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Sammanfattning  
Bakgrund: Hjärtstillestånd är en av de tio vanligaste dödsorsakerna i världen och andelen 
överlevande har ökat under senaste decenniet. Ökad överlevnadsfrekvens förknippas med 
effektivare vårdförlopp och tidiga räddningsinsatser med hjärt- och lungräddning samt 
defibrillering. En nära döden upplevelse är en individuell upplevelse och påverkar individer 
på olika sätt. Adekvata omvårdnadsåtgärder skapar förutsättningar för optimal återhämtning 
och välmående.  
Syfte: Syftet med studien var att beskriva människors erfarenheter efter att ha överlevt ett 
hjärtstillestånd.  
Metod: Litteraturstudie med systematisk sökning grundad på vetenskapliga artiklar hämtade 
från databaserna Cinahl, Medline och PsycINFO. Integrerad analysmetod användes för 
sammanställning av resultat.  
Resultat: Resultatet grundas på nio vetenskapliga artiklar och presenteras i tre kategorier med 
sex tillhörande underkategorier. Kategorin nära döden upplevelse med underkategorierna 
existentiella tankar och sökande efter svar samt förändrad livssyn. Kategorin det nya jaget 
med tillhörande underkategorierna nedsatt kognition och psykisk ohälsa samt fysiska 
begränsningar. Kategorin strävan efter att återgå till ett normalt liv med underkategorierna 
att erfara en förändrad vardag samt behov av stöd och bekräftelse.  
Slutsats: Hjärtstillestånd är en livsförändrande och traumatisk händelse vilket medför 
påfrestningar, begränsningar, förändrade levnadsförhållanden, värderingar och behov. Brister 
i sjukvården hade negativ inverkan på överlevandes framtid och tillfrisknande.  
Nyckelord: Erfarenhet, hjärtstillestånd, överlevare och överlevt.  
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1. Bakgrund  

1.1 Prevalens och incidens  
Hjärtstillestånd är en av de tio vanligaste dödsorsakerna i världen (World Health Organisation 
[WHO], 2018). I Sverige drabbades år 2017 10 000 personer av hjärtstillestånd varav 600 
överlevde. Statistik påvisade att andelen överlevande fördubblats under det senaste decenniet 
(Hjärt-lungfonden, 2017). Hjärt- och lungräddning (HLR) påbörjad av allmänheten har ökat 
genom åren och statistik påvisade stora skillnader från 60 procent år 1991 till 86,2 procent år 
2017. HLR-utbildning för allmänheten är ett sannolikt skäl till den procentuella ökningen 
(Herlitz & Rawshani, 2018).  
 
1.1.1 Hjärtstillestånd utanför sjukhuset i Sverige  
År 2017 drabbades 5785 personer av hjärtstillestånd utanför sjukhus varav 65,4 procent var 
män. Andelen personer som överlever ett hjärtstillestånd utanför sjukhuset efter 30 dagar hade 
ökat från 4,4 procent år 2000 till 11,4 procent år 2017. Större andel män än kvinnor överlever 
och äldre personer över 65 år hade en lägre överlevnadsstatistik. God eller hygglig cerebral 
funktion återfanns hos merparten av personerna som drabbats av ett hjärtstillestånd utanför 
sjukhuset. År 2017 beräknades 62 procent av alla hjärtstopp vara orsakade av hjärtsjukdom 
(Herlitz & Rawshani, 2018).  
 
1.1.2 Hjärtstillestånd på sjukhuset i Sverige  
År 2017 drabbades 2458 personer av hjärtstillestånd på sjukhus varav 61,6 procent var män. 
God eller hygglig cerebral funktion återfanns hos merparten av personerna där 
hjärtstilleståndet inträffat på sjukhuset. Andelen personer som överlevde ett hjärtstillestånd 
inom sjukhuset efter 30 dagar ökade från 32,5 procent år 2005 till 32,8 procent år 2017 och 
majoriteten överlevande var män (Herlitz & Rawshani, 2018).  
 
1.2 Etiologi  
Vid hjärtstillestånd övergår hjärtat till en onormal rytm vilket resulterar i att pumpförmågan 
upphör och orsaker syrebrist i kroppens alla organ. Syrebristen i hjärnan leder till upphörd 
andning, medvetslöshet och hjärnskador uppstår redan inom ett fåtal minuter. Majoriteten av 
hjärtstillestånd inträffar utan förvarning (Hjärt-lungfonden, 2017). Hjärtstillestånd orsakas av 
kardiologiska och icke-kardiologiska faktorer. Icke- kardiologiska orsaker innefattar bland 
annat hypoxi, hypovolemi och lungembolier (Bergum, Haugen, Nordseth, Mjølstad & 
Skogvoll, 2015). Kardiologiska orsaker till hjärtstillestånd innefattar bland annat hjärtfel, 
arytmier, myokardie ischemi och hjärttamponad. Hjärtinfarkt är dominerande faktorn för 
utveckling av hjärtstillestånd (Bergum, Nordseth, Mjølstad, Skogvoll & Haugen, 2014). Vid 
hjärtstillestånd uppstår rytmrubbningar och hjärtat övergår i arytmier. Ventrikelflimmer, 
ventrikeltakykardi, asystoli och pulslös elektrisk aktivitet (PEA) är arytmier som kan uppstå i 
samband med hjärtstillestånd (Bergum et al., 2015). Kärlkrampslikande symtom med tryck 
över bröstet, utstrålade bröstsmärta, dyspné, yrsel och illamående är allmänt upplevda 
förkänningar i samband med hjärtstillestånd (Müller, Agrawal & Arntz, 2016). 
 
1.3 Behandling  
Vårdkedjan vid hjärtstillestånd innefattar fyra viktiga områden. Tidigt larm, tidigt påbörjad 
HLR, tidig defibrillering och optimal eftervård. Idag har vårdkedjan effektiviserats och fler 
överlever ett hjärtstillestånd (Herlitz & Rawshani, 2018). För varje minut som går vid inträffat 
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hjärtstillestånd till påbörjad HLR minskar överlevnadsfrekvensen med 10 procent. Tidigt 
larmsamtal och påbörjad HLR är livsavgörande för personen (Hjärt-lungfonden, 2017).  
Sjuksköterskan har en central roll vid omhändertagandet av patienten i samband med 
hjärtstillestånd. I ansvarsområdet inkluderas identifiering av varningssignaler genom kontroll 
av vitala parametrar för att förhindra att hjärtstillestånd uppstår. Vid hjärtstillestånd ansvarar 
sjuksköterskan eller övrig vårdpersonal över att påbörja räddningsinsatserna med HLR, 
defibrillering och utföra god eftervård vilket främjar livskvaliteten (HLR-rådet, 2017).  
 
1.3.1 Hjärt- och lungräddning 
Vid HLR utförs 30 bröstkompression och två inblåsningar. Korrekt utförda kompressioner 
och minimal mängd avbrott främjar överlevnad. Kvaliteten på bröstkompressionerna minskar 
relaterat till hög ansträngning hos personen som utför HLR och byte av kompressionsutövare 
rekommenderas varannan minut. Viktigt att bibehålla luftvägarna fria och ventilera med mun 
mot mun metoden om inte andningsmask finns tillgänglig. Ventilering sker tills bröstkorgen 
lyfter sig. Defibrillatorns elektroder placeras på bröstkorgen utan avbrott av kompressioner 
och analyserar hjärtrytmen samt ger instruktioner gällande vidare HLR och defibrillering 
(Deakin et al., 2010). Asystoli och pulslöselektrisk aktivitet (PEA) är irreversibla rytmer som 
inte går att defibrillera och asystoli är dominerande rytmen vid hjärtstillestånd. 
Ventrikelflimmer och ventrikeltakykardi är defibrillerbara rytmer och defibrillering kan 
utföras för att återställa normal rytm (Taha, Bakhoum, Kasem & Fahim, 2015). 
 
1.4 Eftervård 
1.4.1 Medicinsk behandling  
Hypotermibehandling kan användas som behandlingsform i samband med hjärtstillestånd som 
medfört medvetslöshet. Vid behandlingsformen kyls personen ned för att minska påverkan på 
hjärnan relaterat till syrebrist som uppstår vid cirkulationssvikt (Hjärt-lungfonden, 2017). 
Hypotermibehandling efter ett hjärtstillestånd minskar risken för neurologisk påverkan och 
ökar möjligheten för överlevnad (Holzer, 2002). PCI (Percutaneous Coronary Intervention) 
används för vidgning av hjärtats kranskärl vid ocklusion (Hjärt-lungfonden, u.å.) och nyttjas 
främst efter hjärtstillestånd orsakade av kranskärlssjukdomar (Patel, Meng, & Parikh, 2019). 
ICD (implantable cardioverter defibrillator) används som behandling med syfte att förebygga 
ytterligare hjärtstillestånd. Vid rytmer så som ventrikelflimmer utlöses en chock av ICDn med 
målet att återställa normal rytm (O´mahony et al., 2011).  
 
1.4.2 Omvårdnadsåtgärder  
Sjuksköterskan ses som viktig i omvårdnaden av patienten efter ett hjärtstillestånd och besitter 
kompetens inom medicin, medicinteknisk utrustning och omvårdnad vilket kan skapa 
förutsättningar för tillfrisknande (Da Silva Lisboa, Da Silva Borges & Monteiro, 2016). Att 
utforma och utöva omvårdnaden personcentrerat är centralt för optimal återhämtning och 
välmående vilket kan skapa förutsättningar för drabbade att återta kontrollen över situationen 
relaterat till sjukdom (Hutchinson, 2017). Motiverande samtal, rådgivning och coachning är 
en väsentlig del i sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete 
innebär att motivera patienten samt att ge rådgivning och coachning kring alkoholvanor, kost, 
rökning och aktivitet vilket kan förebygga risken att drabbas av kardiovaskulära sjukdomar 
(Lundberg, Jong, Kristiansen & Jong, 2017). 
 
Nära döden upplevelse är en traumatisk händelse och erfarenheten påverkar individer på flera 
olika sätt i livet (Phoenix Australia, 2019). Traumatisk händelse är en individuell upplevelse 
som medför positiva och negativa erfarenheter i personens liv (Bianco, Sambin & Palmieri, 
2017). Återhämtningsperioden och upplevt hälsotillstånd efter händelsen är individuell 
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(Phoenix Australia, 2019) och sjukvårdens professionella ansvar innefattar stöd med 
stresshantering och psykoedukativa insatser till överlevande (WHO, 2013).  
 

2. Problemformulering  

Hjärtstillestånd är en av de tio vanligaste dödsorsakerna i världen samtidigt som 
överlevnadsfrekvensen relaterat till hjärtstillestånd ökar. Under senaste decenniet har 
överlevnadsfrekvensen fördubblats relaterat till effektivare räddningsinsatser och utökad 
kunskap om HLR hos allmänheten vilket medför nya erfarenheter och förändrat liv bland 
överlevande. Sjuksköterskan vårdar patienten genom hela vårdförloppet och har ett ansvar att 
tillgodose överlevandes behov vilket kräver kompetens inom området. Studien utförs med 
hänsyn till att utöka kunskapen kring levda erfarenheter av hur det är att överleva ett 
hjärtstillestånd, dess efterföljder, eftervården och viktiga aspekter i återhämtningen. 
Kunskapen kan bidra till att adekvat omvårdnad och bemötande i förhållande till individ och 
situation kan tillämpas vilket skapar förutsättningar för bearbetning av händelsen, god 
återhämtning och för framtiden.  

3. Syfte  

Syftet var att beskriva människors erfarenheter efter att ha överlevt ett hjärtstillestånd.  

4. Metod 

4.1 Design 
Litteraturstudie med systematisk sökning.  
 
4.2 Datainsamling 
En litteratursökning med systematisk sökning genomfördes i databaserna Cinahl, Medline och 
PsycINFO. Urvalet resulterade i nio vetenskapliga artiklar. Valet av databaser baserades på 
studiens syfte (Kristensson, 2014). Nyckelord från studiens syfte och närliggande begrepp 
användes som söktermer. Svenska MesH användes för att omvandla svenska ämnesord till 
engelska söktermer och resulterade i begreppen heart arrest, survivor och experience 
(Karolinska Institutet, u.å.). Sökord som användes i studien var: hjärtstopp (heart 
arrest/cardiac arrest), överlevt(survivor/surviving) och erfarenhet (experience).  
 
Söktermerna användes som ämnesord och fritextsökningar och kombinerades med booleska 
operatorerna AND och OR samt trunkering (Kristensson, 2014). Boolesk söklogik med AND 
och OR användes i sökningen för att sammankoppla och kombinera sökord. Trunkering (*) 
användes för att få fram begreppens alla böjningsformer. Sökord omvandlades till ämnesord i 
sökdatabaserna via ämnesindeladordlista eller tesaurus. Tesaurus ökar möjligheten till att 
finna synonyma begrepp till ämnesordet. För ökad kontroll av sökning användes 
sökhistoriken i databaserna för att kombinera tidigare sökord (Östlundh, 2012). Ämnesorden i 
Cinahl resulterade i (MH ”Heart Arrest”). Ämnesorden i PsycINFO resulterade i DE 
"Survivors". Ämnesorden i Medline resulterade i (MH ”heart arrest”). För sökmatris se 
(bilaga 1).  
 
Artikelsökning Cinahl 
I sökningen användes avgränsningarna peer review, engelsk text och årtal 2009-2019. 
Sökningen i Cinahl med sökorden (MH”Heart arrest”) AND experience* AND survivor OR 
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surviving vilket resulterade i 52 titelträffar. Samtliga 52 abstract lästes. Nio vetenskapliga 
artiklar lästes i fulltext och sex artiklar inkluderades slutligen i studiens resultat.  
 
Artikelsökning Medline 
I sökningen användes avgränsningarna engelsk text och årtal 2009-2019. Sökningen i Medline 
med sökorden (MH”Heart arrest”) AND experience* AND survivor OR surviving vilket 
resulterade i 105 titel träffar. Samtliga 105 abstract lästes. Sju vetenskapliga artiklar lästes i 
fulltext och två artiklar inkluderades slutligen i studiens resultat.  
 
Artikelsökning PsycINFO 
I sökningen användes avgränsningarna peer review, engelsk text och årtal 2009-2019. 
Sökningen i PsycINFO med sökorden DE "Survivors" AND experience* AND "heart arrest" 
OR "cardiac arrest" vilket resulterade i nio titel träffar. Samtliga nio abstract lästes. En  
vetenskaplig artikel lästes i fulltext och en artikel inkluderades slutligen i studiens resultat.  
 
4.3 Urval  
Inklusionskriterier för studien var forskning med kvantitativ eller kvalitativ ansats, etiskt 
godkännande och uppnå medel- eller hög kvalitet vid kvalitetsgranskning. Exklusionskriterier 
för studien var review artiklar, erfarenheter upplevda av barn under 18 år, anhöriga och 
vårdgivare.  
 
Databassökningen resulterade i sammanlagt 166 artikelträffar som granskades i tre steg 
utifrån abstract, fulltext och kvalitet (Kristensson, 2014). Samtliga artikelträffars abstract 
lästes enskilt av författarna följt av diskussion angående abstractens relevans relaterat till 
studiens syfte. Abstract som ansågs relevanta av endast en författare gick vidare till steg två i 
granskningsprocessen. Artiklar vars abstract ansågs relevanta för studies syfte lästes i fulltext 
enskilt av författarna och artiklar som i fulltext svarade på syftet gick vidare till tredje steget i 
granskningsprocessen. Författarna var överens angående val av artiklar.  
 
4.4 Granskning av data 
Kvalitetsgranskningen genomfördes enskilt av författarna följt av diskussion och jämförelse 
av artiklarnas kvalitet (Kristensson, 2014). Kvalitetsgranskningen av 11 utvalda artiklar 
utfördes enligt Fribergs (2012) granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa studier. 
Kvalitetsgranskning av artiklar se (bilaga 2). Nio vetenskapliga artiklar bedömdes av 
författarna uppnå medel eller hög kvalitet och inkluderades i studien. Två artiklar 
exkluderades från studien efter kvalitetsgranskningen relaterat till brister i metod och 
avsaknad av etiskt godkännande.  
 
4.5 Dataanalys  
Dataanalys av nio vetenskapliga artiklar utfördes med integrerad analysmetod i tre steg 
(Kristenssons, 2014).  
Steg ett: Genomläsning av utvalda artiklars resultat utfördes enskilt av författarna. Resultat 
som svarade på studiens syfte valdes ut och likheter och skillnader i texten färgmarkerades 
följt av diskussion och jämförelser.  
Steg två: Baserat på identifierade likheter och skillnader i artiklarnas resultat grupperades 
kategorier och underkategorier som under studiens gång omformulerades och bearbetades vid 
flertal tillfällen med hänsyn till studiens syfte. Slutligen formulerades tre kategorier med sex 
tillhörande underkategorier. Kategorierna grupperades gemensamt av författarna.  
Steg tre: Resultaten från artiklarna sammanställdes under formulerade kategorier och 
underkategorier. Momentet utfördes gemensamt av författarna. 
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Tabell 1. Presentation av exempelmeningar, underkategorier (n=6) och kategorier (n=3) 
Exempelmening Underkategorier Kategorier 
-Varför, hur och varför jag? 
 
 

-Existentiella tankar och sökandet 
efter svar 
 

Nära döden upplevelse 

-Livet är skört och kan tas ifrån en när 
som helst. 

-Förändrad livssyn 

 
-Oförmåga att klara av sånt man 
tidigare kunnat. 

-Nedsatt kognition och psykisk 
ohälsa 
 

Det nya jaget 

-Fysiska begränsningar 

-Livet förändras och består av nya 
utmaningar. 
 

-Att erfara en förändrad vardag 
 
 

Strävan efter att återgå till 
ett normalt liv 

-Att ha familj, vänner och sjukvård i 
sin närhet medför känsla av säkerhet. 
 

-Behov av stöd och bekräftelse 

5. Forskningsetiska överväganden  

Forskning ska medföra användbar kunskap och bidra till förbättringar på individ och 
samhällsnivå. Forskningsetik grundas på principerna att göra gott, inte skada, rättvisa och 
respekt för individerna. Etisk granskning av kommitté eller reflektion utförs innan påbörjad 
studie. Etiska ställningstaganden beaktas genom aktuell studies alla moment och inkluderar 
konfidentialitet, informerat samtycke och oredlighet (Sandman & Kjellström, 2013). 
Motiveringen till studien var att utöka förståelsen för överlevande efter ett hjärtstillestånd 
vilket bidrar till utökad kompetens inom professionen. Kunskap medför adekvat bemötande, 
vård och tillfrisknande inom populationen vilket är gynnsamt ur ett samhällsperspektiv. 
Reflektion angående forskningsetiska ställningstaganden och krav på forskning utfördes av 
författarna innan påbörjad studie. Alla artiklar inkluderade i studien var etiskt godkända och 
tydligt etiskt ställningstaganden framgick avseende informerat samtycke, adekvat 
information, konfidentialitet och metodanvisning. Författarna ansvarade för korrekt 
redovisning av resultat, källhänvisning och metodöverväganden avseende urval, 
datainsamling, datagranskning, kvalitetsgranskning och dataanalys i studien.  

6. Resultat 

Resultatet baserades på nio vetenskapliga artiklar varav sex med kvalitativ ansats och tre med 
kvantitativ ansats. Forskningsstudierna var utförda i England (n=1), Nederländerna (n=2), 
Spanien (n=1), Storbritannien (n=1) och Sverige (n=4). I studierna deltog sammanlagt 317 
personer varav 252 var män. Studien resulterade i tre kategorier med sex tillhörande 
underkategorier se (tabell 1). Kategorin nära döden upplevelse med underkategorierna 
existentiella tankar och sökande efter svar samt förändrad livssyn. Kategorin det nya jaget 
med tillhörande underkategorierna nedsatt kognition och psykisk ohälsa samt fysiska 
begränsningar. Kategorin strävan efter att återgå till ett normalt liv med underkategorierna 
att erfara en förändrad vardag samt behov av stöd och bekräftelse. 
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Tabell 2. Presentation av artikelförfattare inom respektive kategori.  

 
6. 1 Nära döden upplevelse  
6.1.1 Existentiella tankar och sökande efter svar  
Att drabbas av hjärtstillestånd upplevdes som en traumatisk händelse och väckte existentiella 
frågor och tankar hos överlevande. Existentiella tankar gällande varför händelsen inträffade 
och meningen med livet (Bremer, Dahlberg & Sandman, 2009; Bremer, Dahné, Stureson, 
Årestedt & Thylén, 2018; Brännström, Niederbach & Rödin, 2018; Fernández-de-las-Peñas, 
Losa-Iglesias, Palacios-Ceña & Salvadores-Fuentes, 2011). De existentiella tankarna innebar 
behov av att finna svar om hur och varför händelsen inträffade (Bremer et al., 2018; 
Brännström et al., 2018; Fernández-de-las-Peñas et al., 2011). Hjärtstillestånd orsakat av 
genetiska faktorer medförde känslor av att inte kunna påverka framtida händelser. Flertalet 
överlevande hade goda levnadsförhållanden, ung ålder och var i god form vid 
hjärtstilleståndet vilket medförde att händelsen upplevdes obegriplig (Bremer et al., 2018; 
Brännström et al., 2018). Avsaknaden av svar gav upphov till emotionell påverkan (Bremer et 
al., 2009; Bremer et al., 2018; Fernández-de-las-Peñas et al., 2011; Forslund, Jansson, 
Lundblad, & Söderberg, 2017). Minnen från dödsögonblicket upplevdes skrämmande och 
fragmentariska och bidrog till djupa tankar (Bremer et al., 2018). Överlevande beskrev 
behovet av att få information från händelsen för att fylla minnesluckorna och gå vidare i livet 
(Bremer et el., 2009; Bremer et al., 2018; Brännström et al., 2018). Risken att drabbas av 
ytterligare hjärtstillestånd bidrog till existentiellt lidande och medförde begränsningar i 
personernas liv. Att överleva ett hjärtstillestånd beskrevs som att uppleva döden på nära håll 
och som något konkret och verkligt. Existentiell osäkerhet upplevdes efter hjärtstilleståndet 
vilket gav upphov till utsatthet, sårbarhet och begränsningar (Bremer et al., 2009; Bremer et 
al., 2018; Fernández-de-las-Peñas et al., 2011; Forslund, et al., 2017).  
 
6.1.2 Förändrad livssyn 
Överlevande beskrev hjärtstilleståndet som livsförändrande. Livet upplevdes skört och bestod 
av nya utmaningar vilket innebar att leva i nuet, hantera nya situationer och acceptera att livet 
förändrats efter händelsen (Bremer et al., 2018; Brännström et al., 2018; Fernández-de-las-

        
Nära döden upplevelse  

 
Det nya jaget  

 
 Strävan efter att återgå 
till ett normalt liv  

Bremer et al., 2009 X X X 

Bremer et al., 2018 X X X 

Brännström et al., 2018 X X X 

Fernández-de-las-Peñas et al., 
2011 

X  X 

Forslund et al., 2017 X X X 

Moulaert et al., 2017  X X 

Uren & Galdas, 2014  X X 

Wachelder et al., 2009  X X 

Wilson et al., 2014  X X 
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Peñas et al., 2011). Överlevnad medförde tacksamhet och glädje för en andra chans i livet och 
tacksamhet uttrycktes gentemot personer som gjorde överlevnaden möjlig (Bremer et el., 
2009; Bremer et al., 2018; Brännström et al., 2018). Lidande och välbefinnande hade fått en 
annan betydelse efter hjärtstilleståndet (Bremer et al., 2009). Vetskapen om hur nära döden 
kunde vara skapade ett behov av att prioritera betydelsefulla aspekter i personernas liv 
(Bremer et al 2009; Fernández-de-las-Peñas et al., 2011; Forslund et al., 2017) och nära 
familjeförhållanden ansågs viktiga (Bremer et al., 2009). Kvinnor med barn uppgav 
svårigheter att förlikas med döden då döden innebar att skiljas från sina barn (Fernández-de-
las-Peñas et al., 2011). Hjärtstilleståndet innebar förändrad eller utebliven känsla av trygghet 
och sammanhang i livet vilket medförde sökande efter nya sammanhang (Bremer et al., 2009; 
Bremer et al., 2018). Personliga identiteten förändrades efter hjärtstilleståndet vilket medförde 
nya insikter och levnadsförändringar som upplevdes svåra att acceptera och anpassa sig till. 
Strävan att uppnå en ny identitet upplevdes som en existens mellan sinnesfrid och rastlöshet 
(Bremer et al., 2018). En nära döden upplevelse medförde en förändrad uppfattning om döden 
och vetskapen om hur skört livet är förändrade personerna för livet (Bremer et al., 2009; 
Bremer et al., 2018; Fernández-de-las-Peñas et al., 2011; Forslund, et al., 2017). 
 
6.2 Det nya jaget  
6.2.1 Nedsatt kognition och psykisk ohälsa  
Överlevande upplevde förändringar i kognitiv funktion, (Forslund et al., 2017; Wachelder et 
al., 2009; Wilson et al., 2014) depression och ångestproblematik efter hjärtstilleståndet 
(Moulart et al., 2017; Wachelder et al., 2009; Wilson et al., 2014). Kognitiva 
funktionsnedsättningar förekom hos en av fem personer och sågs främst hos kvinnor. 
Kognitiva problem uppstod i större utsträckning vid mild terapeutisk hypotermibehandling i 
jämförelse med PCI behandling (Wachelder et al., 2009). Kognitiva förändringarna medförde 
minnesproblematik som framstod mer tydligt efter tid (Forslund et al., 2017; Moulaert et al., 
2017). Kommunikationssvårigheter relaterat till minnesproblematiken medförde svårigheter 
att minnas vad som sagts under samtalet (Forslund et al., 2017). Överlevande drabbade av 
anoxi (allvarlig syrebrist i hjärnan) i samband med hjärtstilleståndet upplevde 
minnesproblematik i större utsträckning än överlevande utan anoxi påverkan vilket beskrevs 
påverka det dagliga livet. Anoxi påverkan medförde nedsatt livskvalitet, nedsatt 
socialfunktion, ångest, depression och PTSD-symtom relaterats till minnesproblematiken. 
Överlevande utan anoxi påverkan upplevde likvärdig problematik bortsett från 
depressionssymtom (Wilson et al., 2014). Nedsatt kognitiv funktion medförde skam i sociala 
sammanhang vilket resulterade i social isolering och försök till att dölja symtomen för andra 
(Forslund et al., 2017). Överlevande drabbade av anoxi i samband med hjärtstilleståndet 
upplevde större social påverkan jämfört med personer utan anoxi-påverkan (Wilson et al., 
2014).  
 
6.2.2 Fysiska begränsningar  
Hjärtstilleståndet påverkade kroppsliga förmågor och kroppen upplevdes begränsad (Bremer 
et al., 2009; Bremer et al., 2018; Forslund et al., 2017; Uren & Galdas, 2014) vilket medförde 
skam i sociala sammanhang (Forslund et al., 2017). Rädslan för ytterligare hjärtstillestånd 
medförde att nytillkomna kroppsliga symtom uppmärksammades i tidigare skede och togs på 
större allvar (Forslund et al., 2017). Överlevande upplevde rädsla för ansträngning vilket 
resulterade i ett begränsat och passivt liv. Kroppsliga begränsningar orsakade ångest och 
rädsla inför framtiden (Bremer et al., 2009). Försämrad livskvalitet beskrevs av överlevande 
relaterat till kroppslig smärta, nedsatt rörlighet och begränsad förmåga till egenvård vilket 
medförde påverkan i vardagen och vardagliga aktiviteter (Moulaert et al., 2017). Män 
upplevde sig efter händelsen trötta och svaga vilket begränsade personerna i vardagen och 
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fysiskt ansträngande aktiviteter kunde inte längre utföras i samma utsträckning som tidigare. 
ICD-behandlade med tidigare aktiv livsstil fann hjärtfrekvensbegränsningen som 
behandlingen medför svår att acceptera (Uren & Galdas, 2014). Överlevande beskrev att 
energilösheten var mer påtaglig i början efter händelsen och att energin succesivt återkom 
efter en tid (Brännström et al., 2018). Att lära känna sin nya kropp och undersöka kroppsliga 
funktioner bidrog till välmående, livsglädje och känsla av kontroll (Bremer et al., 2009).  
 
6.3 Strävan efter att återgå till ett normalt liv  
6.3.1 Att erfara en förändrad vardag  
Känslor av lycka och glädje upplevdes relaterat till överlevnad och personerna uttryckte hopp 
om framtiden, välbefinnande och god livskvalitet (Bremer et al., 2009). Efter hjärtstilleståndet 
beskrevs viljan att återgå till det normala livet (Forslund et al., 2017; Uren & Galdas, 2014). 
Aspekter som tidigare tillfört glädje och mening i personernas liv hade förändrats eller 
förlorats. Återhämtning och överlevnad innebar att anamma nya levnadsförhållanden och 
finna trygghet i andra sammanhang. Förändrade levnadsförhållanden innebar sökande efter 
emotionellt välbefinnande och utforska den förändrade kroppen (Bremer et al., 2009; Bremer 
et al., 2018). Män upplevde oro gällande hjärtstilleståndets inverkan på framtiden och ansågs 
vara ett hot mot den manliga rollen. Kontroll över den nya livssituationen bidrog till 
acceptans gentemot de förändringar och begränsningar hjärtstilleståndet medförde. 
Livsstilsförändringar ansågs nödvändiga och rehabilitering var ett sätt för personer att ta 
ansvar för sin egen återhämtning (Uren & Galdas, 2014). Fysisk aktivitet ansågs som en 
viktig del i tillfrisknandet och resulterade i ökad självständighet (Brännström et al., 2018).  
 
Överlevande upplevde emotionell påverkan vilket medförde förändringar och påverkade det 
sociala livet, vänskapsrelationer, familjeförhållanden och arbetslivet (Fernández-de-las-Peñas 
et al., 2011; Forslund et al., 2017; Wilson, Staniforth, Till, Nair & Vesey, 2014).  
Arbetssituation och deltagande i samhället påverkades bland flertalet överlevande (Moulaert, 
Heugten, Gorgels, Wade & Verbunt, 2017; Wachelder et al., 2009). Efter hjärtstilleståndet 
upplevdes känslan av att vara beroende av andra vilket påverkade personerna emotionellt 
(Brännström et al., 2018; Forslund et al., 2017; Uren & Galdas, 2014). Överlevande upplevde 
sig själva som en belastning för sin omgivning och medförde påfrestningar inom familjen. 
Förändrat beteende och bemötande hos anhöriga påverkade överlevande negativt. Känningar 
och symtom undanhölls för att inte skapa oro hos anhöriga (Forslund et al., 2017). Manliga 
överlevande var mindre aktiva i samhället och dagliga aktiviteter jämfört med kvinnor men 
upplevde högre livskvalitet (Wachelder et al., 2009). Känsla av välbefinnande infann sig en 
tid efter händelsen och överlevande kunde lägga osäkerheten av att drabbas av ett nytt 
hjärtstillestånd bakom sig (Bremer et al., 2009) trots det beskrevs händelsen fortsatt 
närvarande i vardagen (Bremer et al., 2009; Forslund et al., 2017).   
 
6.3.2 Behov av stöd och bekräftelse  
Sjukvården beskrevs ha en central roll för överlevandes återhämtning och framtid (Bremer et 
al., 2009; Bremer et al., 2018; Brännström et al., 2018; Forslund et al., 2017; Fernández-de-
las-Peñas et al., 2011; Uren & Galdas, 2014). Kontakt med sjukvården för undersökningar 
och information medförde känslor av trygghet och möjlighet att få svar på frågor. Information 
skapade förutsättningar för framtiden och möjligheten att gå vidare i livet efter 
hjärtstilleståndet (Bremer et al., 2009; Brännström et al., 2018; Fernández-de-las-Peñas et al., 
2011; Forslund et al., 2017). Klartecken från sjukvården gällande godkända värden medförde 
att patienten kunde återgå till sitt vanliga liv (Forslund et al., 2017). Tillgodosedda behov 
bidrog till goda förhållanden mellan vårdpersonal och patient och patienten upplevde tillit till 
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sjukvård och behandling. ICD-behandlade upplevde ökad säkerhet relaterat till vetskap att 
hjärtat startar vid återkommande hjärtstillestånd (Brännström et al., 2018). 
 
Bristande information eller fördröjningar inom sjukvården sågs som ett hinder i 
återhämtningsprocessen och bidrog till ökat lidande (Fernández-de-las-Peñas et al., 2011; 
Forslund et al., 2017; Uren och Galdas, 2014). Överlevande upplevde otillräcklig information 
relaterat till följderna av HLR då revbensfrakturerna orsakade smärta som felaktigt 
förknippades med hjärtat och orsakade onödig oro och lidande (Forslund et al., 2017). 
Kvinnliga överlevande upplevde bristande rådgivning och information från sjukvården 
gällande familjebildning vilket begränsade deras liv och orsakade osäkerhet och ångest hos 
kvinnorna (Fernández-de-las-Peñas, 2011). Manliga överlevande upplevde bristfällig 
information ifrån sjukvården gällande restriktioner och fysiska begränsningar vilket bidrog till 
frustration och osäkerhet. Överlevande män deltog regelbundet i läkarundersökningar medan 
flertalet avstod från gruppsamtal, socialt stöd eller psykologisk rådgivning och uppgav sin 
”manliga identitet” som anledning. Deltagande i rehabiliteringsprogram medförde ökad 
kontroll över det egna tillfrisknandet (Uren & Galdas, 2014).  
 
Utskrivning från sjukhus medförde sårbarhet och osäkerhet (Bremer et al., 2018; Uren & 
Galdas, 2014). Överlevande upplevde oro och rädsla över att vara ensamma utifall hjärtat 
skulle sluta slå vilket hindrade personen från att leva i nuet (Bremer et al., 2018). Känslor av 
ensamhet och försummelse upplevdes vid övergång till hemmet. Mötena med vården blev 
mindre kontinuerliga och vidare sjukvårdsbesök innefattade inte samma personal som tidigare 
(Fernández-de-las-Peñas, 2011). Utskrivning innebar övergång från avancerad sjukvård med 
kontinuerlig övervakning till mindre specialiserad vård och medförde rädsla för brister i 
uppföljning. Vid utskrivning upplevdes i vissa fall bristande respekt från vårdpersonal i 
förhållande till patienten som upplevde sina behov försummade. Tilltagande känsla av 
säkerhet upplevdes bland patienter med tillgång till hemtjänst vid utskrivning. Förändrade 
rutiner i hemsjukvården påverkade personens känsla av säkerhet negativt (Bremer et al., 
2018).  
 
Stöd från anhöriga ökade upplevelsen av säkerhet och livskvalitet vilket bidrog till känslan av 
sammanhang. Sociala relationer sågs som centralt för upplevelsen av sammanhang och bidrog 
till att livet upplevdes som innan hjärtstilleståndet (Bremer et al, 2009). Stödet från 
familjemedlemmar medförde känslan av att någon bryr sig vilket ansågs viktigt för 
återhämtningen (Brännström et al., 2018). Brist på kunskap om hjärtstilleståndet resulterade i 
svårigheter att dela med sig av händelsen vilket påverkade sociala relationer och medförde 
känslor av ensamhet och förödelse (Fernández-de-las-Peñas et al., 2011). Överlevande 
upplevde ett behov av att dela sin upplevelse med andra personer som överlevt ett 
hjärtstillestånd (Bremer et al., 2018; Fernández-de-las-Peñas et al., 2011). Manliga 
överlevande upplevde humöret påverkat efter händelsen och uppgav svårigheter att förstå sina 
känslor och dela med sig till andra. Känslorna hanterades främst enskilt eller med respektive 
som sågs som deras främsta stöd (Uren & Galdas, 2014). 

7. Resultatsammanfattning  

Resultatet presenterades i tre kategorier och sex underkategorier. Kategorierna med 
tillhörande underkategorier innefattade nära döden upplevelse: existentiella tankar och 
sökande efter svar samt förändrad livssyn. Det nya jaget: nedsatt kognition och psykisk ohälsa 
samt fysiska begränsningar. Strävan efter att återgå till ett normalt liv: att erfara en förändrad 
vardag samt behov av stöd och bekräftelse. Hjärtstilleståndet påverkade livet på flera olika 
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plan och medförde förändrad syn på livet och personligavärderingar. Överlevnad innebar 
existentiell osäkerhet och ett sökande efter svar. Erfarenheter av kognitiva, psykiska och 
fysiska påfrestningar återfanns. Strävan efter att återgå till vardagen, att få stöd och bli 
bekräftad ansågs viktigt för återhämtning och upplevd känsla av välbefinnande.  

8. Diskussion  

8.1 Metoddiskussion  
Litteraturstudie ansågs vara lämplig forskningsmetod i aktuell studie i förhållande till syftet 
och tidsspann. Genom att synliggöra studiens samtliga steg kan läsaren tydligt följa 
utvecklingen, bedöma kvaliteten och skapar förutsättningar för läsaren att återskapa studien 
vilket ökar trovärdigheten i studiens resultat. Enligt Kristensson (2014) ökar studiens 
tillförlitlighet och kvalitet vid systematisk sökning. Litteraturstudier är relevant metod vid 
sammanställning av tidigare forskning och bidrar till relevant forskningsöversikt och aktuellt 
kunskapsläge inom valt område. Sammanställningar av tidigare forskningsresultat bidrar till 
ökad förståelse och möjlighet att lösa kliniska problem.  
 
Databaserna valdes utifrån ämnesområdet omvårdnadsvetenskap och studiens syfte (Forsberg 
& Wengström, 2015). Relaterat till begränsat tidsspann i aktuell studie nyttjades endast tre 
databaser. Flertal databaser användes för att minska risken för bortfall av relevant forskning 
vilket stärker resultatets tillförlitlighet. Nyttjande av ytterligare databaser hade möjligtvis 
medfört fler träffar inom området, resulterat i fler relevanta artiklar till resultatet och bidragit 
med ökad tillförlitlighet och överförbarhet. 
 
Databassökningarna utfördes enskilt av författarna och med stöd av universitetets 
bibliotekarie vilket resulterade i att sökningen blev specifik. Booleska operatorer och 
trunkering användes för att utvidga eller avgränsa sökningen (Forsberg & Wengström, 2015) 
vilket medförde fler relevanta träffar och styrker resultatets tillförlitlighet och överförbarhet.  
Relaterat till tidsbegränsningen för studien exkluderades ej tillgängliga vetenskapliga artiklar i 
fulltext från studien vilket medförde risk för bortfall av relevant forskning. Eventuella bortfall 
kan ha påverkat trovärdigheten i studiens resultat.  
 
Bärande begrepp identifierades i syftet och representerade ämnet. Databasernas ämnesordlista 
eller tesaurus användes för identifiering av sökord (Östlundh, 2012). Sökorden användes i 
databassökningarna vilket resulterade i relevanta artikelträffar inom ämnesområdet och 
medförde tillförlitlighet i aktuell studies resultat. Nyttjande av fler synonyma begrepp i 
sökningen hade medfört fler antal träffar och möjligtvis ytterligare relevant forskning till 
studien. Artiklar tillförda resultatdiskussionen innehöll synonyma söktermer vilket styrker att 
nyttjandet av synonyma begrepp hade tillfört relevant forskning till studiens resultat som nu 
inte återfanns i sökningen. Författarna valde att begränsa antalet synonyma begrepp för 
specifikare sökning och begränsad tidsperiod. Under sökprocessen genomfördes flertalet 
provsökningar där flera synonyma begrepp nyttjades. Slutgiltiga sökningen resulterade i att 
majoriteten av artiklarna som framkom vid provsökningarna återfanns vilket styrker valet av 
sökord och studiens resultat.  
 
Avgränsning med engelsk text relaterades till författarnas förmåga att hantera språket vilket 
medförde minskad risk för feltolkning. För nyttjande av aktuell forskning används 
fördelaktigt en tidsavgränsning (Östlundh, 2012). Peer review innebär att artikeln är 
vetenskapligt granskad innan publicering. I studier används inklusion- och exklusionskriterier 
för beskrivning av deltagare vilket styrker resultatets överförbarhet i andra sammanhang 
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(Kristensson, 2014). Lexikon nyttjades för att minska risken för feltolkningar och där med 
felaktigt redovisat resultat. Tidsavgränsningen på tio år medförde att aktuell forskning 
nyttjades i studien vilket styrker resultatets tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet. Genom 
utökat tidsspann hade kvaliteten på studien möjligtvis försämrats relaterat till förändrade 
samhälleliga aspekter och sjukvård. Avgränsningarna användes i sökningen för att öka 
resultatets tillförlitlighet, överförbarhet och giltighet. 
 
Kvalitativa och kvantitativa artiklar valdes av författarna att inkluderas i studien vilket bidrog 
till ett rikt resultat och ökad trovärdighet. Att endast inkludera kvalitativa studier hade 
medfört detaljrik kunskap men mindre överförbarhet samtidigt som endast kvantitativa studier 
hade bidragit med mångfald men mindre detaljrik kunskap. Kristensson (2014) menar att 
samtliga perspektiv bidrar med kunskap inom inriktat forskningsområde och behövs vid 
hälso- och vårdvetenskaplig forskning. Kvantitativ forskning jämför, kartlägger, utvärderar 
och beskriver området medan kvalitativ forskning ökar förståelsen för individens uppfattning 
av sjukdom, hälsa och ohälsa. Valda resultatartiklar var utföra i olika länder vilket styrker 
överförbarheten i studien då liknande erfarenheter återfanns i samtliga studier.  
Granskning av abstract utfördes enskilt av författarna vilket medförde minskad risk för 
bortfall av relevanta studier. Artiklar vars abstract ansågs relevanta för syftet lästes i fulltext 
och antal exkluderade artiklar dokumenterades noggrant (Kristensson, 2014). Slutgiltiga 
artiklar ansågs av författarna vara trovärdiga och relevanta för studien vilket ansågs öka 
tillförlitligheten och trovärdighet i studiens resultat.  
 
Kvalitetsgranskning av vetenskapliga artiklar utfördes enligt granskningsmall och artiklarna 
värderades till låg, medel eller hög kvalitet. Exkluderade artiklar relaterat till kvalitetsbrister 
redovisas i metoden (Friberg, 2012). Vetenskapliga artiklar av medel och hög kvalitet 
inkluderades i studien och medförde ett trovärdigt resultat samt möjlighet till nyttjande i 
klinisk forskning. Vid kvalitetsgranskningen granskades artiklarna med hänsyn till bland 
annat urval, triangulering och etiska överväganden. Vid kvalitetsgranskningen exkluderades 
två artiklar relaterat till svagheter i etik och metod. Etiskt övervägande ansågs viktigt utifrån 
kvalitetsperspektiv, deltagarnas säkerhet och med hänsyn till etiska principer vilket medförde 
att artikeln utan etiskt resonemang uteslöts. I andra artikeln återfanns brister i metoden 
relaterat till låg andel deltagare, stor andel bortfall och otydliga inklusion- och 
exklusionskriterier vilket medförde att författarna valde att exkludera studien relaterat till låg 
generaliserbarhet och representativitet. Kristensson (2014) beskriver bortfall i kvantitativa 
studier som riskfyllt och påverkar kvalitet, representativitet och generaliserbarhet i studien.   
 
Dataanalys av resultat utfördes i flera steg med integrerad analys vilket ansågs som en lämplig 
metod för sammanställning av resultatet. Färgkodning och understrykning av text 
underlättade och tydliggjorde resultatprocessen. Momentet utfördes med hänsyn till 
författarnas förförståelse först enskilt följt av jämförelse och diskussion vilket ansågs minska 
risken för bortfall av relevant information och feltolkning vilket ökar tillförlitligheten i 
resultatet. Kristensson (2014) beskriver integrerad analys i tre steg vilket innefattar att 
identifiera likheter och skillnader, skapa kategorier och sammanställa resultat. 
 

8.2 Resultatdiskussion  
Studiens syfte var att beskriva människors erfarenheter efter att ha överlevt ett hjärtstillestånd. 
Diskussionen bygger på utvalda nyckelfynd ur studiens resultat och diskuteras med hänsyn till 
Antonovskys teori känsla av sammanhang (KASAM). KASAM är centralt för upplevelsen av 
hälsa, välbefinnande och tillfrisknande och ansågs därför adekvat att tillföra diskussionen i 
studien. Antonovsky (2005) beskriver att KASAM bygger på komponenterna hanterbarhet, 
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begriplighet och meningsfullhet. Höga komponentvärden medför högt KASAM och förmåga 
att hantera, förstå och finna meningsfullhet i situationen. Hanterbarhet är tillgängliga inre och 
yttre resurser, begriplighet definieras som förmågan att förstå och meningsfullhet är 
motivationen till livet. Individens förmåga att hantera påfrestande situationer i livet är 
beroende av individens motståndskraft för inre och yttre stimuli och KASAM.  
 
8.2.1 Nära döden upplevelse  
Studiens resultat påvisade att flertalet överlevande drabbades av minnesluckor och hade ett 
behov av att finna svar om hur och varför händelsen inträffade, vad de kunnat göra för att 
motverka hjärtstilleståndet och förebygga ett ytterligare. I studien utförd av Forslund, 
Lundblad, Jansson, Zingmark och Söderberg (2013a) framkom likvärdiga tankar angående 
hjärtstilleståndets orsak och funderingar om nödvändiga livsstilsförändringar bland annat 
rökprevention, stressreducering, fysisk aktivitet och kost. I en annan studie av Forslund, 
Zingmark, Jansson, Lundblad och Söderberg (2013b) beskrevs överlevande ha funderingar 
angående varför just de drabbats då de ansåg sig själva som friska personer och andra med 
fler riskfaktorer inte drabbades. Forslund et al., (2013b) och Ketilsdottir, Albertsdottir, 
Akadottir, Gunnarsdottir och Jonasdottir (2014) beskrev likt studiens resultat behovet av 
information och att fylla minnesluckorna från händelsen för möjlighet att gå vidare i livet. I 
studien av Forslund et al., (2013b) uppmärksammades individuella skillnader angående hur 
detaljrik återberättelse av minnesluckorna överlevande önskade.  
 
Situationens begriplighet och hanterbarhet präglas av individens resurser och förmåga att 
förstå inre och yttre stimuli (Antonovsky, 2005). Med hänsyn till studiens och befintliga 
forskningsresultat om sökandet efter svar kan sjuksköterskan ses som en yttre resurs med 
möjlighet att stärka personens KASAM. Sjuksköterskan besitter medicinsk och 
omvårdnadskunskap och kan tillgodose personen med relevant information gällande orsak, 
händelsen, eftervård, eventuella efterföljder och bidra till att situationen upplevs begriplig och 
hanterbar. Hutchinson (2017) menar att aktivt lyssnande och delge information till patienter är 
nyckelbegrepp inom sjuksköterskans omvårdnadsarbete. 
 
Studiens resultat påvisade att hjärtstilleståndet medförde en förändrad livssyn och vetskap om 
hur skört livet är vilket medförde tacksamhet och glädje över en andra chans. Överlevnaden 
medförde nya prioriteringar, värderingar och ett nytt livsperspektiv där värdefulla relationer 
och meningsfulla aspekter i livet prioriterades. Enligt studier av Forslund et al., (2013a) och 
Ketilsdottir et al., (2014) framkom att livet omvärderades efter händelsen och överlevande 
prioriterade saker som ansågs tillföra glädje och meningsfullhet i vardagen. Forslund et al., 
(2013a) beskriver fysisk aktivitet, att vara i naturen, sociala evenemang och återgå till arbetet 
som meningsfulla aspekter i personernas liv.  
 
När olyckliga händelser i livet sker bidrar hög hanterbarhet till acceptans och möjlighet att gå 
vidare. Inre och yttre resurser används för att uppleva situationen som hanterbar. Personens 
inre resurser bidrar till känsla av kontroll. Prioriteringar av yttre resurser i form av anhöriga 
eller betydelsefulla aspekter motiverar personen och skapar meningsfullhet i livet 
(Antonovsky, 2005). Vad som är betydelsefullt i livet är individuellt och sjuksköterskan 
behöver i sitt arbete vara personcentrerad genom att lyssna in, förstå vad som är viktigt för 
personen och vad som bidrar med motivation och meningsfullhet. Sjuksköterskan kan i sitt 
omvårdnadsarbete använda betydelsefulla aspekter i personens liv som motivation till 
återhämtning vilket skapar förutsättningar för optimalt tillfrisknande.  
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8.2.2 Strävan efter att återgå till ett normalt liv 
I studiens resultat framkom att sjukvården hade en central roll för personens återhämtning och 
välmående. Tillgodosedda behov bidrog till känsla av trygghet och säkerhet medan brister 
inom vården påverkade återhämtningen negativt. Studien av Ketilsdottir et al., (2014) 
påvisade likvärdiga brister inom sjukvården relaterat till otillräcklig information avseende 
fysisk aktivitet och begränsningar i vardagen. Brister framkom även relaterat till stöd och 
vägledning och överlevande uttryckte behovet av att samtala med sjukvårdspersonal.  
 
Information skapar förutsättningar för situationen att bli begriplig vilket ligger till grund för 
personens att möta framtida livet. Sjukvården ses som en yttre resurs med möjlighet att 
fastställa känsla av säkerhet och tillit vilket skapar förutsättningar för situationen att bli 
hanterbar (Antonovsky, 2005). Genom implementering av adekvata riktlinjer inom hälso- och 
sjukvården avseende information efter hjärtstilleståndet kan förutsättningar för god 
återhämtning och framtida liv skapas.  
 
Studiens resultat påvisade att sociala relationer och stöd från anhöriga medförde trygghet, 
känsla av sammanhang och bidrog till att livet upplevdes som innan hjärtstilleståndet. Stödet 
från familjemedlemmar medförde upplevelsen av att någon bryr sig vilket var viktigt för 
återhämtningen. Överlevande uttryckte ett behov av att möta människor med likande 
erfarenheter. I studien utförd av Ketilsdottir et al., (2014) framkom att mötet med andra 
överlevande upplevdes betydelsefullt. Forslund et al., (2013a) beskrev i sin studie att social 
gemenskap medförde glädje och känslan av att vara betydelsefull.  
 
Yttre resurser kan medföra hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet (Antonovsky, 
2005). I denna studie och befintlig forskning framkom att tillfrisknandet främjas av sociala 
relationer och stöd från anhöriga. Att samtala med andra överlevande, dela sina erfarenheter 
och stöd från omgivningen ansågs skapa meningsfullhet. Författarna anser att sociala 
relationer bör nyttjas av sjukvården i omvårdnaden av personen. Genom att sjuksköterskan 
involverar och stöttar anhöriga i vårdförloppet skapas delaktighet och förståelse vilket ger 
anhöriga förutsättningar att vara ett bra stöd för överlevande i framtida livet och göra 
situationen hanterbar. Sjuksköterskan har möjlighet att tillgodose behovet av att träffa andra 
drabbade genom att anordna samtalsgrupper inom relevant område. Sjuksköterskan kan stärka 
patientens motståndskraft genom att skapa förutsättningar för tillvaron att upplevas 
meningsfull, begriplig, hanterbar och medföra känsla av sammanhang.  
 
8.2.3 Genus, etik och samhälleliga aspekter  
I underkategorin att erfara en förändrad vardag återfanns bland manliga överlevande oro för 
framtida livet relaterat till den manliga rollen. I underkategorin behov av stöd och bekräftelse 
belystes information relaterat till familjebildning av överlevande kvinnor. Författarna ansåg 
att påståendet identifierade skillnader i erfarenheter och tankar mellan könen vilket ansågs 
som en viktig aspekt för sjukvården att ta i beaktande i omvårdnaden av personer som 
drabbats av hjärtstillestånd för optimal återhämtning och välmående ska uppnås.  
 
I samtliga resultatartiklar var män överrepresenterade vilket medförde att kvinnans 
erfarenheter efter händelsen inte undersöktes i samma utsträckning som mannens. Lägre 
överlevnadsfrekvens ses bland kvinnor efter ett hjärtstillestånd vilket kan vara en förklaring 
till att mängden kvinnliga deltagare i granskade artiklar var begränsad och påverkade studiens 
möjlighet att undersöka kvinnans erfarenheter. I tidigare statistik av Herlitz och Rawshani, 
(2018) sågs defibrillerbara rytmer i större utsträckning hos män jämfört med kvinnor vilket 
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kan vara en anledning till högre överlevnadsfrekvens bland män. Fler män än kvinnor 
överlever ett hjärtstillestånd oavsett om det inträffar på eller utanför sjukhuset.  
 
Brister i vården av personer som överlevt ett hjärtstillestånd kan medföra negativ inverkan ur 
ett samhällsekonomiskt perspektiv. Bristande vård kan förlänga tiden för tillfrisknande vilket 
skulle innebära förlängda vårdförlopp, sjukskrivningar och tilltagande kostnader för 
samhället. Statens beredning för medicinsk utvärdering (2017) menar att adekvata åtgärder 
som medför minskade sociala problem eller sjuklighet har positiv inverkan på ekonomin och 
medför besparingar för samhället.  
 
I studiens resultat framkom i underkategorin behov av stöd och bekräftelse att överlevande 
upplevt bland annat bristande respekt och försummade behov från sjukvården. Brister i etiska 
ståndpunkter medförde negativa vårderfarenheter och lidande bland överlevande. Svensk 
sjuksköterskeförening (2017) beskriver sjuksköterskeprofessionens ansvarsområden vilket 
innefattar att lindra lidande, främja hälsa, återställa hälsa och förebygga sjukdom. 
Sjuksköterskan bör utföra sina åtagande med hänsyn till etiska aspekter, respekt och värdighet 
för personen inkluderas i sjuksköterskans professionella ansvar.  

9. Slutsats  

Att överleva ett hjärtstillestånd innebär förändrad livssyn och levnadsförhållanden vilket 
påverkar individen kognitiv, psykiskt, fysiskt och socialt. Välmående grundas på situationens 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Motivationen till livet återfanns i 
betydelsefulla ting, sociala relationer och tacksamheten för fortsatt liv. Brister i sjukvården, 
påfrestningar i sociala relationer och individuella begränsningar hade negativ inverkan på 
överlevandes återhämtning och framtid.  
 
9.1 Klinisk nytta  
I studien beskrev överlevande positiva och negativa erfarenheter angående livet efter ett 
hjärtstillestånd. Överlevandes erfarenheterna skapar förutsättningar för utökad förståelse och 
kunskap ur ett omvårdnadsperspektiv vilket medför att sjuksköterskan kan vidta adekvata 
omvårdnadsåtgärder och bemöta personerna på lämpligt och personcentrerat sätt. I denna 
studie har brister i eftervården uppmärksammats och påvisat bristfällig information, stöd och 
bekräftelse vilket kan kopplas till sjukvården och omvårdnad. Erfarenheterna har synliggjort 
möjliga förbättringsområden och skapar förutsättningar för god återhämtning och välmående 
bland överlevande. Adekvat vård kan förkorta vårdtiderna, minska arbetsbelastningen och 
gynnar tillfrisknandet vilket även medför positiv inverkan ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv. 
 
9.2 Fortsatt forskning 
I studien uppmärksammades brister relaterat till eftervården i samband med hjärtstillestånd. 
Fortsatt forskning inriktad på sjukvårdens roll i efterförloppet med hänsyn till överlevandes 
behov av stöd och information belyses. Aktuell forskning är främst inriktad på män och fler 
studier angående kvinnliga erfarenheter bör genomföras för rättvist genusperspektiv och vård.   
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genom känsla av 
sammanhang och 
livsglädje 
 

Hög 



 

Författare 
Årtal 
Titel 
Sidnummer  
Land  

Syfte Metod  
(Urval, datainsamlingsmetod 
och analysmetod)  
 

Värdering  
(Styrkor och svagheter)  

Resultat Kvalitetsgrad  

Bremer, A.,  
Dahné, T.,  
Stureson, L.,  
Årestedt, K., & 
Thylén, I.  
 
2018 
 
Lived experiences of 
surviving in-hospital 
cardiac arrest 
 
Scandinavian Journal of 
Caring Sciences s.156-
164. 
 
Sverige 

To illuminate 
meanings of 
people's lived 
experiences 
of surviving 
an in-hospital 
cardiac 
arrest. 

Inklusionskriterier:  Upplevt 
hjärtstillestånd på sjukhus, 
kommunicera med svenskt 
språk.  
 
Urvalsförförande: 
Ändamålsenligt urval 
 
Urval och (bortfall): 8 (0) 
 
Studiegrupp: 8 deltagare. 7 män 
och 1 kvinna. 53-99år. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Intervjustudie  
 
Dataanalysmetod: Kvalitativ 
innehållsanalys  
 

Styrkor: Metodval, bortfall 
(0), analysmetod med 
triangulering och citat i 
texten.  
 
Svagheter: Ojämn 
könsfördelning mellan 
deltagarna, smalt 
perspektiv, ej beskrivna 
exklusionskriterier.  
 

Sträva efter att leva i 
det vardagliga livet: 
-Ny identitet  
-Existentiell helhet  
 
Sträva efter säkerhet:  
-Sårbarhet vid 
hemgång 
-Känsla av 
övergivenhet vid 
hemgång 

Hög  



 

Författare 
Årtal 
Titel 
Sidnummer  
Land 

Syfte Metod  
(Urval, datainsamlingsmetod och 
analysmetod)  
 

Värdering  
(Styrkor och svagheter) 

Resultat  Kvalitetsgrad   

Brännström, M.,  
Niederbach, C., & 
Rödin, A-C. 
 
2018 
 
Experience of 
surviving a cardiac 
arrest after 
therapeutic 
hypothermia 
treatment. An 
interview study. 
 
International 
Emergency Nursing 
s.34-38 
 
Sverige 

To describe 
people’s 
experiences 
of surviving a 
CA after 
therapeutic 
hypothermia 
treatment. 

Inklusionskriterier: Hjärtstillestånd 
mellan år 2007-2013, behandling 
med hypotermi efter 
hjärtstilleståndet.  
 
Urvalsförförande: 
Bekvämlighetsurval. Deltagare 
rekryteras från ett 
intensivvårdsregister från två sjukhus 
i Sverige.  
 
Urval och (bortfall): 7 (2) 
 
Studiegrupp: 7 deltagare. 6 män och 
1 kvinna. Ålder 29-79.  
 
Datainsamlingsmetod: Intervjustudie  
 
Dataanalysmetod: Kvalitativ analys  

Styrkor: Tydligt beskrivna 
inklusionskriterier, 
datainsamlingsmetod med 
öppna frågor, citat i texten, 
analysmetod och 
triangulering.  
 
Svagheter: Bortfall (2), 
ojämn könsfördelning bland 
deltagarna, ej beskrivna 
exklusionskriterier.  
 

Hantera en ”nära 
döden 
upplevelse”: 
-Minnesluckor 
-Vändpunkt i 
livet 
 
Att leva ett  
förändrat liv: 
-Oförmåga att 
styra över döden 
och framtida 
händelser.  
-Uppleva 
livsförändring 
 
Att känna sig 
trygg med 
sjukvård och 
anhöriga: 
-Tillit till 
behandling och 
undersökningar  
-Stödjande 
relationer  

Hög 



 

 

 

Författare 
Årtal 
Titel 
Sidnummer  
Land 

Syfte Metod  
(Urval, datainsamlingsmetod och 
analysmetod)  
 

Värdering  
(Styrkor och svagheter) 

Resultat  Kvalitetsgrad  

Fernández-de-las-
Peñas., Losa-Iglesias, 
M-E., Palacios-Ceña, 
D., & Salvadores-
Fuentes, P.  
 
2011 
 
Sudden cardiac death: 
the perspectives of 
Spanish survivors. 
 
Nursing and Health 
Sciences s. 149–155 
 
Spanien 
 

To 
investigate 
the life 
experiences 
of patients 
who were 
resuscitated 
successfully 
following a 
sudden 
cardiac 
death.  

Inklusionskriterier:  Spansk 
medborgare över 18 år som 
drabbades av en SCD-episod och 
återhämtade sig utan någon kognitiv 
funktionsnedsättning, neurologisk 
funktionsnedsättning och därmed 
som kunde kommunicera verbalt eller 
på annat sätt. 
 
Urvalsförförande: snöbollsurval. 
 
Urval och (bortfall): 9 (3).   
 
Studiegrupp: 9 deltagare. 4 kvinnor 
och 5 män. Ålder 24-53.  
 
Datainsamlingsmetod: Intervjustudie.  
 
Dataanalysmetod: Kvalitativ analys  

Styrkor: Genusperspektiv, 
citat i texten, metodval, 
analysmetod, triangulering 
och motivering gällande 
bortfallen.  
 
Svagheter: Bortfall (3), 
saknade det äldre 
perspektivet. 
 

Kategorier: 
 
Sökande efter 
mening. 
 
Hantera rädsla. 
 
Nära döden 
upplevelse. 
 
Känsla av inte 
känna igen sig 
själv och 
ensamhet. 

Hög  



 

Författare 
Årtal 
Titel 
Sidnummer  
Land 

Syfte Metod  
(Urval, datainsamlingsmetod och 
analysmetod)  
 

Värdering  
(Styrkor och svagheter) 

Resultat  Kvalitetsgrad  

Forslund, A-S.,  
Jansson, J-H.,  
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 s. 878-
886 
 
Sverige  
 

To elucidate 
meanings of 
people’s 
lived 
experiences 
and changes 
in daily life 
during their 
first year 
after 
surviving 
OHCA.  
 

Inklusionskriterier: Boende i norra 
Sverige, haft ett hjärtstillestånd 
utanför sjukhuset orsakat av 
hjärtåkomma, inga kognitiva 
funktionsnedsättningar och behärska 
det svenska språket.  
 
Urvalsförförande: Ändamålsenligt 
urval.  
 
Urval och (bortfall): 11 (0)  
 
Studiegrupp: 11 deltagare. 2 kvinnor 
och 9 män. Ålder 25-74.  
 
Datainsamlingsmetod: Narrativa 
intervjuer.  
 
Dataanalysmetod: Kvalitativ analys  

Styrkor: Tydligt beskrivna 
inklusionskriterier, brett 
åldersspann, citat i texten 
metodval, bortfall (0) och 
analysmetod.  
 
Svagheter: Ojämn 
könsfördelning bland 
deltagarna och ej beskrivna 
exklusionskriterier.  
 

6 månader 
Hitta sig själv: 
-Testa 
kroppsliga 
gränser  
-Försöka återgå 
till vardagen  
-Tacksamhet  
 
12 månader  
En andra chans i 
livet:  
-Kroppslig 
trygghet 
-Lärt känna sitt 
nya jag  
-Att finna en ny 
mening och se 
en framtid 

Hög  

 



 

Författare 
Årtal 
Titel 
Sidnummer  
Land 

Syfte Metod  
(Urval, datainsamlingsmetod och 
analysmetod)  
 

Värdering  
(Styrkor och svagheter) 

Resultat  Kvalitetsgrad  

Moulaert, V. Van 
Heugten, C., 
Gorgels, T., Wade, 
D., & Verbunt, J. 
 
2017 
 
Long-term 
Outcome After 
Survival of a 
Cardiac Arrest: A 
Prospective 
Longitudinal 
Cohort Study. 
 
Sage journals s. 
530-539. 
 
Nederländerna 
 

To 
investigate 1-
year outcome 
and the 
pattern of 
recovery 
after 
surviving a 
cardiac 
arrest.  
 

Inklusionskriterier: 
Överlevt två veckor efter 
hjärtstilleståndet, vårdats på de 
deltagande sjukhusen, bor inom 50 
km av deltagande sjukhusen, behärska 
nederländska språket 
 
Exklusionskriterier: 
Förväntad livslängd under 3 månader 
(enligt läkare), bodde i bostads- eller 
institutionsvård före hjärtstilleståndet, 
tidigare interventionsgrupp. 
 
Urvalsförfarande: randomiserat urval. 
 
Urval och (bortfall): 141 (31). 22 
kvinnor och 119 män. Ålder 18 år 
eller äldre.  
 
Datainsamlingsmetod: Validerade 
mätinstrument. 
 
Dataanalysmetod: Statistisk analys 

Styrkor: Randomiserad 
studie, forskaren hade 
ingen kontakt med 
deltagarna, metodval och 
nyttjande av validerade 
mätinstrument. 
Ställningstagande och 
redovisning av 
bortfallsbias. Tydligt 
beskrivna inklusion- och 
exklusionskriterier.  
 
Svagheter: En del av en 
större studie, 
interventionsgruppen 
uteslöts, ej angivit ålder 
och kön. 
 

Livet efter 
hjärtstillestånd:  
-kroppslig påverkan 
-aktivitet och 
deltagande 
-livskvalitet 
 
Förändring över tid: 
-kognitiv funktion 
-fysiska funktion 
-social funktion 
-smärt påverkan 
 

Medel  



 

 

Författare 
Årtal 
Titel 
Sidnummer  
Land 

Syfte Metod  
(Urval, datainsamlingsmetod och 
analysmetod)  
 

Värdering  
(Styrkor och svagheter) 

Resultat  Kvalitetsgrad  

Uren, A., & 
Galdas, P.  
 
2014 
 
The experiences of 
male sudden 
cardiac arrest 
survivors and their 
partners: a gender 
analysis 
 
Journal of 
Advanced Nursing 
s. 349-358. 
 
England  
 

To explore 
how 
masculinities 
shape the 
experiences 
of men and 
their partners 
after survival 
from out-of-
hospital 
cardiac 
arrest. 

Inklusionskriterier: Manligt kön, 19 
år eller äldre, engelsktalande, 
upplevt ett hjärtstillestånd utanför 
sjukhuset senaste året. 
 
Urvalsförförande: Avsiktligt urval  
 
Urval och (bortfall): 13(0) 
 
Studiegrupp: 13 deltagare. 7 män 
och 6 kvinnor. Ålder 29-81. 
 
Datainsamlingsmetod:  
Intervjustudie  
 
Dataanalysmetod: Kvalitativ analys  
 

Styrkor: Metodval, urval, 
stort åldersspann, citat i 
texten och bortfall (0).  
 
Svagheter: Inget 
kvinnoperspektiv återfinns 
och inte använt 
triangulering vid 
dataanalys.  

3 kategorier:  
 
-Stöd och 
självförtroende  
-Känslomässig 
sårbarhet  
-Minskad känsla av 
manlighet 

Hög 



 

Författare 
Årtal 
Titel 
Sidnummer  
Land 

Syfte  Metod  
(Urval, datainsamlingsmetod och 
analysmetod)  
 

Värdering  
(Styrkor och svagheter) 

Resultat Kvalitetsgrad  

Wachelder, E., 
Moulaert, V., Van 
Heugeten, C., 
Verbunt, J., 
Bekkers, S., & 
Wade, D.  
 
2009 
 
Life after survival: 
Long-term daily 
functioning and 
quality of life after 
an out-of-hospital 
cardiac arrest. 
 
Elsevier s. 517-522. 
 
Nederländerna 
 

To determine 
the level of 
functioning 
of out-of-
hospital 
cardiac arrest 
survivors 1–6 
years later, 
and to 
evaluate the 
predictive 
value of 
medical 
variables on 
long-term 
functioning 

Inklusionskriterier: Överlevt ett 
hjärtstillestånd utanför sjukhuset, 
ålder över 18 år och tyskspråkig.  
 
Urvalsförförande: Representativt 
urval från 2 databaser.  
 
Urval och (bortfall): 63 (0) 
 
Studiegrupp: 63 deltagare. 9 
kvinnor och 54 män. Ålder 20-85.  
 
Datainsamlingsmetod: 
Enkätstudie med validerade 
mätinstrument.  
 
Dataanalysmetod: Statistisk 
analys. 
 

Styrkor: Bortfall (0), brett 
åldersspann, nyttjande av 
validerade mätinstrument och  
representativt urval. 
  
Svagheter: Ojämn 
könsfördelning bland 
deltagarna. 
 

Resultat: 
Påverkan av 
funktionsnivå efter 
hjärtstillestånd.  
 

Hög  

 



 

 

Författare 
Årtal 
Titel 
Sidnummer  
Land 

Syfte  Metod  
(Urval, datainsamlingsmetod och 
analysmetod)  
 

Värdering  
(Styrkor och svagheter) 

Resultat  Kvalitetsgrad  

Wilson, M., 
Staniforth, A., Till, 
R., Nair, R., & 
Vesey, P.  
 
2014 
 
The psychosocial 
outcomes of anoxic 
brain injury 
following cardiac 
arrest 
 
Elsevier s. 795-800. 
 
Storbritannien  
 

To 
investigate 
the 
psychosocial 
outcomes for 
cardiac arrest 
survivors and 
explore if 
there is a 
greater 
impact on 
psychosocial 
outcome for 
individuals 
experiencing 
anoxic brain 
injury as a 
result of the 
cardiac arrest 
 

Inklusionkriterier: Upplevt 
hjärtstopp utanför sjukhuset 6 
månader till 4 år tidigare. Ålder 
över 18 år och engelsktalande. 
  
Exklusionskriterier: Medicinsk 
diagnos eller annan diagnos som 
påverkar neuropsykologiska 
funktionen. Psykiska svårigheter 
sedan tidigare.  
 
Urvalsförförande: 
Bekvämlighetsurval.  
 
Urval och (bortfall): 56 (0) 
 
Studiegrupp: 56 deltagare, 37 
män och 19 kvinnor. Två grupper: 
27 med anoxi och 29 utan anoxi. 
Ålder: 37-84år.  
 
Datainsamlingsmetod: Validerade 
mätinstrument. 
 
Dataanalysmetod:Statistisk analys 
 

 Styrkor: Tydligt beskrivna 
inklusion- och 
exklusionskriterier, 
validerade mätinstrument, 
statistisk analys, tydligt 
beskriven metod och bortfall 
(0).  
 
Svagheter: Ojämn 
könsfördelning bland 
deltagarna. 
 

-Psykosociala 
svårigheter 
-Påverkan på det 
sociala livet   
-Minskad 
livskvalitet 
-Minnesproblem 
-Ångest 
-PTSD    
-Depressiva 
symtom  

Hög 


