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Abstrakt 
Bakgrund: I Sverige drabbades 8 182 personer av hjärtstopp år 2015. För en ökad chans till 

överlevnad är det viktigt att hjärtlungräddning (HLR) påbörjas så snart som möjligt efter 

hjärtstoppet. De få personer som överlever ett hjärtstopp blir på ett eller annat sätt påverkade 

av händelsen.  

 

Syfte: Att beskriva personers erfarenheter efter att ha överlevt hjärtstopp  

 

Metod: Studien är en litteraturstudie med deskriptiv design och induktiv ansats, 

artikelsökningar gjordes i databaserna MEDLINE och CINAHL. 

 

Resultat: Resultatet delades upp i fem kategorier. Första tiden handlar om uppvaknandet och 

sjukhusvistelsen efter hjärtstoppet som upplevdes kaotisk. Vardagen och framtiden som 

handlar om hur livet påverkades efter hjärtstoppet. Känslomässiga utmaningar som var en 

blandning av glädje, rädsla, oro och tacksamhet. Relationer som handlar om relationen till 

familjen och behov att träffa likasinnade. Slutligen hälso- och sjukvården där överlevarnas 

erfarenhet av bemötandet beskrevs. 

 

Slutsats: Sammanfattningsvis visar litteraturstudien att överlevarna påverkas på olika sätt av 

händelsen. Förändringar av både fysisk och kognitiv kapacitet beskrivs, så som nedsatt 

rörlighet och minnessvårigheter. Överlevarna beskrev känslomässiga utmaningar med både 

glädje och nedstämdhet. Relationen med närstående och familj ansågs viktig och 

kommunikationen mellan överlevarna och hälso- och sjukvårdspersonalen visade sig vara 

bristande. 

 

Nyckelord: erfarenheter, hjärtstopp, personer, överleva.  
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1. Inledning 

Plötsligt hjärtstopp är en dramatisk händelse som kan drabba vem som helst, både de med 

känd hjärt-kärlsjukdom och de som anses vara helt fysiskt friska. Det ges ökade chanser till 

överlevnad om fler personer får kunskap om hjärtlungräddning (HLR) och hur den utförs. I 

dagens samhälle är det vanligt på arbetsplatser med information och kurser i HLR och 

hjärtstartare (defibrillator). Defibrillatorer finns på många offentliga platser och ska kunna 

användas av alla.  

Idén till litteraturstudien väcktes då författarna arbetade på en akutmottagning och 

medverkade i behandling under hjärtstopp. Tankar uppstod om hur de som överlevt hjärtstopp 

mår, både psykiskt och fysiskt. Därför skapades intresset att undersöka hur mycket forskning 

som gjorts inom området och om det finns samband i överlevarnas upplevelser.  

 

2. Bakgrund 

2.1. Hjärtstopp 

Enligt nationellt register för hjärtstopp 2016, drabbades 8 182 personer av hjärtstopp i Sverige 

år 2015. Av dem som drabbades av hjärtstopp utanför sjukhus överlevde 11 % och av dem 

som drabbades på sjukhus överlevde 30 % (Herlitz, 2016). I en studie av Choi et al. (2014) 

beskrevs hjärtproblem eller respiratoriska problem som de vanligaste orsakerna till hjärtstopp. 

Vid ett plötsligt hjärtstopp slutar hjärtat slå, oftast på grund av att den normala hjärtrytmen 

övergått i elektriskt kaos, så kallat ventrikelflimmer (VF) (Svenska rådet för hjärt-

lungräddning, 2011). Holmberg, Holmberg & Herlitz (2000) beskrev att chansen till 

överlevnad efter hjärtstopp var upp till tio gånger större då hjärtstoppet berodde på VF jämfört 

med när det berodde på asystoli eller pulslös elektrisk aktivitet. Enligt Herlitz (2016) är 

defibrillering den behandling som kan återställa VF till normal hjärtrytm.  

 

De senaste tio åren har det noterats mer än fördubblad överlevnad 30 dygn efter hjärtstopp. 

Det kan finnas flera bidragande faktorer till den ökade överlevnaden, en av faktorerna kan 

vara att livräddande insatser skett innan ambulansen ankommit (Herlitz, 2016). Det är viktigt 

att orsaken till hjärtstoppet hittas för att rätt behandling skall kunna sättas in, som till exempel 

(t.ex.) ballongvidgning, en implanterbar hjärtstartare (ICD) eller läkemedelsbehandling 

(Hjärt-lungfonden, 2012).  

 

 

2.2.Hjärt-lungräddning 

Vid ett hjärtstopp är det viktigt att hjärt-lungräddning (HLR) påbörjas omedelbart då chansen 

för överlevnad då anses öka med 300 %. En fördröjning på några få minuter av startad HLR 

kan leda till att den drabbade får bestående hjärnskador. HLR syftar till att genom konstgjord 

ventilering förse patienten med syre och att genom bröstkompressioner pumpa runt det 

syresatta blodet i kroppen för att upprätthålla cirkulation. Enbart bröstkompressioner och 

inblåsningar kan i regel inte få hjärtat att starta om det hamnat i ett VF. Det är därför viktigt 

att efter påbörjad HLR starta defibrillering så fort som möjligt för att undvika att det uppstår 

hjärnskador hos patienten (Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2016).  

 

Perkins et. al (2015) beskrev viktiga händelser som bör registreras och dokumenteras vid 

hjärtstopp. De händelserna var; tiden när hjärtstoppet bevittnats, när larmsamtalet gjordes, när 

första analysen med defibrillator gjorts, tiden när HLR påbörjades av privatpersoner samt när 

hälso- och sjukvårdspersonal kom till platsen och tog över behandlingen.  
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2.3.Vård efter hjärtstopp 

När hjärtstoppet hävts är den drabbade ofta medvetslös och i behov av intensivvård. Utgången 

efter hjärtstoppet är beroende av tiden mellan hjärtstoppet och när spontan cirkulationen 

återupprättats. En metod som kan användas efter hjärtstopp är hypotermi som innebär att 

patienten sövs och kroppstemperaturen sänks till mellan 32–24 grader, för att reducera risken 

för bestående hjärnskador (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2006). 

 

Efter hjärtstopp görs det först uppföljande kontroller på sjukhus och när patienten bedöms 

stabil i alla medicinska parametrar tas uppdraget över av primärvården. (Svenska rådet för 

hjärt-lungräddning, 2011). I Sverige rapporterade 46 % av sjukhusen, som undersöktes i en 

studie, att de har lokala riktlinjer för behandling efter hjärtstopp (Israelsson, Lilja, Bremer, 

Stevenson-Ågren & Årestedt, 2016). Patienter som varit inlagda på intensivvårdsavdelning 

beskrev att de uppskattade sjuksköterskeledda eftervårdprogram (Samuelsson & Corrigans, 

2009). 

 

2.4. Erfarenhet 

Ordet erfarenhet är ett begrepp med varierande innehåll beroende på vilken filosofisk tolkning 

som används. I litteraturstudien har en fenomenologisk syn på erfarenhet belysts utifrån 

kantiansk prägel. Erfarenhet som begrepp, enligt Kant, har två vinklar. Den första vinkeln, är 

de åskådningsformer som upplevs genom tid och rum som kan uppfattas olika av olika 

personer samt den andra vinkeln, hur helheten tolkas på olika sätt genom upplevelsen och 

förståndskategorier, som beskrivs som olika sätt att tänka på. Erfarenhet har i uppsatsen 

belysts utifrån varje individs enskilda uppfattning då erfarenhet utifrån en person, enligt Kant, 

inte går att pröva mot någon absolut verklighet (Haglund, u.å.). 

 

2.5. Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans främsta roll är omvårdnad. Omvårdnaden är viktig och bör inriktas på att 

hjälpa patienter se möjligheter i livet trots de eventuella (ev.) sjukdomstillstånd de upplevt. 

Sjuksköterskan bör finnas där för att hjälpa patienten leva hälsosamt och få personlig kontroll 

över sitt liv (Kim, 2000).  

 

Sjuksköterskans arbete ska utföras enligt gällande lagar och riktlinjer samt bygga på 

vetenskap och erfarenheter som är beprövade. Det är viktigt att sjuksköterskan har en 

övergripande bild över sitt kunskapsområde samtidigt som ett patientnära arbete utförs 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2014) ska 

sjuksköterskan arbeta efter International Council of Nurses etiska kod. Koden innebär att 

sjuksköterskan ska arbeta för att främja hälsa, återställa hälsa, lindra lidande och förebygga 

sjukdom. Hälso- och sjukvården har också skyldighet att arbeta enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2 §, där det bland annat (bl.a.) beskrivs hur hälso- och 

sjukvård ska bedrivas med god kvalité och därigenom tillgodose patienters behov, vara 

lättillgänglig, fokusera på patienternas integritet och självbestämmande, främja god 

kommunikation samt tillgodose behov av säkerhet och kontinuitet för patienten. 

 

2.6. Omvårdnadsteori 

En teori som handlar om egenvård är Dorothea Orems omvårdnadsteori. Teorin är uppdelad i 

tre delar; egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssystem. Egenvård beskrivs som en 

mänsklig reglerbar funktion som utvecklats genom egenvård utförd i vardagslivet samt efter 

instruktion från andra. Egenvårdsbrist uppstår när personen behöver hjälp och kan ha nytta av 

omvårdnad från andra. I omvårdnadssystem beskrivs vikten av kunskaper och färdigheter hos 

sjuksköterskan som krävs för att utföra omvårdnad. Samarbetet mellan sjuksköterskan och 
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patienten beskrivs som viktigt för att kunna identifiera vilken nivå av hjälp som patienten har 

behov av samt hur sjuksköterskan ska ge patienten nödvändiga redskap för att tillgodose 

egenvårdkravet. Om patienten inte klarar sin egenvård uppstår egenvårdsbrist och då finns 

behov av omvårdnadssystem, det vill säga (d.v.s.) sjuksköterskans kunskap och hjälp 

(Renpenning & Taylor, 2003). 

 

3. Problemformulering  

Det finns forskning om hur HLR utförs effektivt och statistik över hur många personer som 

årligen överlever hjärtstopp. Detsamma gäller forskning kring vård efter hjärtstopp t.ex. 

hypotermi för att minska risken för hjärnskador. Sökningar som gjorts i databaser visar att det 

inte finns lika mycket forskning kring överlevarnas erfarenheter efter hjärtstopp. 

Litteraturstudien har därför utförts som en översikt av den kvalitativa forskning som finns 

inom området där överlevarnas erfarenheter efter hjärtstopp beskrivs.  

 

4. Syfte 

Syftet med studien var att beskriva personers erfarenheter efter att ha överlevt hjärtstopp. 

 

5. Metod 

5.1. Design 

Studien är en litteraturstudie med deskriptiv design och induktiv ansats. Relevant litteratur har 

sökts, granskats och sammanställts enligt Kristensens (2014) beskrivning om hur en 

litteraturstudie med systematiska sökningar bör utföras.  

 

5.2. Sökstrategi 

Sökningar efter artiklar har gjorts i tre olika databaser. Två databaser valdes ut, vilka var 

CINAHL och MEDLINE, sökningen i PsycInfo resulterade i dubbletter och valdes därför 

bort. De utvalda databasernas huvudområden är omvårdnadsvetenskap respektive medicinsk 

vetenskap. 

 

Meningsbärande ord i syftet var; personers, erfarenheter, hjärtstopp och överlevt som har 

använts till grund för sökningarna i databaserna. Orden översattes till engelska med hjälp av 

Svenska Medical Subject Headings (MeSH) (https://mesh.kib.ki.se/) och söktes via 

databasernas ämnesordlistor samt fritextsökningar. I tabell 1 redovisas vilka sökord som 

används i vilken databas.  

 

Tabell 1: Sökord i respektive databas 

Menings- 

bärande ord 

MeSH Ämnesord 

CINAHL 

Fritext 

CINAHL 

Ämnesord 

MEDLINE 

Fritext 

MEDLINE 

Personer Patients MH Patients Person* 

Patient* 

 
Person* 

Patient* 
Individ* 

Erfarenheter Life Change 

Events 

MH “Life Experiences” 

MH “Life Change Event” 

Experience* MH “Life change 

events” 

Experience* 

Lifestyle* 

Hjärtstopp Heart Arrest MH “Heart Arrest” “Heart arrest” 
“Cardiac arrest” 

MH “Heart Arrest” 
 

“Cardiac arrest” 
“Sudden cardiac death” 

Överleva 
  

Surviv* 
 

Surviv* 

 

De meningsbärande orden kombinerades genom en boolesk sökning med kombination av OR 

och AND. Begränsningar för sökningen i MEDLINE var publiceringsår 2007–2017 och 
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engelsk text. I CINAHL användes begränsningarna engelsk text, publiceringsår 2007–2017 

och peer reviewed. Se bilaga 1, sökmatriser. 

 

En sökning i PsycINFO resulterade inte i några nya artiklar. Senare gjordes en manuell 

sökning i Google och en ny artikel hittades som publicerats efter sökningarna i databaserna, 

som visade sig vara publicerad i PsycINFO.  

 

5.3. Urval 

5.3.1. Inklusion- och exklusionskriterier 

De artiklar som inkluderades i litteraturstudien var kvalitativa studier som undersökte 

överlevares erfarenheter efter hjärtstopp, där studiedeltagarna var 18 år och äldre. Rewiever 

samt kvantitativa artiklar exkluderades.  

 

5.3.2. Urvalsförfarande 

Efter sökningarna i databaserna lästes 786 artikeltitlar igenom, efter titelgranskningen valdes 

146 artiklar ut vars abstrakt sedan lästes av båda författarna, var för sig. De lästa abstrakten 

diskuterades och därefter valdes åtta artiklar ut där resultaten på respektive artikel lästes. Alla 

artiklarnas resultat bedömdes svara på litteraturstudiens syfte och fick därmed gå vidare till att 

granskas utifrån en checklista. En av artiklarna var en dubblett som fanns med i båda 

databassökningarna. 

 

I artikeln som hittades via Google lästes resultatdelen av författarna var för sig och bedömdes 

svara på studiens syfte och inkluderades till granskningen.  

 

5.4. Granskning 

De nio utvalda artiklarna värderades tillsammans av författarna enligt checklista för 

kvalitativa litteraturstudier beskrivna av Forsberg och Wengström (2016). Checklistan 

undersöker studiens syfte, undersökningsgrupp, metod, dataanalys samt utvärdering av 

värderingen av själva studien. Alla nio artiklarna bedömdes vara trovärdiga och inkluderades 

därmed i studien. 

 

5.5. Dataanalys 

En integrerad analys gjordes enligt Kristensson (2014). Författarna läste artiklarnas 

resultatdelar individuellt upprepade gånger för att urskilja likheter och skillnader i resultaten. 

Därefter identifierades meningsbärande enheter som svarade på litteraturstudiens syfte. 

Gemensamt kondenserade och sammanställde författarna de meningsbärande enheterna vilka 

delades upp i kategorier med underliggande subkategorier. 

 

6. Forskningsetiska överväganden 

Alla artiklar i litteraturstudien var etiskt godkända eller hade etiska överväganden. Sju artiklar 

hade godkännande från en etisk kommitté och två artiklar hade etiska överväganden. I artikeln 

av Bremer, Dahlberg & Sandman (2009) beskrevs att det enligt svensk lag inte behövs 

godkännande av etisk kommitté om inte en fysisk intervention var med i forskningen, 

författarna hade istället fått skriftligt samtycke från studiedeltagarna. I artikeln av Lau et al. 

(2010), hade materialet i studien godkänts av en etisk kommitté, författarna till artikeln 

redovisade intressekonflikter samt detaljer om studiens finansiering. 

 

Genom hela processen av litteraturstudien har ett etiskt förhållningssätt använts. Författarnas 

förförståelse i sammanhanget har handlat om tankar kring att livet förändras och blir svårare 

att leva efter ett hjärtstopp. Under granskningen och sammanställning av artiklarna har 
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författarna lagt sin förförståelse åt sidan för att den inte skulle påverka resultatet. Ett etiskt 

förhållningssätt i datainsamlingen har använts genom att författarna översatt alla resultat var 

för sig och sedan jämfört översättningarna med varandra för att undvika feltolkningar. Vidare 

i dataanalysen har allt material som svarade på syftet tagits med i resultatet.  

 

7. Resultatredovisning 

Nio kvalitativa studier ingick i litteraturstudien, se bilaga 2, artikelmatriser. Studierna var 

utförda i Sverige, Spanien, Island, USA och Kanada. Studiedeltagarna var både män och 

kvinnor, med övervägande andel män. Studiedeltagarna hade upplevt hjärtstoppen en månad 

till 33 år innan studierna genomfördes. Litteraturstudiens resultat gav fem kategorier samt fem 

subkategorier, se tabell 2. 

Tabell 2: Kategorier och subkategorier ut respektive artikel 

Artikel Första 

tiden 

Vardagen och framtiden Känslomässiga 

utmaningar 

Relationer Hälso- och 

sjukvården 

Kroppens 

funktioner 

Livsstils-

förändringar 

Existentiella 

frågor 

Familj 

och 

vänner 

Lika-

sinnade 

1. X X X X X X X  

2. X X X X X X  X 

3. X X X X X X   

4. X X X 
 

X X   

5. X X X X X X X X 

6. X X X 
 

X X   

7. 
 

X X X 
 

X X X 

8. X X 
 

X X X X X 

9. X X X X X X  X 

1: Bremer et al (2009), 2: Forslund et al. (2017), 3: Forslund et al. (2014), 4: Forslund et al. (20139, 5: Ketilsdottir et al. 

(2014), 6: Lau et al. (2010), 7: Palacios-Ceña et al. (2011), 8: Sawyer et al. (2016), 9: Uren & Galdas (2015). 

 

7.1.Första tiden 

Vid uppvaknandet efter hjärtstoppet upplevdes kaos och förvirring, där svaga eller inga 

minnen alls fanns kring händelsen. Avsaknad av kontroll och maktlöshet upplevdes över att 

inte veta vad som hänt, samtidigt fanns det ett logiskt tänkande för att försöka återta 

kontrollen över sitt liv. En insikt om att livet är kort och kan ta slut när som helst ledde till 

känslor av sårbarhet och osäkerhet. Det upplevdes besvärligt att vara i behov av hjälp för att 

klara av sysslor så som toalettbesök, vilket ledde till ett försämrat psykiskt mående (Bremer et 

al., 2009; Forslund, Zingmark, Jansson, Lundblad, Söderberg, 2014; Uren & Galdas, 2015). 

 

Hjärtstoppet och den första tiden efter beskrevs som svarta hål eller minnesluckor, där endast 

små fragment återstod av händelseförloppet. Överlevarna upplevde oro över att inte veta vad 

de gjort, sagt eller vad som hände under hjärtstoppet. Det fanns behov av att lyssna till andra 

personers berättelser om det som hände under hjärtstoppet och de första efterföljande 

veckorna, för att sammanslå det med sina egna minnen och därmed skapa rekonstruktioner av 

minnen (Bremer et al., 2009; Sawyer, Brown, Christensen, Newman, & Kurz, 2016; Forslund, 

Jansson, Lundblad & Söderberg, 2017; Ketilsdottir, Albertsdottir, Akadottir, Gunnarsdottir & 

Jonsdottir, 2014; Forslund et al., 2014; Lau et al., 2010). 
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Överlevarna beskrev att de insett att deras överlevnad var en tillfällighet tack vare att de inte 

var ensamma vid hjärtstoppet. För att gå vidare fanns behov av att få veta orsaken till 

händelsen och att få en fysiologisk förklaring. Det fanns tydliga orsaker till hjärtstoppet hos 

en del medan det hos andra var svårt att fastställa orsaken. För de som fått orsaken till 

hjärtstoppet förklarad underlättades återhämtningen. (Bremer et al., 2009; Forslund et al., 

2017; Forslund et al., 2014; Forslund, Lundblad, Jansson, Zingmark & Söderberg, 2013; 

Ketilsdottir et al., 2014).  

 

7.2.Vardagen och framtiden 

7.2.1. Kroppens funktioner 

Förändringar i fysiska och/eller kognitiva förmågorna kunde ses i samtliga nio studier 

(Bremer et al., 2009; Forslund et al., 2017; Forslund et al., 2014; Forslund et al. 2013; 

Ketilsdottir et al., 2014; Lau et al., 2010; Palacios-Ceña, Losa-Iglesias, Salvadores-Fuentes & 

Fernández-de-las-Peñas, 2011; Sawyer et al. 2016; Uren & Galdas, 2015). 

 

Hjärtstoppet ledde till att kroppsliga förmågor och funktioner inte var som tidigare. 

Kroppsliga problem såsom nedsatt rörlighet, mindre kraft och att inte kunna utföra fysiskt 

ansträngande aktivitet var några av begränsningarna som nämndes (Bremer et al., 2009; 

Forslund et al., 2017; Forslund et al., 2014; Ketilsdottir et al., 2014; Lau et al., 2010; Uren & 

Galdas, 2015). I studien av Bremer et al. (2009) ledde vetskapen om ett skadat hjärta till 

osäkerhet över hur mycket fysisk ansträngning kroppen klarade av. För de överlevare som 

hade en ICD inopererad begränsades möjligheten till pulshöjande fysisk aktivitet, då ICDn en 

hade en inprogrammerad nivå för maxpuls (ibid.). Revbensfrakturer orsakade av HLR 

påverkade det vardagliga livet och den fysiska förmågan på grund av (p.g.a.) smärta och 

obehag. Besvären avtog med tiden, i vissa fall kvarstod problemen längre än sex månader. 

(Forslund et al., 2017; Forslund et al., 2014).  

 

Osäkerhet upplevdes kring smärtan som fysisk aktivitet skulle kunna orsaka samt hur mycket 

fysisk aktivitet kroppen klarade av. Det fanns behov av att testa den fysiska förmågan genom 

att successivt öka intensiteten av den fysiska ansträngningen. När träningen kunde utföras 

utan obehag sågs det som ett bevis på bättre mående. Vid besked om att elektrokardiografi 

och blodprover såg bra ut vid uppföljning, upplevde överlevarna en ökad känsla av säkerhet 

över sin egen kropp (Bremer et al., 2009; Forslund et al., 2017; Lau et al., 2010).  

 

Olika kognitiva svårigheter upplevdes efter hjärtstoppet, så som minnesproblematik, minskad 

läsförmåga, svårigheter med ansiktsigenkänning och brist på energi. En uttalad hjärntrötthet 

ledde till behov av tydlig struktur och ordning. Minnesproblematiken kvarstod fortfarande 

flera år efter händelsen, det kunde t.ex. vara problematiskt att hålla tråden i långa samtal. En 

del av minnesluckorna runt hjärtstoppet fylldes med tiden i av egna minnen medan andra blev 

bestående minnesluckor (Forslund et al., 2017; Ketilsdottir et al., 2014; Lau et al., 2010; 

Sawyer et al. 2016). 

 

7.2.2. Livsstilsförändringar 

Hjärtstoppet upplevdes som en vändpunkt som ledde till ett nytt perspektiv på livet, 

överlevarna insåg livets skörhet och hur snabbt det kan ta slut. Reflektioner fanns över livet 

innan hjärtstoppet och om vad som ansågs viktigt att förändra. Efter hjärtstoppet fanns en 

större medvetenhet om sig själv, sin kropp och dess begränsningar vilket ledde till att 

hälsosammare levnadsvanor infördes (Bremer et al., 2009; Forslund et al., 2017; Forslund et 

al., 2014; Forslund et al. 2013; Ketilsdottir et al., 2014; Palacios-Ceña et al. 2011; Uren & 
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Galdas, 2015). I två av studierna poängterades vikten av att ändra kostvanorna och äta 

hälsosammare. Trots viljan om bättre kostvanor fanns det behov att emellanåt unna sig onyttig 

mat och snacks, såsom pizza och godis (Forslund et al. 2013; Lau et al., 2010).  

 

Fysisk aktivitet fick en större betydelse i överlevarnas liv, speciellt om inaktiv livsstil var en 

bidragande orsak till hjärtstoppet. Strävan efter att utföra fysisk aktivitet regelbundet fanns för 

att hålla sig fortsatt frisk. Tack vare fysisk aktivitet mådde överlevarna bättre, fick ökad 

energinivå och kände sig hälsosammare (Forslund et al., 2017; Forslund et al. 2013; Lau et 

al., 2010). 

 

Efter hjärtstoppet infördes omprioriteringar och positiva förändringar, t.ex. rökstopp eller 

sökte nytt arbete med minskad stressnivå. Det var viktigt att förstå att livet var här och nu, 

leva det mindre hektiskt, utföra sysslor i ett lugnare tempo samt be om hjälp vid behov. En 

annan förändring var att låta det egna livet ta större plats och ägna tid åt sina egna intressen 

(Forslund et al., 2017; Forslund et al. 2013; Ketilsdottir et al., 2014). 

 

7.2.3. Existentiella frågor 

Existentiella frågor om hjärtstoppet var vanliga t.ex.; Varför drabbades jag? Vad har jag gjort 

för fel? Frågorna var mer tydliga i början efter hjärtstoppet och ledde till att det blev en stor 

del av livet. Med tiden mattades de existentiella frågorna av och hjärtstoppet tog mindre plats. 

Med åren blev tankarna lättare att hantera, hjärtstoppet sågs som ett minskat hot och en 

underordnad händelse. Överlevarna tänkte på döden men de kände ingen rädsla och oro inför 

den (Bremer et al., 2009; Forslund et al., 2017; Sawyer et al. 2016; Uren & Galdas, 2015). I 

studien av Palacios-Ceña et al. (2011) beskrivs hjärtstoppet som en börda som följde 

överlevarna resten av livet. De kände behov av att lära sig leva med döden och förbereda för 

sin egen död.  

 

Det var viktigt att gå vidare efter hjärtstoppet samtidigt var det önskvärt att gå tillbaka till 

livet som de hade levt innan hjärtstoppet. Överlevarna kände sig som en annan person p.g.a. 

att de upplevde att de förlorat en del av sin identitet. Att ha överlevt hjärtstoppet beskrevs som 

en andra chans till livet och ledde till en ökad acceptans om att livet förändrats. Förändringen 

sågs inte som något nederlag utan som en möjlighet till ett annat liv. Varje dag togs tillvara 

och värderades annorlunda genom insikten om att livet inte är för evigt. Glädjeämnen i 

vardagen lyftes fram t.ex. genom att fira årsdagen av hjärtstoppet som en ”ny födelsedag”. 

Istället för att se tillbaka på det som varit lades fokus på det nya livet och vad det innebar, det 

gjorde att en del av osäkerheten försvann och ledde till ökat välbefinnande (Bremer et al., 

2009; Forslund et al., 2017; Forslund et al., 2014; Ketilsdottir et al., 2014; Palacios-Ceña et al. 

2011; Sawyer et al. 2016; Uren & Galdas, 2015).  

 

7.3.Känslomässiga utmaningar 

Oro och hjälplöshet upplevdes kring de förändrade fysiska och kognitiva förmågorna. Det 

ledde också till en osäkerhet om hur livet skulle bli. Oro och rädsla över att drabbas av 

ytterligare hjärtstopp fanns närvarande och påverkade vad överlevarna vågade ta sig för i 

livet. Överlevarna var rädda att vara ensamma och därför fanns behov av att utmana den 

rädslan. De utmanade rädslan t.ex. genom att vara ensam med stöd av mobiltelefon om något 

skulle hända, för att sedan vara ensam utan mobiltelefon och utan att någon visste var de 

befann sig. (Bremer et al., 2009; Forslund et al., 2017; Forslund et al., 2014; Forslund et al. 

2013; Ketilsdottir et al., 2014; Sawyer et al. 2016; Uren & Galdas, 2015). I studien av Bremer 

et al. (2009) beskrevs även hur de med en inopererad ICD var oroliga över och tvivlade på 

dess funktion.  
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Tacksamhet upplevdes gentemot dem som deltagit i återupplivningen och den efterföljande 

vården. Överlevarna kände tacksamhet till livet och den tacksamheten blev ännu starkare när 

de förstod att endast ett fåtal personer överlever hjärtstopp. De var också tacksamma till de 

personer som fanns närvarande när hjärtat stannade och genom det bidrog till att de överlevde 

(Bremer et al., 2009; Forslund et al., 2017; Forslund et al., 2014; Forslund et al., 2013; 

Ketilsdottir et al., 2014).  

 

Överlevarna upplevde att de hade närmre till sina känslor och lättare att uttrycka dem. 

Känslorna kunde växla snabbt och beskrevs som en blandning av att vara väldigt glad och 

tacksam över att ha överlevt varvat med perioder av djup nedstämdhet (Forslund et al., 2017; 

Forslund et al., 2013; Lau et al., 2010; Sawyer et al. 2016; Uren & Galdas, 2015). I studien av 

Forslund et al. (2013) poängterade överlevarna att glädje och skratt var viktigt samt att ha en 

positiv inställning till livet. Ketilsdottir et al. (2014) beskrev i sin studie hur överlevarna 

använde sarkasm och humor för att skydda sig mot de känslomässiga utmaningarna. 

 

Överlevarna anklagade sig själva för att inte ha lyssnat på signalerna om det annalkande 

hjärtstoppet. De kände skuld och skam över att ha misskött sin kropp och själ, i tron om att de 

på så sätt orsakat hjärtstoppet. Skuld och skam upplevdes även över obehaget och oron som 

personer i omgivningen fått utstå p.g.a. deras hjärtstopp (Bremer et al., 2009; Forslund et al., 

2014). 

 

I studierna av Ketilsdottir et al. (2014) och Uren och Galdas (2015) som bara undersökte män 

beskrevs hur de fysiska begränsningarna så som trötthet, svaghet och beroende av andra sågs 

som ett hot mot den manliga identiteten. 

 

7.4.Relationer 

7.4.1. Familj och vänner 

Familjen var den viktigaste delen i livet, där partnern blev den mest betydelsefulla personen. 

Sociala relationer ansågs viktiga samtidigt som umgängeskretsen i många fall smalnades av 

för att orka umgås med de allra närmaste. Det var viktigt att känna sig behövd, utöver 

familjen fick arbetet en viktig roll för att kunna gå vidare i livet (Bremer et al., 2009; Forslund 

et al., 2017; Forslund et al., 2013; Ketilsdottir et al., 2014; Palacios-Ceña et al. 2011; Sawyer 

et al. 2016; Uren & Galdas, 2015).  

 

Samtal med familjen om upplevelsen sågs som positivt samtidigt som det fanns stunder då 

överlevarna upplevde sig som en börda. De upplevde ibland att anhöriga inte verkade vilja 

prata om händelsen. Det ledde till att överlevarna inte alltid berättade om sina känslor för 

familjen. De funderade även på hur livet för deras familj hade blivit om de istället hade avlidit 

och om de anhöriga skulle haft ett bättre liv då (Bremer et al., 2009; Forslund et al., 2017; 

Forslund et al., 2014; Lau et al., 2010; Uren & Galdas, 2015). Överlevarna ansåg det viktigt 

att inte ha ouppklarade ekonomiska bekymmer eller familjeproblem om de skulle avlida 

(Palacios-Ceña et al. 2011; Sawyer, 2016).  

 

I studien av Palacios-Ceña at al. (2011) beskriver en man att hans egenvård tas omhand av 

partnern, då han ansåg sig själv vara i behov av att vara den styrande i familjen. I studien av 

Bremer et al. (2009) beskrev en man hur han under rehabilitering var egoistisk och fokuserade 

på sig själv för att komma tillbaka till livet vilket ledde till att han inte tänkte på sin familj. 

Palacios-Ceña et al. (2011) beskrev hur kvinnor med barn hade svårt att släppa det tidigare 

livet då det kändes som att det involverade att acceptera en separation från barnen.  
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För överlevarna var det viktigt att uppmana anhöriga till regelbundna hälsokontroller och få 

dem att införa sundare levnadsvanor (Forslund et al., 2017; Forslund et al., 2013).  

 

Överlevarna kände ett behov av att vara självständiga och att få bestämma över sitt eget liv 

p.g.a. att anhöriga och personer i omgivningen hade åsikter om hur de levde sitt liv (Forslund 

et al., 2017; Forslund et al., 2014; Sawyer et al. 2016).  

 

7.4.2. Likasinnade 

Överlevarna upplevde utanförskap gentemot personer i omgivningen p.g.a. upplevelsen som 

närstående inte kunde förstå. De hade behov av att prata med personer som upplevt liknande 

händelser och därför sökte de sig till grupper med likasinnade (Bremer et al., 2009; 

Ketilsdottir et al., 2014; Palacios-Ceña et al. 2011; Sawyer et al. 2016). 

 

7.5.Hälso- och sjukvården   

Överlevarna uttryckte behov av mer information och stöd från hälso-sjukvårdspersonalen, de 

fanns en önskan om att få strategier för att kunna hantera det som hänt. De önskade mer 

information om hur mycket fysisk aktivitet de kunde utföra efter hjärtstoppet. (Uren & 

Galdas, 2015; Forslund et al., 2017; Ketilsdottir et al., 2014; Palacios-Ceña et al., 2011). I 

studien av Forslund (2017) saknade överlevarna information om att bröstkompression kunde 

ge svårläkta, smärtsamma revbensfrakturer som kunde upplevas som fel på hjärtat. Palacios-

Ceña et al. (2011) beskrev hur kvinnor upplevde avsaknad av information om huruvida det 

var möjligt att bilda familj i framtiden. Den bristande informationen ledde till att kvinnorna 

inte vågade bli gravida, då de trodde att kroppen inte skulle klara en graviditet. I studien av 

Sawyer et al. (2016) beskrev överlevarna att de inte fått information, inte kom ihåg att de fått 

information eller bara fått information om att de skulle ta det lugnt efter hjärtstoppet.  

 

Hur uppföljning från hälso- och sjukvården såg ut varierade. I studien av Ketilsdottir et al. 

(2014) och Forslund et al. (2017) beskrev överlevarna att det var viktigt med uppföljning, 

kontroller och fortsatt stöd som en del i rehabiliteringen. Överlevarna i studien av Forslund et 

al. (2017) kände frustration över att uppföljningen drog ut på tiden och läkarbesöken ansågs 

otillfredsställande. I studien av Palacios-Ceña et al. (2011) var överlevarna besvikna över att 

uppföljning utfördes av ett annat hälso- och sjukvårdsteam än det team som medverkade i 

vården vid hjärtstoppet. Det ledde till att de kände sig som ett nummer för hälso- och 

sjukvårdspersonalen och att deras liv inte hade någon betydelse efter att de blivit utskrivna 

från sjukhuset. I studien av Uren och Galdas (2015) beskrev överlevarna att de var osäkra på 

vilket stöd som fanns att få efter utskrivningen. De beskrev att det var svårt att tala om känslor 

och funderade över om en psykologkontakt hade kunnat hjälpa dem med det. En annan 

frågeställning var om de hade hanterat återhämtningen annorlunda ifall de haft hjälp med 

rådgivning. En av överlevarna sökte självmant till ett rehabiliteringsprogram, han var väldigt 

nöjd och positiv till stödet (ibid.). 

 

Ketilsdottir et al. (2014) beskrev hur en överlevare ansåg att hen hade en skyldighet att 

fortsätta leva, då det var mycket hälso- och sjukvårdspersonal som deltagit i återupplivningen 

och som hade ansträngt sig för att hen skulle överleva. 

 

8. Resultatsammanfattning 

Litteraturstudien syftade till att beskriva personer upplevelser efter överlevt hjärtstopp. 

Huvudfynden var överlevarnas erfarenhet av: den första tiden efter hjärtstoppet som 

karaktäriserades av minnesluckor, förlust av kontroll och maktlöshet. Vardagen och 
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framtiden, genom beskrivande av kroppens förändrade funktioner och förmågor, kognitiva 

svårigheter samt vilja till förändrad livsstil. Känslomässiga utmaningar som beskrevs både 

som oro och osäkerhet men också som tacksamhet. Relationer och dess betydelse där familjen 

beskrevs som viktigast i återhämtningen samt att det fanns behov av att träffa personer med 

liknande erfarenheter. Slutligen beskrevs kontakten med hälso- och sjukvården, där 

uppföljningen var varierad och en del överlevare upplevde att den var bristfällig. 

 

9. Diskussion 

9.1.Metoddiskussion 

Litteraturstudien är en sammanställning av kvalitativa studier, vilket kan ses som en styrka, då 

forskning med kvalitativ metod ger en fördjupad kunskap om studiedeltagarens livsvärld 

(Forsberg & Wengström, 2016). En hög trovärdighet har erhållits tack vare de breda 

sökningarna som gjorts i  databaserna CINAHL och MEDLINE samt en manuell sökning som 

resulterade i en artikel som publicerats i PsycInfo efter databassökningarna. Databaserna som 

användes är relevanta utifrån sin områdesinriktning. Den manuella sökningen som gjordes var 

av vikt då ytterligare en artikel inkluderades. Ytterliga manuella sökningar hade kunnat 

resultera i fler relevanta artiklar. Kristenson (2014) beskriver att sökningen blir mer sensitiv 

om booleska sökoperatorer som OR och AND används, vilket har använts och ger styrka till 

sökningarna. Sökningar med ämnesord i databaserna gav inga resultat. När ämnesorden inte 

ger tillräckligt med resultat beskriver Kristensson (2014) att fritextord kan användas för att 

bredda sökningen. Genom att kombinera fritextord och ämnesord genererade sökningarna fler 

relevanta artiklar vilket är en fördel. En nackdel är att sökningen även resulterade i många 

artiklar som inte svarade på syftet. En svaghet i databassökningarna är att samma sökord inte 

använts i alla databaser, vilket kan ha gett sökningarna olika inriktningar. För att undvika det 

kunde samma ord använts i alla sökningar. Fler synonymer skulle kunna valts vilket ev. kunde 

resulterat i fler artiklar, t.ex. kan det finnas fler synonymer till ordet hjärtstopp som inte 

använts i databassökningarna.  

 

Urvalsförfarandet av artiklar har gjorts enligt beskrivning av Kristensson (2014), vilket ger en 

styrka till litteraturstudien. En studie som valdes ut var en pilotstudie som redovisar ett 

komprimerat resultat som även innehåller citat. Den inkluderades för att resultatet ansågs 

svara på syftet och att den styrkte de andra studiernas resultat. Det är viktigt att artiklar i 

litteraturstudier granskas kritiskt (Forsberg & Wengström, 2016). Att studierna granskats 

enligt en checklista, som mäter studiernas trovärdighet, stärker litteraturstudiens kvalité. 

Gradering av studierna har inte gjorts, om det istället hade gjorts hade litteraturstudien kunnat 

få högre trovärdighet utifrån att artiklarna kategoriserats med låg, medelgod och god kvalitét. 

 

Författarna läste studiernas resultat upprepade gånger och fann meningsbärande enheter, var 

för sig, för att sedan tillsammans sammanställa och kategorisera dem. Att integrerad analys 

gjorts enligt Kristensson (2014) beskrivning ökar tillförlitligheten i litteraturstudien. 

Studiernas resultat är grundligt analyserade för att litteraturstudiens resultat ska vara etiskt 

försvarbart. Då det engelska språket inte är författarnas förstaspråk finns risk för feltolkningar 

av texterna i studierna. För att minska riskerna för feltolkningar, har texterna översatts av 

författarna individuellt och därefter jämförts, för att säkerställa förståelsen av texten. Vid 

osäkerhet kring texternas innehåll har ytterligare översättningar gjorts gemensamt för att 

bringa klarhet i textens mening.  

 

9.2.Resultatdiskussion 

Resultatet av litteraturstudien visar att överlevarnas liv förändras på olika sätt efter 

hjärtstoppen. 
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Minnesluckor i samband med hjärtstoppet beskrevs som vanligt. Det är något som påverkar 

rehabiliteringen och blir en del av livet. För att hjälpa överlevarna att få en övergripande bild 

kan det vara bra att försöka sammanställa vad som hänt under tiden de inte minns. Akerman 

et. al (2010) beskriver ett exempel på hur patienter får hjälp att sammanställa minnen, då en 

del intensivvårdsavdelningar (IVA) i Sverige använder patientdagböcker som personal och 

anhöriga skriver i om vad som händer under vårdtiden på IVA. Dagböckerna beskrivs vara till 

hjälp för patienterna genom att de senare kan läsa om tiden på sjukhuset och ha dem som stöd 

för att fylla i minnesluckor (ibid.). Minnesproblem är något som kan finnas med under hela 

livet och har betydande påverkan på det vardagliga livet. Det bekräftas av Parnia, Spearpoint, 

& Fenwick (2007) där de beskriver att många som överlever hjärtstopp har minnesförsämring 

en lång tid framöver. 

 

Att drabbas av hjärtstopp påverkar livet och det fanns behov av att söka en ny mening med 

livet. Det bekräftas i studien av Klemenc-Ketis (2013) där det hos överlevarna beskrivs en 

önskan om ett bra liv efter hjärtstoppet. För att kunna gå vidare i livet är personens känsla av 

sammanhang (KASAM) viktig utifrån beskrivning från Antonovsky (2015). Det handlar om 

personens möjlighet att hantera situationer utifrån begriplighet av vad som har hänt, deras 

hanterbarhet som handlar om förmågan att påverka situationen samt meningsfullhet som är 

motivationsfaktorn som ses som den viktigaste faktorn i KASAM. Alla människor har olika 

starkt KASAM utifrån vilka erfarenheter och upplevelser de gått igenom tidigare (ibid.). Det 

betyder att människor har behov av olika hjälp och stöd från hälso- och sjukvården.  

 

Överlevarna beskriver en vilja att förändra sin livsstil. Vid livsstilsförändringar är det viktigt 

att patienten själv uttrycker vilja till förändring, då sjukvårdspersonal aldrig kan tvinga fram 

en förändring (Faskunger & Nylund, 2014). Det som kan ha stor betydelse för patientens 

livsstilsförändring är att hälso- och sjukvårdspersonal ger rådgivning och stöd till patienten 

under förändringsprocessen för att därmed leda till en större chans att förändringen blir 

bestående. Enligt Orems omvårdnadsteori är en av sjuksköterskans uppgifter att ge stöd och 

undervisning till patienten för att hen ska kunna utföra egenvård och uppnå hälsa (Renpenning 

& Taylor, 2003). En av de viktigaste livsstilsförändringarna som överlevarna införde var en 

ökad mängd fysisk aktivitet, där kan sjuksköterskan ha en viktig roll genom att hjälpa och 

motivera patienten till egenvård.  

 

Överlevarna upplevde att de mådde bra både fysiskt och psykiskt av att utföra fysisk aktivitet. 

Det bekräftas av Wilson, Ellison & Cable (2016) i studien som handlar om fysisk aktivitet och 

hälsofrämjande effekter mot hjärt-kärlsjukdomar. Ämnet är viktigt att belysa för att 

överlevarna ska få ökad förståelse för vikten av fysisk aktivitet och hur den kan leda till en 

förbättrad hälsa. 

 

Förändringar i de fysiska förmågorna beskrivs hos flera av överlevarna, där det framförallt 

handlar om fysiska begränsningar såsom nedsatt rörlighet och minskad förmåga i att utföra 

fysiskt ansträngande aktiviteter. Förändringar i fysiska förmågor styrks i studien av Green, 

Botha & Tiruvoipati (2015) där det beskrivs att de som överlevt hjärtstopp hade en signifikant 

försämring av den fysiska funktionen med minskad rörlighet till följd av hjärtstoppet. Det 

skulle kunna underlätta återhämtningsfasen om patienten erhåller information kring hur den 

fysiska förmågan kan komma att förändras. Det kan leda till kunskap om att kroppen ev. inte 

kommer att fungera som den tidigare gjort och på så sätt minska risken för psykiska problem. 

Depression och ångest är vanligt förekommande efter hjärtstopp och därför beskriver Svenska 

rådet för hjärt-lungräddning (2011) att det är av stor vikt att identifiera orsaker som kan leda 
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till psykiska besvär. Att depression bland överlevare förkommer styrks även genom studien av 

Raina, Rittenberger, Holm och Callaway (2015). Även vid psykiska problem kan patienter 

behöva stöd med sin egenvård. Utifrån Orems omvårdnadsteori, behöver sjuksköterskan 

identifiera vilken typ av stöd som patienten är i behov av samt delge patienten nödvändiga 

redskap för att tillgodose patientens egenvård (Renpenning & Taylor, 2003).  

 

I studien av Bremer et al. (2009) beskriver en av männen som överlevt hjärtstopp att han 

under återhämtningstiden fokuserade på sig själv och sina problem, därigenom fick familjen 

mindre uppmärksamhet. I en annan studie av Palacios-Ceña et al. (2011) såg en man sig som 

den viktiga personen som styrde familjen och ytterligare två män beskriver hur deras 

hjärtstopp påverkat manligheten på grund av att vara i behov av hjälp från andra. Till skillnad 

från några av kvinnorna i studien av Palacios-Ceña et al. (2011) som beskrev svårigheter att 

släppa det tidigare livet då det kändes som att det involverade att acceptera en separation från 

barnen. Det är intressant att det skulle kunna vara skillnad kring hur överlevarnas 

könstillhörighet påverkar hur de hanterar sådana här situationer. Männen väljer att fokusera på 

sig själva och försöker finna strategier för hur de ska må bättre. Kvinnorna verkar känna 

behov av att fokusera på familjen även när de själva är svårt sjuka. Utifrån statistik i Sverige 

där uttag av föräldrapenning beskrivs tog kvinnorna ut cirka (ca.) 75 % och männen tog ut ca. 

25 % (Statistiska centralbyrån, 2016a). En skillnad syns även vid uttag av tillfällig 

föräldrapenning, då kvinnorna tar ut ca. 60 % och männen tar ut ca. 40 % (Statistiska 

centralbyrån, 2016b). Det är intressant om detta kan vara en del i hur män och kvinnor tänker 

kring familjen när de drabbats av hjärtstopp. Handlar det om genus? Beror det på att många 

kvinnor är hemma mer med barnen och har vana att ansvara för dem? Handlar vissa av 

männens minskade fokus på barnen om att de är hemma mindre och är ovana med ansvaret? 

Intressant är att fundera kring vad som kan vara orsaken till skillnaderna mellan könen. Hälso- 

och sjukvårdspersonal bör sträva efter ett fördomsfritt bemötande av alla patienter, oavsett 

kön (Määttä & Öresland, 2014). Därför är det viktigt att inte påverkas av skillnader mellan 

könen. Även här kan det kanske vara så att männen respektive kvinnor behöver stöd i 

egenvård utifrån Orems omvårdnadsteori (Renpenning & Taylor 2003). För att männen ska 

kunna gå vidare och inte känna sig, som de själva beskriver det, mindre manliga. Kvinnorna 

kan behöva stöd i att försöka fokusera mer på sig själv och sin återhämtning. 

 

I studien av Palacios-Ceña (2011), utförd i Spanien, har flera överlevare en annan syn på livet 

än överlevarna i resterande studier. De kände bl.a. behov av att förbereda sig själv och sina 

anhöriga för döden medan överlevare i de andra studierna omvärderade livet och tog till vara 

på varje dag. Resterande studier är gjorda i Sverige, Island, USA och Canada. Alla länder som 

studierna är utförda i räknas som västerländska men något verkar skilja dem åt. Kan det bero 

på att Spanska sjukvården erbjuder en annan typ av stöd till de överlevande? Har spanjorerna 

ett annat sätt synsätt på livet som gör att det förändrade livet är mindre värt att leva? Det kan 

vara så att det kan kopplas samman med kulturella skillnader. Kultur kan beskrivas som något 

som påverkar hur människor lever sina liv utifrån t.ex. normer, övertygelser, tro och 

värderingar samt hur de ser på hur de ser på hälsa och sjukdom (Jirwe, Momeni & Emami, 

2014). Kulturella skillnader är bra att ha kunskap om och förståelse för, då det i dagens 

samhälle finns personer med många olika etniska och kulturella tillhörigheter som hälso- och 

sjukvården möter dagligen.  

 

En stor del av överlevarna upplevde bristande eller för lite information från hälso- och 

sjukvårdspersonalen. Vid en upplevelse av bristande information finns behov av egenvård 

som Orems omvårdnadsteori beskriver (Renpenning & Taylor 2003). Sjuksköterskan bör ha 

aktuella kunskaper för att kunna motivera patienten till att bedriva egenvård. Kan det vara så 
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att det ges bristfällig information till patienterna eller finns det andra orsaker? Informationen 

till patienterna kanske ges på ett felaktigt sätt, d.v.s. att patienterna inte förstår den 

informationen de får eller att de inte förstår att de har fått information. Det skulle också kunna 

vara så att hälso- och sjukvårdspersonalen tror att patienten erhållit information från någon 

annan personal och på så sätt har den uteblivit helt. Socialstyrelsen (u.å) har kartlagt 

riskområden inom hälso- och sjukvården och där ses informationsöverföring och 

kommunikation som en av riskfaktorerna. De beskriver att det kan handla om brister i 

informationen mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal samt om brister mellan olika 

aktörer i vården (ibid.). För att undvika missar i informationen är det viktigt att sjukvården 

upprättar tydliga strategier för hur informationen ges samt vad informationen ska innehålla. 

Enligt 7 §, kap 3, i svensk författningssamling (SFS) 2014:821 har hälso- och 

sjukvårdspersonalen skyldighet att informera patienter på ett sådant sätt att mottagaren förstår 

innehållet av information som ges. Det skulle kunna vara så att det behövs mer utbildning i 

patientundervisning då det verkar finnas brister i kommunikationen mellan patienten och 

hälso- och sjukvårdspersonalen. 

 

De studier som redovisar överlevarnas erfarenheter av uppföljningen efter utskrivning från 

sjukhuset visar samtliga på bristfällig uppföljning. I en studie av Eldh, Ehnfors och Ekman 

(2006) bekräftas att patienter upplever en icke jämställd relation till hälso- och 

sjukvårdspersonal, de upplever att de inte erhåller tydlig information samt att hälso- och 

sjukvårdspersonal uppvisar bristfällig respekt kring deras situation. Patienternas upplevelser 

skulle kunna tyda på att hälso- och sjukvården arbetar på ett felaktigt sätt när det gäller 

undervisning, information och delaktighet. Enligt 1 §, kap 3, i SFS 2014:821 har patienten 

bl.a. rätt till att få reda på förväntad tidpunkt när vård ska ges samt hur behandlingsförloppet 

och eftervården kan förväntas se ut. Litteraturstudiens resultat visar på att det i många fall 

finns brister i hälso- och sjukvårdens uppföljning av patienter. Överlevarnas erfarenheter 

bekräftas i studien gjord av Israelsson et al. (2016) i Sverige där endast 46 % av sjukhusen i 

studien har lokala riktlinjer för behandling efter hjärtstopp varav 39 % av dem rapporterar att 

riktlinjerna inte alltid används. Bristerna kan påverka hur överlevarna upplever sin vård och 

kan därför skapa osäkerhet och rädsla. Samuelson och Corrigans (2009) beskriver att 

sjuksköterskeledda eftervårdsprogram var uppskattade av patienter som varit inlagda på IVA, 

det är viktigt att sjukvården inte missar att följa upp personer som blivit vårdade för svåra 

sjukdomstillstånd. Bristerna inom hälso- och sjukvården kan leda till att patienterna upplever 

att de fått för dålig information, vilket i sig kan leda till att egenvårdsbrist uppstår. 

Renpenning & Taylor (2003) beskriver att det är bra om sjuksköterskan arbetar enligt Orems 

omvårdnadsteori med omvårdnadssystem för att genom det erbjuda patienterna hjälp och stöd 

för att de ska kunna bedriva egenvård. 

 

10. Slutsatser 

Sammanfattningsvis visar litteraturstudien att överlevarna påverkas på olika sätt av händelsen. 

Förändringar av både fysisk och kognitiv kapacitet beskrivs, så som nedsatt rörlighet och 

minnessvårigheter. Överlevarna beskrev känslomässiga utmaningar med både glädje och 

nedstämdhet. Relationen med närstående och familj ansågs viktig och kommunikationen 

mellan överlevarna och hälso- och sjukvårdspersonalen visade sig vara bristande. 

 

11. Klinisk nytta 

I litteraturstudiens resultat framkommer flera viktiga punkter som är till nytta för 

sjuksköterskeprofessionen. Sjuksköterskan bör använda sig av överlevarnas erfarenheter om 

tiden på sjukhuset men också efter utskrivningen genom att t.ex. förklara vad det finns för typ 

av stöd att få och även erbjuda samtalsgrupper med likasinnade. Vid vård efter hjärtstopp är 
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det även viktigt att ha kunskap om svårigheter som kan uppstå, t.ex. minnesproblem, för att 

kunna informera och förbereda patienter om att det kan komma att bli ett långvarigt problem. 

Förbättrad information skulle kunna leda till en ökad trygghet och säkerhet hos patienten och 

på så sätt minska antalet vårdtillfällen, vilket i sig är kostnadseffektivt för samhället. 

 

12. Förslag på vidare forskning 

Det råder vissa brister i kommunikationen mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal. 

För att kunna jämföra hälso- och sjukvårdspersonalens erfarenheter efter hjärtstopp med 

överlevarnas, skulle det vara intressant att undersöka hälso- och sjukvårdspersonalens 

erfarenheter av att ge information till patienter som överlevt hjärtstopp. Är det så att det 

handlar om okunskap kring hjärtstopp alternativt svårigheter i kommunikationen där 

informationen inte kommer till sin rätt? Ett förslag på vidare forskning är att se om 

strukturerad information har någon effekt på erfarenheter, utifrån både hälso- och 

sjukvårdspersonalens och patienten synvinkel.   
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Att beskriva 

patienters 

upplevelser 

efter att ha 

överlevt 

hjärtstopp 

Kvalitativ metod. 

 

Population:  

Kvinnor och män som överlevt hjärtstopp 

utanför sjukhuset, med hjärt-etiologi som 

behandlats och vårdats av 

akutsjukvården. Hjärtstoppet har skett 

minst 6 månader innan intervjun. 

 

Urvalsförfarande:  

Personer som blivit vårdade under och 

efter hjärtstopp på sjukhus i södra 

Sverige. 

 

Urval:  

Strategiskt urval. 

 

Beskrivning slutlig studiegrupp:  

Åtta män och en kvinna, ålder 44-70 år, 

haft hjärtstopp för 6 månader – 15 år 

sedan. Samtliga lever hemma, 

pensionärer eller sjukpensionärer. 

 

Datainsamlingsmetod (ev. instrument): 
Ostrukturerad intervju. 

 

Analysmetod: 

Fenomenologisk metod.  

Styrkor: 

Forskaren var öppen, 

känslig och flexibel. 

Stor spridning på var 

deltagarna bodde, både 

mindre och större 

städer. 

Tydligt beskrivet urval  

Intervjuer i deltagarnas 

hem. 

Även icke-verbal 

kommunikation 

dokumenteras. 

Tydligt beskriven 

dataanalys. 

 

Svagheter: 

Övervägande andel 

män i studien. 

Stort spann i tid sedan 

hjärtstoppet. 

Resultat är kodat i sju 

beståndsdelar: 

 

Plötslig svårdefinierad fara. 

 

Uppvaknande i förvirring/kaos. 

 

Minnesförlust och förlust av 

sammanhang. 

 

Sökandet efter sammanhang. 

 

Stressande men glädjande 

förståelse. 

 

Existentiell osäkerhet grundad i 

känslor av sårbarhet. 

 

Välbefinnande genom 

sammanhäng och mening med 

livet. 



2 
 

Artikelmatris 2 

Artikelns titel Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Forslund, A., 

Jansson, J., 

Lundblad, D., & 

Söderberg, S. 

(2017). A second 

chance at life: 

People's lived 

experiences of 

surviving out‐of‐

hospital cardiac 

arrest. Scandinavian 

Journal Of Caring 

Sciences, 

doi:10.1111/scs.124

09 

 

 

Sverige 

Syftet var att 

belysa 

betydelsen av 

människors 

levda 

erfarenheter 

och 

förändringar i 

dagliga livet 

under det 

första året efter 

att överlevt 

hjärtstopp 

Kvalitativ metod  

 

Population:  

Ålder 25–74 år, bor i norra Sverige, 

upplevt en hjärthändelse med hjärtinfarkt. 

Utan kognitiva försämringar. 

Svensktalande. 

 

Urvalsförfarande: 

Personer från registret; Multinational 

MONItoring of trends and determinants 

in CArdiovascular disease (MONICA) 

 

Urval: 

Strukturerat urval. 

 

Beskrivning slutlig studiegrupp: 

Nio män & två kvinnor, medelålder 63 år. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Semi-strukturerade intervjuer. 

 

Analysmetod:  

Hermeneutisk-fenomenologisk metod. 

Styrkor: 

Tydligt beskrivet urval. 

Deltagarna själv fick 

välja plats för 

intervjuerna.  

Tydlig dataanalys. 

 

Svagheter: 

Bara en som gjorde 

intervjuerna. 

Ojämnt könsfördelad 

studiegrupp. Män 

överrepresenterade. 

 

 

Resultat uppdelat i två delar: 

Intervjuer gjorda 6 respektive 12 

månader efter hjärtstoppet 

 

6 månader: 

Vid intervjuerna efter 6 månader 

sammanfattades resultatet i 

huvudrubriken: strävan efter att 

återgå till sitt vanliga jag och 

underrubrikerna; testa kroppen, 

fullfölja det vanliga livet; 

tacksamhet för hjälpen att 

överleva. 

 

12 månader: 

Vid intervjuerna efter 12 

månader sammanfattades 

resultatet i huvudrubriken: En 

andra chans till livet och 

underrubrikerna: att återfå en 

känsla av trygghet av sin egen 

kropp; lära känna sitt nya jag; 

upprätthålla en mening och en 

framtid. 

  



3 
 

Artikelmatris 3 

Artikels titel Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Forslund, A-S., 

Zingmark, K., 

Jansson, J-H., 

Lundblad, D., & 

Söderberg, S. 

(2014). Meanings 

of People’s Lived 

Experience of 

Surviving an Out-

of-Hospital Cardiac 

Arrest, 1 Month 

After the Event. 

Journal of 

Cardiovascular 

Nursing, 29 (5), 

464-471. Doi 

10.1097/JCN.0b01

3e3182a08aed 

 

Sverige 

Syftet med 

studien var att 

kartlägga 

personers 

upplevda 

erfarenheter av 

att överleva ett 

hjärtstopp 

utanför sjukhus 

med bekräftad 

bakomliggande 

hjärtinfarkt, 1 

månad efter 

händelsen. 

Kvalitativ metod  

 

Population:  

Ålder 25–74 år, bor i norra Sverige, 

upplevt en hjärthändelse med hjärtinfarkt. 

Inga kognitiva försämringar och 

svensktalande 

 

Urvalsförfarande: 

Personer från registret; Multinational 

MONItoring of trends and determinants 

in CArdiovascular disease (MONICA) 

 

Urval:  

Strukturerat urval 

 

Slutgiltig studiegrupp:  

Nio män & två kvinnor, medelålder 63 år 

 

Datainsamlingsmetod:  

Semi-strukturerade intervjuer 

 

Analysmetod: 

Hermeneutisk-fenomenologisk metod 

Styrkor: 

Första kontakt tas av en 

för deltagarna känd 

sjuksköterska. 

Deltagarna fick 

bestämma själva var 

intervjun skulle hållas.  

Tydlig dataanalys. 

Alla författare 

involverade i 

dataanalysen 

 

Svagheter: 

Använt register med 

åldersbegränsning, 

deltagare mellan 25-74 

år 

Övervägande andel 

män. 

Endast en författare 

gjort intervjuerna. 

Stort spann på 

intervjuernas längd.  

 

Resultatet indelat i två teman 

och fem sub-teman: 

 

Återvändande till livet, med sub-

teman: uppvaknande och 

avsaknad av vad som hänt; insikt 

att det inte var dags att dö. 

 

Omvärdering av livet med sub-

teman: funderingar om varför 

och sökandet efter förklaringar; 

svårigheter i relationer; 

funderingar om livet någonsin 

kommer bli detsamma igen. 

 
  



4 
 

Artikelmatris 4 

Artikelns titel Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Forslund, A., 

Lundblad, D., 

Jansson, J., 

Zingmark, K., & 

Söderberg, S. 

(2013). Risk 

factors among 

people surviving 

out-of-hospital 

cardiac arrest and 

their thoughts 

about what lifestyle 

means to them: a 

mixed methods 

study. BMC 

Cardiovascular 

Disorders, 1362. 

doi:10.1186/1471-

2261-13-62 

 

Sverige 

Att med mixad 

design studera 

tidigare 

presenterade 

riskfaktorer hos 

personer före 

deras hjärtstopp, 

kopplat till 

hjärtinfarkt, som 

skedde utan för 

sjukhuset och 

livsstilens 

betydelse efter 

överlevanden. 

Kvalitativ metod. 

 

Population:  

Alla personer som bor i Norrbotten och 

Västerbotten, upplevt hjärtstopp, kopplat 

till hjärtinfarkt, som skedde utan för 

sjukhuset, levande 28 dagar efter 

symtomens start, registrerade i MONICA 

mellan 1989-2007 och att de levde den 25 

jan 2011. 

 

Urvalsförfarande:  

Personer från MONICA-registret som 

valt att delta i studien. 

 

Urval:  

Strategiskt urval. 

 

Slutgiltig studiegrupp:  

Tio män & tre kvinnor, medelålder 57,5 

år. 

 

Datainsamlingsmetod:  

Semi-strukturerade intervjuer. 

 

Analysmetod:  

Fenomenologisk metod.  

Styrkor: 

Författaren och 

deltagare bestämde 

tillsammans tid och 

plats för intervjun. 

Intervjuerna skedde i 

deltagarnas hem.  

Tydlig dataanalys  

Alla fem författare har 

kommit överens om 

vilket resultat som 

presenterades.  

 

Svagheter: 

Använt register med 

åldersbegränsning, 

deltagare mellan 25-74 

år. 

Deltagarna kontaktade 

via brev, vissa svarade 

inte på brevet.  

Stort spann på tid sedan 

hjärtstoppet.  

 

Författarna fann tre kategorier 

och sju sub-kategorier: 

 

Betydelse av livsstil och sub-

kategorierna; uppleva glädje och 

styrka i betydelsefulla relationer; 

må bra och göra det man själv 

vill. 

 

Ändring av livsstilen till den nya 

livssituationen med sub-

kategorierna; försöka hitta 

anledningar till varför det hände 

och göra livsstilsförändringar; 

göra egen bedömning av ett 

riskbeteende. 

 

Förändrad syn på livet med sub-

kategorierna: tacksamhet för en 

andra chans; funnit motivation 

för livsstilsförändringar och 

önskan att även familjen ska 

göra samma 

livsstilsförändringar; utmana 

sina rädslor och anta en positiv 

ställning till livet. 

  



5 
 

Artikelmatris 5 

Artikelns titel Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Ketilsdottir, A., 

Albertsdottir, H. R., 

Akadottir, S. H., 

Gunnarsdottir, T. J., 

& Jonsdottir, H. 

(2014). The 

experience of sudden 

cardiac arrest: 

Becoming 

reawakened to life. 

European Journal 

Of Cardiovascular 

Nursing, 13(5), 429-

435. 

doi:10.1177/147451

5113504864 

 

Island 

Att beskriva 

överlevares 

upplevelser 

efter hjärtstopp 

och 

återupplivning 

för att ge en 

ökad kunskap 

om 

upplevelsen, 

när det gäller 

behov och oro 

hos 

överlevarna 

Kvalitativ metod. 

 

Population:  

Personer som överlevt hjärtstopp och som 

varit patienter på en poliklinisk 

omvårdande hjärtklinik (OCNC). 

 

Urvalsförfarande:  

Personer som vårdats på OCNC. 

 

Urval:  

Strategiskt urval. 

 

Beskrivning slutlig studiegrupp: 

Sju män, ålder 50-54 år. 

9-24 månader sedan hjärtstopp. 

 

Datainsamlingsmetod (ev. instrument): 
Två semistrukturerade intervjuer per 

studiedeltagare. 

 

Analysmetod:  

Fenomenologisk metod. 

Styrkor: 

Tydliga inklusion-

/exklusionskriterier. 

Deltagarna fick 

information om studien 

av en för dem känd 

sjuksköterska. 

Dubbla intervjuer för 

djupare förståelse. 

Tydlig dataanalys. 

Flera författare som 

analyserat och 

ifrågasatt resultatet.  

 

Svagheter: 

Få studiedeltagare, 

heterogent urval vad 

gäller ålder och kön. 

En huvudintervjuare 

men olika 

medintervjuare.  

Resultatet uppdelat i fem teman: 

 

Känslor av osäkerhet och i behov 

av stöd. 

 

En strävan efter att återgå till det 

tidigare livet. 

 

Känslomässiga utmaningar. 

 

Reaktioner på symtom. 

 

Nytt perspektiv på livet. 
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Artikelmatris 6 

Artikelns titel Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Lau, B., Kirkpatrick, 

J. N., Merchant, R. 

M., Perman, S. M., 

Abella, B. S., 

Gaieski, D. F., & ... 

Reitsma, A. M. 

(2010). Experiences 

of sudden cardiac 

arrest survivors 

regarding 

prognostication and 

advance care 

planning. 

Resuscitation, 81(8), 

982–986. 

doi:10.1016/j.resusci

tation.2010.03.031 

 

USA 

Syftet med 

denna uppsats 

är att belysa 

hjärtstopps-

överlevares 

upplevelser 

och undersöka 

attityder om 

rehabiliterande 

vårdplanering 

efter plötsligt 

hjärtstopp. 

Kvalitativ metod. 

 

Population:  

Personer som överlevt hjärtstopp, äldre än 18 

år, Kunskap i engelska språket. Vilja att 

berätta om hjärtstoppet. Förmåga att 

kommunicera verbalt och att ge informerat 

samtycke. 

 

Urvalsförfarande:  

Deltagarna rekryterades från en ideell 

riksorganisation för hjärtstoppsöverlevare, de 

deltog i ett projekt på en konferens och utifrån 

det projektet fick de förfrågan om att delta. 

 

Urval:  

Strategiskt urval. 

 

Beskrivning slutlig studiegrupp: 

Sju män och två kvinnor, alla var gifta/levde 

med partners och hade barn. Medelåldern var 

66,3år (30–79). 

 

Datainsamling: 

Semi-strukturerad telefonintervju. 

 

Analysmetod:  

Fenomenologisk metod. 

Styrkor: 

Intervjuaren antecknar 

deltagarnas uttryck av  

känslor under intervjun. 

Deltagarna har anmält sig 

själva till studien.  

Tydlig population. 

 

Svagheter: 

Kortfattad dataanalys 

Mest äldre, vita, 

välutbildade 

studiedeltagare. 

Övervägande andel män i 

studien. 

Endast deltagare som 

kunde kommunicera 

verbalt inkluderades i 

studien. 

 

 

Resultatet är uppdelat i 

två teman med tre 

underteman: 

 

Direkta fasen efter 

hjärtstoppet: patienter 

och anhörigas 

uppfattning om 

vårdpersonalens prognos 

efter hjärtstoppet; 

definitioner av döden. 

 

Vårdplanering för att nå 

framsteg; uppfattningar 

om hälsa och 

organdonation. 
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Artikelmatris 7 

Artikelns titel Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Palacios-Ceña, D., 

Losa-Iglesias, M. E., 

Salvadores-Fuentes, 

P., & Fernández-de-

las-Peñas, C. (2011). 

Sudden cardiac 

death: the 

perspectives of 

Spanish survivors. 

Nursing & Health 

Sciences, 13(2), 149-

155. 

doi:10.1111/j.1442-

2018.2011.00593.x 

 

Spanien 

Att undersöka 

livserfarenheter 

hos Spanska 

överlevare efter 

lyckad 

återupplivning 

vid hjärtstopp i 

syfte att 

förbättra 

förvaltningen av 

dessa patienter 

Kvalitativ metod. 

 

Population:  

Spanska patienter över 18 år som 

överlevt hjärtstopp, återhämtat sig utan 

kognitiva förändringar eller 

neurologiska svårigheter, kapabla till att 

kommunicera verbalt eller på annat sätt 

 

Urvalsförfarande:  

Deltagare värvade från Cardiology 

Service of Fuenlabrada University 

Hospital och Heart Patients Association 

 

Urval: 

Strategiskt urval och snöbollsteknik 

 

Beskrivning slutlig studiegrupp: 

Nio studiedeltagare, fyra kvinnor, fem 

män. Tre av dessa lever som singlar och 

sex är gifta. 

 

Datainsamlingsmetod (ev. instrument): 
Ostrukturerad intervju. 

 

Analysmetod:  

Fenomenologisk metod. 

Styrkor: 

Alla deltagare som på 

ett eller annat sätt 

kunde förmedla sig fick 

erbjudande om att delta 

i studien.  

Tydlig dataanalys 

Även insamlade data 

från deltagarnas 

personliga texter.  

Intervjuaren gjorde 

anteckningar under 

intervjuns gång. 

 

 

Svagheter: 

Intervjuerna gjorda av 

olika personer. 

De med kognitiva eller 

neurologiska 

nedsättningar 

exkluderades.  

Resultatet är sammanställt i fyra 

teman: 

 

Möta sin rädsla 

 

Att känna döden nära och 

personlig. 

 

Sökandet efter mening. 

 

Ensamhet och utanförskap 
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Artikelmatris 8 

Artikelns titel Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Sawyer, K. N., 

Brown, F., 

Christensen, R., 

Damino, C., 

Newman, M. M., & 

Kurz, M. C. (2016). 

Surviving Sudden 

Cardiac Arrest: A 

Pilot Qualitative 

Survey Study of 

Survivors. 

Therapeutic 

Hypothermia And 

Temperature 

Management, 6(2), 

76–84. 

doi:10.1089/ther.201

5.0031 

 

World Wide Webb 

(USA) 

Att beskriva 

teman som är 

viktiga och 

unika för 

hjärtstoppsöver

levare och dess 

anhöriga. 

Kvalitativ metod 

 

Population: 

Medlemmar, överlevare i 

sudden cardiac arrest 

foundations (SCAF). 

Tillgång till internet. 

 

Urvalsförfarande: 

Personer registrerade i 

SCAF. 

 

Urval: 

Strategiskt urval. 

 

Beskrivning slutlig 

studiegrupp: 

157 överlevare, mellan 18-

81+ år. 

 

Datainsamling: 

Semi-strukturerade 

intervjuer. 

 

Analysmetod: 

Fenomenologisk metod 

Styrkor: 

Deltagare från hela 

världen. 

Deltagare med 

funktionell 

kapacitet till att 

klara av att svara 

på frågorna, själv 

eller med assistent. 

 

Svagheter: 

Internettillgång 

krävdes. 

Låg svarsrespons. 

Pilotstudie.  

Författarna delat 

upp data och 

analyserat var för 

sig för att sedan 

sammanställa 

gemensamt. 

Resultatet delades in i fyra globala teman och elva 

huvudteman. 

 

Betydelsen av andra med huvudteman: önskan att få 

dela erfarenheten; reflektioner om det första 

omhändertagandet. 

 

”Vi är i det här tillsammans” med huvudteman: 

identifiering som subkultur, annorlunda jämfört 

med de som haft en hjärtattack; den unika 

erfarenheten kan leda till separering från andra. 

 

För många känslor med huvudteman; mentala 

problem mest framträdande; oro/hjälplöshet; 

depression/förlust av identitet; existentiella 

funderingar. 

 

Försöka hitta det nya normala med huvudtemana; 

oro över ekonomin; avsaknad av förberedelse av 

kognitiva/känslomässiga förändringar; förändrade 

relationer. 
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Artikelmatris 9 

Artikelns titel Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Uren, A., & Galdas, 

P. (2015). The 

experiences of male 

sudden cardiac arrest 

survivors and their 

partners: a gender 

analysis. Journal Of 

Advanced Nursing, 

71(2), 349-358. 

doi:10.1111/jan.124

99 

 

Canada 

Att undersöka 

hur 

maskuliniteten 

formar mäns 

och deras 

partners 

erfarenheter 

efter överlevt 

hjärtstopp 

utanför sjukhus 

Kvalitativ metod.  

 

Population: 

Män, äldre än 19 år, pratar flytande engelska, 

överlevt ett hjärtstopp de senaste 24 månaderna. 

 

Urvalsförfarande: 

Deltagare rekryterade år 2010 från en 

öppenvårdsklinik för hjärtpatienter på en 

vårdcentral i British Colombia, där de 

intresserade deltagarna ombads skicka mejl till 

studiekoordinatorn. 

 

Urval: 

Strategiskt urval. 

 

Slutlig studiegrupp: 

Sju män. Ålder 29-81 år. Heterosexuella par som 

varit gifta under lång tid varav en man som var 

frånskild och intervjuas ensam. Fyra av männen 

pensionerade, tre av dem arbetade fortfarande. 

 

Datainsamlingsmetod (ev. instrument): 
Semistrukturerad intervju. 

 

Analysmetod:  

Hermeneutisk metod. 

Styrkor: 

Tydligt urval. 

Tydlig dataanalys. 

 

 

Svagheter: 

Enbart män som 

deltagare 

Deltagarna 

kontaktades på 

olika sätt, antingen 

via telefon eller via 

mail.  

Endast en 

intervjuare. 

 

Resultatet är uppdelat i tre 

huvudteman med nio 

underteman: 

 

Stöd och självtillit: 

körförbud som påverkar 

självständigheten; beroende 

av sin partner för vård/stöd; 

att ta hjälp av sjukvården. 

 

Hantera sårbarhet: ångest och 

osäkerhet; symtom på 

depression; känslomässigt 

stöd och öppenhet. 

 

Inte längre en ”He-man”: 

begränsningar i insikt; 

positiv, social attityd; respons 

på coping-strategier.  

 


