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Sammanfattning    

Ett hjärtstopp innebär att hjärtat stannar och cirkulationen upphör, vilket gör att 

kroppens organ inte längre får det syre som krävs. Ett hjärtstopp innebär att det har 

uppstått ett elektriskt kaos i hjärtat, vilket i längden kan leda till en asystoli och 

personen avlider. Hjärt- och lungräddning är det viktigaste räddnings momentet och ska 

påbörjas så tidigt som möjligt för att den drabbades överlevnadschanser skall öka. Allt 

fler överlever ett hjärtstopp idag och det finns sparsamt med forskning kring hur 

överlevande erfar livet efter hjärtstoppet. Syftet med studien är att belysa hur livet erfars 

hos de som överlevt ett plötsligt hjärtstopp. Den metod som valdes för studien är 

litteraturöversikt, där både kvalitativ och kvantitativ forskning analyserats. Resultatet 

visade att många överlevande drabbades av olika former av kroppsliga och kognitiva 

begränsningar, till exempel trötthet, koncentrationssvårigheter, sämre läsförståelse och 

nedsatt minne. Händelsen innebar ett existentiellt ifrågasättande och överlevande kunde 

uppleva en förlust av mening med livet samt att inte längre se sig själv i ett 

sammanhang. Den traumatiska händelsen kunde få överlevande att inte känna igen sig 

själv, upplevelser som förlust av identitet och en strävan efter att få tillbaka det gamla 

livet. Hjärtstoppet fick överlevande att ändra livsstil och värdesätta livet på nytt. 

Familjen och vännerna prioriterades och mer tid ägnades åt dem. Studiens resultat 

tydliggör vikten av ett livsvärldsorienterat förhållningssätt hos sjuksköterskan vid mötet 

med dessa patienter. 

 

Nyckelord: Plötsligt hjärtstopp, erfarenheter, livsvärld, existens, kroppen som levd, 

hälsa, överlevare, förändring. 
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INLEDNING 

Ett plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst, när som helst. Det är svårt att på 

förhand veta vem som kommer råka ut för detta. Vi båda har en viss koppling till 

hjärtsjukvård där vi har stött på människor som drabbats av hjärtstopp. En av oss arbetar 

som undersköterska på hjärtintensiven och den andra av oss gjorde praktik på 

hjärtavdelning. Vi båda ser dessutom en framtid som verksamma sjuksköterskor inom 

hjärtsjukvården.  

 

I vår kommande profession som sjuksköterskor tror vi det är viktigt att ha kunskap om 

hur man som individ mår efter ett hjärtstopp för att på bästa sätt kunna ge så god vård 

som möjligt. Med detta sagt vill vi fördjupa oss i individers upplevelser av livet efter att 

de överlevt ett hjärtstopp. 

 

BAKGRUND 

Varje år drabbas cirka 10 000 personer i Sverige av ett plötsligt hjärtstopp och cirka 600 

personer överlever. Forskning visar på att det är livsavgörande att påbörja behandling på 

den drabbade så fort som möjligt. Tiden är avgörande för överlevnad och för varje 

minut som går ökar risken för död med 10 procent. Den viktigaste behandlingen är start 

av hjärt och lungräddning (HLR) och användande av defibrillator (Hjärt & lungfonden 

u.å.a).  

 

Överlevnaden efter plötsligt hjärtstopp är fortsatt låg men forskning visar en ökning 

bland antalet överlevande efter HLR introducerades för ungefär 55 år sedan. Denna 

utvecklingen ger ett ökat behov av att studera de drabbades upplevelse av livet samt 

hälsan efter att ha överlevt ett hjärtstopp (Haydon, van der Riet & Inder, 2017). 

 

Patofysiologi vid ett hjärtstopp 

Wikström (2018, ss. 311-312) skriver att när ett plötsligt hjärtstopp inträffar slutar 

hjärtats pumpförmåga. Syretransporten till kroppens alla organ upphör och den 

drabbade förlorar medvetandet. Hjärtat drabbas av ett elektriskt kaos vilket innebär att 

hjärtmuskeln börjar flimra, vilket kallas för ventrikelflimmer (VF) eller 

kammarflimmer. Ventrikelflimmer innebär att hjärtats pumpförmåga avstannar. 

Andningen upphör eller övergår till agonal andning och pulsen är inte längre kännbar på 

den drabbade. Syrebrist drabbar hjärtat vilket leder till att ventrikelflimmer successivt 

avtar och tillslut övergår i en asystoli och tillslut avlider den drabbade. 

 

Orsaker 

Hjärtstopp kan bero på olika varianter av hjärtsjukdomar, vanligast förekommande 

anledning är kranskärlssjukdom som orsakas av ateroskleros. Stabil angina pectoris, 

instabil angina pectoris och hjärtinfarkt omfattas av kranskärlssjukdomar (Svenska rådet 

för hjärt-lungräddning 2016, s. 6). En vanlig komplikation till pågående hjärtinfarkt är 

ventrikelflimmer och det kan ibland vara det första symtomet på en pågående 

hjärtinfarkt (Wikström 2018, s. 312). Individer med kranskärlssjukdom riskerar även att 
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drabbas av hjärtstopp. Andra hjärtsjukdomar som kan ge upphov till hjärtstopp är 

kardiomyopati, hjärttamponad, hjärtsvikt, klaffsjukdom samt jonkanalssjukdom. Även 

andra tillstånd som exempelvis totalt hinder i luftvägarna, lungemboli, trauma, kraftig 

blödning, drunkning, nedkylning och överdosering av diverse narkotiska preparat kan 

också medföra cirkulationsstillestånd (Svenska rådet för hjärt-lungräddning 2016, s. 6).  

 

Vem drabbas 

Att veta vem som kommer drabbas av ett plötsligt hjärtstopp är svårt att förutse. 

Generellt delas riskpersoner in i olika grupper: Den första gruppen uppvisar inga 

symtom och har heller inte någon bakomliggande hjärtdiagnos. Den andra gruppen har 

ingen bakomliggande hjärtdiagnos, men uppvisar symtom som för en läkare kan vara 

svårt att tyda. Symtom kan då uppvisas som trötthet, andfåddhet, hjärtklappning eller 

yrsel. Den tredje gruppen har en tidigare känd hjärt-kärlsjukdom (Hjärt & Lungfonden 

u.å.b). 

 

Anhörigas upplevelse 

När ett hjärtstopp plötsligt slår till påverkas inte endast den drabbade, utan den 

traumatiska händelsen påverkar också anhöriga. Wallin, Larsson, Rubertsson och 

Kristofferzon (2012) beskriver hur anhöriga kan känna sig hjälplösa och utan kontroll. 

Anhöriga kan känna sig isolerade från omvärlden, en känsla av att tiden står still 

medans alla andra fortsätter leva. De kan glömma bort sig själva och sitt liv då all energi 

går åt till den närstående som drabbats av hjärtstopp. Jobbet kan påverkas på grund av 

den mentala hälsan. 

 

Vård vid hjärtstopp 

När hjärtat slutar slå är det av yttersta vikt att HLR med god kvalitet påbörjas 

omedelbart i väntan på defibrillering. En väl utförd HLR ökar chansen för överlevnad 

och är samtidigt av stor betydelse i neuroprotektivt syfte då hjärnan annars riskerar 

skador på grund av syrebrist (Wikström 2018, ss. 314-315). Global ischemi och 

reperfusionsskador, vilka leder till hjärnskador, är den vanligaste orsaken till dödsfall 

under vårdtiden (Bougouin, Lascarrou, Dumas & Cariou 2018). Om patienten efter det 

akuta skedet med HLR och defibrillering erhåller en spontan och bärande cirkulation 

samt uppfyller vissa kriterier rekommenderas idag enligt riktlinjer (Nolan et al. 2015) 

fortsatt intensivvård med bland annat ventilatorterapi, sedering, vasoaktiva farmaka 

samt temperaturkontroll. Denna samlade terapi syftar till att motverka skador till följd 

av hypoxi och reperfusion. Med temperaturkontroll avses att med medicinteknisk 

utrustning, exempelvis i form av kyldräkt, kontrollera patientens temperatur. Vad gäller 

temperaturkontroll är dagens forskningsläge fortsatt oklart och beroende av fortsatt 

forskning (Bougouin et al. 2018). Från att i början av 2000-talet utgått ifrån att 

kontrollera patientens temperatur till mellan 32-34 grader presenterades några år senare 

forskning som fastslog att det inte förelåg några skillnader vad gällde neurologisk skydd 

vid en måltemperatur om 36 grader (Nielsen et al. 2013). Dagens rekommenderade 

måltemperatur (Nolan et al. 2015) är därför 36 grader under minst 24 timmar med 

påföljande kontroll av att hålla temperaturen under 37.5 grader i 72 timmar, men 

pågående forskning (TTM2 u.å.) innebär att detta kan komma att justeras i framtiden. 
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Därtill innebär denna vård i samband med hjärtstopp också generell intensivvård vilket 

sedan tidigare är känt att ha stor negativ påverkan på patienten. Exempelvis visar 

forskning att patienter efter intensivvård kan erfara sin existens som hotad och att de 

svävar mellan liv och död. De upplever sig vidare ofta befinna sig i en okänd och 

obegriplig högteknologisk vårdmiljö som många gånger ter sig skrämmande och utan 

sammanhang (Egerod et al. 2015). Patientens upplevelser efter kritisk sjukdom och 

intensivvård har dessutom visat sig kunna leda till kognitiva problem, depression och 

ångest, vilka också kan kvarstå över lång tid (Karnatovskaia, Johnson, Benzo, & Gajic 

2015; Kean et al. 2017). 

 

Vårdvetenskaplig förankring 

Vårdvetenskapen är den forskning som framställer kunskap om vårdandet och 

möjliggör att beskriva vad god vård är och hur ett ickevårdande kan gestalta sig. Den 

riktar sig till yrkeskategorier som är verksamma med att vårda människor på olika sätt. 

Den handlar om att få fram den kunskap vårdaren behöver för att bli medveten av 

patienters hälsa, lidande och vård (Wiklund 2003, ss. 24-28). De begrepp som 

presenteras nedan är: Livsvärlden, Hälsa, Lidande och Kroppen som levd. 

 

Livsvärlden 

Livsvärld beskrivs som den värld människan lever, inte den fysiska världen utan den 

verklighet som upplevs genom kroppen och är unik för varje enskild individ. Värld och 

liv kan inte särskiljas (Wiklund 2003, s. 40) och livsvärld är den värld som tas för givet, 

där människan inte behöver analysera det som hon erfar utan grundar sig i händelser och 

handlingar som redan har en mening och innebörd. Det är utifrån erfarenheter och 

upplevelser som livsvärlden tar form och den är lika mycket en inställning som en värld. 

Livsvärlden består av existentiella perspektiv som handlar om hur tillvaron begrips och 

upplevs (Ekebergh 2015a, ss. 66-67). Det är viktigt att se och respektera livsvärlden 

som innehåller problem, behov och önskningar, men också livsvärlden så som den levs 

av den unika individen (Arman, Ranheim, Rydenlund, Rytterström & Rehnsfeldt 2015). 

 

Hälsa 

Hälsa innebär att människan mår bra och känner ett välbefinnande, att kunna ha 

möjligheten till att genomföra saker i livet som för människan är värdefullt. Hälsa ur ett 

livsvärldsperspektiv är en situation som rör hela människan där det handlar om att finna 

en balans i tillvaron. Hälsa är mångdimensionellt och upplevs olika och varierar mellan 

individer och situationer. Det är först vid sjukdom eller illabefinnande som 

medvetenheten av hälsa träder fram, innan dess är människan nöjd och upptagen av 

tillvaron och existensen (Ekebergh 2015b, ss. 28-29). 

 

Lidande 

Att vara lidande ses som en naturlig del av människans liv och hälsa. Lidandet beskrivs 

som oundvikligt och är lika självklar i livet som att utvecklas som människa eller 

interagera med andra människor (Arman, Ranheim, Rydenlund, Rytterström & 

Rehnsfeldt 2015). Arman (2015, ss. 38-39) anser också att lidandet är något som 
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människan behöver lära sig att leva med och det handlar om att finna sätt att ta sig 

igenom de motstånd som uppstår. Lidandet kan lindras genom att acceptera det 

oundvikliga och uthärda orsaken bakom lidandet, det kan också lindras genom att söka 

stöd hos andra människor. Det finns en tvetydighet i lidandet då det inte enbart kan ses 

som något svårt och destruktivt utan också kan främja till personlig utveckling och föra 

människan framåt. 

  

Kroppen som levd 

Ekebergh (2015a, ss. 71-72) beskriver att kroppen inte enbart kan ses ur ett biologiskt 

perspektiv utan likväl kan ses ur ett subjektivt perspektiv. Kroppen är levd och fylld 

med människans upplevelser och minnen. Det är med hjälp av kroppen som människan 

erfar världen, upplever sig själva och det är genom den som hon får tillgång till livet och 

existensen. Likaså är det genom kroppen som hälsa och ohälsa erfars. Utgångspunkten 

för vårdandet är att stödja och stärka hälsan för att individen skall klara av att 

genomföra sina livsprojekt för att uppnå välbefinnande. Kroppsliga förändringar medför 

ett nytt sätt att nyttja tillvaron i livet, en sådan förändring blir framförallt märkbar vid 

sjukdom då hela existensen blir påverkad och inte enbart det organ som drabbas. Den 

levda kroppen är i samma ögonblick psykisk, fysisk och existentiell och den kan inte 

skiljas åt. Dahlberg och Dahlberg (2015, ss. 158-159) beskriver att vid sjukdom kan 

kroppen upplevas som främmande. Kroppen uppträder inte som den brukar eller kan 

inte göra det den brukar. Plötslig sjukdom kan göra livet, som tidigare varit behagligt 

och välbekant, till främmande, underlig och skrämmande. 

 

Människans existentiella villkor 

Jacobsen (2000, ss. 32-33) anser att människans existens innebär att träda fram och bli 

till. När människan ansluter sig till existens leder det till att hon visar sig för den hon är. 

Hon blir en karaktär och slutligen sig själv. Sökandet efter mening är ett grunddrag hos 

människan. Det kan upplevas som problematiskt att känna en mening av någonting som 

uppfattas som meningslöst. Fyra grundvillkor fastställs och styr den struktur människan 

är placerad i. Dessa grundvillkor består av: Känsla av meningslöshet, vi alla skall dö, en 

frihet att välja sitt liv och att vid stunder som är avgörande kan människan känna sig 

ensam.  Dessa grundvillkor utgör en struktur som vi människor föds in i och är en ram 

som formar människans dagliga liv. 

 

Sökandet efter mening 

Att söka meningen med livet är ett grundligt drag hos människan och en existentiell 

utgångspunkt. När människan drabbas av motgångar, exempelvis sjukdom, kan frågor 

som rör meningen med livet dyka upp. Sådana frågor kan till exempel vara: Varför 

drabbar detta just mig? Hur ska jag kunna fortsätta att leva livet om jag är sjuk? Förr i 

tiden fanns ofta en präst, en granne eller familjemedlem som kunde förklara hur 

människan skulle komma igenom en kris. Idag måste människan själv försöka fylla 

tomrummen med mening och i bästa fall kan det leda till en övertygelse och ett 

engagemang, vilket i slutändan gör livet värt att leva igen. För att människan skall 

kunna se en mening med livet måste hon se ett mönster och ett sammanhang, där syftet 

med ens handlingar och olika uppgifter kan upplevas (Jacobsen 2000, ss. 13-14, 32).  
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Människans relation till döden 

Jacobsen (2000, ss. 127-130) skriver att många människor som har varit nära döden ofta 

får en förändrad personlighet samt förändrade värderingar. Händelsen blir kvar och kan 

vara ett skinande minne hos människan under resten av livet. Olika 

personlighetsförändringar som är vanligt förekommande är bland annat en minskad 

rädsla för döden, materiella saker värderas inte längre lika högt, kärlek och vänlighet 

prioriteras högt, livet får en tydligare mening och blir mer värdefullt samt en ökad 

värdering av insikt och kunskap. Något som kan tillkomma är en ökad tro på religion, 

människan får mindre dödsångest och en tro på livet efter döden ökar. Människan har 

två olika existentiella sätt att leva sitt liv på, vilket kan göra att ett möte med döden får 

människan att skifta mellan de två sätten. Till det normala livet lever människan utan att 

tänka på livets stora frågor. Men om ett ovanligt tillstånd uppstår, exempelvis ett möte 

med döden, blir människan plötsligt medveten om livet och förstår vad det innebär att 

vara levande. Människan har då flyttats från den ena existensformen till den andra, till 

den form av existens som är djupare och mer närvarande.  

 

Människan som ensam och strävande efter gemenskap 

Alla människor föds ensamma, dör ensamma och känner sig ofta ensamma i svåra 

situationer. Att känna sig helt ensam i världen kallas för allena. Denna medvetenhet kan 

göra sig tydlig när sjukdom drabbar oss. Det kan då vara svårt för andra att ta del av de 

känslor som den drabbade upplever, vilket kan leda till en stor ensamhetskänsla. De 

som bäst kan förstå den som drabbats är dem som själva befinner sig i samma situation 

eller upplevt samma typ av händelse. Gemenskap kan delas in i två delar: “De 

närmaste” samt “andra gemenskaper”. Till de närmaste hör familjen, både 

uppväxtfamilj och nybildad familj. Denna gemenskap innebär närhet, gemensam 

historia och en plikthetskänsla. Andra gemenskaper kan till exempel vara gamla vänner, 

grupper av olika slag och arbetskollegor (Jacobsen 2000, ss. 144-146).  

 

Transitionsteori 

Ordet transition beskrev Kralik, Visentin och van Loon (2006) som en transformering 

som handlar om att genomföra en förändring. Processen kan utvecklas när en person är 

med om något som förändrar dennes livsvärld. Det kan handla om en svår händelse där 

människan drabbas av exempelvis en akut sjukdom och behöver omdefiniera sig själv 

och sitt liv. Processen kan också skifta mellan individer beroende på deras 

förutsättningar och förväntningar. 

 

Förändringsprocessen beskrivs som en rörelse genom tre faser som har tydliga start- och 

slutpunkter. Första fasen utmärker sig genom att personen separeras från det normala 

livet genom exempelvis en plötsligt oförutsedd händelse. Där måste eller väljer hon 

medvetet att genomgå förändringar som är nödvändiga för att uppfylla behoven. För att 

möjliggöra en förändring måste personen själv vara medveten om det som skall inträffa 

annars är förändringsprocessen ohållbar. Andra fasen beskrivs som ett tillstånd som 

upplevs oklart och är förvirrande som kan liknas med ett tillstånd där personen befinner 

sig i ett tomrum. Medvetenheten av förändringen driver till ett sökande efter 
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information och stöd. I detta sammanhang identifierar personen tillvaron och existensen 

på nya sätt. Slutligen inleds sista fasen där personen åter försöker ta sig vidare i livet 

med dennes nya förutsättningar för att finna ett sammanhang. Denna förändringsprocess 

beskrivs som en inre omorientering som krävs för att kunna genomföra livsförändringar 

men behöver nödvändigtvis inte följa en kronologisk bana. Att drabbas av ett 

sjukdomstillstånd är en ständig bearbetning som medför konstant rörelse i olika 

riktningar (Kralik, Visentin & van Loon 2006).  

 

PROBLEMFORMULERING 

Allt fler människor överlever idag ett plötsligt hjärtstopp. Eftersom allt fler individer 

överlever ett hjärtstopp idag ökar också risken för att fler drabbas av ohälsa i 

efterförloppet. Kravet för ökade resurser stiger i takt med allt fler överlever. Det kan 

krävas fler vårdplatser samt kosta vården mer resurser. De som drabbats har olika behov 

av omvårdnad och information i efterförloppet. För att tillgodose dessa individers behov 

krävs mer kunskap kring hur hälsan och livet erfars hos personer som drabbats av 

hjärtstopp, både utifrån patientens perspektiv men också utifrån sjuksköterskans 

perspektiv. Forskning visar att hälsan kan vara låg hos individer som drabbats av ett 

plötsligt hjärtstopp. De som drabbats kan i efterhand utveckla olika typer av psykiska 

påfrestningar, exempelvis att se sin kropp som främmande, existentiella tankar och stå 

inför nya utmaningar. Det är sparsamt med forskning kring upplevelser av livet hos de 

som överlevt ett hjärtstopp. Mer kunskap behövs för att främja dessa personers hälsa 

och välbefinnande, för att bidra till ett gott liv, och därför finns det ett ökat behov av att 

studera dessa individers erfarenheter. 

 

SYFTE 

Syftet är att belysa hur livet erfars hos de som överlevt ett plötsligt hjärtstopp. 

  

METOD 

Den här studien har genomförts som en litteraturöversikt. En sammanställning har gjorts 

av tillgänglig forskning inom det valda området och forskning som behandlar studiens 

syfte har valts. Litteraturöversikt innebär att en översikt görs av befintlig forskning 

inom ett visst område där såväl kvalitativa och kvantitativa studier kan analyseras 

(Friberg 2017a, ss. 141-144).  

 

Datainsamling 

Litteratursökningen inleddes genom allmänna sökningar i databaserna Cinahl, Medline 

och Pubmed. Cinahl och Medline var databaser som ansågs passa studiens syfte. 

Pubmed exkluderades som databas då artiklarna som sökningarna gav ansågs vara av 

medicinsk karaktär. Till en början gjordes allmänna sökningar för att skapa en överblick 

inom området och vilka sökord som gav träffar. Sökorden som till en början användes 

var: hjärtstopp (heart arrest/cardiac arrest) och livskvalité (quality of life). Sökningen 

genererade nästa enbart i kvantitativa artiklar och därför fick fler sökord tilläggas. De 

slutgiltiga sökorden som kom att användas var: Hjärtstopp (cardiac arrest/heart arrest), 
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levd erfarenhet (lived experience), livserfarenhet (life experience), erfarenhet 

(experience), psykosociala faktorer (psychosocial factors), livskvalité (quality of life), 

överlevnad (surviv*) och återupplivning (resuscitat*). Sökorden kombinerades både i 

Major Headings (MH) och i fritext. I litteraturen beskrev Östlundh (2017 s. 71) att 

trunkering (*) kan användas i slutet på ordet för få så många träffar som möjligt, detta 

för att få fler böjningsformer av ett ord. Alla sökorden kombinerades och resulterade i 

tre olika sökningar. För att kombinera sökorden har en boolesk sökteknik använts. I den 

här studien har AND och OR använts som sökoperatorer i det booleska systemet (ibid. 

ss. 72-73). I sökningarna valdes avgränsningar i årtal (2009-2019) samt peer reviewed i 

databasen Cinahl för att bättre få tillgång till ny forskning och precisera sökningen.  

 

Artikelsökning i Medline 

Den första sökning gjordes i Medline och helt i fritext. Sökorden cardiac arrest och 

heart arrest kombinerades med OR emellan för att få träffar på båda orden då de har 

samma betydelse och på så sätt bredda sökningen. Sökningen kombinerades på följande 

vis: “heart arrest” OR “cardiac arrest” AND surviv* AND lived experience OR life 

experience och gav 289 träffar. Trunkering användes på sökordet surviv* för att få en 

bredare sökning. Begränsningar som gjordes var artiklar publicerade mellan åren 2009-

2019, vilket resulterade i 160 träffar. 12 stycken artiklar valdes ut efter titel och abstract 

och lästes sedan igenom i sin helhet. Fyra av artiklarna valdes bort på grund av att de 

inte svarade till studiens syfte. De åtta artiklar som var kvar valdes ut för vidare 

granskning. Samtliga åtta artiklar valdes ut som resultatartiklar. 

 

Artikelsökning i Cinahl 

Den andra sökningen genomfördes i Cinahl och gjordes via Major Headings där 

survivors var huvudordet tillsammans med psychosocial factors (PF). Sökord som lades 

till i fritext var cardiac arrest, heart arrest och resuscitation. Sökningen såg ut på 

följande vis: MH “survivors/PF” AND cardiac arrest OR heart arrest OR resuscitation 

och resulterade i 54 träffar. Begränsningar som gjordes var peer reviewed och artiklar 

publicerade mellan åren 2009-2019 och gav 35 träffar. Flera av artiklarna var samma 

artiklar som valts ut vid första sökningen, men tre stycken nya valdes ut från titel och 

abstract. De tre artiklarna lästes igenom i sin helhet och bedömdes svara till studiens 

syfte, vilket resulterade i att alla tre artiklar valdes ut som resultatartiklar.  

 

Den tredje sökningen utfördes även den via Major Headings där Heart Arrest valdes 

som ämnesord. Sökorden psychosocial factors, experience, quality of life och surviv 

användes för att få fram ett bra urval av artiklar. Sökningen utfördes på följande vis: 

(MH "Heart Arrest") AND "psychosocial factors" OR experience OR "quality of life" 

AND surviv* och resulterade i 306 träffar. Begränsningar som gjordes var peer 

reviewed och artiklar publicerade mellan åren 2009-2019. Detta resulterade i 205 

artiklar. Sökningen gav träffar på flertalet artiklar som redan valts ut i tidigare 

efterforskningar men sju artiklar valdes ut och granskades. Fyra av artiklarna 

exkluderades på grund av att de inte passade studiens syfte. Återstående tre artiklar 

passade studiens syfte och valdes ut som resultatartiklar. 
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Artikelsökning i Pubmed 

Efter att ha sökt i pubmed hittades inga relevanta artiklar. Upplevelsen var att det mest 

var medicinska artiklar som hittades och därför togs inga artiklar med från den 

databasen. 

 

Totalt valdes 31 stycken artiklar ut utifrån titel och abstract. 18 utav dessa artiklar 

valdes att läsas i sin helhet. Efter en gemensam diskussion och reflektion om vilka 

artiklar som matchade studiens syfte valdes 14 stycken artiklar ut för vidare analys och 

sammanfattning. Det totala antalet artiklar blev 14 stycken, sju kvalitativa och sju 

kvantitativa. Alla artiklar presenteras i bilaga 1 och alla sökningar presenteras i Tabell 

1. 

 

Tabell 1: Artikelsökning 

Databas Sökord Totalt antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Resultat- 

artiklar 

Medline Heart arrest OR 

cardiac arrest AND 

surviv* AND lived 

experience OR life 

experience 

160 stycken. 19 stycken 12 stycken 8 stycken 

Cinahl MH 

“survivors/psycological 

factors” AND cardiac 

arrest OR heart arrest 

OR resuscitation 

35 stycken 5 stycken 3 stycken 3 stycken 

Cinahl (MH "Heart Arrest") 

AND "psychosocial 

factors" OR experience 

OR "quality of life" 

AND surviv* 

205 stycken 7 stycken 3 stycken 3 stycken 

 

 

 

Dataanalys 

Analysen började med att analysera artiklarnas validitet med hjälp av Fribergs (2017b, 

ss. 187-188) granskningsmall. Därefter lästes alla artiklar igenom och sammanfattades. 

Sammanfattningarna skrevs kort om artikelns metod och sedan om artikelns resultat 

som kunde kopplas till syftet i den här studien. Efter att ha skrivit sammanfattningar av 

varje utvald artikel lästes alla artiklar på nytt flera gånger för att skapa en djupare 

förståelse och försäkra att ingen viktig information gick förlorat. När alla artiklar var 

genomlästa upprepade gånger plockades meningsbärande begrepp ut som kunde 

kopplas till studiens syfte. Detta gjordes från varje artikel. De kvalitativa artiklarna 

kunde i större utsträckning kopplas till studiens syfte och därför togs betydligt mer 



 9 

information från de kvalitativa artiklarna. Varje meningsbärande begrepp eller mening 

skrevs ner på papper, varje artikel för sig. När det var klart delades begreppen och 

meningarna in i olika färger, där varje färg tillhörde ett visst sammanhang. Totalt blev 

det sju olika färger, där varje färg resulterade i ett subtema och tre teman. Dessa 

subteman och teman sågs över och en justering gjordes. Slutligen fastställdes åtta 

subteman och tre teman och dessa presenteras i bilaga 2. 

 

RESULTAT 

Resultaten beskrivs utifrån tre teman om upplevelser från de som erfarit och överlevt ett 

plötsligt hjärtstopp. Dessa tre teman var; Att se livet ur ett nytt perspektiv, Kroppen är 

inte densamma och Sökandet efter mening och sammanhang. De tre teman respektive 

subteman presenteras nedan i löpande text. 

 

Att se livet ur ett nytt perspektiv 

I flertalet studier beskrev överlevande att hjärtstoppet fått dem att vakna upp och se livet 

ur ett nytt perspektiv. En medvetenhet om livets skörhet fick personerna att 

uppmärksamma nya värderingar i livet, som till exempel att omprioritera 

levnadsförhållanden och livsstil. De blev mer måna om sig själva och satte fokus på 

relationer med nära och kära. Gemenskap och samtal med andra genererade i en känsla 

av mening och sammanhang och blev för många en väg mot återhämtning. Tacksamhet 

över att allt gått bra samt att de var kvar i livet var ett återkommande uttryck. Subteman 

som presenteras är: Att uppmärksamma nya värderingar i livet och En ny chans i livet. 

 

Att uppmärksamma nya värderingar i livet 

Att överleva ett hjärtstopp gav en innebörd om livets skörhet. Överlevande betonade hur 

hastigt livet kunde förändras och att det bör njutas (Forslund, Jansson, Lundblad & 

Söderberg 2017; Forslund, Zingmark, Jansson, Lundblad & Söderberg 2014). 

Händelsen gav en inblick i vad de ville prioritera för att uppleva välbefinnande. 

Jämförelser med livet innan och efter händelsen mynnade ut i ett behov av förändringar 

i såväl livsstil som levnadsförhållanden. Förändringarna innebar exempelvis att de inte 

utförde saker i brådska utan lärde sig att slappna av och leva mindre hektiskt. Konkreta 

förändringar som utfördes för att uppnå en bättre hälsa var nyttigare matval och fysisk 

aktivitet (Forslund et al. 2017). Familjen blev viktigare och de spenderade mer tid med 

barnen samt sin partner (Ketilsdottir et al. 2014; Bremer, Dahlberg & Sandman 2009). 

Det blev viktigt för de överlevande att ha människor i sin omgivning som värnade om 

dem, det gav dem en känsla av att vara hel som människa (Bremer, Dahlberg & 

Sandman 2009). 

 

En ny chans i livet 

Hjärtstoppet beskrevs som en plötslig och helt oväntad händelse. Överlevande uttryckte 

en tacksamhet över deras närstående som fanns där för dem samt turen de haft som var 

på rätt ställe vid rätt tidpunkt (Forslund et al. 2017; Brännström, Niederbach & Rödin 

2018; Bremer et al. 2018; Ketilsdottir et al. 2014; Bremer, Dahlberg & Sandman 2009). 

De var glada över att personer i omgivningen vågade ingripa och insatsen hade givit 
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dem en andra chans i livet. Det fanns också de som inte tog glädjen för givet utan tankar 

om döden oroade dem ständigt. Några uttryckte att det inte var deras tur att dö, andra att 

de hade en skyddsängel men levde på lånad tid (Brännström, Niederbach & Rödin 

2018; Forslund et al. 2014). En ny förståelse för livet uppstod och överlevande uttryckte 

händelsen som en väckarklocka då saker de tidigare tagit för givet sågs efteråt ur ett nytt 

perspektiv och med ett nytt ljus (Ketilsdottir et al. 2014; Bremer, Dahlberg & Sandman 

2009). 

 

Kroppen är inte densamma 

I det här temat beskrivs den kroppsliga funktionen efter att ha överlevt ett hjärtstopp, 

hur överlevande upplever sina fysiska förmågor, vikten av att återgå till en aktiv vardag 

och kognitiva nedsättningar. Subteman som presenteras är: Att återgå till vardagliga 

aktiviteter, Kroppsliga begränsningar upplevdes som ett hinder samt Hjärtstopp kunde 

påverka den kognitiva funktionen. 

 

Att återgå till vardagliga aktiviteter 

En majoritet av de överlevande hade inga svårigheter med att komma tillbaka till 

vardagliga aktiviteter eller egenomsorg. De som klarade sig bäst efter hjärtstoppet var 

också de som hade minst problem med aktiviteter och självomsorg (Wallin, Larsson, 

Rubertsson & Kristofferzon 2014; Israelsson et al. 2017). Efter utskrivning från 

sjukhuset ett år efter händelsen hade majoriteten inga problem med aktiviteter och 

bodde också utan hjälp från sjukvården och klarade av sin egenvård. Dessutom hade de 

flesta som arbetat innan insjuknandet återgått till sina arbeten (Smith, Andrew, Lijovic, 

Nehme & Bernard 2015). Att återgå till jobbet beskrevs som viktig för att få tillbaka 

känslan av det gamla livet före hjärtstoppet (Ketilsdottir et al. 2014). Ÿrbo et al. (2016) 

beskrev i sin studie att det är fler som gått tillbaka till jobbet efter en längre tid. Att gå 

tillbaka till sitt jobb och aktivt arbeta visades ha inflytande på livskvalitén, där personer 

som arbetade hade en bättre livskvalité. Livskvalitén visades i en studie av Hellevuo et 

al. (2018) vara bättre hos dem som haft en bra livskvalité innan hjärtstoppet. Just 

livskvalitén sågs också förbättras hos överlevande ju längre tiden gick (Larsson, Wallin, 

Rubertsson & Kristofferzon 2014). De som var nära pensionsåldern längtade till att gå i 

pension men ville ändå arbeta så länge orken fanns kvar (Forslund et al. 2017). 

 

Kroppsliga begränsningar upplevdes som ett hinder 

Det var vanligt bland överlevande att den fysiska kapaciteten blivit något sämre efter 

hjärtstoppet. Något som var framstående bland dessa personer var trötthet, där minsta 

ansträngning kunde resultera i andfåddhet (Ketilsdottir et al. 2014). Minskad styrka 

kunde medföra att personerna behövde vila oftare samt att besök från familj och vänner 

fick begränsas (Forslund et al. 2014). Smärta sågs som en kroppslig begränsning då 

överlevande undvek vissa aktiviteter för att slippa smärtan. Det var flera personer som 

utmanade sina begränsningar, testade kroppen för att se vad den klarade av. Om 

kroppen höll upplevde personerna styrka och att de var på väg tillbaka till sitt gamla liv. 

Många överlevande beskrev sig själva i ett gott skick utan några fysiska hinder, medans 

några hade insjuknat i andra sjukdomar vilket hindrade deras väg tillbaka till tidigare 



 11 

fysisk form. En känsla av kraftlöshet var en typ av nedsatt fysisk funktion vilket 

resulterade i att överlevande sköt upp många aktiviteter (Forslund et al. 2017). 

 

Hjärtstopp kunde påverka den kognitiva funktionen 

Ÿrbo et al. (2016) skrev i sin studie att personer som under en längre tid legat i koma 

visades få sämre resultat i ett kognitivt test. Testet gjordes 3 och 12 månader efter 

hjärtstoppet och det framkom att det inte blev någon direkt förbättring mellan dessa 

mätningar. Det som blev något bättre var det språkliga minnet, synminnet samt 

personernas handlingskraft. Wallin et al. (2014) visade i sin studie hur den kognitiva 

förmågan förbättrades över tid, där de som klarat sig bäst efter hjärtstoppet återhämtade 

sig bäst över tid. Andra kognitiva nedsättningar som överlevande drabbats av var sämre 

läsförståelse och problem med att känna igen personer (Ketilsdottir et al. 2014). 

 

Personer som överlevt ett hjärtstopp upplevde ofta minnesförlust från händelsen och 

minnesproblematik i återhämtningsprocessen. De beskrev problem med att hänga med i 

konversationer, vilket för många kunde leda till ilska och en misstro på sig själv. 

Kognitiva nedsättningar som minnesproblematik krävde en hel del planering för de 

överlevande, där till exempel listor av olika slag var till stor hjälp (Forslund et al. 2017). 

 

Sökandet efter mening och sammanhang 

Överlevnad handlade många gånger om att finna mening och sammanhang i den nya 

vardagen. Det fanns svårigheter att acceptera den nya tillvaron, känslor av att inte vara 

densamma som tidigare kunde resultera i isolering, ensamhet och begränsningar. 

Kampen om att nå en ny identitet innebar en tillvaro mellan rastlöshet, sinnesro och ett 

sökande efter välbefinnande och kroppsliga förmågor. Subteman som presenteras här är; 

Svårigheter att acceptera, Känsla av ovisshet och Söker svar. 

 

Svårigheter att acceptera 

Fastän det hade gått en tid efter hjärtstoppet var händelsen fortfarande närvarande för 

många. Överlevnad innebar en plötslig förändring i livet där vägen till att finna sig själv 

beskrevs som svår och slingrig. Den förändrade livssituationen var svår att acceptera 

och ibland kunde den beskrivas som en besvikelse (Bremer et al. 2018). Tidigare 

sammanhang, förmågor och uppgifter som medförde glädje och mening blev förändrade 

eller förlorade. Kroppen var inte längre densamma och hade nya begränsningar vilket 

påverkade identiteten och känslan av att vara sårbar integrerades med isolering och 

ensamhet (Forslund et al. 2017; Bremer et al. 2018). Samtidigt beskrev Brännström, 

Niederbach och Rödin (2018) att vissa personer inte alls upplevde att de förändrats som 

person utan att de ansåg sig vara samma person som innan hjärtstoppet. Uren och 

Galdas (2015) beskrev i deras studie om hur några överlevande upplevde att 

återupptagandet av deras identitet påverkade deras manlighet. Förlusten av 

självständighet och begränsningar i livsstilen bidrog till att de hamnade i en 

beroendeposition vilket beskrevs som en utmaning och kunde bidra till ett sämre humör. 

 

De som hade en genetisk orsak bakom hjärtstoppet uttryckte en hopplöshet. Flera av de 

överlevande beskrev sig själva som hälsosamma och vältränade och kunde därför inte 
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förstå varför de hade drabbats (Brännström, Niederbach & Rödin 2018). Andra fick 

skuldkänslor och klandrade sig själva när tankar kring deras ohälsosamma livsstil 

granskades (Bremer, Dahlberg & Sandman 2009). Skuldkänslor kunde även kopplas 

med att ha satt andra i den obehagliga upplevelsen som hjärtstoppet medförde (Forslund 

et al. 2014) samt över att vara en belastning för vännerna och familjen. Fysiskt och 

kognitivt nedsatta förmågor kunde medföra en förändrad familjesituation som 

inkluderade ett ökat ansvar för de anhöriga (Forslund et al. 2017). Personer som blivit 

mer påverkade efter hjärtstoppet och dess komplikationer uttryckte känslor av att 

belasta familjemedlemmar och menade att det hade varit bättre om de hade dött 

(Forslund et al. 2017).  

 

För överlevande innebar en gemenskap, med andra som delade samma upplevelse, en 

del av återhämtningen mot en bättre hälsa (Bremer et al. 2018; Ketilsdottir et al. 2014). 

Återhämtningen bestod av både med- och motgångar vilket inte alltid var lätt att 

acceptera och anpassa sig efter (Bremer et al. 2018). Det handlade även om att vänja sig 

vid att ha en livslång sjukdom och ett behov av mediciner (Forslund et al. 2014). Att 

söka stöd från andra människor som delar liknande erfarenheter kunde ge psykisk och 

fysisk kraft. Det var av stor vikt att finna ett sammanhang och bekräftelse och inte 

endast återfå den förlorade fysiska förmågan (Bremer et al. 2018). I stort sett upplevdes 

det som positivt att prata om hjärtstoppet oberoende vem det var. Det sågs som en del 

av den egna återhämtningen och de fick möjligheten att återuppleva händelsen 

(Forslund et al. 2014). Uren och Galdas (2015) beskrev att deltagarna i deras studie om 

manlighet upplevde ett obehag att prata om känslor med andra förutom deras partner.  

 

Att överleva innebar ett förändrat liv där välbefinnande och lidande fått en ny mening. 

De överlevande var beroende av hur den förändrade kroppen upplevdes. För att minska 

hot mot välbefinnandet och existensen skriver Bremer, Dahlberg och Sandman (2009) 

att personerna bör ha strategier som syftar till att nå en existentiell säkerhet och 

harmoni, vilket krävde en förståelse för dåtid, nutid och framtid, ur ett nytt perspektiv. 

Ett sätt att minska hot var att se hjärtstoppet som en mindre del av det fortsatta livet. Ett 

sökande efter mening och hopp för framtida välbefinnande och livskvalité. Ett annat sätt 

att möta hot är att undersöka den förändrade kroppen, testa den och på nytt lära känna 

dennes begränsningar och signaler.  

 

Känsla av ovisshet 

Medvetenhet om sårbarhet exponerade en existentiell osäkerhet som kunde variera i tid 

och rum. Osäkerheten blev verklig när överlevande förstod hur nära döden de varit. 

Rädslan för ett nytt hjärtstopp skapade känslor som kraftlöshet och utsatthet, att det inte 

fanns garanti för fortsatt liv eller det liv som tidigare levts. Osäkerhet förstärktes av 

ovissheten om framtida existens och varför livet plötsligt blev avbrutet. Existentiell 

osäkerhet speglades av frågor kring kroppens begränsningar och möjligheter. Det kunde 

visa sig i rädsla och ångest över funktion och möjlighet i livet, om livet är meningsfullt 

eller inte. Att hela tiden påminna sig själv om att kroppen är sårbar kunde leda till ett 

existentiellt lidande (Bremer, Dahlberg & Sandman 2009). 

 

Att bli utskriven från sjukhus till hemmet beskrevs av många överlevande som att kastas 

ut i ovisshet och en känsla av sårbarhet var tydlig. Överlevande kände en trygghet på 
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sjukhuset med vårdpersonal i sin närhet och vid hemflytten övergick den tryggheten till 

en känsla av otrygghet. Några överlevande kände sig övergivna när de på egen hand 

skulle lära sig hantera sin nya livssituation. Hemgången kunde för vissa personer 

innebära en ökad ångest på grund av tankar om eventuella symtom eller om hjärtat 

plötsligt skulle sluta slå igen. Ångesten kunde öka med tiden då kontakten med 

sjukvården blev allt mindre frekvent. Vissa överlevande beskriver hur de försökte hålla 

sig sysselsatta för att inte brottas med sina tankar (Bremer et al. 2018). I Bremer, 

Dahlberg och Sandmans (2009) studie beskrevs ångest vara något som kunde växa fram 

om överlevande tänkte på hur anhöriga hanterade deras nedsatta fysiska eller kognitiva 

förmågor, eller i värsta fall hur anhöriga skulle hantera deras egna död. Det kunde vara 

svårt att handskas med det okända som hänt, vilket kunde utmynna i ångest över det 

okända och hur det skulle påverka personen under resten av livet.  De beskrev att 

överlevande inte uttryckte någon ångest över döden då hjärtstoppet upplevdes som att 

svimma, vilket sågs som ett enkelt sätt att dö på. Upplevelsen med döden ansågs inte 

som skrämmande och under tiden de var borta erfor ingen nära döden upplevelser, ljus, 

tunnlar eller religiösa upplevelser (ibid.). Kvinnor rapporterades ha mer besvär med 

ångest än män, så också med depression (Wallin et al. 2014; Israelsson et al. 2017; Lilja. 

et al. 2015). I en studie av Uren och Galdas (2015) där män som drabbats av hjärtstopp 

intervjuats beskrevs livet efter hjärtstoppet som en genomgripande effekt på männen 

och deras partners känslomässiga välbefinnande. Utmaningarna rapporterades vara 

särskilt allvarliga under perioden strax efter utskrivningen från sjukhus, med känslor av 

ångest, osäkerhet, stress och en daglig känsla av vilsenhet. Den främsta källan till oro 

för de flesta män berörde den inverkan som hjärtstoppet kunde ha på deras förmåga att 

uppfylla sina roller och ansvarsområden i framtiden. 

 

Att återvända till livet fick överlevande att tänka på deras eventuella död i framtiden och 

deras släktingar, familj, som skulle bli kvar. Att samtala med sin partner om ekonomi, 

sälja huset eller sälja saker som samlats på under åren var vanligt (Forslund et al. 2014). 

Tveksamhet och osäkerhet över kroppens funktioner kunde ses hos överlevande. 

Begränsningar gav en känsla av sårbarhet och överlevande var tvungna att värdera 

tillvaron på nytt (Bremer, Dahlberg & Sandman 2009). Många överlevande kände en 

ovisshet över hur kroppen skulle reagera vid fysisk träning eller vid dagliga aktiviteter 

(Ketilsdottir et al. 2014; Forslund et al. 2017). Uppvaknandet från medvetslöshet kunde 

ge en känsla av att sakna kontroll över sitt liv, en känsla av utsatthet och brist på 

sammanhang. Existensen upplevdes med rädsla och osäkerhet. Överlevande beskrev 

uppvaknandet som att vakna upp i en värld av kaos, förvirring, rädsla och sårbarhet 

(Bremer, Dahlberg & Sandman 2009). 

 

Söker svar 

Att överleva ett hjärtstopp innebar att handskas med både förlorade minnen samt 

obehagliga minnesbilder. Det kunde ofta vara korta, fragmenterade, splittrade och 

negativa minnen som var skrämmande och svårt att släppa, samtidigt som de väckte ett 

behov av att tolka dessa korta minnen (Bremer et al. 2018). Överlevande ville ha svar på 

frågor och skapa en övergripande bild. Hjärtstoppet var som ett svart hål som de 

överlevande ville fylla och det fanns ett behov av att prata med de som närvarat vid 

händelsen (Forslund et al. 2017; Brännström, Niederbach & Rödin 2018). Minnesluckan 

från händelsen utgjorde en del av existensen och det fanns ett stort behov från de 
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överlevande att fylla denna lucka (Forslund et al. 2014). Att söka svar på varför 

hjärtstoppet inträffade, hur det kunde vara möjligt och hur nära döden dem egentligen 

var ansågs vara viktigt. Genom att få svar på dessa frågor kunde överlevande med hjälp 

av egna och andras erfarenheter skapa sig en ny helhet. Den nya helheten var 

startskottet för en ny förståelse för livet efter hjärtstoppet och dem såg sig själva i ett 

sammanhang (Bremer, Dahlberg & Sandman 2009). Personer som upplevde sig själva 

som hälsosamma undrade varför det hade drabbat just dem och sökte svar på vad de 

själva kunde göra för att undvika ett nytt hjärtstopp (Forslund et al. 2014). 

 

Personer som överlevt ett hjärtstopp beskrev ett behov av att gå på regelbundna 

kontroller hos läkaren för att få ett svar på att allt stod rätt till. Positiva provresultat gav 

en känsla av trygghet. Goda nyheter från läkaren kunde också göra överlevande mer 

positiva till att fortsätta sina liv (Forslund et al. 2017; Brännström, Niederbach & Rödin 

2018; Ketilsdottir et al. 2014). Överlevande kunde känna kontroll och säkerhet när de 

erfor kroppen och livet genom bra händelser (Bremer, Dahlberg & Sandman 2009). 

Flera överlevande berättade att dem var noga med att mäta blodtrycket, andra berättade 

att de alltid hade telefonen på sig då det skapade en känsla av trygghet om något skulle 

hända (Ketilsdottir et al. 2014). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Studien är genomförd som en litteraturöversikt och är baserad på tidigare forskning för 

att få en överblick om kunskapsläget inom det valda området (Friberg 2017, s. 141). Vid 

litteratursökning användes databaserna Cinahl, Medline och Pubmed. Artiklar från 

Pubmed exkluderades på grund av att sökningarna endast resulterade i studier av 

medicinsk karaktär. Fördelarna med Cinahl och Medline var att det var två databaser 

som riktade sig mot vårdvetenskap och studiens syfte.  

 

Något som författarna har reflekterat kring är de avgränsningar som gjordes vid 

litteratursökningen. Årtal begränsades till 2009-2019, vilket kan ha medfört att bra, 

viktig och relevant forskning missats. Dock tror författarna att fördelarna med att 

avgränsa årtalen har givit dem möjlighet att göra en studie utifrån aktuell forskning som 

belyser hur vården ser ut i dagsläget. Författarna upplevde att det inte fanns speciellt 

mycket forskning som kunde kopplas till studiens syfte, vilket också kunde förknippas 

med de avgränsningar som gjordes där all forskning publicerat innan 2009 

exkluderades. När artikel-sökningarna gjordes var det flera andra perspektiv som var 

överrepresenterade. Många studier handlade om anhöriga och deras upplevelser, 

medans annan forskning riktade sig till sjuksköterskan och dennes upplevelse. Dock 

upplevdes att sökningarna gav tillräckligt med material så att det fanns ett värde i att 

sammanställa befintlig forskning, vilket är syftet med en litteraturstudie. 

 

Resultatet bestod av 14 stycken artiklar där sju var kvalitativa och sju var kvantitativa 

vilket upplevdes som både positivt och negativt. Kvantitativa artiklar riktade sig till en 

större grupp av människor och kunde på ett bättre sätt generaliseras medans kvalitativa 

studier riktade sig till en mindre grupp personer och gav en djupare förståelse. Om en 

ny studie skulle genomföras hade en empirisk kvalitativ intervjustudie genomförts, då 
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det upplevdes att det fanns behov av mer empirisk forskning. Författarna erfor att det 

var begränsat med ny forskning kring området, därför skulle en ny empirisk studie varit 

av värde. Friberg (2017, s. 142) beskriver att en litteraturöversikt kan följas av en 

empirisk forskningsstudie på magisternivå vilket kan vara av intresse för författarna vid 

fortsatta studier. I och med att vården ständigt förändras är det relevant att forska mer 

kring detta område. Behandling vid hjärtstopp (Nolan et al. 2015; TTM2 u.å.) har idag 

på många håll ändrats från att bestå av strikt terapeutisk hypotermibehandling mot en 

regim som mer liknar kontrollerad normotermibehandling och därför kan det finnas 

behov av ny forskning kring hur överlevande erfar livet.  

 

Funderingar kring urvalet av forskning gjordes och barns upplevelser efter ett plötsligt 

hjärtstopp exkluderades. Det upplevdes som en fördel att inga andra exklusioner gjordes 

eftersom det har givit varierande beskrivningar utifrån överlevandes upplevelser efter 

hjärtstopp. Hade författarna riktat in sig på ett visst urval hade det blivit ett resultat 

utifrån ett smalt spektrum. 

 

Under arbetets gång upptäcktes att män (Ketilsdottir et al. 2014) var överrepresentativa i 

alla studier men ångest upplevdes av majoriteten kvinnor. Dock upplevdes ångest totalt 

sett av en minoritet i det flesta studier. Detta tycker författarna är av intresse då främst 

kvinnor upplevde ångest (Israelsson et al. 2017; Lilja et al. 2015; Wallin et al. 2014). 

Författarna tror att det kan leda till att kvinnor glöms bort när det gäller psykisk ohälsa. 

I framtiden hade det varit bra att göra en studie på enbart kvinnor som överlevt ett 

hjärtstopp, för att på så sätt fånga upp och förebygga psykisk ohälsa hos kvinnor. Att 

forskningen till störst del handlar om män kan bero på att det är majoritet män som 

drabbas av hjärtstopp. 

 

Det har upplevts som en fördel att vara två stycken som har skrivit arbetet, då det gav 

utrymme för diskussion och reflektion. Dataanalysen gav möjligheten att reflektera och 

diskutera fram olika förslag och alternativ till teman. Detta gjorde det enklare att få fram 

det slutgiltiga teman till resultatet. Reflektion och diskussion gav också möjligheten att 

välja bra resultat artiklar samt att sammanställa en bra diskussion. Genom att ha 

möjligheten att komplettera varandra har arbetet varit en lärande och handledande 

process.  

 

Resultatdiskussion 

Sammanfattningsvis framkom det i resultatet att överleva ett hjärtstopp kunde innebära 

många utmaningar. En strävan efter att finna mening och sammanhang med livet igen 

var vanligt förekommande. Identiteten sågs som förändrad och kunde hotas av fysiska 

och kognitiva nedsättningar. Överlevande uttryckte en frustration över att inte kunna 

göra saker de tidigare klarat av och hade skuldkänslor över att belasta sina vänner och 

familjemedlemmar. Hjärtstopp präglades av minnesförlust från händelsen och 

överlevande sökte information om vad som hade hänt, hur det hände och varför det hade 

hänt. Gemenskapen med andra överlevande gav bekräftelse på känslor och tankar de 

burit på och sågs som en del av återhämtningen mot bättre hälsa. Känslor som trygghet 

uppkom om provsvar visades vara bra, eller om kroppen klarade av aktiviteter. Personer 

som överlevt hjärtstopp kunde känna en tacksamhet över att vara vid liv och såg sig ha 

fått en ny chans i livet. 
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Resultatdiskussionen kommer presenteras utefter resultatets teman. Följande teman som 

diskuteras är: Att se livet ur ett nytt perspektiv, Kroppen är inte densamma och 

Sökandet efter mening och sammanhang. 

Att se livet ur ett nytt perspektiv 

Studiens resultat visar att överlevande kände ett behov av förändringar i deras livsstil 

och levnadsförhållanden grundat i jämförelser med livet innan och efter hjärtstoppet. 

Händelsen fick dem att omprioritera sina liv för att nå ett välbefinnande. I en artikel av 

Meleis, Sawyer, Im, Hilfinger Messias och Schumacher (2000) beskrevs att svåra 

händelser kunde utlösa en så kallad förändringsprocess, en transformering som blev 

följden av förändringarna i livet, omgivningen, gemenskapen och i hälsan. Processen 

kunde vara associerad med en ökad medvetenhet om förändring. Detta kunde innebära 

nya rutiner, förändrad livsstil eller nya färdigheter. Likaså beskrev Haydon, Van Der 

Riet och Inder (2017) att hjärtstoppet fick överlevande att omprioritera och värdera 

deras liv på nytt. Livsstilsförändringar som genomfördes kunde exempelvis handla om 

att minska stress och leva ett mer hälsosammare liv som inkluderade att äta 

hälsosammare, utföra aktiviteter som bidrog till viktnedgång. På liknande sätt lyfte 

Aristidou, Vouzavali, Karanikola, Lambrinou och Papathanassoglou (2018) i deras 

artikel att överlevande rannsakade sina tidigare liv vilket enligt dem var deras medvetna 

försök för att återfå ett meningsfullt liv. Många uppskattade livet efter hjärtstoppet och 

de ändrade sina prioriteringar. Dessa tre artiklar styrker det som redovisats i resultatet, 

att hjärtstoppet ger ett behov av förändringar och omprioriteringar i livsstilen. Inom 

hälso- och sjukvården anser författarna  att det är viktigt att uppmärksamma patienterna 

om den förändringsprocess som Meleis et al. (2000) beskriver. På så sätt kan 

återhämtningen mot en bättre hälsa påbörjas och patienterna blir medvetna om 

förändringarna som följer med sjukdomstillståndet. Det som upplevs som en svårighet 

är att det inte finns en fastställd process att gå tillväga utan det skiljer sig mellan 

individer. Ekebergh (2015a, s. 67) beskrev livsvärlden som unik för varje enskild 

människa. Den bestod av unika upplevelser och erfarenheter som varje enskild individ 

är bärare av. Författarna anser att sjuksköterskan behöver ha ett holistiskt synsätt för att 

kunna anpassa förändringsprocessen till varje enskild individ. 

 

Kroppen är inte densamma 

Att överlevande kunde drabbas av både fysiska- och kognitiva nedsättningar 

tydliggjordes i resultatet. Det var vanligt förekommande att minskad styrka, trötthet och 

smärta påverkade den fysiska förmågan. De kognitiva nedsättningarna kunde bestå av 

minnesproblematik, svårigheter att följa med i konversationer samt att problem med att 

läsa och att känna igen personer. Haydon, Van Der Riet och Maguire (2017) styrker 

resultatet då de också tog upp att överlevande upplevde att både kognitiva- och fysiska 

nedsättningar hindrade dem i vardagen. De beskrev också att kognitiv försämring var 

vanligare i högre åldrar och konstaterade att överlevande upplevde sömnlöshet och svår 

utmattning vilket inte framkom i resultatet. Haydon, Van Der Riet och Inder (2017) 

redogjorde att överlevande erfor varje dag som en ny utmaning. Kroppen fungerade inte 

som den brukade vilket uttrycktes som ett sårbart skede som utvecklade en osäkerhet 

över vad kroppen skulle klara av. Kognitiva svårigheter som lyftes var minskad 

läsförmåga samt nedsatt minnesfunktion vilket också styrker resultatet. Ur ett 
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vårdvetenskapligt perspektiv (Ekebergh 2015a, ss. 71-72; Dahlberg & Dahlberg 2015, 

ss. 158-159) kunde överlevandes erfarenheter förstås utifrån att de är sin kropp och de 

genom kroppen har tillgång till världen. Då kroppen förändras erfar de plötsligt en 

samtidig förändrad tillgång till världen. Kroppen som tidigare varit välbekant och givit 

dem tillgång till att utforska och uppleva världen var efter händelsen mer obekant och 

skrämmande. Förändringarna handlade inte enbart om att kroppen hade svikit dem utan 

påverkade också deras möjligheter att utnyttja tillvaron i livet. Kroppen, som tidigare 

varit en trogen vän, kändes nu främmande och människorna var tvungna att lära känna 

sin kropp på nytt för att återigen få tillgång till världen. Wallin et al. (2014) och Ÿrbo et 

al. (2016) redogjorde i deras studie att den kognitiva förmågan kunde förbättras över tid 

där överlevande som klarat sig bäst också återhämtade sig bäst. Att ligga i koma under 

en längre tid kunde resultera i sämre utfall av den kognitiva förmågan. Haydon, Van 

Der Riet och Maguire (2017) lyfte i deras artikel att återhämtning kunde ske i olika 

processer. Vissa överlevande påvisade normal kognitiv förmåga redan vid utskrivning 

från sjukhus, andra indikerade en förbättring endast under de tre första månaderna och 

vissa led av en långvarig kognitiv nedsättning. 

  

Sökandet efter mening och sammanhang 

I resultatet framkom att den förändrade livssituationen var svår att acceptera och ibland 

kunde den beskrivas som en besvikelse. Att överleva ett hjärtstopp kunde medföra 

förlust av sammanhang, mening och en kroppslig förändring. Detta kunde påverka 

identiteten hos överlevande och skapade känslor som sårbarhet. För att nå en existentiell 

säkerhet och harmoni menar Bremer, Dahlberg och Sandman (2009) att det fanns ett 

behov av ny förståelse av dåtid, nutid och framtid. Att se händelsen som en mindre del i 

framtiden. I en artikel av Aristidou et al. (2018) beskrevs vikten av att åter definiera 

identiteten för att finna en mening med livet. Detta inkluderade både psykiska, fysiska 

och relationsbaserade aspekter. Att acceptera de nya begränsningarna var av stor vikt 

för att kunna gå vidare i livet. Likaså beskrev Kralik, Visentin och van Loon (2006) i 

sin studie att förändringsprocessen är en väg mot transformering och inte att återgå till 

det tidigare tillståndet. En förändring beskrevs som att börja med ett slut, vilket innebar 

att sådant som tidigare definierat personen måste överges. Processen handlar om att 

frigöra sig från sina gamla beteenden och finna nya sätt att definiera sig på, vilket kräver 

tid. Galvin och Todres (2011) anser i sin artikel att människan genom uppmuntran om 

små och relevanta mål över en viss tid kan leda till välbefinnande. Genom att klara av 

dessa mål kan människans identitet återställas och utgöra en källa till välbefinnande.  

 

Att överlevande sökte en gemenskap och stöd från personer som upplevt liknande 

händelser tydliggjordes i resultatet. Detta sågs som en del av återhämtningen och kunde 

medföra att personer kände sig bekräftade och fann ett sammanhang. Existensfilosofin 

beskriver att människor ständigt befinner sig i relationer. Detta ger människor näring 

och gör dem produktiva. En kontrast till detta är att vid plötslig sjukdom kan människan 

känna sig ensam eftersom ingen kan förstå hur de känner (Jacobsen 2000, ss. 144, 246). 

I en artikel av Kralik, Visentin och van Loon (2006) beskrevs det att positiva 

förändringar ofta var kopplade till relationer med andra. Graden av stöd i relationer 

påverkade hur personer gick vidare i förändringsprocessen, exempelvis de som hade 

starkt stöd från omgivningen tog sig lättare igenom förändringarna. Artikeln stödjer det 

som framkom i resultatet. Författarna anser därmed att det kan vara viktigt för 
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överlevande att få stöd från människor som upplevt liknande händelser för att uppnå en 

känsla av välbefinnande och sammanhang. Utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv 

anser författarna att det är viktigt för hälso- och sjukvården att erbjuda personer som 

överlevt ett hjärtstopp bra information och har ett livsvärlds inriktat förhållningssätt. De 

som önskar att få prata med andra som varit med om liknande händelser behöver få 

tillgång till det. Författarna tror det kan vara till hjälp för de som har svårt att gå vidare 

med livet. Galvin och Todres (2011) menar att vårdande med ett livsvärlds inriktat 

tillvägagångssätt skapar en mycket djupare förståelse för människors behov och 

tillstånd än den medicinska diagnostiken gör. De beskrev också att gemenskap med 

andra människor kunde leda till en känsla av samhörighet och välbefinnande.  

 

Resultatet visade att personer som överlevt ett hjärtstopp kunde känna en osäkerhet över 

framtiden. Osäkerheten kunde innebära rädsla för att drabbas av ett nytt hjärtstopp eller 

osäkerhet kring kroppens begränsningar och möjligheter. Kroppen som personen 

tidigare litat på upplevdes nu som främmande och opålitlig. Det kunde leda till ångest 

över det fortsatta livet och funderingar över livets meningsfullhet. Att komma hem efter 

utskrivning inkluderade också känslor av osäkerhet och otrygghet. Överlevande 

upplevde sig övergivna och kände en ångest över hjärtats funktion samt hur de skulle 

klara av tillvaron i hemmet. Detta bekräftar Haydon, Van Der Riet och Inder (2017) i 

deras studie, att det var vanligt förekommande med känslor av förlust samt ett sökande 

efter mening och sammanhang. De beskrev också att hemkomsten från sjukhuset kunde 

medföra flera olika känslotillstånd som ensamhet samt en utsatthet. På sjukhuset fann de 

en trygghet. Osäkerheten av att komma hem från sjukhuset styrks också av Haydon, 

Van Der Riet och Maguire (2017) som lyfte att ångest var vanligare vid utskrivning från 

sjukhus och de tar också upp att det finns en ökad risk för långvarigt lidande om inga 

stödjande åtgärder vidtas för att hjälpa den överlevande. Författarna tycker det är 

intressant att studien visade att majoriteten av överlevandes ångest inte skilde sig 

utmärkande i jämförelse med den vanliga befolkningen. Författarna trodde att graden av 

ångest skulle vara betydligt högre hos överlevande då många beskrev en osäkerhet över 

kroppens funktion. Ur ett samhällsperspektiv kan det vara viktigt att uppmärksamma de 

som uppvisar tecken på ångest för att den inte skall eskalera och ge ett långvarigt 

lidande. Genom att fånga upp dessa individer i tid kan återhämtningsprocessen bli 

kortare och genererar i ett ökat välbefinnande. 

 

Bremer, Dahlberg och Sandman (2009) fann att överlevande inte upplevde någon ångest 

över döden utan såg den mer som en fridfull väg att somna in på.  Haydon, Van Der 

Riet och Inder (2017) och Aristidou et al. (2018) redogjorde att döden i sig inte sågs 

som skrämmande utan den beskrevs som fridfull men rädslan och ångesten över att 

förlora sitt liv fanns kvar. I resultatet beskrevs också att överlevande inte erfor några 

religiösa upplevelser, ljus eller tunnlar. Något som Orne (1995) däremot fann i sin 

studie om personer som haft nära-döden upplevelser var att de upplevt ljus och tunnlar i 

samband med händelsen. Överlevande menade att det var Gud som hade bestämt att de 

skulle klara sig, inte de teknologiska redskapen. Överlevnad kunde tolkas som ett 

tecken på att bli troende. Författarna reflekterade kring överlevandes tankar om döden, 

att rädslan för att förlora livet kunde handla om att personerna upplevt att de inte levt 

klart sina liv. 

 

Framträdande i resultatet var att överlevande drabbades av minnesluckor från 
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hjärtstoppet och det upplevdes förvirrande. Detta skapade ett behov av att fylla dessa 

svarta hål. Att fylla minnesluckor var viktigt för att skapa en ny helhet, vilket sedan 

skulle leda till en ny förståelse för det framtida livet samt att se sig själv i ett 

sammanhang. I artiklarna av Haydon, Van Der Riet och Maguire (2017), Haydon, Van 

Der Riet och Inder (2017) och Aristidou et al. (2018) beskrevs uppvaknandet ur 

medvetslösheten som att återvända till en skrämmande tillvaro. Minnesförlusten 

orsakade förvirring, en förlust av sammanhang och några överlevande uttryckte att det 

var som att vakna upp i ett kaos. Överlevande beskrev ett behov av att få svar på vad 

som hade hänt samt att fylla de minnesluckor som drabbat dem. Dessa studier styrker 

denna litteraturstudies resultat. Författarna har med hjälp av studiens artiklar fått 

förståelse över hur viktigt det är för överlevande att fylla minnesluckorna. Baserat på 

litteraturstudiens resultat anser författarna att det kan vara betydelsefullt för överlevande 

att hälso- och sjukvården kan hjälpa dem att sammanställa vårdtiden. Det kan 

exempelvis innebära att föra dagböcker för dem som varit medvetslösa, återberätta 

händelsen och låta dem läsa sin egen journal. Nielsen och Angel (2015) anser att det kan 

vara viktigt för närstående att föra dagbok till sin anhörig. Skrivandet var meningsfullt 

och gav dem möjlighet att reflektera över den svåra händelsen. I patientdatalagens 3 

kapitel och i 2§ (SFS 2008:355) beskrivs syftet med att föra patientjournal i första hand 

att hjälpa till en god och säker vård, men också för att vara en informationskälla för 

patienten. Genom att få tillgång till information kring vad som hänt tror författarna att 

det kan hjälpa överlevande att få en bättre bild över händelsen och påbörja 

återhämtningen. 

 

 

SLUTSATSER 

Denna litteraturstudie kan bidra med ökad kunskap och förståelse om människors 

upplevelser efter att ha överlevt ett hjärtstopp. Att överleva ett hjärtstopp kan innebära 

en omställning i livet där synen på tillvaron blir förändrad. För många av de 

överlevande innebar hjärtstoppet kroppsliga begränsningar vilket kunde påverka den 

psykiska hälsan. Den traumatiska händelsen kan för många överlevande innebära ett 

existentiellt ifrågasättande och präglades av en förlust av mening och sammanhang. 

Många upplevde en identitetskris och kände ett behov av att komma tillbaka till det 

tidigare liv som de kände till. Studiens resultat visar att överlevande har svårt att 

acceptera den nya tillvaron och sjuksköterskan behöver finnas där för den överlevande. 

Förhållningssättet gentemot överlevande måste vara livsvärldsorienterat eftersom varje 

enskild individ är unik och det finns en unikhet i hur livsvärlden omformas efter ett 

hjärtstopp. Därför är det viktigt att sjuksköterskan möter varje individ utifrån dennes 

livsvärld och förmedlar en trygghet. Sjuksköterskan kan tillsammans med den 

överlevande och dess närstående reflektera och identifiera förändringar som behöver 

göras efter den traumatiska händelsen. På detta sätt kan den överlevande och dennes 

familj få med sig de redskap som kan ge förutsättningar att gå vidare i livet. 
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Bilaga 1. 

Matrix över resultatartiklar. 

Artikel Författare År Syfte Metod Resultat 

A second chance 

at life: people's 

lived experiences 

of surviving out-

of-hospital cardiac 

arrest. 

Forslund, A.,  

Larsson, J.-H,. 

Lundblad, D. & 

Söderberg, S. 

2017 Att klargöra 

meningen med 

människors levda 

erfarenheter av att ha 

överlevt ett hjärtstopp 

och hur vardagen 

fungerar. 

Kvalitativ, longitudinal 

design. Intervjuer 

gjordes 6 och 12 

månader efter 

hjärtstoppet. En 

fenomenologisk 

hermeneutisk tolkning 

gjordes i analysen. 

Strävan efter att återfå sitt gamla 

liv samt upplevelse av att ha fått 

en andra chans i livet. 

Alterations in 

cognitive outcome 

between 3 and 12 

months in 

survivors of out-

of-hospital cardiac 

arrest. 

Yrbo, M., 

Larsby, P.M., 

Larsby, K., 

Schäfer, C., 

Tande, P.M. & 

Anke, A. 

2016 Undersöka den 

kognitiva 

återhämtningen samt 

samband mellan 

kognitiv prestation 

och psykisk ohälsa, 

livskvalité och 

jobbstatus. 

Kvantitativ 

enkätundersökning samt 

neurologisk test. 

Minimal kognitiv förbättring, 

depression ökade mellan 3 och 12 

månader. Samband mellan sämre 

psykiskt tillstånd och livskvalité. 

Över tid återgick fler till jobbet. 

Det fanns samband mellan bättre 

kognitivt testresultat och 

livskvalité samt att återvända till 

jobbet. 
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Anxiety and 

depression among 

out-of-hospital 

cardiac arrest 

survivors 

Lilja, G., 

Nilsson, G., 

Nielsen, N., 

Friberg, H., 

Hassager, C., 

Koopmans, M., 

Kuiper, M., 

Martini, A., 

Mellinghoff, K., 

Pelosi, P., 

Wanscher, M., 

Wise, M.P., 

Östman, I. & 

Cronberg, T. 

2015 Att undersöka 

depression och ångest 

bland en stor skara av 

människor som 

överlevt ett 

hjärtstopp. 

Kvalitativ studie. 

Deltagarna delades in i 

grupper, 33 graders eller 

36 graders grupp. En 

kontrollgrupp med 

hjärtinfarktspatienter var 

också med i studien. 

En fjärdedel av 

hjärtstoppspatienter hade symtom 

av depression och/eller ångest vid 

6 månader. Kognitiv försämring 

kunde relateras med risk för 

utveckling av psykisk ohälsa.  

Cardiac arrest and 

hypothermia 

treatment-function 

and life 

satisfaction 

among survivors 

in the first 6 

months. 

Wallin, E., 

Larsson, I.-M., 

Rubertsson, S. & 

Kristofferzon 

M.-L. 

2014 Beskriva den 

funktionella statusen 

över tid. 

Kvantitativ studie. 

Mätning av kognitiv 

funktion med hjälp av 

CPC samt ankät som 

innehöll fyra områden: 

ADL, kognitiv funktion, 

livsglädje och 

funktionell status. 

Den kognitiva funktionen och 

dagliga aktiviteter förbättrades 

över tid. Vid 6 månader efter 

hjärtstopp var 70% nöjda med livet 

i sin helhet.  
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Experiences of 

surviving a 

cardiac arrest after 

therapeutic 

hypothermia 

treatment. An 

interview study. 

Brännström, M., 

Niederbach, C. 

& Rödin, A.-C. 

2018 Beskriva människors 

erfarenheter av att ha 

överlevt ett hjärtstopp 

efter 

hypotermibehandling

.  

Deskriptiv kvalitativ 

design. Individuella 

intervjuer. 

Hantera känslan av dödlighet, leva 

ett förändrat liv, bli bekväm med 

sjukvård och familj. 

Good quality of 

life before cardiac 

arrest predicts 

good quality of 

life after 

resuscitation 

Hellevuo, H., 

Saino, M., 

Huhtala, H., 

Olkkola, K.T., 

Tenhunen, J. & 

Hoppu, S. 

2018 Jämföra livskvalitén 

innan och efter 

hjärtstoppet och 

analysera olika 

faktorer. 

Kvantitativ studie med 

enkätundersökning. 

Livskvalitén förblev bra efter 

hjärtstoppet, speciellt hos de 

personer som hade en bra 

livskvalité innan hjärtstoppet. 
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Health-related 

quality of life 

improves during 

the first six 

months after 

cardiac arrest and 

hypothermia 

treatment. 

Larsson, I.-M., 

Wallin, E., 

Rubertsson, S. & 

Kristofferzon, 

M.-L. 

2014 Undersöka om det 

fanns några 

förändringar i 

korrelationen mellan 

ångest, depression 

och hälsorelaterad 

livskvalité över tid 

hos patienter som 

behandlats med 

hypotermibehandling

. 

Kvantitativ studie. 

Enkätundersökning 

Livskvalitén förbättrades under de 

första sex månaderna. Sämre 

resultat av livskvalitén på fysiska 

än psykiska komponenter. Ju 

mindre ångest och depression 

desto bättre livskvalité, vilket kan 

spela stor roll i 

återhämtningsprocessen.  
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Health status and 

psychological 

distress among in-

hospital cardiac 

arrest survivors in 

relation to gender 

Israelsson, J., 

Bremer, A., 

Herlitz, J., 

Axelsson, Å.B., 

Cronberg, T., 

Djärv, T., 

Kristofferzon, 

M.-L., Larsson, 

I.-M., Lilja, G., 

Sunnerhagen, 

K.S., Wallin, E., 

Ågren, S., 

Åkerman, E. & 

Årestedt, K. 

2017 Beskriva hälsostatus 

och psykisk ångest 

bland personer som 

upplevt hjärtstopp på 

sjukhus och relaterat 

till kön. 

Kvantitativ studie. Data 

insamlat 3-6 månader 

efter hjärtstopp. Enkät 

skickades till deltagarna 

inklusive mätinstrument 

av hälsostatus. 

Majoriteten av deltagarna hade en 

acceptabel hälsostatus och ingen 

ångest. Kvinnor rapporterade 

sämre hälsostatus och mer psykisk 

ångest jämfört med män.  

Lived experiences 

of surviving in-

hospital cardiac 

arrest. 

Bremer, A., 

Dahné, T., 

Stureson, L., 

Årestedt, K. & 

Thylén, I. 

2018 Att belysa meningen 

av människors levda 

erfarenhet av att ha 

överlevt ett hjärtstopp 

på sjukhus. 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

hermeneutisk metod. 

Strävan av att leva varje dag. Leta 

efter ny identitet. Existentiell 

helhet. Strävan efter säkerhet och 

känsla av sårbarhet.  
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Meanings of 

People’s Lived 

Experiences of 

Surviving an Out-

of-Hospital 

Cardiac Arrest, 1 

Month After the 

Event 

Forslund, A.-S., 

Zingmark, K., 

Jansson, J.-H., 

Lundblad, D. & 

Söderberg, S. 

2014 Att klargöra 

meningen av 

personers levda 

erfarenheter efter att 

ha överlevt ett 

hjärtstopp med en 

bekräftad hjärtinfarkt.  

Kvalitativ 

Fenomenologisk 

hermeneutisk metod. 

Intervjuer med totalt 11 

personer.  

Två teman: att återgå till livet och 

att utvärdera livet på nytt.   

Minnesförlust från händelsen var 

vanligt. Deltagarna såg livet som 

en andra chans och en 

medvetenhet om hur skört livet är. 

Många sökte förklaringar och svar 

till varför det blev som det blev. 

Många var trötta och hade brist på 

energi. Flera uttryckte ångest men 

som försvann med tiden. 
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Quality of Life 

and Functional 

Outcomes 12 

Months After Out-

of-Hospital 

Cardiac Arrest. 

Smith, K., 

Andrew, E., 

Lijovic, M., 

Nehme, Z. & 

Bernard, S. 

2015 Beskriva livskvalitén 

hos personer som 

överlevt hjärtstopp, 1 

år efter händelsen. 

Kvantitativ studie. 

Intervjuer med 530 

personer.  

Livskvalitén var generellt bra hos 

deltagarna, endast 16% 

rapporterade allvarliga 

nedsättningar av den fysiska eller 

kognitiva funktionen. En majoritet 

bodde hemma utan hjälp från 

vården och de flesta hade återgått 

till jobbet. De som hade sämst 

prognos efter hjärtstopp var 

signifikant äldre personer. 
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The experiences 

of male sudden 

cardiac arrest 

survivors and their 

partners: a gender 

analysis. 

Uren, A. & 

Galdas, P. 

2014 Att utforska hur 

maskulinitet formar 

erfarenheten av män 

och deras partners 

efter ett plötsligt 

hjärtstopp. 

Kvalitativ hermeneutisk 

tolkande metod. 

Intervjuer med sju 

stycken män som 

överlevt hjärtstopp och 

sex stycken partners. 

Förlust av självständighet, 

körförbud och fysiska 

begränsningar påverkade 

maskuliniteten. Mannen kände sig 

beroende av hjälp. Männen ville 

inte ha någon psykologisk 

rådgivning då de upplevde att det 

påverkade deras manlighet. Ett 

obehag av att prata om känslor. En 

majoritet föredrog att hantera sina 

känslor för sig själv eller med sina 

partners.Att ompräva sina 

identiteter upplevdes som ett hot 

mot manligheten. 
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The experience of 

sudden cardiac 

arrest: becoming 

reawakened to 

life. 

Ketilsdottir, A., 

Albertsdottir, 

H.R., Akadottir, 

S. H., 

Gunnarsdottir 

T.J. & Jonsdottir, 

H. 

2014 Beskriva 

överlevandes 

upplevelser efter 

hjärtstoppet och 

räddninigen för att få 

kunskap om 

effekterna av 

upplevelsen på behov 

och bekymmer hos 

dem som överlevt.  

Kvalitativ studie som 

bygger på 

tolkningsfenomenologi. 

Två halvstrukturerade 

intervjuer genomfördes 

med 7 stycken män som 

varit med om ett 

hjärtstopp. 

Utskrivningen från sjukhuset 

innebar känslor av osäkerhet, att 

vistas på sjukhuset var tryggt. 

 Hemma kämpade deltagarna efter 

strävan att återfå deras tidigare liv, 

de upplevde de fysiska- och 

kognitiva nedsättningarna som 

påfrestande. De emotionella 

utmaningar som var som en 

bergochdalbana och tankarna 

kopplade till hjärtstoppet fanns 

fortfarande kvar. Händelsen 

innebar en omvärdering av livet 

och nya vanor och prioriteringar 

inkluderades i återhämtningen. 
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To survive out-of-

hospital 

cardiacarrest: a 

search for 

meaning and 

coherence. 

Bremer, A., 

Dahlberg, K. & 

Sandman, L. 

2009 Att beskriva 

patienters upplevelser 

av att ha överlevt ett 

plötsligt hjärtstopp. 

Kvalitativ studie med 

fenomenologisk ansats. 

Nio patienter blev 

intervjuade. 

Att vakna upp i förvirring och 

minnesluckan från händelsen 

skapade en brist på sammanhang. 

Att överleva innebär ett sökande 

efter sammanhang, lika mycket 

som existentiell osäkerhet visade 

en känsla av osäkerhet. 

Välbefinnande återfanns genom att 

finna sammanhang och en mening 

med livet. 
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Bilaga 2. 

Resultatets teman med respektive subteman och exempel på nyckelord. 

Nyckelord Subtema Tema 
Prioritera hälsa 

Prioritera familj 

Relationer 

Att uppmärksamma nya 

värderingar i livet 

Att se livet ur ett nytt perspektiv 

Tacksamhet 

En andra chans 

Väckarklocka  

En ny chans i livet  

   
Egenvård 

Tillbaka till jobb 

Aktivitet 

Att återgå till vardagliga 

aktiviteter 

Kroppen är inte densamma 

Kontroll över kropp 

Begränsningar 

Minskad styrka 

Kroppsliga begränsningar 

upplevdes som ett hinder 
 

Minnesproblematik 

Konsentrationssvårigheter 

Misstro på sig själv 

Hjärtstoppet kunde påverka den 

kognitiva funktionen 
 

   
Identitet 

Hopplöshet 

Skuld 

Svårigheter att acceptera Sökandet efter mening och 

sammanhang 

Existentiell osäkerhet 

Sårbarhet 

Ångest 

Känsla av ovisshet  

Fylla minnesluckor 

Trygghet 

Behov av information 

Söker svar  
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