av ett 
hjärtstopp. 
För att få 
kunskap om 
deras behov 
och problem. 

Perspektiv: 
Patientpersp
ektiv 

Kvalitativ 
studie. 7 
män 
intervjuades 
vid 2 
tillfällen. 
Där det 
andra 
tillfället var 
för att 
stärka 
giltigheten 
av 
uppgifterna. 
Intervjuerna 
varade i 
cirka 1 
timma. 

Resultatet 
visade 
komplexa 
effekter 
efter ett 
hjärtstopp. 
Ett bättre 
stöd vid 
utskrivning 
uttrycktes. 

Godkändes av den 
etiska kommittén 
vid 
landspitalisuniver
sitetssjukhus. 
Överenstämmer 
med 
helsingforsdeklara
tionen. Deltagarna 
fick skriftligt och 
muntlig 
information och 
undertecknade ett 
informerat 
samtycke. 
Deltagandet var 
frivilligt och 
kunna dra sig 
tillbaka när som 
helst.  

Hög 
kvalitet 



 

 

Författare: 
Palacios-
Ceña, D., 
Losa-
Iglesias, M 
E., 
Salvadores-
Fuentes, P., 
Fernández-
de-las-Penas, 
C. 

Titel: 
Sudden 
cardiac 
death: the 
perspectives 
of Spanish 
survivors 

Tidskrift: 
Nursing & 
Health 
Sciences 

Årtal: 2011 

Syfte: Att 
undersöka 
livserfarenhe
terna hos 
patienter 
som 
överlevde ett 
hjärtstopp. 

Perspektiv: 
Patientpersp
ektiv 

Kvalitativ 
fenomenolo
gisk studie. 
Där 9 
deltagare 
intervjuades
. Under 
intervjun 
ställdes 
öppna 
frågor och 
anteckninga
r fördes. 
Intervjuerna 
blev 
inspelade. 

Det hittades 
4 viktiga 
teman: 
Möta 
rädslan, 
Känna 
döden på 
nära håll, 
sökandet för 
mening och 
ensamhet 
och 
främjande. 
Sjuksköters
kor måste 
införa 
livsstilförän
dringar hos 
de 
överlevande 
för 
tillräckligt 
vård efter 
utskrivning 

Denna studie 
godkändes av den 
lokala etiska 
forskningskommit
én vid Rey Juan 
Carlos University. 
Uppgifterna 
behandlades och 
hanterades i 
enlighet med 
spanska 
föreskrifter för 
hälsovetenskaplig
a 
forskningsstudier. 
Deltagarna var 
helt anonyma och 
gav ett informerat 
samtycke innan 
de inkluderades i 
studien. Detta ger 
ett frivilligt 
deltagande. 

Hög 
kvalitet 



 

 

Förtfattare: 
Kamphuis, H 
C M., 
Verhoeven, 
N W J M., 
De Leeuw, 
R., Derksen, 
R., Hauer, R 
N W., 
Winnubst, J 
A N. 

Titel: ICD: a 
qualitative 
study of 
patient 
experience 
the first year 
after 
implantation 

Tidskrift: 
JCN Journal 
of Clinical 
Nursing 

Årtal: 2004 

Syfte: 
Undersöka 
hur ICD 
mottagare 
upplever 
livskvaliten 
det första 
året. 

 Perspektiv: 
Patientpersp
ektiv 

21 patienter 
med ICD 
intervjuades 
under 3 
perioder: ( 
1 mån, 6 
mån och 12 
mån). 

Baserat på 
insikter från 
en 
litteraturöve
rsikt 

Den första 
perioden låg 
fokuset på 
att anhöriga 
och 
patienten 
skulle 
anpassa sig 
till det nya 
livet. Efter 
anpassninge
n skedde 
mycket 
reflektioner 
över att ha 
drabbats av 
ett 
hjärtstopp 

Studien 
godkändes av 
kommittén för 
etik i medicinska 
undersökningar 
från de deltagande 
sjukhusen 

Medelhög 
kvalitet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 4 
Kvaliteten på artiklarna efter granskningen från SBU´s mall 
 

Artikel Hög kvalitet 105 - 80p Medelhög kvalitet 79 - 50p Låg kvalitet 49 - 0p 

1 93p 
  

2 94p 
  

3 82p 
  

4 
 

53p 
 

5 93p 
  

6 88p 
  

7 87p 
  

8 82p 
  

9 83p 
  

10 
 

66p 
 

 


