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ABSTRAKT 

Bakgrund: Varje år drabbas cirka 15000 personer i Sverige av plötsligt oväntat 

hjärtstopp, av dem överlever cirka 1200. Forskning har visat att andelen som 

överlever ett hjärtstopp ökar och därmed finns ett ökat behov av att förbättra 

kunskapen om hur livet påverkas för personer som överlevt. Studier har visat att 

överlevare drabbas av minnessvårigheter, ångest, brist på energi och nedsatt fysisk 

funktion. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva personers erfarenheter 

av livet efter ett hjärtstillestånd. Metod: Artikelsökningen genomfördes i 

databaserna Cinahl, PubMed och PsychInfo. Åtta kvalitativa studier valdes ut och 

analyserades med inspiration av Graneheim och Lundmans innehållsanalys. 

Resultat: Resultatet visar att personerna upplever känslomässiga svårigheter och att 

de lever med begränsningar. De upplever förändringar i det sociala livet, existentiella 

frågor uppkommer och de får en ny syn på livet. Konklusion: Livet efter ett 

hjärtstopp innebär fysiska, psykiska och existentiella utmaningar. För att 

sjuksköterskan ska kunna möta personen utifrån sina unika förutsättningar och 

behov behöver hen ha förståelse för vad personen upplever. Genom samtal kring 

upplevelserna kan sjuksköterskan stötta och hjälpa personen att bearbeta sina 

känslor och återfå sitt sammanhang. 

Nyckelord: Hjärtstopp. Litteraturstudie. Upplevelse. Överlevare.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Background: Every year about 15000 people in Sweden suffer of sudden cardiac 

arrest, about 1200 survives. Research has showed that the number who survives 

cardiac arrest has increased and therefore there is an increased need to improve the 

knowledge about how life is affected for the people who has survived. Studies have 

showed that survivors suffer from memory problems, anxiety, lack of energy and 

reduced physical function. Aim: The aim of the study was to describe person’s 

experiences of life after cardiac arrest. Method: The search for articles was 

performed in the Cinahl, PubMed and PsychInfo databases. Eight qualitative studies 

were selected and analyzed with inspiration of Graneheim and Lundmans analysis of 

content. Results: The result present that the persons experience emotional 

difficulties and they live with limitations. They experience changes in social life, 

existential questions appears and they get a new view of life. Conclusion: Life after 

cardiac arrest means physical, mental and existential challenges. In order for the 

nurse to meet the person based on their unique circumstances and needs the nurse 

has to understand what the person is experiencing. Through conversations about 

their experiences, the nurse can support and help the person to process their 

emotions and regain its context. 

Keywords: Cardiac arrest. Experience. Literature study. Survivors.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

BAKGRUND ....................................................................................................................................... 1 

Chansen att överleva ökar ........................................................................................................ 1 

Svårigheter i livet ......................................................................................................................... 2 

Problemformulering .................................................................................................................. 3 

Frågeställning ............................................................................................................................... 3 

METOD ................................................................................................................................................. 3 

Sökmetoder .................................................................................................................................... 4 

Urval ................................................................................................................................................. 4 

Analys ............................................................................................................................................... 5 

Forskningsetik .............................................................................................................................. 5 

RESULTAT .......................................................................................................................................... 6 

Att uppleva känslomässiga svårigheter .............................................................................. 7 

Att känna sig osäker och förvirrad ................................................................................. 7 

Att drabbas av ångest och vara rädd ............................................................................. 8 

Att leva med en svängande sinnesstämning ............................................................... 8 

Att leva med begränsningar .................................................................................................... 9 

Att leva med minnessvårigheter....................................................................................... 9 

Att vara orkeslös och svag .................................................................................................. 9 

Att vara fysiskt begränsad ................................................................................................. 9 

Att inte kunna leva som tidigare .................................................................................... 10 

Att uppleva förändringar i det psykosociala livet ........................................................ 11 

Att känna sig ensam ............................................................................................................ 11 

Att vilja vara nära utan att belasta sina närstående............................................ 11 

Att återgå till vardagen ...................................................................................................... 11 

Att uppleva existentiella utmaningar ................................................................................ 12 

Ny syn på döden .................................................................................................................... 12 

Ett behov av att finna svar ................................................................................................ 12 

Upplevelse av rollförändring ........................................................................................... 12 

Ny syn på livet ........................................................................................................................ 13 

DISKUSSION ................................................................................................................................... 13 

Resultatdiskussion .................................................................................................................... 14 

Metoddiskussion ........................................................................................................................ 19 



 

 
 

Forskningsetisk diskussion ................................................................................................... 21 

Konklusion ................................................................................................................................... 22 

REFERENSLISTA .......................................................................................................................... 23 

Bilaga 1. Tabell 1. Databassökning 

Bilaga 2. SBU:s granskningsmall för kvalitativ forskning 

Bilaga 3. Tabell 2. Översikt över artiklar som ingår i litteraturstudiens resultat samt 
kvalitetsgranskning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

BAKGRUND 

Enligt World Health Organisation (2015) är ischemisk hjärtsjukdom en av den 

vanligaste orsaken till dödsfall i världen. I Svenska hjärt- lungräddningsregistrets 

årsrapport skriver Herlitz (2014) att flertalet av de som dör i hjärtsjukdom drabbas av 

kammarflimmer vilket leder till hjärtstopp. Den vanligaste orsaken till hjärtstopp är 

att personen har en bakomliggande hjärtsjukdom men kan även uppstå till följd av 

syrebrist orsakad av exempelvis drunkning och förgiftning samt suicid eller olika 

typer av trauman (Svenska rådet för hjärt- och lungräddning 2015). Enligt McNally et 

al. (2011) är medelåldern för att drabbas av hjärtstillestånd 64 år och majoriteten av 

de som drabbas är män. 

I Sverige drabbas ungefär 15000 personer varje år av plötsligt oväntat hjärtstopp, 

majoriteten av dessa sker utanför sjukhus (Andersson 2013). Det som händer i 

kroppen vid ett hjärtstopp är att hjärtat slutar pumpa blod. Detta leder till att hjärnan 

drabbas av syrebrist och redan efter 5-10 minuter minskar chanserna att överleva 

(Andersson et al. 2012).  

Chansen att överleva ökar 

Årligen överlever cirka 1200 personer av de som drabbats av hjärtstillestånd, en siffra 

som successivt ökar. På 90talet överlevde 12 % av de som drabbades av 

kammarflimmer, 2013 var den siffran 33 %. Även bland de som drabbats av 

hjärtstopp av andra orsaker ses en ökning i överlevnad (Herlitz 2014).   

För att öka möjligheten till överlevnad efter ett plötsligt oväntat hjärtstopp ska 

åtgärder utgå från ”kedjan som räddar liv”. Kedjan innefattar tidigt larm, tidig hjärt- 

och lungräddning, tidig defibrillering samt vård efter hjärtstopp. För att bevara god 

livskvalitet är vården efter hjärtstoppet en viktig del i kedjan som räddar liv 

(Andersson et al. 2012).  

Herlitz (2014) beskriver tre sannolika orsaker till den ökade överlevnaden. Första 

orsaken är att hjärt- och lungräddning påbörjas av andra innan ambulanspersonal 

kommit till platsen. Den andra är att vården på sjukhus har förbättrats. Den tredje 

beror på att patient eller närstående tenderar att larma vid förvarningssymtom vilket 

gör att ambulanspersonal hinner bevittna hjärtstoppet och därmed starta hjärt- och 

lungräddning i tid.   
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Enligt McNally et al. (2011) ökar sannolikheten till överlevnad om hjärtstilleståndet 

är bevittnat och om personen har en defibrillerbar rytm.  Även Herlitz (2014) lyfter 

att i stort sett enbart personer vars hjärtstopp är bevittnat överlever. Tid till påbörjad 

behandling är helt avgörande för chansen att överleva. 

Huvudparten av de som skrivs ut från sjukhus efter att ha överlevt ett hjärtstopp 

bedöms leva vidare med en god cerebral funktion (Herlitz 2014). Med god cerebral 

funktion menas att personen kan ha milda neurologiska eller psykologiska brister 

men är medveten och alert samt har förmåga att arbeta (McNally et al. 2011).  

Svårigheter i livet 

Femtio procent av de som överlevt hjärtstillestånd drabbas av kognitiv nedsättning 

(Lilja et al. 2015) . Enligt Grubb et al. (1996) lider över 30% av försämrat 

långtidsminne. I en studie av Pusswald et al. (2000) framkommer det att personer 

som överlevt ett hjärtstillestånd kan drabbas av kognitiva funktionsnedsättningar till 

följd av hjärnskador som uppstått i samband med syrebrist och detta kan ge 

svårigheter med orientering och uppmärksamhet. Enligt Drysdale et al. (2000) kan 

överlevarna (personerna som överlevt ett hjärtstillestånd) få nedsatt minne och 

igenkänningssvårigheter. En studie visar att personer som överlevt hjärtstopp inte 

har något minne av tiden på sjukhuset och i vissa fall inget minne av dagarna före 

händelsen (Dougherty et al. 2004). Enligt Lilja et al. (2015) har 20 % måttlig till svår 

minnesförsämring. Minnet har visat sig förbättras över tid (Dougherty och Shaver 

1995, Lundgren-Nilsson et al. 2005) men minnessvårigheter kvarstår då personerna 

(de som överlevt ett hjärtstillestånd) skrivs ut från sjukhuset (Dougherty och Shaver 

1995). 

En studie som undersökt hälsorelaterad livskvalitet efter ett hjärtstillestånd visar att 

initialt är de största problemområdena sömn, energi och fysisk rörlighet. Bristen på 

energi visar sig kvarstå en längre tid (Lundgren-Nilsson et al. 2005) Deasy et al. 

(2013) skriver att 48 % tycker det är besvärligare att gå i trappor jämfört med innan 

hjärtstoppet.  

Studier har visat att överlevarna drabbas av ångest, känner ilska och kan drabbas av 

depression. Situationen att överleva ett hjärtstopp kan framkalla förnekelse hos 

personerna (Clements och Stenerson 2004, Dougherty och Shaver 1995). Enligt 

Clements och Stenerson (2004) är det vanligt med känslor av isolering och ensamhet 
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och detta kan öka känslan av förlust. Förlust av kontroll kan i sin tur bidra till 

depression och ångest. Livet förändras och varje dag upplevs som en kamp mellan 

sårbarheten som uppstått efter att ha mött döden och samtidigt försöka hitta 

hanteringsstrategier i livet.  

Problemformulering 

Enligt Herlitz (2014) överlever alltfler personer ett hjärtstopp. Studier har visat att 

personer som överlevt ett hjärtstopp får fysiska och psykiska svårigheter. Överlevarna 

upplever ångest och ilska och kan drabbas av depression (Clements och Stenerson 

2004, Dougherty och Shaver 1995). I en studie har det visat sig att personer som 

överlevt hjärtstopp inte har något minne av tiden på sjukhuset och i vissa fall inget 

minne av dagarna före händelsen (Dougherty et al. 2004). Sjuksköterskan ska 

bemöta varje individ efter sina unika förutsättningar och omvårdnad ska bedrivas på 

personnivå. Människans lidande är unikt, individuellt och kopplat till hens 

upplevelse av sin situation. Personens möjlighet att försonas med lidandet och förstå 

sin situation på ett nytt sätt underlättas om vårdaren bekräftar dennes lidande, är 

tillgänglig och närvarande. Personer som är i behov av omvårdnad kan behöva stöd, 

guidning och hjälp (Svensk sjuksköterskeförening 2010). Det är viktigt att skapa en 

sammanställning av befintlig forskning av personers erfarenheter av livet efter ett 

hjärtstopp för att sjuksköterskan ska få en förståelse för vad överlevarna upplever och 

kunna ge stöd och vägledning.  

Syftet med litteraturstudien är att beskriva personers erfarenheter av livet efter ett 

hjärtstillestånd. 

Frågeställning 

- Hur upplever personerna livet efter ett hjärtstopp? 

METOD 

För att ta reda på hur personer som överlevt ett hjärtstillestånd upplever livet har vi 

valt att göra en litteraturstudie. Genom att sammanställa forskning med fokus på 

personers upplevelser av livet efter ett hjärtstillestånd bidrar litteraturstudien till en 

kunskapsöversikt i detta ämne (jfr Friberg 2012b, 133). 
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Sökmetoder 

Artikelsökning genomfördes i databaserna Cinahl, PubMed och PsychInfo eftersom 

de innehåller omvårdnadsrelaterade referenser (jrf Willman et al. 2011, 80-84). 

Databasernas ämnesordslista har använts för att finna lämpliga sökord (jfr Willman 

et al. 2011, 69). De ämnesord som resulterade i ett urval var MeSH-termerna heart 

arrest och survivors och Cinahl Headings heart arrest. För att bredda sökningarna 

användes fritext-sökning (jfr Willman et al. 2011, 75). Fritext-sökningarna som 

resulterade i ett urval innehöll orden survivors psychosocial factors, sudden cardiac 

death experience , ICD, cardiac arrest, experience, experiences och sudden cardiac 

arrest. För att förhindra att sammansatta ord kastades om i ordningsföljd användes 

citattecken (jfr Willman et al. 2011, 75). För att förena eller separera sökorden har de 

kombinerats genom att använda de booleska sökoperatorerna OR, AND och NOT (jfr 

Willman et al. 2011, 72).  

Avgränsningar som användes i sökningarna var english language, peer reviewed, 

journal subset: nursing, nursing journals, all adult, adult och adulthood. Genom 

avgränsningarna gavs möjlighet att läsa vetenskapliga artiklar på ett språk som 

författarna till litteraturstudien behärskar samt tillgång till relevanta artiklar inom 

omvårdnadsområdet. Avgränsningar gällande åldersgrupp anpassades efter 

inklusionskriterierna till litteraturstudien. Ingen begränsning gällande årtal gjordes 

eftersom författarna ansåg att upplevelser av livet efter ett hjärtstopp är relevant 

oavsett när studien genomförts. 

Kombination av de olika sökorden, avgränsningar och utfall av sökningar redovisas i 

tabellen databassökning (se tabell 1, bilaga 1).  

Urval 

Genom att samla in, granska och analysera resultaten i kvalitativa artiklar har vi fått 

fram vad personerna som överlevt ett hjärtstopp upplever eftersom kvalitativa studier 

söker verklighetsupplevelser såsom känsloupplevelser (jfr Olsson and Sörensen 2011, 

18).    

De artiklar som litteraturstudiens resultat baseras på valdes ut stegvis (se tabell 1, 

bilaga 1). Först lästes alla titlar och abstrakt vilket resulterade i urval ett. I urval ett 

ingår de titlar och abstrakt som svarade mot litteraturstudiens syfte. Därefter lästes 

artiklarna, vars syfte och abstrakt motsvarade litteraturstudiens syfte, i sin helhet. De 
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artiklar som svarade mot litteraturstudiens syfte ingår i urval två och ligger till grund 

för resultatet (jfr Rosén 2012, 434-437). Urvalet resulterade i åtta kvalitativa 

vetenskapliga artiklar som gjorts i USA, Canada, Sverige, Island och Spanien.   

Kvalitetsgranskning av de utvalda artiklarna genomfördes med hjälp av SBU:s 

(2014a) granskningsmall för kvalitativ forskningsmetodik (se bilaga 2) och 

kvalitetsbedömningen inspirerades av SBU:s (2014b) kriterier för bedömning av 

vetenskaplig kvalitet. Bedömningen gjordes genom att räkna poäng. Varje ”ja” på 

SBU:s granskningsmall har räknats som ett poäng. <10 poäng har räknats vara av låg 

kvalitet, 10-14 poäng medelhög och >15 poäng av hög kvalitet.  

För att besvara syftet med litteraturstudien inkluderade författarna artiklar som 

studerat kvinnor och män över 18 år vilka överlevt ett plötsligt oväntat 

hjärtstillestånd, såväl på sjukhus som utanför. Studier som innehöll upplevelser av 

hypotermibehandling exkluderades.  

Översikt av de artiklar som ingår i analys och resultat samt utfall av 

kvalitetsgranskning redovisas i en litteraturöversiktstabell (se tabell 2, bilaga 3) 

Analys 

De valda artiklarna analyserades med inspiration av Graneheim och Lundmans 

(2004) innehållsanalys. Författarna till litteraturstudien läste enskilt igenom de 

utvalda artiklarna för att få en känsla av helheten. Den resterande analysprocessen 

genomfördes genom samarbete och ständig dialog. Relevanta delar ur artiklarnas 

resultat delades in i meningsenheter vilka kodades. Vid kodningen togs det hänsyn 

till hela textens sammanhang för att inte förlora viktig data. Koderna jämfördes 

utifrån skillnader och likheter och sorterades upp i underkategorier och kategorier.  

Forskningsetik 

Lagen om etikprövning av forskning som avser människor och personuppgiftslagen 

styr forskningsetiken i Sverige. Syftet med dessa lagar är att skydda den enskilda 

människan och respekten för människovärdet vid forskning. Litteraturstudier som 

görs av studenter på grundnivå räknas inte till forskning och behöver därmed inte 

genomgå etisk prövning (Kjellström 2012, 75). Trots att litteraturstudien inte 

genomgår etisk prövning har författarna till litteraturstudien arbetat utifrån ett etiskt 

förhållningssätt. Enligt Codex (2015) är forskarens ansvar att se till att forskningen är 

av god kvalitet samt etiskt försvarbar.   
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Litteraturstudiens författare tyckte det var viktigt att använda studier som fått ett 

etiskt tillstånd alternativt var noggrant etiskt övervägda, därför är alla artiklar som 

ingår i resultatet etiskt godkända (jfr Forsberg och Wengström 2013, 69-70). I 

Helsingforsdeklarationen framgår det att forskningsrapporter inte bör publiceras om 

de inte följer deklarationens etiska principer (World Medical Association 2015). Vissa 

artiklar redovisade ett etiskt förhållningssätt gentemot studiedeltagarna såsom 

informerat samtycke, rätt till information, anonymitet och rätt till att avbryta 

medverkan, vilket vi ansåg som betydelsefullt i vår etiska granskning av artiklarna. 

Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) får 

forskning endast utföras om forskningspersonen har samtyckt till den forskning som 

avser denne. Forskningspersonen ska så långt som det är möjligt informeras 

personligen om forskningen och samtycket får närsomhelst tas tillbaka med 

omedelbar verkan. 

RESULTAT 

Åtta kvalitativa vetenskapliga artiklar som beskriver personers upplevelser av livet 

efter ett hjärtstillestånd ligger till grund för resultatet av denna litteraturstudie. 

Analysen resulterade i fyra kategorier och fjorton underkategorier som redovisas i 

tabellen nedan (Tabell 3) samt i löpande text tillhörande respektive kategori och 

underkategori. 
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Tabell 3. Översikt över kategorier och underkategorier. 

Kategorier Underkategorier 

Att uppleva känslomässiga svårigheter Att känna sig osäker och förvirrad 

Att drabbas av ångest och vara rädd 

Att leva med en svängande 

sinnesstämning 

Att leva med begränsningar Att leva med minnessvårigheter 

Att vara orkeslös och svag 

Att vara fysiskt begränsad  

Att inte kunna leva som tidigare 

Att uppleva förändringar i det 

psykosociala livet 

Att känna sig ensam  

Att vilja vara nära utan att belasta sina 

närstående 

Att återgå till vardagen 

Att uppleva existentiella utmaningar Ny syn på döden 

Ett behov av att finna svar 

Upplevelse av rollförändring 

Ny syn på livet 

 

Att uppleva känslomässiga svårigheter  

Att känna sig osäker och förvirrad 

Personerna som överlevt ett hjärtstopp känner sig trygga under sjukhusvistelsen men 

upplever den första tiden efter utskrivning som svår (Ketilsdottir et al. 2014). 

Överlevarna upplever en osäkerhet (Bremer et al. 2009, Dougherty et al. 2000, 

Ketilsdottir et al. 2014, Uren och Galdas 2015) då verkligheten till en början är 

förvirrande (Bremer et al. 2009).  Den nya verkligheten är skrämmande eftersom 

personerna inte riktigt förstår vad som hänt (Bremer et al. 2009, Uren och Galdas 

2015). Bremer et al. (2009) beskriver att överlevarna upplever förlust av 

sammanhang samt känner sig sårbara och utsatta. I en studie av Dougherty et al. 

(2000) uttrycker personerna det svårt att inte veta vad som kommer hända härnäst 

och hur länge de kommer leva. Enligt Forslund et al. (2014) känner överlevarna oro 

för att få ett nytt hjärtstopp och de känner sig osäkra på om de kommer känna igen 
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symtomen. För att känna sig säkrare uttrycks ett behov av att regelbundet gå på 

hjärtkontroller och ha mobiltelefonen nära till hands (Ketilsdottir et al. 2014).  

Att drabbas av ångest och vara rädd 

Överlevarnas vardag präglas av ångest (Forslund et al. 2014, Ketilsdottir et al. 2014, 

Palacios‐Ceña et al. 2011, Uren och Galdas 2015). Enligt Bremer et al. (2009) känner 

överlevarna ångest då osäkerhet upplevs kring situationen, vid tanken på försämring 

av fysisk funktion och att vara sårbar samt vid tanken på livets slut. Personerna 

upplever även ångest och skuld över hur situationen kommer att påverka närstående. 

I en studie av Ketilsdottir et al. (2014) beskrivs att ångest kan uppstå utan tydlig 

orsak.  

En ständig rädsla påverkar personerna i olika sociala situationer (Bremer et al. 2009, 

Lau et al. 2010, Palacios‐Ceña et al. 2011). Överlevarna är rädda för återfall 

(Dougherty et al. 2000, Ketilsdottir et al. 2014, Palacios‐Ceña et al. 2011) vilket 

skapar känslor av utsatthet och maktlöshet (Dougherty et al. 2000). Samtidigt som 

personerna känner sig rädda uttrycks lycka över att ha överlevt (Bremer et al. 2009). 

I en studie beskrivs svårigheter med att känna sig glad över att ha överlevt då känslan 

av att vara levande upplevs som något dåligt (Palacios‐Ceña et al. 2011). 

Att leva med en svängande sinnesstämning 

Att överleva ett hjärtstopp påverkar det emotionella välbefinnandet (Ketilsdottir et al. 

2014, Uren och Galdas 2015). Studier har visat att personerna kan bli nedstämda och 

deprimerade (Dickerson 2002, Uren och Galdas 2015). Sinnesstämningen beskrivs 

som en känslomässig berg- och dalbana (Dougherty et al. 2000, Ketilsdottir et al. 

2014, Lau et al. 2010) och känslor av frustration (Dougherty et al. 2000) samt 

otålighet och irritation förekommer (Ketilsdottir et al. 2014). Enligt Lau et al. (2010) 

upplever personerna sig vara lättrörda och känslosvängningarna kan nästintill 

beskrivas som manodepressiva. Överlevarna brottas med att komma underfund med 

sina känslor (Ketilsdottir et al. 2014, Uren och Galdas 2015) samt sätta ord på dem. 

De känslomässiga utmaningarna kvarstår men minskar med tiden (Ketilsdottir et al. 

2014).  
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Att leva med begränsningar 

Att leva med minnessvårigheter 

Personer som överlevt ett hjärtstopp har minnesluckor i anknytning till händelsen 

(Bremer et al. 2009, Dickerson 2002, Dougherty et al. 2000, Forslund et al. 2014, 

Ketilsdottir et al. 2014). I en studie av Ketilsdottir et al. (2014) beskriver personerna 

minnessvårigheter från tiden före, under och efter sjukhusvistelsen. Överlevarna har 

ett behov av att få återberättat vad som hänt (Bremer et al. 2009, Forslund et al. 

2014) och uttrycker en oro över vad de sagt och gjort (Forslund et al. 2014). Genom 

att få höra vad som hänt och hålla kvar vid de osammanhängande minnena kan 

välbefinnande och känsla av sammanhang uppnås dock kan en ökad förståelse av 

händelsen vara chockerande och plågsam (Bremer et al. 2009). 

Studier visar att överlevarna upplever sig ha ett försämrat närminne (Dougherty et al. 

2000, Lau et al. 2010) då de lätt glömmer något som planerats (Dougherty et al. 

2000). I en studie av Ketilsdottir et al. (2014) upplever personerna svårigheter med 

att känna igen personer. Minnet förbättras med tiden (Ketilsdottir et al. 2014) men 

personerna upplever att minnessvårigheter finns kvar (Ketilsdottir et al. 2014, Lau et 

al. 2010). 

Att vara orkeslös och svag 

Överlevarna upplever en brist på energi och styrka (Dougherty et al. 2000, Forslund 

et al. 2014, Ketilsdottir et al. 2014, Uren och Galdas 2015) samt ett ökat behov av att 

vila under dagen (Forslund et al. 2014). Personerna upplever kraftlösheten som 

paralyserande (Bremer et al. 2009).  I en studie beskrivs besvär med sömnsvårigheter 

samt en rädsla för att somna och inte vakna igen (Dougherty et al. 2000). 

En liten ansträngning upplevs påfrestande (Bremer et al. 2009, Dougherty et al. 

2000). Att gå i trappor är utmattande (Forslund et al. 2014) och att ta en snabb dusch 

leder till andfåddhet (Ketilsdottir et al. 2014). I motsats till detta skriver Lau et al. 

(2010) att överlevarna upplever sin hälsa som god och att de har en tillfredställande 

mängd energi. 

Att vara fysiskt begränsad 

Personerna upplever en begränsning av sin fysiska förmåga (Ketilsdottir et al. 2014, 

Uren och Galdas 2015). Det tar längre tid att genomföra aktiviteter (Dougherty et al. 

2000, Ketilsdottir et al. 2014) och allt upplevs vara mycket svårare (Bremer et al. 

2009). Enligt Uren och Galdas (2015) upplever de sig inte kunna göra samma saker 
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som förr exempelvis att lyfta tungt och utöva sport på hög nivå. Personerna känner 

ett behov av att förstå sina begränsningar (Bremer et al. 2009, Dougherty et al. 2000, 

Ketilsdottir et al. 2014) framförallt gällande motion och dagliga aktiviteter 

(Dougherty et al. 2000, Ketilsdottir et al. 2014). Att inse sina fysiska begränsningar 

leder till frustration (Bremer et al. 2009, Dougherty et al. 2000, Uren och Galdas 

2015), sorg och uppgivenhet (Bremer et al. 2009). Personerna uttrycker en oro över 

att inte kunna ta hand om sig själva (Dougherty et al. 2000). Överlevarna känner sig 

osäkra kring vad de klarar av vilket kan leda till en mer försiktig livsstil och i värsta 

fall passivitet. Att ha nedsatt fysisk förmåga framkallar känslor av att vara sårbar, 

exkluderad och isolerad (Bremer et al. 2009). 

Att inte kunna leva som tidigare 

Personerna upplever sig ha förlorat kontrollen över sitt tidigare liv (Bremer et al. 

2009, Dickerson 2002). Det uppstår funderingar kring om livet kommer bli 

detsamma och överlevarna uttrycker en önskan om att kunna göra saker de 

uppskattat förut (Forslund et al. 2014). Personerna känner en stark vilja att fortsätta 

livet som tidigare (Uren och Galdas 2015). I en studie beskriver personerna att livet 

efter händelsen inte är det liv de önskar leva och att det inte finns någon garanti att 

det blir som de tänkt sig. Det är inte längre möjligt att fortsätta livet i samma takt 

som tidigare (Bremer et al. 2009). En stor förändring är att inte kunna arbeta och en 

utmaning är att inte få köra bil. Körrestriktionen är svår att hantera då detta upplevs 

som en förlust av självständigheten (Dougherty et al. 2000). Överlevarna upplever 

körförbudet som deprimerande (Uren och Galdas 2015). I en studie belyser 

kvinnorna det svårt att leva livet fullt ut då händelsen hänger över dem och hindrar 

dem från att skaffa barn och bilda familj. Att ge upp önskan om moderskap skapar en 

känsla av att ge upp en del av sig själv (Palacios‐Ceña et al. 2011).  

Att inte kunna fortsätta sitt liv som tidigare skapar ångest och ilska. Genom att släppa 

önskan om sitt gamla liv uttrycker överlevarna att de upplever ett lugn (Palacios‐Ceña 

et al. 2011). Existentiell trygghet och harmoni upplevs då personerna får ett nytt 

perspektiv på livet (Bremer et al. 2009). 
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Att uppleva förändringar i det psykosociala livet 

Att känna sig ensam 

Under återhämtningen upplever personerna ensamhet till följd av social isolering och 

de anser det svårt att vara ensam (Dougherty et al. 2000). Ensamheten beskrivs som 

en tristess och längtan efter sällskap är påfallande (Ketilsdottir et al. 2014). Palacios-

Ceña et al. (2011) skriver i sin studie att personerna känner svårigheter med att dela 

upplevelsen med någon vilket leder till känslor av ensamhet och utanförskap. De 

uttrycker att de enda som möjligtvis kan förstå deras situation är personer med 

liknande erfarenheter. I en studie av Ketilsdottir et al. (2014) beskriver överlevarna 

att de har ett behov av att tillhöra en grupp som delar liknande upplevelser för att få 

en möjlighet att prata med likasinnade om sin erfarenhet.  

Att vilja vara nära utan att belasta sina närstående 

Relationer omprioriteras, fokus läggs på personer som står dem nära och mer tid 

avsätts till familjen. Genom relationer nås välbefinnande, mening och upplevelsen av 

att vara hel (Bremer et al. 2009). Personerna upplever det viktigt att vara intim med 

sin partner (Dougherty et al. 2000). Överlevarna är mer beroende av sina närstående 

än tidigare och partnern står för det huvudsakliga emotionella stödet vilket kan leda 

till en börda på relationen (Uren och Galdas 2015) 

Det upplevs positivt att tala med närstående om händelsen som ett sätt att bearbeta 

den (Forslund et al. 2014) . I en studie av Uren och Galdas (2015) beskrivs motsatsen 

då personerna upplever det besvärligt att uttrycka sina känslor för vänner och familj 

samt sjukvårdspersonal. För att inte oroa sina närstående finns en ovilja att dela med 

sig av sina känslor. I en annan studie uttrycker överlevarna oro för familjens 

upplevelse av händelsen (Ketilsdottir et al. 2014). Forslund et al. (2014) belyser att 

överlevarna har svårt att träffa sin bekantskapskrets då de känner skuld över att ha 

utsatt andra för en dramatisk situation.  

Att återgå till vardagen 

Så småningom upplever överlevarna att tankarna återgår till vardagliga problem och 

framtida liv vilket skjuter undan osäkerhet och framhäver välbefinnande (Bremer et 

al. 2009). Trötthet och ångest avtar med tiden och livet upplevs sakta gå tillbaka till 

det normala (Forslund et al. 2014). Personerna ser framemot att återvända till ett 

normalt liv (Forslund et al. 2014, Ketilsdottir et al. 2014) och försöker få styrka att få 

vardagen att fungera (Forslund et al. 2014). De bra dagarna uppskattas och det finns 
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en tro om att livet ska bli bättre (Dougherty et al. 2000). Överlevarna uttrycker ett 

behov av att hålla fast vid viktiga saker som hem och arbete (Palacios‐Ceña et al. 

2011) och vardagliga aktiviteter upplevs bidra till stabilitet i tillvaron samt en känsla 

av sammanhang (Bremer et al. 2009). 

Att uppleva existentiella utmaningar 

Ny syn på döden 

Synen på döden har förändrats och upplevs som en påtaglig verklighet. För att 

acceptera att ett nytt hjärtstopp kan inträffa uttrycker överlevarna att de behöver lära 

sig leva med döden (Palacios‐Ceña et al. 2011). Enligt Uren och Galdas (2015) har 

personerna svårt att undvika tanken på döden.  

Då överlevarna upplever döden som en verklighet uppstår rädsla, ångest och känslor 

av att vara sårbar och skör (Dickerson 2002). Medvetenheten om att vara sårbar 

leder till existentiell osäkerhet och lidande (Bremer et al. 2009) och det är en 

utmaning att försonas med möjligheten att dö (Dougherty et al. 2000). Överlevarna 

uttrycker ett behov av att förbereda sig inför sin kommande död genom att inte 

lämna något ouppklarat (Forslund et al. 2014, Palacios‐Ceña et al. 2011).  

Ett behov av att finna svar 

Personerna upplever ett behov av att finna en förklaring till varför de drabbats av ett 

hjärtstopp (Bremer et al. 2009, Forslund et al. 2014, Palacios‐Ceña et al. 2011), de 

funderar över varför de överlevt och meningen med livet (Bremer et al. 2009). 

Frustration uppstår över att inte få svar (Palacios‐Ceña et al. 2011). Överlevarna 

känner sig osäkra på om de borde ha förstått signalerna innan hjärtstoppet samt om 

det går att förutse och skydda sig mot ett återfall. De känner ett ansvar över vad som 

hänt och anklagar sig själva över att inte ha upptäckt hjärtfelet som ändrat deras liv. 

Insikten om en ohälsosam livsstil lämnar skuldkänslor (Bremer et al. 2009) och 

överlevarna uttrycker ett behov av att veta hur de kan minska risken att drabbas av 

ett nytt hjärtstopp (Forslund et al. 2014, Ketilsdottir et al. 2014). 

Upplevelse av rollförändring 

De manliga överlevarna upplever en förskjutning av könsrollerna (Uren och Galdas 

2015) och uttrycker oro och ilska gällande rollförändringarna (Dougherty et al. 

2000). Männen känner oro för hur deras erfarenhet av att ha överlevt ett hjärtstopp 

ska påverka deras förmåga att uppfylla sin roll, sin självständighet och sitt ansvar i 
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framtiden (Uren och Galdas 2015). I en studie av Ketilsdottir et al. (2014) uttrycker 

männen ett fortsatt behov av att visa sig starka i motgångar för att leva upp till idén 

om den starka mannen. De anser det viktigt att vara aktiv för att kunna uppfylla sin 

roll. I en annan studie uttrycker männen ett behov av att hålla kvar vid sin mansroll 

in i det sista (Palacios‐Ceña et al. 2011). Insikten om att inte klara av saker de kunnat 

förut upplevs som ett slag mot manligheten och hotet hanteras genom att ta kontroll 

över situationen och förändra identiteten (Uren och Galdas 2015). 

Ny syn på livet 
Att överleva ett hjärtstillestånd ses som en vändpunkt till ett bättre och roligare liv 

(Bremer et al. 2009). Inställningen till livet förändras (Bremer et al. 2009, 

Ketilsdottir et al. 2014, Palacios‐Ceña et al. 2011) och upplevelsen av att ha varit nära 

döden förändrar personligheten (Bremer et al. 2009, Palacios‐Ceña et al. 2011). I en 

studie uttrycker överlevarna att de måste lära sig leva igen samt inte låta sig hämmas 

av rädsla (Palacios‐Ceña et al. 2011). En medvetenhet om att livet är kort och kan ta 

slut när som helst uppstår (Dickerson 2002, Dougherty et al. 2000, Forslund et al. 

2014, Palacios‐Ceña et al. 2011) samt en insikt om att njuta av livet som är kvar 

(Dickerson 2002, Forslund et al. 2014, Palacios‐Ceña et al. 2011). Personerna känner 

tacksamhet över att ha fått en andra chans (Bremer et al. 2009, Dickerson 2002, 

Forslund et al. 2014, Ketilsdottir et al. 2014, Lau et al. 2010, Palacios‐Ceña et al. 

2011) vilket ger möjlighet till ett rikare liv (Dickerson 2002). I en studie av Dickerson 

(2002) uttrycker överlevarna att oro för småsaker ersätts med en djupare förståelse 

till livet. Livsstilen utvärderas och omprioriteras i försök att leva hälsosammare 

(Ketilsdottir et al. 2014).   

Personerna upplever att välbefinnande och lidande får en ny betydelse och genom 

erfarenheten om att de är sårbara skapas en ny förståelse av kroppen och existensen. 

För att uppleva välbefinnande söker de mening och sammanhang i det förändrade 

livet (Bremer et al. 2009). 

DISKUSSION 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva personers erfarenheter av livet efter ett 

hjärtstillestånd. Resultat visar att personerna upplever emotionella, fysiska och 

kognitiva svårigheter vilket inverkar på det sociala livet. Existentiella utmaningar 

förekommer och personerna får en ny syn på livet.  
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Resultatdiskussion 

I litteraturstudien framkommer det att överlevarna upplever känslomässiga 

svårigheter i form av ångest, depression och en svängande sinnesstämning. Att 

personerna drabbas av ångest och depression styrks av Kamphuis et al. 2002, 

O'Reilly et al. 2003 och Wilson et al. 2014. Studier har visat att det finns ett samband 

mellan nedsatt minne och ångest, då minnessvårigheter kan ge mer ångest (O'Reilly 

et al. 2003, Wilson et al. 2014) . I litteraturstudiens resultat framkommer det att 

ångest uppstår av olika orsaker, dock framkommer inte sambandet mellan ångest och 

minnessvårigheter. En studie som undersökt psykosociala följder för personer som 

överlevt ett hjärtstopp visar att ångest och depression leder till en låg livskvalitet 

(Wilson et al. 2014). Litteraturstudiens resultat visar att personerna upplever 

svårigheter med sina känslor vilket styrks av Nichol et al. (1999) och Forslund et al. 

(2013) . Nichol et al. (1999) har i sin studie undersökt självuppskattad hälsa efter ett 

hjärtstillestånd och det visar att ett område där hälsan skattades som lägst gällde det 

emotionella. Resultatet från litteraturstudien pekar mot att personer som överlevt ett 

hjärtstillestånd kan vara påverkade av en nedsatt sinnesstämning, vilket är en 

betydelsefull kunskap sjuksköterskan bör ha med sig i mötet med överlevarna. Det är 

av betydelse att uppmärksamma nedsatt sinnesstämning eftersom sjuksköterskan ska 

medverka till att förbättra personers livskvalitet (jfr Skärsäter 2014, 112). 

I resultatet beskrivs personernas känsla av osäkerhet då den nya verkligheten är 

förvirrande. Osäkerhet uppstår också då de inte vet vad som kommer hända härnäst 

och hur länge de kommer leva. I likhet med vårt resultat beskriver Schaufel et al. 

(2011) att personer som har en livshotande hjärtsjukdom känner osäkerhet inför 

framtiden och hur sjukdomen ska utvecklas. Vårt resultat visar att personernas liv 

påverkas av en ständig rädsla, bland annat rädslan för att drabbas av ett nytt 

hjärtstopp. Att personerna känner sig rädda bekräftas av Forslund et al. (2013) som 

skriver att överlevarna känner en rädsla för att vara ensamma och utföra fysiska 

aktiviteter. Överlevarna uttrycker ett behov av att utmana rädslan och inte oroa sig 

för det som inte går att påverka, exempelvis återfall. Utifrån litteraturstudiens 

resultat är det av betydelse att sjuksköterskan är medveten om att överlevarna kan 

känna sig osäkra och rädda och att rädslan kan uppstå av olika anledningar. 

Sjuksköterskan kan främja välbefinnande genom att stötta personerna i att utmana 

sina rädslor då det framgår i studien av Forslund et al. (2013) att detta kan leda till 

att ångesten bryts. 
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Resultatet i litteraturstudien visar att överlevarna upplever begränsningar som 

minnessvårigheter och nedsatt fysisk funktion till följd av hjärtstoppet. Att 

överlevarna upplever minnessvårigheter styrks av Dougherty och Shaver 1995, 

O'Reilly et al. 2003, Sauve 1995 och Wilson et al. 2014. Minnessvårigheter kan leda 

till flera sociala utmaningar och lägre livskvalitet (Wilson et al. 2014) samt en 

upplevelse av sämre hälsa (Nichol et al. 1999). Något som inte framkommer i 

litteraturstudiens resultat är de kognitiva problem som Sauve (1995) belyser. Sauve 

beskriver att personerna har koncentrationssvårigheter, förlust av tidigare inlärda 

förmågor och svårigheter att förstå nytt material. Utifrån litteraturstudiens resultat är 

det av betydelse i omvårdnadsarbetet att som sjuksköterska ha i åtanke att 

personerna kan ha minnessvårigheter. Information kan behöva upprepas och 

personerna kan behöva hjälp med att hitta strategier för att klara sitt vardagliga liv, 

något som belyses av Svenska rådet för hjärt- lungräddning (2011). Eftersom 

sjuksköterskan har en central uppgift i att främja hälsa (jfr Svensk 

sjuksköterskeförening 2008) kan det vara av betydelse att sjuksköterskan 

uppmärksammar minnessvårigheter hos personerna för att förebygga ohälsa. 

Litteraturstudiens resultat visar att personerna upplever nedsatt fysisk funktion och 

att osäkerhet kring detta kan leda till passivitet. I likhet med vårt resultat skriver 

Deasy et al. (2013), Forslund et al. (2013) och Sauve (1995) att den fysiska funktionen 

är nedsatt. Enligt Deasy et al. (2013) upplever 43 % att deras fysiska hälsa begränsar 

dem i arbete och aktiviteter. De fysiska begränsningar som lyfts i litteraturstudiens 

resultat är att gå i trappor, lyfta tungt och utöva sport på hög nivå vilket bekräftas i en 

studie av Sauve (1995) som beskriver svårigheter med kraftfulla aktiviteter såsom 

hushållsarbete, sport och gå uppför trappor. Med grund i litteraturstudiens resultat 

är det av betydelse att sjuksköterskan är medveten om att personerna kan ha nedsatt 

fysisk funktion och att osäkerhet kring detta kan leda till passivitet. Det kan vara av 

värde att sjuksköterskan uppmuntrar till någon form av fysisk aktivitet för att främja 

hälsa då en studie av Forslund et al. (2013) beskriver att träning upplevs leda till 

välbefinnande, oavsett på vilken aktivitetsnivå den utförs på.  

Litteraturstudiens resultat visar på att överleva ett hjärtstopp leder till existentiella 

utmaningar. Överlevarna får en ny syn på livet, de känner sig tacksamma över fortsatt 

liv och söker svar på frågan varför de fått ett hjärtstopp. Forslund et al. (2013) styrker 

litteraturstudiens resultat, genom att beskriva att personerna får en förändrad syn på 
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livet, händelsen ses som en vändpunkt till något bättre och tacksamhet över en andra 

chans uttrycks. De söker en anledning till varför hjärtstoppet inträffat och den nya 

situationen leder till att livsstilen förändras. I vår studie framgår det att personerna 

omprioriterar livsstilen för att leva hälsosammare. Att personerna får ett 

hälsosammare liv bekräftas i en studie av Forslund et al. (2013) men till skillnad från 

vårt resultat uttrycker överlevarna i studien av Forslund et al. en tacksamhet över 

händelsen som påverkat dem till livsstilsförändringar. Litteraturstudiens resultat 

pekar på att personerna får förändrat perspektiv på livet och de ändrar sin livsstil. 

Utifrån detta resultat är det av betydelse att sjuksköterskan hjälper, stöttar samt 

motiverar till livsstilsförändringarna, då sjuksköterskan har som uppgift att stödja 

personer och förebygga hälsorisker i syfte att främja hälsa (jfr Socialstyrelsen 2005). 

Litteraturstudiens resultat som visar att personerna får ett nytt perspektiv på livet 

efter ett hjärtstopp bekräftas även i studier som belyser erfarenheten av nära-döden 

upplevelser (NDU) och hur det påverkar livet efter (Duffy och Olson 2007, Klemenc-

Ketis 2013). Studier har visat att de som haft en NDU i samband med sitt 

hjärtstillestånd har i högre grad ett förändrat perspektiv på livet (Duffy och Olson 

2007, Klemenc-Ketis 2013) med en ökad acceptans för andra och ökad förståelse för 

sig själv (Klemenc-Ketis 2013). I en studie av Klemenc-Ketis (2013) framgår det att 

överlevarna upplever att det finns en inre mening med livet, till skillnad från vårt 

resultat där det framkommer att personerna söker efter meningen med livet. Även 

om det i vårt resultat inte framkommer att personerna haft en NDU så skriver Duffy 

och Olson (2007) att NDU ökat hos personer som varit klinisk döda och 

återupplivats. 

I litteraturstudiens resultat framgår det att överlevarna får en ny syn på döden. 

Döden upplevs som en verklighet vilket kan leda till rädsla och ångest och personerna 

känner oro för sina närstående vid tanken på döden. Van Lommel et al. (2001) 

styrker resultatet att personerna får ett nytt perspektiv på döden med skillnaden att 

personer som haft en NDU i samband med sitt hjärtstopp upplever en minskad rädsla 

för döden. I likhet med litteraturstudiens resultat skriver Schaufel et al. (2011) att oro 

för närstående uppstår hos överlevarna vid tanken på döden. Litteraturstudiens 

resultat pekar på att personerna får existentiella funderingar och en förändrad syn på 

döden, vilket är en betydelsefull kunskap för sjuksköterskan i mötet med överlevarna. 

I en studie av Strang et al. (2014) beskrivs sjuksköterskans ansvar vara att öppna upp 
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till existentiella samtal, ha modet att stanna kvar och lyssna aktivt. Genom samtal 

kan personerna själva hitta svaret på sina frågor. Med grund i detta är det av 

betydelse att sjuksköterskan vågar möta personerna i sin situation, är lyhörd och 

frågar hur personerna ser på döden. Genom att sjuksköterskan inger hopp kan 

överlevarnas lidande minska, vilket styrks av Schaufel et al. (2011) som skriver att 

hopp är en copingsstrategi för att minska existentiell ångest när man konfronteras 

med döden och andra existentiella utmaningar. 

Resultatet i litteraturstudien visar att relationer omprioriteras, familjen och de som 

står överlevarna nära sätts i fokus. Resultatet bekräftas av Duffy och Olson (2007), 

Forslund et al. (2013), Schaufel et al. (2011) och van Lommel et al. (2011). I likhet 

med vårt resultat lyfter Duffy och Olson (2007) att värderingar och prioriteringar 

förändras hos personerna som haft en NDU i samband med sitt hjärtstopp och att 

familjerelationer förändras. Det är viktigt att spendera mer tid med familj och vänner 

(Schaufel et al. 2011, van Lommel et al. 2001). Enligt Forslund et al. (2013) beskriver 

överlevarna att det är betydelsefullt att ha människor omkring sig, familjen är den 

viktigaste relationen och nära relationer ger glädje och styrka.  

I litteraturstudiens resultat framgår det att män upplever en förskjutning av 

könrollerna vilket skapar oro och ilska. De känner att de behöver leva upp till idén om 

den starka mannen. De kvinnor som deltar i studierna uttrycker svårigheter att leva 

livet fullt ut då de hindras från att skaffa barn och bilda familj. Enligt Einarsson 

(2009, 180) och Bergenheim (1997, 14) förknippas manlighet med egenskaper av att 

vara aktiv och hård, medan kvinnlighet förknippas med att vara passiv och mjuk. 

Hirdman (1988) skriver att föreställningen om att mannen är stark och kvinnan är 

svag kommer från den vardagliga och biologiska grundsynen. Bergenheim (1997, 14) 

menar att män och kvinnor i alla tider har förknippats med vissa egenskaper som 

tilldelat kvinnor och män olika uppgifter och positioner i samhället. Då män har haft 

mer makt och inflytande har även mäns åsikter styrt bilden av könsrollernas olika 

egenskaper. Vidare skriver Bergenheim att det typiskt kvinnliga har grundats på 

teorier om kvinnans biologi. Kvinnors förmåga att föda barn och ge näring har utgjort 

grund på idéer om kvinnans självklara plats i samhället. Hirdman (1988) menar att 

dikotomin, att hålla isär manligt och kvinnligt, ständigt bekräftas på grund av att 

kvinnor föder barn. Litteraturstudiens författare menar att dessa resonemang kan 

förklara resultatet. De osynliga regler och föreställningar om hur män och kvinnor är 
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kan prägla människan i sitt sätt att vara. Författarna anser att detta kan förklara 

varför det bara framkom att män ser en förskjutning av könsroller och inte kvinnor. 

Sjuksköterskan ska med grund i detta vara medveten om föreställningarna om genus 

för att inte omvårdnaden ska påverkas av personens kön (jfr Määttä och Öresland 

2014, 325). 

 

Litteraturstudiens resultat har visat att överleva ett hjärtstopp är en allvarlig händelse 

som förändrar personernas liv vilket enligt Eide och Eide (2009, 197) kan leda till 

förlust av mening och sammanhang. I litteraturstudiens resultat framgår det att 

personerna kan uppleva förlust av sammanhang då de drabbats av minnesluckor och 

vaknar upp till en ny verklighet som upplevs skrämmande och osäker. I resultatet 

uttrycker överlevarna att känsla av sammanhang och välbefinnande kan uppnås 

genom en ökad förståelse av vad som hänt. Att begriplighet av en situation leder till 

känsla av sammanhang styrks av Antonovsky (1991, 38-43). Enligt Antonovsky krävs 

begriplighet, hanterbarhet samt en känsla av meningsfullhet gällande en situation för 

att en person ska uppleva känsla av sammanhang (KASAM). Ju mer begriplig, 

hanterbar och meningsfull en situation upplevs desto högre grad av KASAM. Graden 

av KASAM avgör hur människan klarar av påfrestande händelser i livet. Vidare 

skriver Antonovsky att det är när man inte förstår sin verklighet som förvirring 

uppstår och därmed sänkt KASAM. Hälsa uppstår när personen upplever en känsla 

av sammanhang. Med grund i Antonovskys teori kan personernas känsla av förlorat 

sammanhang förklaras. Sjuksköterskan kan genom att ge information, stöd, 

uppmuntran och visa sig tillgänglig öka personens begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet och därmed stärka dennes KASAM (jfr Langius-Eklöf och Sundberg 

2014, 61).  

Summan av hela litteraturstudiens resultat pekar mot att personerna som överlevt ett 

hjärtstopp genomgår en traumatisk kris. Resultatet visar att överlevarna inte förstår 

vad som hänt, har minnessvårigheter och söker efter svar och mening med varför det 

drabbats samtidigt som de lär sig leva med det som hänt genom att de fått ett nytt 

perspektiv på livet och döden. Cullberg (2006, 19, 143-154) beskriver att en 

traumatisk kris uppstår genom att en plötslig oväntad händelse sker som hotar 

personens fysiska existens, trygghet och identitet. En traumatisk kris består av fyra 

faser. I chockfasen har personerna svårt att förstå vad som hänt, de kan ha svårt att 

minnas vad som sagts eller skett. Reaktionsfasen innebär att personerna börjar förstå 
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vad som hänt, frågar sig varför och de söker efter en mening med situationen. I 

bearbetningsfasen börjar personerna blicka framåt mot framtiden istället för att hålla 

fast vid det förflutna och de lär sig leva igen. Slutligen skriver Cullberg att i 

nyorienteringsfasen upplevs händelsen inte längre hindra dem i livet, de försonas 

med det som hänt och självkänslan upprättas. Med grund i detta kan det vara av 

betydelse att sjuksköterskan är medveten om att personer som överlevt ett hjärtstopp 

kan genomgå en traumatisk kris. Att vara lyhörd och identifiera vilken fas i krisen 

personen befinner sig i kan ge möjlighet att anpassa stöd och omvårdnad utifrån 

dennes behov (jfr Eide och Eide 2009, 210-233). 

Metoddiskussion  

Det är sparsamt med kvalitativ forskning av personers upplevelse av livet efter ett 

hjärtstopp, därför baseras resultatet endast på åtta stycken kvalitativa vetenskapliga 

artiklar. Fler artiklar hade kunnat inkluderas ifall författarna hade använt sig av 

mixad metod men eftersom författarna önskade att beskriva upplevelsen av livet efter 

ett hjärtstopp valdes att inte inkludera kvantitativa studier. Kvantitativa studier syftar 

till att testa hypoteser och undersöka händelser och deras egenskaper (Forsberg och 

Wengström 2013, 61) medan kvalitativa studier ökar förståelsen för vad lidande 

innebär samt personers upplevelser, erfarenheter och behov (Friberg 2012a, 121). 

Genom att använda kvalitativa studier anser vi att vi på bästa sätt har besvarat syftet 

med vår studie. Litteraturstudien kan öka förståelsen för vad personerna som 

överlevt ett hjärtstopp upplever och därmed kunna ge kunskap om det stöd och den 

vägledning som de kan behöva. 

Artikelsökning har genomförts i flera databaser med olika kombinationer av sökord 

som författarna ansåg var relevanta till syftet. Under datasökningen utökades 

sökorden genom att använda nyckelord från artiklar som författarna tyckte 

motsvarade syftet med litteraturstudien. De nya sökorden gav upphov till fler 

intressanta artiklar som hade kunnat missas om vi inte använt de sökorden. Oavsett 

vilken databas och kombination av sökord som användes resulterade sökningarna 

ofta i samma relevanta artiklar, vilka valdes ut för analys. Willman et al. (2011, 71) 

styrker fördelen med att söka i flera databaser eftersom publiceringsbias, ett felaktigt 

urval, kan undvikas. Med detta anser litteraturstudiens författare att trovärdigheten 

till resultatet har ökat då vi upplever att ingen relevant artikel har uteslutits. 
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Östlundh (2012, 74) skriver att vetenskapligt material är en färskvara och en 

avgränsning i tid kan göras för att utesluta äldre material. Trots detta valde 

författarna till denna litteraturstudie att inte göra någon tidsavgränsning för att inte 

utesluta material som kan vara av intresse. Vi ansåg att personers upplevelser av livet 

efter ett hjärtstillestånd kan vara detsamma oavsett vilket årtal det än upplevdes. 

Fastän ingen tidsavgränsning gjordes utgörs resultatet av artiklar från åren 2000-

2015 eftersom inga äldre artiklar svarade mot syftet.  

Kvalitetsbedömningen av artiklarna resulterade i fyra artiklar av hög och fyra av 

medelhög kvalitet. Att beakta är att författarna aldrig gjort en kvalitetsbedömning av 

vetenskapliga artiklar förut och den bristande erfarenheten kan ha lett till en felaktig 

bedömning.  

Författare önskade urskilja skillnader och likheter i personers erfarenheter av livet 

efter ett hjärtstopp. Därför genomfördes en innehållsanalys av det insamlade 

materialet med inspiration av Graneheim och Lundman. Graneheim och Lundman 

(2012, 192-199) skriver att kvalitativ innehållsanalys används för att identifiera 

skillnader och likheter i en text och fördelen med metoden är att den kan anpassas till 

forskarens erfarenhet och kunskap. Meningsenheterna som valdes ut kodades utan 

att kondenseras då litteraturstudiens författare ansåg att det gick att skapa koder 

utan att förkorta texten innan. En konsekvens av detta är att det kan ha lett till att 

viktig fakta förlorats men författarna var noggranna med att ta hänsyn till helheten i 

texten under hela analysprocessen. Detta för att inte förlora väsentlig information 

och förvränga data, då det enligt Forsberg och Wengström (2013, 69) inte får 

förekomma förvrängning av data.  

Samtliga artiklar har undersökt personers upplevelse av livet efter ett hjärtstillestånd. 

I de fall då artiklarna haft ett specifikt fokus, som genus och att leva med en ICD 

(implanterbar defibrillator), valde författarna med stor noggrannhet enbart ut de 

delar som motsvarade litteraturstudiens syfte. Detta gjordes även i de artiklar där 

närstående uttalat sig om sina erfarenheter. Studier som undersökte personers 

upplevelse av hypotermibehandling exkluderas. Exklusionskriteriet kan ha inneburit 

att väsentlig information missats men eftersom vi ansåg att artiklarna med inriktning 

på upplevelse av hypotermibehandling hade ett fokus som inte motsvarade vårt syfte 

valdes de bort. Enligt Friberg (2012a, 44) måste forskningsartiklarna väljas 

systematiskt så att syftet kan besvaras.  
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Artiklarna som valts ut är skrivna på engelska. Det är väsentligt att beakta att 

litteraturstudiens författare har en begränsad kunskap i det engelska språket vilket 

har kunnat leda till en felaktig tolkning av innehållet. För att undvika feltolkning och 

förvrängd data har författarna använt ordböcker och översättningsprogram samt haft 

en ständig reflektion kring översättning och sammanhanget.  

Artiklarna i litteraturstudien är gjorda i Canada, USA och ett flertal länder i Europa. 

En konsekvens av detta kan vara att artiklarna endast speglar upplevelsen från 

personer i delar av västvärlden vilket inte garanterar att vårt resultat är överförbart 

till övriga världen. Hur upplevelsen ser ut med en annan kulturell bakgrund är 

således oklart.  

Majoriteten av deltagarna i de artiklar som inkluderas i resultatet består av män. 

Kanske kan detta förklaras av statistiken gällande hjärtstillestånd. Enligt Herlitz 

(2014) och McNally et al. (2011) är majoriteten av de som drabbas av hjärtstopp män. 

Litteraturstudiens författare menar därför att vårt resultat kan spegla upplevelser 

mestadels från män, kanske är det inte lika överförbart på kvinnor. Fler studier på 

kvinnors upplevelser skulle behövas för att veta säkert. 

Forskningsetisk diskussion 

Författarna till litteraturstudien har haft ett etiskt förhållningssätt genom hela 

arbetet (jfr Kjellström 2012, 70). Vi har endast använt oss av artiklar som haft ett 

etiskt godkännande eller ett etiskt resonemang för att i möjligaste mån säkerställa att 

resultatet är etiskt försvarbart. Majoriteten av artiklarna innehöll etiska resonemang 

vilket ansågs positivt då det gav en tydlig bild av forskarens etiska förhållningssätt. I 

de fall då etiskt godkännande eller etiskt resonemang inte framkom i artiklarna 

söktes tidsskriftens etiska krav upp för att säkerställa att artiklarna var etiskt 

godkända och granskade. En studie valdes bort trots att den motsvarade syftet. 

Litteraturstudiens författare ansåg att denna studie hade ett oetiskt förhållningssätt 

gentemot deltagarna, då inte alla deltagarna hade informerats om att de hade haft ett 

hjärtstopp. 

För att arbeta etiskt har litteraturstudiens författare redovisat allt material som 

motsvarat studiens syfte och resultatet är beskrivet utan egna åsikter (jfr Forsberg 

och Wengström 2013, 69). Analysprocessen och resultatet kan undermedvetet ha 
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påverkats av litteraturstudiens författares förförståelse. Vid oenigheter har 

diskussioner förts för att komma fram till gemensamma beslut.   

Författarna har genom arbetet noggrant redovisat vad som är egna åsikter och inte.  

Då data använts, som skrivits av någon annan, har författarna tydligt källhänvisat för 

att undvika plagiat (jfr Hermerén 2011) och hålla en god forskningssed.  

Konklusion 

Livet efter att hjärtstopp innebär fysiska, psykiska och existentiella utmaningar. Att 

återvända till livet kan vara skrämmande samt leda till nya perspektiv. Upplevelse av 

att vara ensam och vilsen förekommer och situationen kan vara svår att tala med 

närstående om. Många besväras av minnessvårigheter både från tiden före 

hjärtstoppet, under sjukhusvistelsen samt tiden efter utskrivning. Överlevarna 

uttrycker ett behov av att fylla minnesluckorna kring händelsen för att finna mening 

och sammanhang. För att sjuksköterskan ska kunna möta personen utifrån dennes 

unika förutsättningar och behov behöver hen ha förståelse för vad överlevarna 

upplever. Genom samtal kring personernas upplevelse av sin situation kan 

sjuksköterskan stötta och hjälpa personen att bearbeta sina känslor och återfå sitt 

sammanhang.  

Litteraturstudiens författare föreslår att fler kvalitativa studier bör göras och med 

fokus på kvinnliga överlevares upplevelser. Det är sparsamt med kvalitativa studier 

och de flesta deltagare i studierna är män.   
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Tabell 1. Databassökning       Bilaga 1. 

Databas Datum Sökord Avgränsning Antal 

träffar 

Urval 1* 

(dubbletter) 

Urval 2** 

CINAHL 2015-

03-25 

heart arrest1 AND 

survivors 

psychosocial 

factors2 NOT ICD2 

English language 

Peer Reviewed 

Journal subset: 

Nursing  

All Adult 

10 4 2 

  

PubMed 2015-

04-13 

cardiac arrest2 

AND experience2 

English language 

Nursing journals  

 

53 2 2 

 

PubMed 2015-

04-02 

“sudden cardiac 

arrest”2 AND 

experiences2 

English language 15 4 (3) 1 

 

PubMed 2015-

04-07 

sudden cardiac 

death experience2 

AND survivors3 

English language 

Adult 

36 3 (2) 1 

 

PsycINFO 2015-

03-25 

heart arrest3 OR 

cardiac arrest2 

AND experience2 

English language 

Peer Reviewed 

Adulthood 

 

43 6 (1) 2 

 

 

*) Antal titlar och abstrakt som svara mot litteraturstudiens syfte 

**) Antal artiklar som svarar mot litteraturstudiens syfte 

 

                                                           
1 CINAHL Headings 
2 Fritext-sökning 
3 MeSH-term  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

SBU:s granskningsmall för kvalitativ forskning      Bilaga 2. 

 

 



 

 
 

SBU:s granskningsmall för kvalitativ forskning, fortsättning     Bilaga 2. 



 

 
 

Tabell 2. Översikt över artiklar som ingår i litteraturstudiens resultat samt kvalitetsgranskning                 Bilaga 3.  
 

Författare 

År 

Tidsskrift  

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

 

Dougherty, Cynthia 

M., Quint Benoliel, 

Jeanne och Bellin, 

Connie 

 

2000 

 

Heart & Lung 

 

USA 

Domains of 

nursing 

intervention 

after sudden 

cardiac 

arrest and 

automatic 

internal 

cardioverter 

defibrillator 

implantation 

Att beskriva de 

områden som 

berör personer 

som överlevt 

plötsligt oväntat 

hjärtstopp och 

deras familjer 

under det första 

året som kan 

användas till att 

utforma framtida 

omvårdnadsåtgär

der samt 

sammanfatta 

hjälpstrategier 

som används av 

de överlevande 

och närstående i 

hanteringen av 

relevanta 

problem som 

uppstår under 

första året av 

återhämtning.  

Grundad teori 

 

Ljudinspelade semi-

strukturerade 

intervjuer, 

telefonsamtal, 

journaler, 

anteckningar, 

inspelningar från 

stödgruppsmöten 

för personer med 

en implanterbar 

defibrillator (ICD) 

och diskussioner 

med vårdgivare. 

 

Data insamlades 

från patienter och 

deras partner 5 

gånger under första 

året efter 

händelsen.  

 

Intervjuerna 

transkriberades 

ordagrant och 

analyserades med 

konstant 

jämförande analys 

och tematisk 

15 familjer deltog. 

 

Medelålder för 

överlevande 57 ± 11 

år och för 

familjemedlemmar 

53 ± 9 år.  

 

Inklusionskriterier: 

engelsktalande, 

bosatt inom en radie 

på 50 mile från 

Seattle, >18 år, ha 

minst en person 

som bor med dem i 

hemmet som också 

vill delta i studien, 

15 poäng på 

Glasgow Coma Scale 

och överlevt ett 

hjärtstillestånd till 

följd av 

ventrikelflimmer. 

 

Exklusionskriterier: 

ensamboende 

patienter, de som 

har för omfattande 

psykologiska och 

neurologiska 

Sju kategorier som 

beskriver områden som 

berör 

hjärtstoppsöverlevande 

och deras familjer: 

 

 1) Preventiv vård  

 

2) Vårdgivare 

 

3) Relationen till sin 

partner 

 

4) Aktiviteter i det 

dagliga livet 

 

5) Fysiska förändringar 

 

6) Känslosamma  

utmaningar 

 

7) Hantering av ICD-

chocker 

 

Strategier som kan 

vara till hjälp för andra 

i samma situation 

presenteras som 4 

kategorier: 

1) Strategier för 

Medelhög 



 

 
 

kodning. svårigheter, 

hjärtstopp på grund 

av akut hjärtinfarkt 

eller ej relaterat till 

hjärtproblem 

  

(2 deltagare 

fullföljde inte hela 

studien eftersom de 

avled före den sista 

intervjun.) 

 

 

hantering av 

minnesförlust 

 

2) Strategier för 

hantering av 

körrestriktioner 

 

3) Strategier för 

hantering av ICD-

chocker 

 

4)Strategier för 

hantering av 

återhämtning generellt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
Översikt över artiklar som ingår i litteraturstudiens resultat samt kvalitetsgranskning, fortsättning                 Bilaga 3.  
 

Författare 

År 

Tidsskrift  

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

 

Dickerson, 

Suzanne Steffan 

 

2002 

 

Qualitative Health 

Research 

 

USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redefining 

Life While 

Forestalling 

Death: Living 

With an 

Implantable 

Cardioverter 

Defibrillator 

After a 

Sudden 

Cardiac 

Death 

Experience 

Att beskriva 

upplevelsen av 

att leva med en 

ICD efter ett 

plötsligt oväntat 

hjärtstopp 

Sekundär analys av 

S. Dickersons tre 

tidigare studier.  

 

Textdata 

analyserades med 

hjälp av tolkande 

fenomenologisk 

ansats av 

Heideggerians 

hermeneutik. 

62 deltagare varav 

18 kvinnor, 41 män 

och 3 av okänt kön, 

ålder 40-76 år.  

 

Alla deltagare har en 

ICD.  

 

(Inget bortfall 

redovisades.) 

Tre teman  och ett 

grundläggande mönster 

belyses. 

 

Teman: 

1) Att tappa kontrollen: 

teknik som räddar livet 

förändrar allting. 

 

2) Fortsätta leva: 

återta kontrollen eller 

finna acceptans 

 

3) Skapa en ny syn på 

livet: Genom förändring 

eller stiltje   

 

Grundläggande 

mönster: 

Omdefiniera livet 

medan döden avvärjs   

Medelhög 

 

 

 

 

 



 

 
 

Översikt över artiklar som ingår i litteraturstudiens resultat samt kvalitetsgranskning, fortsättning                 Bilaga 3.  
 

Författare 

År 

Tidsskrift  

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

 

Bremer, Anders., 

Dahlberg, Karin 

och Sandman, Lars 

 

2009 

 

Qualitative Health 

Research  

 

Sverige 

To Survive 

Out- of-

Hospital 

Cardiac 

Arrest: A 

Search for 

Meaning and 

Coherence 

Att beskriva 

patienters 

upplevelser av 

att överleva ett 

hjärtstopp 

utanför sjukhus, 

med fokus på hur 

hjärtstoppet utan 

för sjukhuset 

påverkade deras 

välbefinnande 

över tid 

Kvalitativ, 

beskrivande och 

undersökande 

design, grundad i 

livsvärlds 

fenomenologi och 

vårdvetenskap.  

 

Intervjuer med 

öppna frågor, 45-89 

minuter långa. 

 

Digitalt 

ljudinspelade 

intervjuer 

transkriberades 

ordagrant, 

analyserat med 

reflekterande 

livsvärldsforskning 

(RLR).  

9 deltagare varav 8 

män och 1 kvinna, 

44- 70 år.  

 

Ändamålsenligt 

urval. 

 

Inklusionskriterier: 

vuxna kvinnor och 

män med 

hjärtsjukdom som 

överlevt ett 

hjärtstopp utanför 

sjukhus och 

behandlats och 

vårdats av 

ambulanssjukvård.  

 

(Inget bortfall 

redovisades.) 

 

Sju teman beskrivs:  

 

1) Plötsligt och 

svårgripbart hot  

 

2) Förvirrat 

uppvaknande  

 

3) Minnesförlust – en 

förlust av sammanhang 

 

4) Söka efter 

sammanhang 

 

5) Plågsam och 

glädjande förståelse 

 

6) Existentiell 

osäkerhet blottad av 

känslor av sårbarhet 

 

7) Välbefinnande 

genom sammanhang 

och mening i livet. 

 

Hög 

 

 

 



 

 
 

Översikt över artiklar som ingår i litteraturstudiens resultat samt kvalitetsgranskning, fortsättning                 Bilaga 3.  
 

Författare 

År 

Tidsskrift  

Land 

Titel Syfte Metod  Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

 

Lau, Bonnie., 

Kirkpatrick, James 
N., Merchant, Raina 

M., Perman, Sarah 
M., Abella, Benjamin 
S., Gaieski, David F., 
Becker, Lance B., 

Chiames, Chris och 
Reitsma, Angelique 
M. 
 
2010 
 
RESUSCITATION 

Official journal of the 

European 
resuscitation council 
 
USA 
 
 

 

Experiences 

of sudden 

cardiac 

arrest 

survivors 

regarding 

prognosticati

on and 

advance care 

planning 

Att belysa 

upplevelsen av 

att överleva 

plötsligt oväntat 

hjärtstopp och 

undersöka 

attityder gällande 

avancerad 

vårdplanering 

efter plötsligt 

oväntat 

hjärtstopp med 

avseende på fyra 

områden: 

 

Kvalitativ 

beskrivande design.  

 

Digitalt inspelade 

semi-strukturerade 

telefonintervjuer, 

20-60 minuter 

långa.   

 

Transkriberade 

ordagrant samt 

notering av 

känslouttryck. 

9 deltagare, varav 7 

män och 2 kvinnor, 

30-79 år.  

 

Inklusionskriterier:  

Överlevare efter 

plötsligt oväntat 

hjärtstopp, >18 år, 

engelsktalande, 

villig att berätta om 

erfarenheterna av 

deras hjärtstopp. 

 

Exklusionskriterier:  

Oförmåga att 

kommunicera 

verbalt eller ge 

informerat 

samtycke.   

 

(Inget bortfall 

redovisades.) 

Fyra teman beskrivs: 

 

1) Patienternas och 

närståendes 

uppfattning om 

sjukvårdspersonalens 

information gällande 

prognos direkt efter 

händelsen.  

 

2) Patienters definition 

av döden 

 

3) Betydelsen av 

livstestamente  

 

4)Uppfattning av hälsa 

och organdonation 

Medelhög 

 
 

 
 
 

 
 



 

 
 

Översikt över artiklar som ingår i litteraturstudiens resultat samt kvalitetsgranskning, fortsättning                 Bilaga 3.  
 

Författare 

År 

Tidsskrift  

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

 

Palacios-Ceña, 

Domingo., Losa-

Iglesias, Marta 

Elena., Salvadores-

Fuentes, Paloma 

och Fernández-de-

las-Peñas, Cesar 

 

2011 

 

Nursing & Health 

Sciences 

 

Spanien 

Sudden 

cardiac 

death: the 

perspectives 

of Spanish 

survivors 

Att undersöka 

upplevelser av 

spanska patienter 

som 

framgångsrikt 

återupplivats 

efter ett plötsligt 

oväntat 

hjärtstopp i syfte 

att förbättra 

vården av dessa 

patienter. 

Kvalitativ, 

fenomenologisk 

studie.  

 

19 ostrukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor och 5 

dagböcker. 

 

Inspelade 

intervjuerna 

transkriberades 

ordagrant. 

 

Analys baserad på 

en metod av Giorgi.  

9 deltagare varav 4 

kvinnor och 5 män, 

24-53år. 

 

Ändamålsenligt 

urval och 

snöbollsurval. 

 

Inklusionskriterier: 

Spanska 

medborgare, > 

18år, som drabbats 

av plötsligt oväntat 

hjärtstopp och 

återhämtat sig utan 

kognitiv svikt eller 

neurologiskt 

funktionsnedsättning

, kommunicera 

verbalt eller med 

andra hjälpmedel.  

 

Fyra teman 

definierades: 

1) Möta rädslan 

 

2) Söka efter en 

mening  

 

3) Möta döden på nära 

håll och personligen  

 

4) Ensamhet och 

främlingskap  

Hög 

 
 

 
 
 

 
 



 

 
 

Översikt över artiklar som ingår i litteraturstudiens resultat samt kvalitetsgranskning, fortsättning                 Bilaga 3.  
 

Författare 

År 

Tidsskrift  

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

 

Forslund, Ann-

Sofie., Zingmark, 

Karin., Jansson, 

Jan-Håkan., 

Lundblad, Dan och 

Söderberg, Siv 

 

2014 

 

Journal of 

Cardiovascular 

Nursing 

 

Sverige 

Meaning of 

People’s 

Lived 

Experiences 

of Surviving 

an Out- of-

Hospital 

Cardiac 

Arrest, 1 

Month After 

the Event 

Att belysa 

betydelsen av 

människors 

upplevelser av 

att ha drabbats 

av hjärtstopp 

utanför sjukhus 

på grund av 

hjärtinfarkt och 

överlevt, 1 

månad efter 

händelsen 

Intervjuer, 20-110 

minuter långa.   

 

Inspelade intervjuer 

transkriberas 

ordagrant och 

analyseras med 

fenomenologisk 

hermeneutisk 

tolkning. 

11 deltagare varav 2 

kvinnor och 9 män. 

 

Ändamålsenligt 

urval.  

   

Inklusionskriterier: 

inga kognitiva 

nedsättningar, 

tillräcklig kunskap i 

det svenska språket 

för att kunna delta 

intervju, drabbats av 

hjärtstopp utanför 

sjukhus på grund av 

hjärtinfarkt och 

överlevt   

 

(Inget bortfall 

redovisades.) 

 

2 teman och 5 

underteman belyses: 

 

Tema 1: Återvända till 

livet Underteman: 

Vakna upp och inte 

veta vad som hänt, 

inse att det inte var 

dags att dö 

 

Tema 2: Omvärdera 

livet Underteman: 

Undra varför och söka 

en förklaring, känna 

tvetydighet i relationer, 

undra om livet kommer 

vara detsamma 

Hög 

 

 
 

 
 

 
 
 



 

 
 

Översikt över artiklar som ingår i litteraturstudiens resultat samt kvalitetsgranskning, fortsättning                 Bilaga 3.  
 

Författare 

År 

Tidsskrift  

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

 

Ketilsdottir, 

Audur., 

Albertsdottir, 

Hildur Rut., 

Akadottir, Solveig 

Helga., 

Gunnarsdottir, 

Thora Jenny och 

Jonsdottir, Helga 

 

2014 

 

European Journal 

of Cardiovascular 

Nursing 

 

Island 

 

The 

experience 

of sudden 

cardiac 

arrest: 

Becoming 

reawakened 

to life 

Att beskriva 

personers 

erfarenheter av 

att ha överlevt 

ett plötsligt 

oväntat 

hjärtstopp och 

blivit 

återupplivad för 

att få kunskap av 

vad effekten av 

denna erfarenhet 

har på de 

överlevandes 

behov och 

problem.   

Kvalitativ studie 

som bygger på 

tolkande 

fenomenologi. 

 

Semi-strukturerade 

intervjuer, 60 

minuter.  

 

2 intervjutillfällen 

med 1 vecka 

emellan. 

 

Inspelade intervjuer 

transkriberades 

ordagrant, icke-

verbal 

kommunikation 

antecknades. 

 

 

7 män deltagare, 

50-54 år. Ingen 

kvinna passade 

inklusionskriterierna. 

Ändamålsenligt 

urval.  

 

Inklusionskriterier:  

>18år, prata 

modersmål, 

hjärtstopp utanför 

sjukhus, 

framgångsrik 

återupplivning och 

inlagda på sjukhus, 

minst 6 månader 

sedan hjärtstoppet, 

hjärtstopp orsakat 

av koronar 

hjärtsjukdom 

Exklusionskriterier: 

personer med ICD, 

annat signifikant 

hälsoproblem 

 

(En deltagare valde 

att avsluta sin 

medverkan i studien 

efter första 

intervjun.) 

Fem teman beskrivs 

och i alla temana 

belyses personernas 

behov av säkerhet och 

stöd: 

 

1) Känslor av osäkerhet 

och behov av stöd 

 

2) Strävan att återfå 

tidigare liv 

 

3) Känslomässiga 

utmaningar 

 

4)Reagera på symtom 

 

5)Ny syn på livet 

 

 

Medelhög 



 

 
 

Översikt över artiklar som ingår i litteraturstudiens resultat samt kvalitetsgranskning, fortsättning                 Bilaga 3.  
 

Författare 

År 

Tidsskrift  

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

 

Uren, Alan och 

Galdas, Paul 

 

2015 

 

Journal of 

Advanced Nursing 

 

Canada 

The 

experiences 

of male 

sudden 

cardiac 

arrest 

survivors 

and their 

partners: a 

gender 

analysis 

Att undersöka 

hur antagandet 

av maskulinitet 

formar 

erfarenheterna 

efter att ha 

överlevt ett 

hjärtstopp 

utanför sjukhus 

av män och deras 

partner. 

Tolkande 

beskrivning, 

filosofisk inriktning 

med tolkande 

hermeneutiska 

traditioner. 

 

7 semi-

strukturerade 

intervjuer, 1-1,5 

timme långa 

 

Digitalt 

ljudinspelade 

intervjuer 

transkriberades 

ordagrant. 

 

Tematisk analys 

 

13 deltagare varav 7 

överlevande män 

och 6 närstående 

kvinnor, 29-81 år. 

 

Ändamålsenligt 

urval. 

 

Inklusionskriterier 

för överlevande: 

man, >19 år, tala 

flytande engelska. 

 

(Inget bortfall 

redovisades.) 

Tre teman 

identifierades som 

framstående av 

erfarenheterna: 

 

1) Stöd och självtillit.  

 

2) Att hantera 

emotionell 

(o)sårbarhet. 

 

3) Inte längre en ”He-

man”.  

Hög 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


