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Sammanfattning    

Tack var ökade kunskaper om att larma tidigt, starta hjärt-lungräddning och utföra 

defibrillering, överlever dubbelt så många ett hjärtstopp nu som för 10 år sedan, vilket 

betyder att sjuksköterskor allt oftare träffar på patienter som överlevt. Hjärtstoppet 

innebär olika förändringar i livet, som innebär att sjuksköterskor måste ha kunskap om 

eventuella livsförändringar efter denna händelse. Syftet var att beskriva patienters 

erfarenheter av livsförändringar efter ett hjärtstopp. För att öka kunskapen inom detta 

område valdes att göra en systematisk litteraturöversikt där både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar inkluderades. Fyra teman identifierades och fick rubrikerna fysiska-

, psykiska- och kognitiva förändringar samt förändringar i vardagen. Livsförändringar 

kan innebära fysisk förändring med nedsatt funktion som följd, men även psykisk 

påverkan med tankar om sin egen existens och dödlighet. Minnet kan försämras och 

medföra att vardagen påverkas på olika sätt. Detta kan leda till ett lidande då den 

subjektiva kroppen förändras. Som sjuksköterska är det viktigt att vara lyhörd för 

patientens behov, skapa en tillåtande miljö för frågor samt att göra närstående delaktiga 

i patientens vård. Detta skulle kunna leda till ett ökat välbefinnande både för patienten 

och dennes närstående. 
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INLEDNING 

När en person drabbas av hjärtstopp är varje minut livsviktig, eftersom varje minut 

innebär en ökad risk för kroniska skador och död. Fem minuters oförmåga att pumpa 

runt blodet i kroppen kan innebära att kroniska skador uppstår pga. syrebrist. Efter cirka 

15 minuter är döden nästan oundviklig, om inte någon livräddande behandling snabbt 

sätts in (Herlitz, 2010). 

 

Enligt statistik som tagits fram av hjärt-lungfonden (2009) drabbas omkring 10 000 

personer i Sverige, av hjärtstopp varje år. Av dessa 10 000 överlever ungefär 300 

personer. I den nationella årsrapporten (2010) framgår att det är dubbelt så många som 

överlever nu, som för 10 år sedan.  

 

Orsaken till hjärtstopp kan vara många men föranleds i de flesta fall av att hjärtats 

elektriska system sätts ur funktion. Ett snabbt omhändertagande med tidigt larm, hjärt-

lungräddning och defibrillering ökar chansen för överlevnad. Dagens kunskap och 

avancerade vård ökar chansen för överlevnad, men det ställer även krav på vården och 

rehabiliteringen.  

 

Valet att skriva om hjärtstopp motiverades genom att en nära anhörig till en av 

författarna drabbades av hjärtstopp, varvid frågor och funderingar väcktes om vad som 

hänt om personen i fråga överlevt.  

 

En person som upplevt ett hjärtstopp har varit med om en omvälvande händelse, som 

troligtvis kommer att påverka livet på olika sätt, både fysiskt och psykiskt. Det kan 

därför vara av största vikt att sjuksköterska har kunskap om eventuella livsförändringar 

efter denna händelse. Sjuksköterskans kunskap kan bidra till ett minskat lidande för 

patienten, t.ex. genom att informera patienten om vanliga livsförändringar som kan 

tänkas påverka vardagen.  

 

BAKGRUND 

Definition av hjärtstopp 

Hjärtstopp och hjärtinfarkt är lätt att förväxla. Vid hjärtstopp upphör hjärtats 

pumpförmåga helt. Blodet kan inte pumpas runt i kroppen vilket leder till syrebrist i 

hjärnan och förlust av medvetandet inom några sekunder. Vid en hjärtinfarkt uppstår 

däremot försämrad cirkulation pga. tilltäppning av kärl orsakat av en blodpropp. 

Därmed uppstår syrebrist i en del av hjärtmuskeln och pumpförmågan blir nedsatt. 

Hjärtinfarkt kan övergå till ett hjärtstopp, om inte behandling sätts in (Hjärt-lungfonden, 

2009; Vasko, 2007).  

Bakomliggande orsaker till hjärtstopp 

Det finns flera olika bakomliggande orsaker. Den vanligaste orsaken är ischemisk 

hjärtsjukdom även benämnt kranskärlssjukdom som står för 80 procent av alla 

hjärtstopp (Hjärt-lungfonden, 2009; Holmberg, 2010). Till ischemisk hjärtsjukdom hör 

angina pectoris (kärlkramp). Orsaken till kärlkramp är ateroskleros som är inlagring av 

farligt fett i kärlväggen. Detta leder till att kärlen får en mindre diameter, och blodet får 
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därmed svårare att passera i dessa områden. Ateroskleros kan leda till hjärtinfarkt som i 

sin tur kan leda till ett hjärtstopp (Persson & Stagmo, 2008; Vasko, 2007).  

 

Andra hjärtsjukdomar som kan orsaka hjärtstopp är retledningsrubbningar, 

kardiomyopatier och klaffsjukdomar. Dessa sjukdomar står för 10 procent av 

hjärtstoppen (Holmberg, 2010).  

Retledningsrubbningar, även benämnt arytmier innebär att hjärtats elektriska system 

sätts ur spel, vilket gör att hjärtat avviker från sin normala rytm på 50-100 slag/min 

(Persson & Stagmo, 2008). Arytmier är vanligt förekommande hos alla människor och 

kan utlösas av t.ex. stress och alkohol. Är orsaken till arytmin kopplad till hjärtats 

kamrar är risken för hjärtstopp betydligt större än om orsaken är kopplad till hjärtats 

förmak (Hjärt-lungfonden, 2008). 

Kardiomyopati innebär strukturella förändringar i hjärtats muskulatur. Detta kan 

orsakas av t.ex. virus, autoimmuna faktorer, för mycket alkohol och kan även vara 

ärftligt (Persson & Stagmo, 2008).  

Klaffsjukdomar kan vara medfödda eller förvärvade. Bland de förvärvade 

klaffsjukdomarna är aortastenos den vanligast förekommande och innebär att 

aortaklaffarna blir förkalkade och stela, vilket leder till att hjärtat får svårare att pumpa 

ut blodet från kammaren (Rindforth Gillgren, 2010; Vasko, 2007). 

 

Andra orsaker till hjärtstopp kan t.ex. vara drunkning, kvävning, intoxikationer och 

lungsjukdomar som i sin tur leder till syrebrist och hjärtstopp (Holmberg, 2010). 

 

Ovanstående orsaker har gemensamt att de kan leda till kammarflimmer, pulslös 

elektrisk aktivitet (PEA), och asystoli (Holmberg, 2010). Kammarflimmer innebär att 

det råder kaos i hjärtats kammare som då inte får någon kraft att pumpa ut blod i 

kroppen. Cirkulationen upphör och hjärtat stannar. Orsaken till kammarflimmer är 

nästan alltid underliggande hjärtsjukdom (Persson & Stagmo 2008; Vasko, 2007). Vid 

PEA finns aktivitet i hjärtat men det finns inga pulsslag. PEA kan orsakas vid t.ex. 

kvävning eller svåra lungsjukdomar då syrebrist uppstår. Hjärtat orkar inte slå riktiga 

slag pga. syrebristen. Vid asystoli finns ingen elektrisk aktivitet i hjärtat och inga 

pulsslag (Holmberg, 2010).  

 

Behandling 

För att öka chansen för överlevnad är den omedelbara livräddande behandlingen, tidigt 

larm, hjärt-lungräddning och defibrillering. Detta i kombination med syrgas och 

läkemedel (Holmberg, 2010; Nilsson, 2007).  

 

Orsaken till hjärtstoppet måste hittas för att kunna ge rätt behandling, vilket 

diagnostiseras med hjälp av ultraljud, kranskärlsröntgen och EKG (Hjärt-lungfonden, 

2009).  

 

Olika behandlingar som kan vara aktuella är t.ex. perkutan coronar intervention (PCI) 

även kallad ballongvidgning. Kärlet vidgas med hjälp av en ballong som blåses upp 

inne i det förträngda kärlet. Detta kompletteras oftast också med hjälp av ett metallnät 

som håller kärlet utspänt (Berglund, 2008). Bypass-kirurgi eller kranskärlsoperation är 

en annan behandlingsform som förbättrar blodflödet i hjärtats kranskärl. Detta genom 
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att ta kärl från andra delar av kroppen och sy fast på det befintliga kranskärlet och på så 

vis leda om blodet, förbi det förträngda området (Granfeldt, 2010). Implantable 

cardioverter defibrillator (ICD), är en form av pacemaker som ger en elektrisk stöt om 

hjärtat kommer i otakt. ICD är den alternativa behandlingen om hjärtstoppet orsakas av 

arytmier (Gadler, 2010). Om patienten är i koma efter att hjärtrytmen återkommit, är 

hypotermibehandling aktuellt. Behandling går ut på att kyla ner patienten till cirka 33 

grader i 12-24 timmar för att minska syrgasbehovet. Hypotermibehandling minskar 

därmed risken för hjärnskador (Hjärt-lungfonden, 2009).  

Behandling väljs utifrån vad som orsakat hjärtstoppet. Vid t.ex. retledningsrubbningar 

väljs ICD behandling och vid ischemisk hjärtsjukdom väljs PCI behandling.  

 

Komplikationer, utredning och rehabilitering 

Hjärtstopp orsakar framförallt syrebrist i hjärnan, som är ett känsligt organ. Syrebristen 

leder till komplikationer som kan påverka patientens vardag, både fysiskt och psykiskt. 

För att bedöma graden av skador görs en röntgen på hjärnan och en neurologisk 

bedömning, därefter upprättas en individuell rehabiliteringsplan. Rehabiliteringstiden är 

varierande för olika patienter, mycket beroende på hur mycket skador som uppkommit i 

samband med hjärtstoppet. För att ge denna patientgrupp ett optimalt fortstatt liv 

rekommenderas att de i den mån de kan, vara fysiskt aktiva, stressa mindre och att sluta 

röka (Hjärt-lungfonden, 2009).  

 

Omvårdnad 

Omvårdnad av patienten blir ett centralt område för sjuksköterskan vid patientens 

ankomst till sjukhus, för att kunna skydda, värna och återställa patientens kroppsliga 

funktioner. Det är därmed av största vikt att sjuksköterskan har kunskap om basal 

omvårdnad, livsuppehållande behandling och medicinteknisk utrustning för att kunna 

säkerställa och inge patienten trygghet. Fysisk omvårdnad innebär att tillgodose 

grundläggande behov. Detta gör sjuksköterskan genom att observera, prioritera, värdera, 

dokumentera och därefter göra relevanta åtgärder, efter patientens fysiska och psykiska 

tillstånd (Arman & Rehnsfeldt, 2011; Socialstyrelsen, 2005). 

 

Livsvärld och välbefinnande 

Samtidigt som sjuksköterskan tillgodoser patientens fysiska omvårdnad, 

uppmärksammar sjuksköterskan även patientens livsvärld och värnar om patientens 

välbefinnande. Med livsvärld menas den värld som patienten lever i. Livsvärlden kan på 

ett dramatiskt sätt förändras vid ett hjärtstopp t.ex. genom att patienten blir inlagd på 

sjukhus och får ett eller flera hjälpbehov. Sjuksköterskan uppmärksammar livsvärlden 

genom att lyssna och observera, för att senare kunna hjälpa patienten. Att värna om 

patientens välbefinnande kan uttrycka sig i att sjuksköterskan visar empati, respekt och 

öppenhet inför vårdandet (Arman & Rehnsfeldt, 2011; Jahren Kristoffersen, Nortvedt & 

Skaug, 2005; Wiklund, 2003). 
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Livskvalitet 

Livskvaliteten är ett område som berörs när sjukdom uppkommer, vilket kan beskrivas 

som patientens positiva och negativa upplevelser. Livskvalitet innebär att ha fler 

positiva upplevelser än negativa. Sjuksköterskans uppgift är att försöka främja 

patientens positiva upplevelser t.ex. genom att göra patienten delaktig i vården. Men 

även att omorganisera miljön så att patienten trivs, hjälpa patienten att bearbeta vad som 

hänt och blicka framåt (Jahren Kristoffersen et al. 2005).   

 

Hälsoresurser 

Hälsan blir påverkad när en person drabbas av sjukdom. Hälsa är ett begrepp som är 

subjektivt, en person kan känna god hälsa trots närvaro av sjukdom. För att patienten 

skall kunna vara stark nog att hantera eventuell ohälsa och lidande, har patienten egna 

resurser att tillgå. Inre personliga resurser kan innebära att rent verbalt sätta ord på sitt 

välbefinnande, men också att själv reflektera över olika tankar. Yttre resurser kan 

innebära att sjuksköterskan ger stöd till patienten, som i sin tur leder till hälsoresurser 

(Wiklund, 2003). Ytterligare saker som sjuksköterskan kan göra i denna situation för att 

främja hälsa och förebygga ohälsa, är att informera patienten om olika 

livsstilsförändringar och motivera patienten till egenvård för att motverka 

komplikationer (Socialstyrelsen, 2005)  

 

Lidande och subjektiv kropp 

Patienter som inte kan hantera sin sjukdom, kan uppleva ett lidande om sjukdomen 

påverkar patientens liv i för stor utsträckning. Att ha varit med om en livshotande 

händelse kan innebära att en person tvingas att göra förändringar pga. nya fysiska och 

psykiska förutsättningar. Detta kan leda till ett lidande om personen tappar kontrollen 

om sig själv och sin omgivning. Personen kan uppleva förlust om denne inte får leva sitt 

liv så som det var tänkt. Patientens existens hotas eftersom det är svårt att veta hur man 

skall leva efter de nya förutsättningarna (Wiklund, 2003). Sjuksköterskan 

uppmärksammar patientens lidande och gör relevanta insatser för att lindra 

(Socialstyrelsen, 2005). Enligt sjuksköterskans kompetensbeskrivning (2005) är lindra 

lidande ett av sjuksköterskans ansvarsområden. I och med sjukdom påverkas även den 

subjektiva kroppen dvs. en förändring i uppfattningen om sig själv, vilket kan innebära 

att patienten får ett annat synsätt. Människor i omgivningen kan ändra sitt 

förhållningssätt till patienten, eftersom patienten skapat ett nytt beteende i och med sin 

nya situation och börjat se på sig själv och sin omvärld på ett annat sätt (Wiklund, 

2003).  

 

Existentiella tankar 

En person som har varit med om en näradöden upplevelse kan uppleva olika känslor 

inför detta. Konfrontationen med döden kan prägla patientens sätt att tänka och leva. Att 

bestämma om de existentiella tankarna skall forma vardagen, är ett val som bara 

patienten själv kan ta ställning till. Att arbeta med de existentiella tankarna kan innebära 

att en person skapar nya handlingsmönster och prioriterar saker annorlunda än tidigare, 

och därmed får en förnyad syn på livet. Genom att bearbeta dessa tankar återfår 

patienten integriteten och skapar sig ett sammanhang. Bearbetning kan innebära känslor 
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som sorg, ångest och förtvivlan. Vid reflektion över existentiella tankarna och känslor 

växer personen i sig själv. Det är därför viktigt att sjuksköterskan bekräftar dessa tankar 

och känslor på ett sådant sätt att nya tankar- och handlingsmönster utvecklas (Arman & 

Rehnsfeldt, 2011).  

 

PROBLEMFORMULERING 

Sjuksköterskor träffar allt oftare på patienter som överlevt ett hjärtstopp. Detta tack vare 

ökade kunskaper om att larma tidigt, starta hjärt-lungräddning och utföra defibrillering. 

Att ha varit nära döden och överlevt kan innebära fysiska och psykiska förändringar. Få 

kvalitativa studier finns som beskriver patienters upplevelser av att ha överlevt ett 

hjärtstopp. Sjuksköterskor behöver dock kunskap om eventuella livsförändringar för att 

kunna bemöta och se patientens behov. Finns inte dessa kunskaper finns risken att 

patienten inte får den hjälp och stöd personen i fråga behöver, vilket kan leda till ökat 

lidande och minskad livskvalitet. Därför är det av vikt att beskriva patienters 

erfarenheter av livsförändringar efter ett hjärtstopp utifrån befintlig litteratur. En sådan 

kunskap kan leda till att former skapas för hur denna patientgrupp kan vårdas samt ökar 

sjuksköterskans kompetens, handlingsberedskap och trygghet, vilket i sig kan bidra till 

att patienten får en god vård och ett bättre välbefinnande.  

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva patienters erfarenheter av livsförändringar efter ett hjärtstopp. 

 

METOD 

För att kunna få fördjupade kunskaper om patienters erfarenheter av livsförändringar 

efter ett hjärtstopp, har en systematisk litteraturöversikt gjorts. Litteraturöversikt är en 

metod som används för att få fördjupade kunskaper inom ett valt område, med hjälp av 

att systematiskt välja ut artiklar och sedan sammanställa den aktuella forskningen. 

Forskningen kan vara uttryckt i såväl kvalitativ som kvantitativ metod (Friberg, 2006).  

För att hitta befintlig forskning tog vi hjälp av databaserna Cinahl och Pubmed. Cinahl 

har mer omvårdnadsinriktade artiklar medan Pubmed har mer medicinskt inriktade 

artiklar. De sökord som användes var heart arrest, quality of life, recovery, psychosocial 

factors, Dougherty, social function och cognitive function.  

 

Inklusionskriterier som användes var att artiklarna skulle vara skrivna från år 2000 och 

framåt, medverkan av både kvinnor och män över 18 år, patientperspektiv och att 

deltagarna skall ha haft hjärtstopp utanför sjukhus. Ytterligare kriterier var att artiklarna 

innefattade en tidsperiod från utskrivning och framåt, vara skrivna på engelska, finnas i 

fulltext och primärpublicerade. 

 

Genom att kombinera sökorden på olika sätt identifierades totalt 117 artiklar. Av dessa 

117 var det 10 artiklar som ansågs vara användbara (Bilaga 1). De andra 107 artiklarna 

exkluderades på grund av att de var review artiklar, inte länkade i fulltext, skrivna innan 

år 2000, belyste anhörigas upplevelse av att vara med vid ett hjärtstopp eller skrivna ur 

ett medicinskt perspektiv.  
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Genom att använda de funna artiklarnas referenslistor hittades ytterligare 5 artiklar. 

Totalt hittades 15 artiklar, varav nio kom till användning i resultatet. Artiklar som 

exkluderades vid sökningen i referenslistorna passade inte uppsatsens syfte då de 

baserades på anhörigas synvinkel eller var de skrivna innan år 2000. Resultatet bygger 

på fem kvantitativa och fyra kvalitativa artiklar.  

 

Efter att artiklarna hittades användes Fribergs (2006) kvalitativa och kvantitativa 

granskningsmall för att granska artiklarnas kvalitet. De båda mallarna används eftersom 

ett varierat urval av de båda metoderna identifierades. Granskningsmallen består av 14 

frågeställningar i den kvalitativa delen och 13 frågeställningar i den kvantitativa delen. 

Kvalitativa artiklar valdes för att kunna få ta del av patienters egna berättelser och 

kvantitativa artiklar valdes för att kunna stärka de kvalitativa artiklarnas resultat. De 

artiklar som inkluderades bedömdes vara av god till mycket god kvalité.  

 

Efter kvalitetsgranskningen användes Fribergs (2006) analysmodell för analys av 

artiklarna. Utifrån tre olika steg går modellen ut på att hitta likheter och skillnader inom 

olika områden. Denna trestegsmodell inleddes genom att artiklarna lästes igenom ett 

flertal gånger, för att få ett grepp om vad varje artikel handlade om. Därefter valdes att 

fokusera på artiklarnas resultat, för att kunna hitta olika teman. I artiklarnas resultat 

hittades likheter och skillnader som i sin tur kunde användas vidare. I steg tre 

genomfördes en sammanställning av artiklarnas resultat, genom att skriva upp de olika 

likheterna och skillnaderna på ett papper. Vid genomläsning av artiklarnas resultat 

framkom tydligt olika teman som var användbara. Dessa grundade sig på vad patienten 

upplevde hade förändrats i och med hjärtstoppet. Dessa skrevs sedan ner på olika 

papper. Under dessa temarubriker passades sedan likartade företeelser in och 

markerades med ett nummer som vi givit varje artikel. Olika subteman skapades sedan 

under varje tema. Artiklarna lästes sedan igenom igen för att se att inget nytt fanns att 

tillägga. 

 

RESULTAT 

Analysen resulterade i fyra teman och sex subteman som beskriver patienters 

erfarenheter av livsförändringar efter ett hjärtstopp (Tabell 1). 

                 
               Tabell 1. Översikt av tema och subteman. 

Tema Subtema 

Fysiska förändringar Begränsningar och möjligheter 

Förändringar i vardagen Påverkan på relationer 

Påverkan på arbetsförmågan 

Psykiska förändringar Emotionella förändringar 

Existentiella förändringar 

Kognitiva förändringar Minnesproblematik 
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Fysiska förändringar 

Det är viktigt att göra en första bedömning av patientens skador efter hjärtstoppet. Detta 

för att kunna avgöra vidare rehabilitering (Lundgren-Nilsson, Rosén, Hofgren & 

Stibtrant Sunnerhagen, 2005) Rehabiliteringstiden kunde variera mellan 30-323 dagar 

(Middelkamp, Moulaert, Verbunt, Van Heugten, Bakx & Wade, 2007). Nästa alla 

deltagare i Wachelder, Moulaert, Van Heugten, Verbunt, Bekkers och Wade (2009) 

hade någon form av hjälpbehov och fysisk förändring vid utskrivning. 

Begränsningar och möjligheter 

Det som begränsade deltagarnas vardag var att inte kunna duscha, klä på sig, förflytta 

sig t.ex. till och från toa, vara social eller hjälpa till i hemmet. Även problem att 

promenera, gå i trappor och olika böjningsmoment identifierades (Dougherty, Quint 

Benoliel & Bellin, 2000; Fridlund, Lindgren, Ivarsson, Jinhage, Bolse, Flemme et al. 

2000; Hofgren, Lundgren-Nilsson, Esbjörnsson & Sunnerhagen, 2008; Middelkamp, et 

al. 2007). Dessa fysiska förändringar sågs vara bestående i Lundgren-Nilsson et al. 

(2005) studie där det visades att deltagare som hade hjälpbehov vid utskrivning 

fortfarande hade hjälpbehov ett år efter hjärtstoppet. 

   

Begränsningar i vardagen ledde till att deltagarna kände sig nedstämda och detta kunde 

ha effekt i flera dagar. Begränsningarna påverkade deltagarna på så vis att de upplevde 

att allt gick mycket långsammare, tröttheten tog över och deltagarna kände sig tvingade 

att ha ett lugnare tempo i vardagen (Dougherty, et al. 2000; Fridlund, et al. 2000). Detta 

kan jämföras med Kamphuis, Verhoeven, De Leeuw, Derksen, Hauer och Winnubst 

(2004) studie där deltagarna tyckte att det var svårt att acceptera sina begränsningar. 

 

”The feeling that my body let me down. Because my head keeps saying, ‘let´s just do 

this too, and then we’ll do that. ‘But now your body says, ‘No. Time for break!’” 

(Kamphuis, et al. 2004, s. 1012) 

 

Andra deltagare accepterade sina begränsningar och därmed förbättrades deras psykiska 

tillstånd och de kunde njuta av de fysiska möjligheter som fanns kvar (Kamphuis, et al. 

2004). Detta resultat sågs även i Bremer, Dahlberg och Sandmans (2009) artikel där 

deltagarna också fokuserade på möjligheterna. Deltagare som behandlats med ICD 

upplevde mindre begränsningar i vardagen, än de som hade fått ett annat 

behandlingsalternativ (Kamphuis, et al. 2004).  

 

Förändringar i vardagen 

Påverkan på relationer 

Relationen med närstående påverkades eftersom de inte kunde göra samma saker som 

de gjorde innan, som att vara social och sköta sin hygien (Dougherty, et al. 2000). 

Medan andra hade åsikter om att familjebanden stärktes och familjen upplevdes vara en 

trygghet genom att de visade förståelse och empati. Något som upplevdes påfrestande 

var att familjemedlemmarna förväntade sig att allt skulle bli som förut efter hjärtstoppet 

(Kamphuis, et al. 2004). 
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Ett gemensamt område som identifierades var relationen till sjukvården. Deltagare 

uttryckte behovet av information, och önskningar om att informationen de fick skulle 

vara anpassad efter livssituationen. Även åsikter om att det var mycket information på 

en gång framkom (Dougherty, et al. 2000; Fridlund, et al. 2000).  

Påverkan på arbetsförmågan 

I ett flertal studier visar resultatet, att det för några, inte är möjligt att återgå till arbete. 

Fyra av 26 drabbade kunde återgå till arbete (Lundgren-Nilsson, et al. 2005). I 

Middelkamp, et al. (2007) studie på 16 patienter var det två som arbetade heltid, en 

deltid, två var arbetslösa och åtta var förtidspensionerade och detta pga. komplikationer. 

I Wachelder, et al. (2009) studie där 63 deltagare inkluderades var det 30 som arbetade 

heltid innan hjärtstoppet och efteråt var det 17 som kunde återgå till en heltidstjänst och 

åtta kunde återgå till deltidsarbete. 

 

Att inte kunna återgå till arbete påverkade vardagen, och känslor som att vara mindre 

delaktig i samhället uppkom (Dougherty, et al. 2000; Wachelder, et al. 2009). Patienter 

som fått PCI behandling upplevde en högre delaktighet i samhället och medverkande i 

det dagliga livet i större utsträckning än de som fått annan behandling (Wachelder, et al. 

2009). 

 

Psykiska förändringar 

Emotionella förändringar 

Oro, ångest, depressiva symtom och humörsvängningar är mer centralt i några av de 

granskade artiklarna (Dougherty, et al. 2000; Kamphuis, Leeuw, Derksen, Hauer, & 

Winnubst, 2002; Kamphuis, et al. 2004). En minskning av oro och de depressiva 

symtomen kunde dock ses under det första året. Deltagare upplevde att oron minskade 

allt eftersom kroppen läkte (Bremer, et al. 2009; Kamphuis, et al. 2002). Patienter som 

fått en ICD känner sig mer emotionellt påverkade månaden efter det inträffade 

hjärtstoppet än innan, vidare beskriver deltagarna även att intensiteten i 

humörsvängningarna minskade under första året (Kamphuis, et al. 2004). Deltagare 

upplevde varierande känslomässiga förändringar under det första året så som rädsla, 

oro, ilska, frustration och upplevelsen av att kunna brista ut i gråt utan att egentligen 

kunna kontrollera det (Dougherty, et al. 2000). Detta exemplifieras med en av 

deltagarnas egna ord:  

 

” There´s so much uncertainty that goes with this recovery. One day you´re up, the next 

you´re down. It is distressful.” (Dougherty, et al. 2000, s. 84) 

 

Några studier visar att livskvaliteten var låg vid utskrivningen från sjukhuset men att 

den stärktes vartefter tiden gick (Kamphuis, et al. 2002; Kamphuis, et al. 2004; 

Lundgren-Nilsson, et al. 2005). Störst förbättring i känslan av livskvalitet gjordes tidigt 

i rehabiliteringsfasen (Lundgren-Nilsson, et al. 2005). Detta ses även i Kamphuis, et al. 

(2002) artikel då störst förbättring skedde inom de första 6 månaderna, och att det 

därefter inte sågs en lika tydlig förbättring. Flertalet deltagare i Bremer, et al. (2009) 

studien upplever sig vara lyckligt lottade över att vara vid liv.  
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Existentiella förändringar 

Att ha konfronterats med döden och överlevt var något som var påtagligt i alla 

deltagares liv (Bremer, et al. 2009; Fridlund, et al. 2000; Kamphuis, et al. 2004). 

Upplevelsen av tacksamhet över livet och att ha överlevt fanns hos de flesta, men även 

en viss sorg framkom hos de deltagare som fått en ICD. Sorgen beskrevs som en 

konsekvens av att behöva ha en dosa i kroppen resten av livet, eller snarare som en 

påminnelse om de som hänt. I samma studie gjorde deltagarna även omprioriteringar i 

livet vad gällde karriär och arbete, vilket inte värderades lika högt som tidigare 

(Fridlund, et al. 2000). Konfrontationen med döden innebar att inställningen till livet 

förändrades och begrepp som lidande och välmående fick nya innebörder. Hälsan och 

livet var något som inte skulle tas för givet (Bremer, et al. 2009). Omvärderingar 

gjordes också gällde vänskap och hobbys. Konfrontationen med döden innebar att livet 

var mer uppskattat men gjorde att de hade svårt att planera för en framtid och 

fokuserade mer på nuet (Kamphuis, et al. 2004).  

 

”I live more in today than that I think of the future. I try to, but you often encounter 

things that make you think ´Why am I doing this?´ I have taken up an old hobby and am 

in the process of putting together a new collection for next year. Then you get to the 

point where you think ´you´re doing that, but will you be alive then?´” 

(Kamphuis, et al. 2004, s. 1013). 

 

Kognitiva förändringar 

Kognitiv nedsättning är något som ses i samtligt granskade artiklar (Bremer, et al. 2009; 

Dougherty, et al. 2000; Fridlund, et al. 2000; Hofgren, et al. 2008; Kamphuis, et al. 

2004; Lundgren-Nilsson, et al. 2005; Middelkamp, et al. 2007; Wachelder, et al. 2009). 

Den kognitiva funktionen förbättrades framförallt de först 45 dagarna, därefter sågs inte 

en lika tydlig förbättring (Lundgren-Nilsson et al., 2005). 

Minnesproblematik 

Minnesförlust sågs vara en komplikation efter hjärtstoppet. Detta medförde att 

deltagarnas vardag påverkades på olika sätt (Middelkamp, et al. 2007). Minnesförlusten 

gjorde att de inte kände igen sig själva när de kom på att de glömt saker (Dougherty, et 

al. 2000). Minnesproblematik och förmågan till problemlösningen i vardagen blev 

reducerad. Deltagarna kände att förmågan att komma ihåg och utföra enklare saker som 

de klarat av tidigare t.ex. att komma ihåg namn och göra kaffe inte längre fungerade på 

samma sätt som innan hjärtstoppet. Detta upplevdes frustrerande för en del (Kamphuis, 

et al. 2004). Bremer, et al. (2009) beskriver upplevelsen av att mista minnet ger en 

känsla av tomhet som är svår att beskriva, minnesförlusten blir därmed svår att 

acceptera. 

 

”I forgot a couple of things. It was unlike me to forget to do something because I just 

didn´t look at my schedule. My memory isn’t as good”. 

(Dougherty, et al. 2000, s. 84). 

 

Att ha minne ger en känsla av struktur och sammanhang i vardagen (Bremer, et al. 

2009) Deltagare upplevde det svårt att acceptera de kognitiva nedsättningarna vilket 

resulterade i känslor av osäkerhet. Denna osäkerhet grundade sig i frågeställningar om 
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hur mycket av de kognitiva funktionerna som skulle komma tillbaka (Kamphuis, et al. 

2004).  

 

DISKUSSION 

Metod diskussion 

Under den inledande litteratursökningen upptäcktes majoriteten av artiklarna ha 

kvantitativ ansats. Artiklarna med kvalitativ ansats var från början och mitten av 90-

talet, och de kändes därmed för gamla att ta med i uppsatsen. De kvalitativa artiklarna 

var få till antalet och därför gjordes en granskning av artiklarnas referenslistor för att få 

ett utökat kvalitativt material. Att inkludera dessa båda metoderna ses inte som någon 

nackdel, eftersom de kan styrka varandras resultat. För att fånga mer av patientens egna 

upplevelser kunde en intervjustudie ha gjorts eller en analys av biografier. Sökningen på 

biografier inom ämnet gav dock inget användbart material. Att ha gjort en systematisk 

litteraturstudie har givit kunskap om den senaste forskningen i ämnet. En nackdel med 

systematisk litteraturstudie kan vara att man ibland tvingas anpassa sin uppsats till 

utbudet av forskningen, t.ex. då det finns ett litet utbud av kvalitativt material och man 

har tänkt att göra en kvalitativ uppsats.  

 

Artiklarna som hittats med hjälp av sökorden anses ha givit ett täckande material. 

Kombinering av sökord på olika sätt tillförde inga nya artiklar som passade uppsatsens 

syfte. 

 

Vid granskning av artiklarnas kvalitet utgick vi från Fribergs (2006) granskningsmall. 

Detta genomfördes på så vis att vi ansåg att artiklarna bedömdes vara av svag kvalité 

om artikeln uppfyllde 0-7 frågeställningar, god kvalité om artikeln uppfyllde 8-10 

frågeställningar och mycket god kvalité om artikeln uppfyllde 11-14 frågeställningar i 

den kvalitativa delen.  Vid granskning av de kvantitativa artiklarna bedömde vi 

artiklarna vara av svag kvalité om de uppfyllde 0-6 frågeställningar, god kvalité om 

artikeln uppfyllde 7-10 frågeställningar och mycket god kvalité om artikeln uppfyllde 

11-13 frågeställningar Bedömningen ansågs relevant eftersom artiklar av god till 

mycket god kvalité därefter kunde inkluderas i uppsatsen. Det var inga artiklar som 

exkluderades på grund av att de uppfyllde kravet för svag kvalitet. De artiklar som 

exkluderades efter kvalitetsgranskningen var för att de inte uppfyllde uppsatsens syfte. 

De artiklarna handlade om psykologiska reaktioner under sjukhusvistelsen, var skrivna 

innan år 2000 eller hade de ett medicinskt perspektiv.  

Mallen var lätt att använda eftersom det fanns frågeställningar att följa. En nackdel var 

att det inte fanns någon siffra för hur många frågeställningar varje artikel bör uppnå för 

att kunna kvalificeras som svag respektive mycket god kvalitet. Detta resulterade i att vi 

själva fick gradera en skala för hur många frågor som skulle finnas med för att artikeln 

skulle uppnå t.ex. mycket god kvalitet. Detta kan leda till att kvalitetsgranskningen blir 

subjektivt tolkad.  

 

De kvalitativa artiklar som är utvalda till uppsatsen speglar i många fall ICD patienters 

upplevelser. I dessa artiklar beskrivs inte bara upplevelsen av att leva med en ICD utan 

även upplevelsen av att ha drabbats av ett hjärtstopp. Kamphuis, et al. (2002) och 

Kamphuis, et al. (2004) tar upp just detta i sin diskussion, att själva hjärtstoppet har 



 11 

större påverkan på patienten och vardagen än valet av behandling. Denna synpunkt var 

något som vi höll med om, således inkluderades dessa artiklar i uppsatsen.  

 

Några av de kvantitativa artiklarna har ett litet antal deltagare t.ex. i Hofgren, et al. 

(2008) och Lundgren-Nilsson, et al. (2005), vilket kan göra att artiklarna inte har ett 

rättvisande resultat, men de större kvantitativa studierna som t.ex. Wachelder, et al. 

(2009), påvisar samma resultat som de mindre och bekräftas även med de kvalitativa 

studiernas resultat som i Middelkamp, et al. (2007).   

 

Efter analys av artiklarna blev olika teman och subteman synliga genom att likartade 

företeelser skrevs ned på ett papper. Sammanställningen gjorde det lätt att sätta samman 

olika teman och subteman. Vi tycker att det gick lätt att hitta olika teman då de var 

tydligt framträdande vid genomläsning. Vi kan tänka oss att det kan var svårt att hitta 

rubriker till subteman då de ibland kan upplevas att olika företeelser går in i varandra, 

eller att artiklar tar upp mycket olika företeelser. Detta var dock inget som vi upplevde.  

 

De studier som inkluderats i uppsatsen är från Sverige, Nederländerna och USA. Detta 

gör att resultatet inte speglar alla världsdelar vilket kan vara en nackdel för uppsatsen. 

Men något som är värt att benämna är att det finns likheter i resultaten, som därmed kan 

betyda att det finns likheter länderna emellan. Detta kan ses i Hofgren, et al. (2008) och 

Middelkamp, et al. (2007) som båda tar upp att den kognitiva nedsättningen ger en 

påverkan på vardagen.   

 

Resultat diskussion 

Genom att ha uppfyllt uppsatsens syfte har vi fått fördjupade kunskaper i patienters 

livsförändringar efter ett hjärtstopp. Sökandet har givit förståelse för patientens situation 

dvs. livsvärlden är förändrad både fysiskt och psykiskt vilket resulterar i att patientens 

livskvalitet påverkas. I resultatet fann vi att patienterna fick en reducerad livskvalitet 

efter hjärtstoppet. Enligt Elliott, Rodgers och Brett (2011) har patienter som överlevt ett 

hjärtstopp en god livskvalitet. Detta håller vi med om men livskvaliteten var något som 

vi såg, återkom i den takt patienten återhämtade sig och kunde handskas med sin nya 

situation. För att patienten skall kunna känna livskvalitet är det viktigt att 

sjuksköterskan bevarar de resurser som patienten har, både fysiskt och psykiskt. Detta 

kan sjuksköterskan göra genom att skapa förutsättning för rehabilitering, vara positiv 

och ge patienten feedback.  

 

Det är viktigt att patienten får prata med berörd personal som varit med under det 

inträffade hjärtstoppet för att patienten skall kunna bearbeta vad som hänt (Bremer, et 

al. 2009). Att få prata med berörd personal anses vara viktigt men även att ge 

möjligheten att få prata med någon utomstående så som kurator eller präst, vilket kan 

bidra till att starta bearbetningsprocessen. Som sjuksköterska är det viktigt att ta reda på 

patientens önskemål, eftersom alla har olika behov och bearbetar saker på olika sätt 

(Bergh, 2003).  Genom att patienten ges möjlighet att reflektera, tror vi, kan leda till att 

personen i fråga får en helhetsbild och kan känna sammanhang i vardagen. 

Sjuksköterskan kan hjälpa patienten att börja bearbeta genom att lyssna, ge bekräftelse 

och finnas till för patienten. Om sjuksköterskan undviker att bekräfta patientens tankar 

och känslor kan detta leda till ett vårdlidande, eftersom behovet av att bli sedd och 
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förstådd då inte blir bekräftat. Anledningen till varför sjuksköterskan inte alltid kan 

bekräfta patientens tankar och känslor kan vara för att tid och kunskap inte finns 

(Arman & Rehnsfeldt, 2011).  

 

Närstående är en viktig del i patientens återhämtning, eftersom om de inte funnits med 

och stöttat hade patienten eventuellt upplevt ett större lidande, och därmed fått 

försämrad återhämtning. Det är viktigt att inte glömma bort närstående i eftervården. De 

tillbringar mycket tid med den drabbade vilket gör att de behöver minst lika mycket 

information som patienten själv. Bergh (2003) skriver att sjuksköterskans första möte 

med närstående lägger grunden för en god relation, förtroende och delaktighet i det 

fortsatta vårdandet. Delaktighet från början, tror även vi, ökar känslan av trygghet hos 

de närstående och patienten. Vi tror alltså att ett gott förtroende bidrar till en ökad 

följsamhet i rehabiliteringen. Att informera anhöriga om patientens förutsättningar och 

vad som kan tänkas komma, tror vi, kan ge ökad förståelse bland närstående så att inte 

orealistiska förväntningar skapas. Sjuksköterskan kan skapa en öppen miljö där frågor 

och funderingar blir ett naturligt inslag.  

Bergh (2003) skriver om vikten av att möta patient och närstående där de befinner sig. 

Vi tror att information anpassad efter patient och närståendes situation kan betyda 

mycket, eftersom de då kan känna sig sedda och bekräftade. 

 

Konfrontationen med sin egen dödlighet i och med hjärtstoppet skapar hos många en 

existentiell ångest. Att ena stunden ha varit ”frisk” för att i nästa uppleva det många ser 

som slutet på livet, nämligen döden, innebär en traumatisk händelse. Frågor och 

funderingar om sin egen existens präglar personens liv på ett annat sätt än tidigare. 

Arman & Rehnsfeldt (2011) skriver att en person som utsatts för t.ex. sjukom som hotar 

existensen omvärderar inställningen till livet, och vill leva mer sanningsenligt mot sig 

själv. Detta betyder att de yttre omständigheterna får mindre betydelse för den drabbade. 

Detta var även något som sågs i vårt resultat. Familj, vänner och personliga intressen 

blev mer viktiga för de drabbade medan karriär och jobb inte längre fick en lika 

framträdande betydelse. Att få en andra chans i livet skapade en känsla av tacksamhet, 

men även en insikt om att livet är skört och inte skall tas för givet. Tanken på sin egen 

dödlighet kommer förmodligen prägla patientens vardag på ett eller annat sätt. Wiklund 

(2003) skriver att lidande innebär att frågor kring existensen aktualiseras i och med 

sjukdom, vilket får till följd att personen börjar rannsaka sig själv och val i livet. Att 

planera för en framtid ingår i de flesta människors liv men för en person som varit nära 

döden och överlevt får dessa planer en annan innebörd. Hur lång är min framtid? Vad är 

viktigt för mig? Kanske är det som Arman & Rehnsfeldt (2011) skriver: ”Kanske är det 

först i närvaro av ett reellt dödshot som människan börjar leva på allvar” (a a s 66). Som 

sjuksköterska har man inte alltid svar på alla frågor men det viktigaste i mötet med en 

annan människa, tycker vi, är att lyssna och finnas till hands. Genom att skapa ett 

förtroende och en tillåtande miljö kan sjuksköterskan inge trygghet för patienten att 

ventilera sina känslor (Bergh, 2003). I mötet med patienters existentiella tankar, anser 

vi, att det kan vara bra att själv ha reflekterat över dessa tankar.   

 

I resultatet fann vi även att minnesproblematik är en komplikation till hjärtstoppet som 

kan innebära problem i vardagen. Drysdale, Grubb, Fox och O’Carroll (2000) skriver att 

minnesproblematiken är bestående, vilket resulterar i att personen kan ha svårighet att 
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känna igen människor, komma ihåg namn, orientera sig geografiskt och även att ta emot 

muntlig information.  

Minnesförlust drabbar i större utsträckning de patienter som har genomgått 

hypotermibehandling än de som genomgått PCI behandling (Wachelder, et al. 2009). 

Detta förmodas ha att göra med att patienter som behandlas med hypotermi har drabbats 

av mer skador är de som behandlats med PCI. Minnesförlust kan innebära att en person 

får en förändrad syn på sig själv och sin omvärld. Bergh (2003) skriver att information 

och undervisning skapar trygghet och underlättar i den nya situationen. Här tycket vi det 

är av betydelse att sjuksköterskan informerar patient och närstående om vad 

minnesproblematiken innebär och hur detta kan hanteras utifrån patientens situation, ett 

problem för en person behöver inte betyda problem för någon annan.  

 

Vidare forskning 

Vi tycker att det behövs mer kvalitativ forskning av patientens egna upplevelser efter att 

ha överlevt ett hjärtstopp. Dels för att kunna hjälpa denna patientgrupp på bästa sätt men 

samtidigt kunna ge dem verktyg för att det fortsatta livet skall bli så bra som möjligt.  

 

Implikationer i vården 

Med följande punkter, som bygger på vårt resultat, hoppas vi kunna bidra till att 

sjuksköterskan kan ge denna patientgrupp en god omvårdnad. 

  

 Tillåt patienten att bearbeta sina existentiella tankar genom att ge en tillåtande 

miljö för känslor och reflektion.  

 Eftersom de flestas vardag förändras efter hjärtstoppet är det av största vikt att 

uppmärksamma tecken på ohälsa. Detta kan visas i situationer där patienten 

känner att han/hon inte kan hantera den nya situationen.  

 Att skapa förutsättning för rehabilitering och återhämtning är viktigt för att träna 

upp patientens funktionsnedsättningar t.ex. vid nedsatt fysisk funktion. 

Rehabiliteringen leder till att patienten känner att han/hon kan hantera sin nya 

situation.  

 Framhäv patientens möjligheter, ge feedback och blicka framåt. 

 Ge patienten möjlighet att få träffa andra personer i samma situation. Denna 

möjlighet kan patienten få vid t.ex. en hjärtskola.  

 Se till att patient och anhöriga får samma information, tills att de känner sig väl 

informerade. Den muntliga informationen kan kompletteras med skriftlig 

information t.ex. en broschyr som handlar om eventuella komplikationer och 

reaktioner som är vanliga.  

 Föreslå aktiviteter som är anpassade till patientens situation t.ex. motion i grupp 

där motionen är anpassad efter denna patientgrupp, detta för att ge en känsla av 

delaktighet.  

 Reflektera över egna existentiella tankarna för att bättre kunna möta patienters 

funderingar.  

 Ge patient och närstående praktiska tips för hur de bättre skall kunna hantera 

vardagen t.ex. hur de skall hantera minnesproblematik.   

 Se till att anhöriga får en plats i patientens vård för att öka stödet och 

följsamheten. 
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Slutsats 
 

Med denna kunskapsökning av patienters livsförändringar efter ett hjärtstopp hoppas vi 

kunna bidra till en bättre förståelse av denna patientgrupp. Att sjuksköterskan blir 

medveten om vad patienten eventuellt kan uppleva efter utskrivning gör det lättare att 

förbereda patienten och närstående. Detta kan i sin tur leda till att oro minskar och 

patienten själv kan skapa en ökad förståelse till varför vissa känslor uppkommer.  

Denna kunskap anses lika användbar för en allmänsjuksköterska som en 

specialistsjuksköterska eftersom dessa patienter påträffas inom olika områden i vården. 

Kunskapen kan bidra till att sjuksköterskan känner trygghet, får ökad kompetens samt 

en förbättrad handlingsberedskap i mötet med denna patientgrupp, vilket kan bidra till 

att patienten får en god vård och ett bättre välbefinnande. 
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Bilaga 1 

Artikelsökning 

Cinahl 

Sökord Antal träffar Användbara artiklar 

”heart arrest” AND 

rehabilitation 

24 0 

”heart arrest” AND quality 

of life 

38 *To survive out-of-hospital 

cardiac arrest: A search for 

meaning and coherence 

*Determinants of quality of 

life in survivors of cardiac 

arrest 

*Life after survival: Long-

term daily functioning and 

quality of life after an out-

of-hospital cardiac arrest 

“heart arrest” AND  

Dougherty (förattare) 

10 *Domains of nursing 

intervention after sudden 

cardiac arrest and automatic 

internal cardioverter 

defibrillator implantation 

 

“heart arrest” AND 

recovery AND patient 

27 0 

“heart arrest” AND 

psychosocial factors AND 

recovery 

9 *Psychological reactions 

and family adjustment in 

shock versus no shock 

groups after implantation of 

internal cardioverter 

defibrillator 

* Psychophysiological 

responses after sudden 

cardiac arrest during 

hospitalization 

 

 

Pubmed 

Sökord Antal träffar Användbara artiklar 

Heart arrest AND social 

function AND cognitive 

function 

9  * Neurological 

rehabilitation of severely 

disabled cardiac arrest 

survivors. Part II. Life 

situation of patients and 

families after treatment 

*  The first year after 

successful cardiac 
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resuscitation: Function, 

activity, participation and 

quality of life 

* Systematic review of 

quality of life and other 

patient-centred outcomes 

after cardiac arrest survival 

* Two years after cardiac 

arrest; cognitive status, 

ADL function and living 

situation 
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Bilaga 2  

Översikt av analyserad litteratur 

 

 

 

 

Perspektiv  Problem och syfte Metod  Resultat 

Titel: To 

survive out-

of-hospital 

cardiac 

arrest: A 

search for 

meaning and 

coherence 

Författare: 
Bremer et.al. 

Tidskrift: 
Qualitative 

Health 

research 

Årtal: 2009 

Sverige 

Patient 

perspektiv 

Fenomenol

ogiskt 

livsvärldsp

erspektiv  

Problemformulerin

g: Hur påverkas 

patienterna utav att 

de överlevt ett 

hjärtstillestånd? 

 

Syfte: Att beskriva 

patienters 

erfarenhet av att 

överleva ett 

hjärtstillestånd 

utanför sjukhuset, 

med fokus på att 

beskriva hur 

välbefinnandet 

påverkas.  

Kvalitativ metod.  

 

Urval gjordes 

med hjälp av The 

international 

register of out-of-

hospital arrest (2 

stycken) och med 

hjälp av att 

deltagarna 

kontaktade 

forskarna själva 

(7 stycken). 

Tiden emellan 

intervjuerna och 

hjärtstoppet var 

emellan 6 

månader till 15 år 

 

Alla deltagare fick en 

ICD som behandling.  

Att överleva ett 

hjärtstillestånd innebär 

stävan efter helhet 

som präglas av oro 

och glädjande 

uppfattning samt 

existentiell osäkerhet 

uttryckt i känslor av 

sårbarhet. 

Välbefinnande 

hittades med hjälp av 

känsla av 

sammanhang och 

mening i livet. 

Titel: Life 

after 

survival: 

Long-term 

daily 

functioning 

and quality 

of life after 

an out-of-

hospital 

cardiac arrest 

Författare: 
Wachelder 

et.al.  

Tidskrift: 
Resuscitation 

Årtal: 2009 

Nederländern

a 

Patientpers

pektiv 

Problemformulerin

g: Information om 

långsiktiga 

konsekvenser är 

sparsamt. Kunskap 

om långsiktiga 

konsekvenser är 

nödvändigt 

eftersom 

överlevnaden 

verkar öka. 

 

Syfte: Att fastställa 

graden av funktion 

utanför sjukhuset 

efter ett 

hjärtstillestånd 

överlevande 1-6 år 

senare. 
 

Kvantitativ studie 

Retroperspektiv 

cohort studie 

inkluderat 63 

överlevande.  

Deltagarna fick 

frågeformulär per 

post. 

I genomsnitt 3 år efter 

hjärtstillestånd, 

upplevde 74 % av 

patienterna ett lågt 

deltagande i 

samhället jämfört med 

den allmänna 

befolkningen. Över 50 

% rapporterade svår 

trötthet, 38 % känslor 

av ångest 

och / eller depression 

och 24 % en 

försämrad livskvalitet. 
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Titel: 
Domains of 

nursing 

intervention 

after sudden 

cardiac arrest 

and 

automatic 

internal 

cardioverter 

defibrillator 

implantation.  

Författare: 
Dougherty 

et.al.  

Tidskrift: 
Heart & 

Lung  

Årtal: 2000 

USA 

Patient och 

familjepers

pektiv. 

Grounded 

theory 

Problemformulerin

g: Det finns inte så 

många nedskrivna 

strategier efter att 

ha överlevt ett 

hjärtstopp, för att 

kunna handskas 

med relevanta 

problem under det 

första året. 

 

Syfte: Under det 

första året beskriva 

patientens och 

familjens 

upplevelser och 

problem efter ett 

hjärtstopp och 

upplevelsen utav 

ICD.   

Kvalitativ metod. 

15 patienter och 

15 

familjemedlemma

r intervjuades. 

Intervjuarna 

skedde vid 

utskrivning och 

efter 1,3,6 och 12 

månader. 

Områden som 

upplevdes 

problematiska var 

förebyggande vård, 

känslomässig 

förändring, 

psykologisk 

förändring, förändring 

i dagliga livet, 

förändringar i 

relationer och 

handskas med ICD 

chockerna.  

Titel: A 12-

month 

quality of life 

assessment 

of cardiac 

arrest 

survivors 

treated with 

or without an 

implantable 

cardioverter 

defibrillator. 

Författare: 
Kamphuis 

et.al. 

Tidskrift: 
The european 

society of 

cardiology 

Årtal: 2002 

Nederländern

a 

Patientpers

pektiv  

 

Problemformulerin

g: Effekterna av att 

ha en ICD över en 

längre tid har blivit 

mindre studerat. 

 

Syfte: Bedöma 

livskvalitet och 

välbefinnande 

efter ett hjärtstopp 

på patienter som 

fått en ICD eller 

annan behandling. 

Kvantitativ metod 

Prospektiv studie. 

168 patienter var 

övervakade under 

ett år med fyra 

frågeformulär. 

Inga skillnader fanns 

mellan de två 

behandlingarna 

om livskvalitet och 

välbefinnande. En 

betydande 

förbättring av fysisk 

och social funktion, 

och i mental 

hälsa återfanns de 

första 6 månaderna. 

Äldre patienter 

(60 år eller äldre) 

uppfattade mindre 

förbättring av sin 

hälsa än yngre 

patienter. Kvinnor 

uppgav att de hade 

sämre social funktion. 

Förekomsten av 

ångest och depression 

var hög oberoende av 

behandling ångest och 

depressiva symtom 

förändrades inte 

avsevärt mellan 1 och 

12 månader efter 

utskrivning. 
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Patienter med högre 

betyg ångest upplevde 

mindre 

förbättring av 

folkhälsan och 

patienter med mer 

depressiva 

symtom som upplevs 

sämre social funktion. 

 

Titel: ICD: a 

qualitative 

study of 

patients 

experience 

the first year 

after 

implantation. 

Författare: 
Kamphuis 

et.al.  

Tidskrift: 
Journal of 

Clinical 

Nursing 

Årtal: 2004 

Nederländern

a 

Patientpers

pektiv 

Problemformulerin

g: Patienters 

upplevelser av att 

leva med en ICD 

är dåligt berört. 

Endast några 

kvalitativa studier 

har berört detta 

fenomen. 

 

Syfte: Beskriva 

hur patienter 

upplever ICD 

under det första 

året 

Kvalitativ metod. 

En grupp på 21 

personer 

intervjuades vid 

tre tillfällen, efter 

1, 3 och 12 

månader efter 

utskrivning. 

Efter att en 

litteratur översikt 

utförts kunde 

teman hittas och 

därefter skapa 

frågor till 

deltagarna utefter 

dessa teman.  

Sju huvudkategorier 

hittades: Fysisk 

försumning, kognitiv 

förändring, social 

stöd, beroende 

ställning, kontakt med 

doktorn, konfrontation 

med döden och 

osäkerhet på att få en 

chock från ICD:n.   

Titel: Two 

years after 

cardiac 

arrest; 

cognitive 

status, ADL 

function and 

living 

situation. 

Författare: 

Hofgren 

et.al. 

Tidskrift: 

Brain Injury 

Årtal: 2008 

Sverige   

Patient 

perspektiv. 

Problemformulerin

g: Det finns lite 

litteratur som 

beskriver 

hjärtstopp 

överlevares 

återhämtning 

relaterat till 

kognitiv funktion, 

ADL status, att 

klara sig i hemmet 

och återgång till 

arbete. 

 

Syfte: Beskriva 

patienters 

kognitiva funktion, 

ADL status, hur de 

klarar sig i 

hemmet och 

Kvantitativ 

metod. 22 

personer svarade 

på olika 

frågeformulär två 

år efter det att de 

överlevt ett 

hjärtstopp. 

Kognitiv nedsättning 

kunde ses i hos 95 % 

av deltagarna. Detta 

inkluderade minns 

nedsättning, förmåga 

till problemlösning 

och social förmåga. 64 

% kunde fortsätta att 

bo hemma efter 

hjärtstoppet, antingen 

med hjälp av personlig 

assistent eller att de 

klarade sig själva. 36 

% hade fått plats på ett 

boende pga. av att 

hjälpbehovet var stort 

på alla områden. 29 

%, 4 personer, av de i 

arbetsför ålder kunde 

återgå till arbete efter 
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förmåga att återgå 

till arbete två år 

efter ett hjärtstopp. 

hjärtstoppet. 

Titel: The 

first year 

after 

successful 

cardiac 

resuscitation: 

Function, 

activity, 

participation 

and quality 

of life. 

Författare: 

Lundgren-

Nilsson et.al. 

Tidskrift: 

Resuscitation  

Årtal: 2005 

Sverige. 

Patient 

perspektiv. 

Problemformulerin

g: Att överleva 

med hjälp av HLR 

fokuserar inte bara 

på att överleva 

eller att inte göra 

det utan också på 

konsekvenserna av 

det i form av ADL, 

deltagande i det 

sociala livet, 

boende och 

möjlighet att 

återgå till arbete. 

 

Syfte: Bedöma 

kognitiv funktion, 

ADL och 

livssituation under 

ett år efter 

hjärtstoppet. 

Kvantitativ 

metod. 1 års 

långtidsstudie. 51 

personer deltog 

från början men 

bara resultatet av 

26 personer 

utvärderades. 

Deltagarna fick 

svar på 

frågeformulär vid 

fyra tillfällen 

under ett år, efter 

2 veckor, 45 

dagar, 3 månader 

och efter 1 år.  

Hög dödlighet under 

de första 90 dagarna. 

Den kognitiva 

förmågan förbättrades 

signifikant mellan 2 

veckor och 45 dagar. 

Därefter sågs ingen 

tydlig förbättring. Den 

hälsorelaterade 

livskvaliteten 

förbättrades mycket 

under första året och 

då speciellt ifråga om 

sömn, känslor och 

psykisk balans. 

Titel: 

Patients with 

implantable 

cardioverter-

defibrillators 

and their 

conceptions 

of the life 

situation: a 

qualitative 

analysis. 

Författare: 
Fridlund 

et.al. 

Tidskrift: 

Journal of 

Clinical 

Nursing.  

Årtal: 2000 

Sverige. 

Patient 

perspektiv. 

Problemformulerin

g: Få kvalitativa 

studier gjorda på 

ICD patienters 

egna upplevelser.   

 

Syfte: Syftet är att 

kartlägga ur 

patienter som lever 

med en ICD 

uppfattar sin 

situation. 

Kvalitativ 

deskriptiv modell 

med 

fenomenografisk 

analys. 

Sex kategorier 

hittades: Känsla av 

säkerhet, Känsla av 

tacksamhet, Känslan 

av att vara, Att ha ett 

nätverk, Att ha tilltro 

till framtiden och att 

Få kunskap. 

Titel: Life 

after 

survival: 

long-term 

Patient 

perspektiv. 

Problemformulerin

g: Antalet 

överlevare efter 

hjärtstopp ökar och 

Kvantitativ 

metod. 

Retroperspektiv 

kohort studie.  

Resultatet visar att 

syrebristen till följd av 

hjärtstilleståndet 

påverkar både minnet 
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daily life 

functioning 

and quality 

of life of 

patients with 

hypoxic 

brain injury 

as a result of 

cardiac 

arrest. 

Författare: 
Middelkamp 

et.al. 

Tidskrift: 
Clinical 

Rehabilitatio

n. 

Årtal: 2007 

Nederländern

a. 

det är därför 

viktigt att veta mer 

om faktorer för 

återhämtning för 

patienter som fått 

skador till följd av 

syrebrist vid 

hjärtstillestånd.  

 

Syfte: Hur 

människor med 

hypoxiska skador, 

till följd av 

hjärtstillestånd, 

funkar i vardagen 

flera år efter 

händelsen. Även 

undersöka 

sambandet mellan 

tid i koma och 

graden av 

minnesnedsättning

.  

och den dagliga 

aktiviteten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


