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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Antalet patienter som drabbas av ett hjärtstopp och överlever ökar varje år. I och 

med detta är även närstående en ökande grupp. Det finns ett behov av att undersöka hur 

patienter och deras närstående upplever ett hjärtstopp. 

Syfte: Syftet var att undersöka hur patient och närstående upplever ett hjärtstopp samt om det 

fanns något i eftervården som patienterna saknade. 

Metod: En litteraturstudie har gjorts med 12 kvalitativa originalartiklar varav sju var från 

patientperspektiv, fyra från ett närståendeperspektiv och en från bådas perspektiv. De 

kvalitetsgranskades och en resultatanalys gjordes med en kvalitativ metod. 

Resultat: Resultatet presenterades utifrån fyra kategorier och åtta subkategorier. Resultatet 

visade att patienter och närstående upplevde ångest och oro, men även tacksamhet och glädje 

efter hjärtstoppet. Vikten av information och stöd från sjukvård samt att få stöd och samtal av 

närstående och vänner var viktigt för både patienter och närstående. Patienter och närstående 

upplevde båda att livet förändrats men att de hade en längtan att återgå till livet innan 

hjärtstoppet. Patienterna upplevde skuld över vad de utsatt sina närstående för och närstående 

kände att de åsidosatte sig själva. Patienterna upplevde kroppsliga förändringar, fysiska såväl 

som psykiska.  

Slutsats: Patient och närstående upplevde oro och ångest samt glädje och hopp efter 

hjärtstoppet. Både patient och närstående upplevde liknande känslor, därav är det viktigt att 

följa upp båda parter i eftervården. Det behövs mer forskning inom området hur patient och 

närstående upplever ett hjärtstopp. 

 

Nyckelord: Erfarenhet, hjärtstopp, närstående, patient, överleva.  

  



 

 
 

ABSTRACT 

Background:  

The number of patients suffering from a cardiac arrest and survives increases every year. 

With this, relatives are also an increasing group. There is a need to investigate how patients 

and their relatives experience a cardiac arrest. 

Aim: The purpose was to investigate how patients and relatives experienced a cardiac arrest 

and whether there was something in the aftercare that the patients lacked. 

Method: A literature study has been made with 12 qualitative original articles, seven of 

which were from a patient perspective, four from a relative’s perspective and one from a 

perspective of both. Quality assurance and a performance analysis were made using a 

qualitative method. 

Result: The result was presented in four categories and eight subcategories. The results 

showed that patients and relatives experienced worry and anxiety, but also gratefulness and 

joy after the cardiac arrest. Patients and relatives experienced the importance of information 

and support from healthcare as well as receiving support from relatives and friends. Both 

experienced that life changed but that they had a desire to return to the life before the cardiac 

arrest. Patients felt guilty of what they put their relatives through and relatives felt they set 

aside themselves. The patients experienced bodily changes, both physical and mental. 

Conclusion: Patients and close relatives experienced worry and anxiety as well as joy and 

hope after the cardiac arrest. Both patient and related experienced similar emotions, so it is 

important to follow up on both parties in aftercare. More research in the area of how patients 

and relatives are experiencing a cardiac arrest is needed. 

 

Keywords: Cardiac arrest, experience, patient, relative, survive. 
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BAKGRUND 

Hjärtsjukdom 

Hjärt- och kärlsjukdomar är det som årligen tar mest liv världen över, och varje år beräknas 

17,7 miljoner människor dö till följd av en hjärt- och kärlsjukdom. Det betyder att 31% av 

alla globala dödsfall är direkt relaterade till hjärt- och kärlproblem (World Health 

Organization [WHO], 2017). Globalt är hjärtstopp utanför sjukhus en av de ledande 

orsakerna till dödsfall (Nadar et al., 2018). Befolkningen idag blir allt äldre och lever längre 

vilket gör att förekomsten av hjärt- och kärlsjukdomar ökar. Hjärt- och kärlsjukdomar är de 

vanligaste sjukdomarna i västvärlden. Sjukdomar som diabetes och perifera kärlsjukdomar är 

starkt kopplade till hjärt- och kärlsjukdomar. Även ålder spelar en stor roll i insjuknandet i 

hjärt- och kärlsjukdomar, där närmare hälften av alla människor över 65 år är drabbade 

(Vasko, 2013). 

Hjärtstopp 

Vid hjärtstopp slutar hjärtat pumpa blod ut i kroppen. Det kan vara flera olika orsaker till att 

ett hjärtstopp uppstår, men vanligaste orsaken är dysfunktion hos hjärtats elektriska impulser, 

vilket resulterar i att hjärtmuskulaturen arbetar i otakt. På sjukhus finns riktlinjer vid 

hjärtstopp att påbörja hjärt- och lungräddning [HLR] inom en minut och att defibrillering ska 

ske inom tre minuter, för att öka individens chans att överleva. Vid ett hjärtstopp minskar 

chansen till överlevnad med ungefärligen 10% per passerad minut utan behandling med HLR 

eller hjärtstartare (HLR-Rådet, 2016). Andrew och medarbetare (2017) påvisar att tidig 

behandling med HLR och defibrillering förbättrar chanserna för att återfå spontan cirkulation 

och överlevnad. 

Hjärt- och lungräddning 

Vid misstänkt hjärtstopp ska först och främst medvetande och andning kontrolleras hos den 

drabbade. Ta tag om personen och ruska denne försiktigt. Om personen inte vaknar eller 

reagerar ska kontroll av andning ske. Detta görs genom att öppna personens luftvägar, böja 

personens huvud bakåt och lyfta upp hakan. Lyssna om någon andning sker, lägg örat vid 

munnen alternativt näsan och lyssna. Kontrollera om bröstkorgen rör sig. Om den drabbade 

inte andas eller har en onormal andning ska 112 larmas och HLR påbörjas. HLR utförs 
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genom att ge cykler av trettio bröstkompressioner samt två inblåsningar. Händerna placeras 

över varandra och sedan mellan bröstvårtorna, mitt på bröstbenet hos den drabbade. 

Kompressioner inleds genom att trycka bröstkorgen 5 cm ned och hålla en takt med 100-120 

tryck i minuten. Efter 30 kompressioner ges två inblåsningar, blås in luft så att bröstkorgen 

höjs. HLR ska fortsätta tills den drabbade återfår normal andning alternativt att hjälp anländer 

(HLR-Rådet, 2018). 

Prevalens 

I Sverige drabbas ungefär 10 000 personer årligen av hjärtstopp, vilket betyder att dagligen 

drabbas fler än 25 personer (Hedlund, 2016). Uppskattningsvis räddas 1300 människor i 

Sverige varje år efter att ha blivit drabbade av ett hjärtstopp (HLR-Rådet, 2016).  

 

Haydon och medarbetare (2016) skriver att det globalt har skett en ökning hos antalet 

individer som årligen drabbas av ett hjärtstopp, samtidigt som det skett en ökning av utförd 

HLR. Detta grundar sig i en förbättrad kunskap om hjärt- och kärlsjukdomar och dess 

symtom, samt att fler utbildas i HLR. Det förutspås att uppskattningsvis 10% av patienterna 

globalt kommer att överleva ett hjärtstopp. För att en återupplivning ska anses som lyckad 

krävs en utvärdering av både överlevnad och livskvaliteten hos den drabbade (Haydon et al., 

2016). Endast 7% av de som drabbas av ett hjärtstopp överlever (Andrew et al., 2017; 

Westfal, Reissman & Doering, 1996) och kan bli utskrivna från sjukhuset (Andrew et al., 

2017). Enligt Kern (2012) är det endast 5-10% som överlever ett hjärtstopp och av de som 

överlever ett hjärtstopp blir endast 25% så pass friska att de kan skrivas ut från sjukhuset.  

Terapeutisk hypotermi 

Patienter som drabbats av ett hjärtstopp blir inlagda för att erhålla intensivvård. Det har 

påvisats att genomförande av terapeutisk hypotermi [TH] förbättrar chansen att överleva och 

minskar neurologisk skada hos den drabbade. TH påverkar cellerna så att de kräver mindre 

syre och detta motverkar celldöd hos patienten (Alkadri, Peters, Katz & White, 2013). Vid 

mild hypotermi sänks kroppstemperaturen till 32–34 grader Celsius (Noyes & Lundbye, 

2013).  
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Livskvalitet efter överlevnad 

Tidigare forskning som granskat hur ett hjärtstopp påverkat patienternas livskvalitet har 

funnit olika resultat. Parnia och medarbetare (2007) påvisar i sin forskning att många 

överlevare av hjärtstopp har en god livskvalitet, men att vissa drabbats av kognitiva 

svårigheter, såsom posttraumatiskt stressyndrom [PTSD]. I en systematisk översikt av Elliott 

och medarbetare (2011), påvisade majoriteten av deltagarna i de granskade studierna att de 

uppvisade en god livskvalitet efter hjärtstopp. Dock varierade resultaten i studierna och vissa 

påvisade ingen förändring hos deltagarna, alternativt en försämring av deras livskvalitet. 

Moulaert, Wachelder, Verbunt, Wade och van Heugten (2010) påvisar även i sin forskning att 

individer som överlevt ett hjärtstopp meddelat att de upplevt depression, ångest och PTSD. 

Haydon och medarbetare (2016) kom fram till i sin studie att individer som överlever ett 

hjärtstopp oftast hade en acceptabel livskvalitet. Dock påvisade även studien att många av de 

överlevande upplevde depression, ångest, PTSD samt kognitiv funktionsnedsättning.  

Teoretisk utgångspunkt 

Kirkevold (2000) skriver att Travelbees omvårdnadsteori lyfter fram att människan är en unik 

och oersättlig person, hen lever endast en gång och är olik alla andra individer som levt och 

kommer att leva. Lidandet är en grundläggande allmänmänsklig upplevelse som för 

människan är ofrånkomligt, då alla förr eller senare kommer erfara lidande. Dock är lidandet 

ett unikt fenomen där smärtan kan upplevas som fysisk, emotionell samt andlig. Orsaken till 

lidandet kan grunda sig i olika former av förluster såsom separation från samhörig eller 

minskad känsla av egenvärde. Lidandet är ofta kopplat till sjukdom som kan leda till 

kroppsligt, emotionell samt andlig smärta. Kirkevold (2000) menar att Travelbee uttrycker 

vikten av att sjuksköterskan förhåller sig till personens upplevelse av lidandet och sin 

sjukdom, istället för objektiv bedömning och diagnos av vårdpersonalen. Travelbees 

teoretiska utgångspunkt är ett bra ramverk i denna studie, då fokus ligger på patienter och de 

närståendes upplevelser efter att ha överlevt ett hjärtstopp.  

Definitioner 

I denna studie används återkommande patienter, närstående samt anhörig och i detta stycke 

definieras dessa ord. I denna studie där det skrivs om patienter är detta individer som har 

drabbats av ett hjärtstopp och överlevt och patienten ser på något utifrån att vara en anhörig. 

De som benämns som närstående är närstående till patienter som drabbats av ett hjärtstopp.  
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Det talas även om eftervård, detta ord används om all den vård patienten känner behov av 

efter hjärtstopp. Det kan innefatta medicinsk hjälp som till exempel svar på provresultat, 

hälsokontroll samt psykologiskt stöd i form av samtal och råd. 

Problemformulering 

Studien behövs för att de som överlever hjärtstopp är en ökande patientgrupp. Tidigare har ett 

flertal studier inom området av livskvalitet och upplevelser för patienter som överlevt ett 

hjärtstopp gjorts. Dessa har fått varierande resultat, där majoriteten har påvisat en god 

livskvalitet, men att det samtidigt finns patienter som får en försämrad livskvalitet efter ett 

hjärtstopp (Elliott et al., 2011). I och med att det finns patienter som får en försämrad 

livskvalitet efter ett hjärtstopp är det också viktigt att få fram om det var något i eftervården 

som de saknade. Eftersom denna patientgrupp är ökande blir allt fler närstående även 

drabbade. Det finns väldigt lite forskning som undersöker hur närstående upplever situationen 

när deras anhörig drabbas av ett hjärtstopp och överlever. Denna sammanfattning är ovanlig 

då den undersöker både ett patient- och närståendeperspektiv. Detta för att utveckla 

eftervården och för att uppnå en god omvårdnad, förhindra psykisk ohälsa och främja god 

hälsa hos både patient och närstående. 

Syfte 

Syftet var att undersöka patienters upplevelse av att överleva ett hjärtstopp samt deras behov 

av eftervård. Syftet var också att undersöka hur närstående till de som drabbats av ett 

hjärtstopp upplevde situationen. 

Frågeställningar 

Hur upplevde patienter att överleva ett hjärtstopp? 

Var det något patienterna saknade i sin eftervård? 

Hur upplevde närstående situationen när deras anhörig fick ett hjärtstopp? 
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METOD 

Design 

En litteraturstudie har gjorts för att besvara syftet. Forsberg och Wengström (2015) menar att 

det är viktigt att göra en litteraturstudie då det är en noggrann och objektiv sammanfattning 

av studier. Att ta fram en sammanfattning av litteraturstudier är av klinisk betydelse för att 

kunna bedriva evidensbaserad vård (Forsberg & Wengström, 2015). 

Sökstrategi 

Urval 

Artikelsökning skedde i PubMed, SweMed+, CINAHL och Statens Beredning för Medicinsk 

och Social Utvärdering [SBU]. Genom att använda databasen Svensk MeSH togs korrekta 

MeSH-termer fram. Sökning med MeSH-termer; Aftercare, Cardiac Arrest, Emotional 

Adjustment, Heart Arrest, Out-of-Hospital Cardiac Arrest, Quality of Life, Resuscitation och 

Survival. För att se artikelsökningarna, se Bilaga 1, Tabell 1. 

 

Artiklarna som sökningarna gav granskades först via titeln. Abstraktet lästes på de med en 

titel som motsvarade syftet för att få en större förståelse för vad artiklarna handlade om. De 

artiklar som efter läsning av helheten inte motsvarade syftet sållades bort. Vissa av artiklarna 

förekom i flera av databaserna och de sorterades ut så att de endast förekom en gång i 

studien. Kvalitetsgranskning skedde av 12 artiklar där syftet var relevant (se granskningsmall, 

bilaga 3) och samtliga 12 artiklar fick högt resultat och inkluderades i studien. Ingen artikel 

som kvalitetsgranskades erhöll låg eller medel nivå och därav behövde ingen artikel 

exkluderas. Inklusionskriterier var att studien var gjord under eller efter 2008, patienterna 

skulle vara vuxna över 18 år och artikeln skulle finnas att läsa på engelska alternativt 

svenska. Artiklarna skulle vara originalartiklar och ha en kvalitativ ansats. Exklusionskriterier 

var att artiklarna var systematiska litteraturstudier, var utan godkännande av 

etikprövningsnämnd eller var utan egna etiska överväganden.  
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Tillvägagångssätt 

Artikelsökning startade gemensamt i PubMed. Vid varje sökning lästes först titeln på 

artiklarna och vad som inkluderades var generöst tilltaget. Artiklarna vars titel motsvarade 

syftet, där lästes även abstraktet. Artiklarna där abstraktet motsvarade syftet granskades via 

mallen från SBU (2014). Sökningar gjordes även i CINAHL, SBU och SweMed+, dock utan 

att ytterligare artiklar hittades. Syftet breddades då endast sju artiklar var funna och 

ytterligare frågeställningar lades till. För att finna artiklar till dessa frågeställningar gjordes 

sökningar i PubMed med samma metod som innan. Sökningarna avslutades när de inte längre 

resulterade i några nya artiklar. De funna artiklarna granskades via mallen från SBU (2014). 

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiska överväganden betyder att inkludera all forskning som svarar till syftet 

(Forsberg & Wengström, 2015). Detta oavsett om det innebär att det reflekterar nackdelar 

eller fördelar med upplevelser av att överleva ett hjärtstopp hos patienter och deras 

närstående. Vid sökning, analys och sammanställning av artiklarna undveks förförståelse, 

förvrängning och antaganden av hur patienter och deras närstående upplever ett hjärtstopp för 

att inte påverka resultatet. Detta tillvägagångssätt med Forsberg och Wengströms (2015) 

metod i åtanke. 

 

Det är viktigt att granska de inkluderade artiklarna avseende vilka etiska överväganden som 

gjorts, alternativt att en etisk kommitté givit tillstånd för forskningen (Forsberg & 

Wengström, 2015). Då det är oetiskt att endast presentera artiklar som stödjer forskarnas 

åsikter är det viktigt att presentera både sådant som stödjer och inte stödjer syftet med 

litteraturstudien, detta för att behålla ett etiskt synsätt. 

Bearbetning och analys 

Vid litteraturöversikter ska fokus i analysen vara artiklarnas resultat, där huvudfynden som 

svarar mot litteraturöversiktens syfte/frågeställningar identifieras och sammanställs (Forsberg 

& Wengström, 2015). Artiklarna som ingick i litteraturstudien presenteras i en översiktstabell 

(Bilaga 2, Tabell 2). Bearbetning och analys av data skedde i två steg: kvalitetsanalys utifrån 

en vedertagen kvalitetsgranskningsmall (SBU, 2014) samt resultatanalys av de ingående 

studiernas resultat. Resultatanalysen resulterade i kategorier och subkategorier. 
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Kvalitetsanalys 

Artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av en granskningsmall från SBU (2014), (Bilaga 3). 

Artiklarna skattades via en poängskala beroende på hur hög kvalitet de hade. Ja tilldelades 

två poäng, nej tilldelades ett poäng och oklart/ej tillämpligt tilldelades noll poäng. Maxpoäng 

av kvalitetsgranskningen var 42 poäng. Artiklar som fick hög kvalitet användes i studiens 

resultat. Hög kvalitet fick de artiklar som tilldelades mellan 42–28 poäng, medel kvalitet fick 

de som tilldelades 27–14 poäng, låg kvalitet fick de som tilldelades 13–0 poäng. 

Resultatanalys 

Resultatanalysen av artiklarna är utförd enligt Forsberg och Wengströms (2015) 

analysprocess. Artiklarna analyserades och delades upp i mindre delar där delarna 

undersöktes enskilt. De mindre delarna sattes sedan ihop och bildade en ny helhet. Helheten 

kodades och delades in i kategorier utifrån likheter och olikheter (Forsberg & Wengström, 

2015). Efter att hela materialet granskats systematiskt ställdes alla kategorier upp med 

subkategorier. 

RESULTAT 

Studierna är utifrån ett västerländskt sjukvårdsperspektiv och totalt användes 12 

originalartiklar (se Bilaga 2, Tabell 2) i resultatet. Åtta studier var från Sverige, resterande 

studier kom ifrån Norge, Island, Spanien och Kanada. Sju artiklar utgick från ett 

patientperspektiv, fyra artiklar från ett närståendeperspektiv varav en utgick från både patient 

och närståendes perspektiv. Alla artiklarna var intervjustudier. Efter noggrann analys av 

artiklarna framkom totalt fyra kategorier och åtta subkategorier (Figur 1). 
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Figur 1 – Kategorier med subkategorier. 

Emotionella känslor 

Upplevelser av oro, skuld och andra negativa känslor 

Patienterna upplevde oro, ångest och stress efter ett hjärtstopp (Ketilsdottir, Albertsdottir, 

Akadottir, Gunnarsdottir & Jonsdottir, 2013; Uren & Galdas, 2014). En stor orsak till oron 

grundade sig i osäkerhet inför framtiden (Bremer, Dahlberg & Sandman, 2009b; Forslund, 

Jansson, Lundblad & Söderberg, 2017; Forslund, Zingmark, Jansson, Lundblad & Söderberg, 

2014; Ketilsdottir et al., 2013; Uren & Galdas, 2014). Det fanns även känslor av att vara en 

belastning då patienterna behövde mycket stöd och hjälp från närstående (Bremer et al., 

2009b; Uren & Galdas, 2014). Skuld och ansvar för vad som hänt fanns då patienterna 

upplevde bristande kontroll över situationen och vad de utsatt de närstående för (Bremer et 

al., 2009b; Forslund et al., 2014; Ketilsdottir et al., 2013). Chock, rädsla och kaos infann sig 

när patienterna insåg vad de hade varit med om (Bremer et al., 2009b; Brännström, 

Niederbach & Rödin, 2017) och oro att drabbas av ytterligare ett hjärtstopp förekom 

(Forslund et al., 2014; Ketilsdottir et al., 2013). En ihållande rädsla upplevdes efter 
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hjärtstoppet som påverkade det dagliga livet och relationer där rädslan tog över glädjen av att 

ha överlevt (Palacios-Ceña et al., 2011). 

 

Närstående till den som drabbats av ett hjärtstopp upplevde chock och overklighet vid 

händelsen och att det inte fanns något sätt att förbereda sig på något sådant (Bremer, 

Dahlberg & Sandman, 2009a; Holm, Norekvål, Fålun & Gjengedal, 2012; Larsson, Wallin, 

Rubertsson & Kristoferzon, 2013; Löf, Sandström & Enström, 2010; Wallin, Larsson, 

Rubertsson & Kristoferzon, 2013). Känslorna grundade sig i osäkerhet i vad som hänt och 

vad som behövde göras (Bremer et al., 2009a; Holm et al., 2012; Larsson et al., 2013) samt 

att göra fel och förvärra eller skada den drabbade. Under den dramatiska situationen 

upplevdes känslor av fruktan över att deras anhörig skulle dö och de som hittade den 

anhöriga medvetslös kände sig paralyserad och att de inte kunde leva upp till ansvaret att 

försöka rädda personen (Bremer et al., 2009a). När de närstående larmade om hjälp 

upplevdes ett främmande tillstånd där det kändes som tiden stannat (Bremer et al., 2009a; 

Larsson et al., 2013). I väntan på ambulans upplevde närstående att de hade överväldigande 

krav på sig eftersom larmcentralen ställde frågor och gav instruktioner (Bremer et al., 2009a). 

Närstående hade ansvar för den drabbades liv tills ambulansen kom (Holm et al., 2012), 

därav upplevdes känslor av otillräcklighet och närstående var medvetna om omöjligheten att 

ge fullt stöd till den anhöriga (Bremer et al., 2009a). Att se när ambulanspersonalen utförde 

HLR på sin anhörig upplevdes ansträngande och vissa klarade inte av det. Närstående som 

inte var med under hjärtstoppet och fick höra om det i efterhand upplevde chock, rädsla (Löf 

et al., 2010) och retroperspektivt upplevdes känslor av otillräcklighet (Bremer et al., 2009a; 

Holm et al., 2012).  

 

Känsla av kaos, hjälplöshet och obegriplighet beskrevs hos närstående när de första gången 

fick se den drabbade på intensivvårdsavdelningen [IVA] (Holm et al., 2012; Löf et al., 2010; 

Wallin et al., 2013). Närstående upplevde oro inför framtiden, rädsla för att ett till hjärtstopp 

skulle inträffa (Wallin et al., 2013) samt att deras anhörig skulle få permanenta hjärnskador 

(Löf et al., 2010). Närstående upplevde sömnproblem (Larsson et al., 2013; Löf et al., 2010), 

svårigheter att slappna av samt att de var labila och extra känsliga (Wallin et al., 2013). En 

del närstående som hade varit med och givit HLR började fundera på om deras insats hade 

varit tillräckligt bra. De funderade även över om de hade kunnat göra något annorlunda då 

deras anhörig inte vaknade på en gång inne på sjukhuset. Närstående kände rädsla när deras 

anhöriga låg på sjukhus då det indikerade på något allvarligt, samtidigt som de var 
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tacksamma att de var inlagda då de blev väl omhändertagna och sjukvårdspersonal ständigt 

fanns nära till hands (Holm et al., 2012). 

Upplevelser av förundran, tacksamhet och hopp 

Patienterna upplevde känslor av förundran och tacksamhet för att ha överlevt hjärtstoppet 

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

De drabbade accepterade händelsen, vad som hänt och var tacksamma att de överlevt. 

Samtidigt kände vissa att det inte var någon idé att älta händelsen (Forslund et al., 2017; Uren 

& Galdas, 2014). Patienterna kände att de fått en andra chans (Forslund et al., 2014; Forslund 

et al., 2017) och var tacksamma gentemot de som räddat dem (Bremer et al., 2009b; 

Brännström et al., 2017; Forslund et al., 2014). De var även tacksamma över att de överlevt 

då de fått vetskap om hur få som överlever ett hjärtstopp (Bremer et al., 2009b). 

 

Närstående var tacksamma och hoppfulla över att den anhöriga skulle överleva när ambulans 

anlände (Bremer et al., 2009a) och att hen skulle återhämta sig (Löf et al., 2010). Det fanns 

även hopp inför framtiden (Larsson et al., 2013; Löf et al., 2010; Wallin et al., 2013) då den 

anhöriga vaknade upp och kände igen sin familj (Holm et al., 2012; Löf et al., 2010). 

Närstående upplevde tacksamhet och glädje över att personen hade överlevt (Bremer et al., 

2009a; Holm et al., 2012; Wallin et al., 2013) och när den anhöriga skrevs ut från sjukhuset 

och fick komma hem (Löf et al., 2010). 

Existentiella frågor 

Patienterna kände inte längre oro över att dö, då det hade varit som att svimma eller att somna 

(Forslund et al., 2017). En del upplevde att de fått en andra chans och att det inte var deras tur 

att dö (Forslund et al., 2014) medan andra menade på att de hade haft en skyddsängel och nu 

levde på lånad tid (Brännström et al., 2017). Flertalet patienter kände hopp om att fortsätta 

livet, fastän de uttryckte en medvetenhet om att döden alltid kommer vara närvarande 

(Forslund et al., 2017). Patienterna eftersträvade att finna svar på vad som hänt (Forslund et 

al., 2017) och det var svårt att greppa vad som egentligen skett och hur de fortfarande kunde 

vara vid liv (Bremer et al., 2009b). Frågor om hur detta kunde drabbat dem (Bremer et al., 

2009b; Brännström et al., 2017; Forslund et al., 2014) och meningen med hjärtstoppet 

uppstod (Palacios-Ceña et al., 2011).  
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Närstående berättade om att de blivit förändrade av händelsen och att tankar om döden och 

meningen med livet hade varit vanligt förekommande (Larsson et al., 2013). När den 

anhöriga överlevt blev det uppenbart hur nära döden en människa är och hur sårbart livet är. 

Detta i sin tur ledde till tacksamhet, glädje och att vilja ta till vara på dagen. Oro fanns över 

obesvarbara frågor och över att bli lämnad ensam om utgången inte hade blivit densamma, 

vilket resulterade i en fruktan och rädsla över händelsen (Bremer et al., 2009a). 

Vikten av information och stöd 

Familj och vänners roll 

Patienterna som vände sig till sin familj för stöd upplevde att de kommit varandra emotionellt 

närmare (Bremer et al., 2009b; Brännström et al., 2017; Forslund et al., 2014; Uren & Galdas, 

2014), men kunde också uppleva en belastning på relationen (Uren & Galdas, 2014). 

Patienterna upplevde att de inte kände sig bekväma med att samtala med närstående, vänner 

eller sjukvårdspersonal om deras emotionella problem, då de inte ville tynga andra med sina 

känslor (Uren & Galdas, 2014). Sociala relationer var viktiga för att finna sin identitet och 

sammanhang (Bremer et al., 2009b) och de upplevde att närstående var väldigt glada över att 

de överlevt (Brännström et al., 2017; Forslund et al., 2014). Patienterna ansåg det positivt att 

prata om hjärtstoppet och de beskrev det som ett sätt att bearbeta händelsen (Forslund et al., 

2014) och när det fanns närstående, vänner och vårdpersonal i närheten upplevdes en känsla 

av säkerhet (Brännström et al., 2017; Ketilsdottir et al., 2013). 

 

Närståendes viktigaste stöd kom från släktingar (Larsson et al., 2013) och vänner (Larsson et 

al., 2013; Löf et al., 2010; Wallin et al., 2013) och de upplevde att de kommit sin familj och 

vänner närmare (Wallin et al., 2013). De fick stöd bland annat i form av telefonsamtal och 

besök, dock upplevdes det både positivt och negativt allt medan tiden gick. Närstående 

förstod besökarnas goda intentioner, men upplevde att dyrbar tid togs ifrån dem som de 

annars kunnat spendera tillsammans med den anhöriga eller närmare familj (Holm et al., 

2012). När de besökte den anhöriga efter hjärtstoppet upplevde närstående det inte lika 

ensamt om de hade någon med sig (Löf et al., 2010). 

Sjukvårdens roll 

Patienterna upplevde det positivt när sjukvården återkopplade dem med bra provresultat 

(Forslund et al., 2017) och det gav dem en känsla av säkerhet (Brännström et al., 2017; 
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Forslund et al., 2017; Ketilsdottir et al., 2013). Patienterna uppgav att de kände ett förtroende 

för sjukvården och att de gav god förebyggande behandling för att förhindra att nytt 

hjärtstopp (Brännström et al., 2017). Det upplevdes viktigt för patienterna att få prata med 

andra som drabbats av hjärtstopp och att få rådgivning av sjukvårdspersonal inför hemgång 

(Ketilsdottir et al., 2013). 

 

Närstående som hjälpt till vid HLR hade ett behov av att få bekräftelse av 

sjukvårdspersonalen att de hade gjort allt de kunnat, detta för att kunna bli befriade från den 

skuld de kände (Bremer et al., 2009a). Närstående upplevde att IVA var rofyllt, att den 

tekniska apparaturen fick dem att känna trygghet och att allt fokus låg på deras anhörig. 

Personalen observerade snabbt förändringar hos den drabbade vilket upplevdes tryggt. 

Sjukvårdspersonalen gjorde alltid sitt yttersta för att besvara frågor, gav rak och tydlig 

information och det beskrevs av närstående som viktigt, även om det var jobbigt att höra den 

(Löf et al., 2010). Närstående som varit med vid hjärtstoppet hade ett behov av att prata om 

det. Dock upplevdes det svårt då samtalet fick dem att återuppleva händelsen och att dessa 

känslor var svåra att handskas med. Det fanns ett behov av att prata med andra som varit i 

liknande situationer och att prata med sjukvårdspersonal som kunde svara på frågor gällande 

den anhöriga (Wallin et al., 2013). 

Upplevd brist i eftervården 

Patienterna upplevde brist på information om traumat kroppen gått igenom under HLR från 

sjukvårdspersonalen. Detta orsakade onödig oro då smärtan de kände inte kom från hjärtat 

(Forslund et al., 2017). Osäkerhet och frustration infann sig hos patienterna när 

sjukvårdspersonal tog tid på sig att leverera provsvar och inte informerade om vad de kunde 

klara av fysiskt efter hjärtstoppet (Forslund et al., 2017; Uren & Galdas, 2014). Patienter 

uppgav att sjukvården inte alls gav tillräckligt med strategier för att kunna hantera den 

hotande känslan relaterat till döden, vilket gjorde att de kände sig mer osäkra (Palacios-Ceña 

et al., 2011). 

 

Närstående kände sig frustrerade och irriterade vid brist på information och uppföljning, 

speciellt efter att den drabbade blivit utskriven från sjukhuset (Wallin et al., 2013) eller skulle 

flyttas från IVA till annan vårdavdelning (Löf et al., 2010). Det fanns även irritation över vad 

de kunde förvänta sig vid hemkomst och vem de skulle kontakta om något hände deras 

anhörig (Wallin et al., 2013). 
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Livsförändringar 

Hjärtstoppet upplevdes som livsförändrande (Bremer et al., 2009b; Brännström et al., 2017; 

Forslund et al., 2017; Ketilsdottir et al., 2013) och patienterna uttryckte att de ville komma 

tillbaka till sitt vanliga liv så som det varit innan hjärtstoppet (Forslund et al., 2014; Forslund 

et al., 2017; Uren & Galdas, 2014). Det fanns även känslor av ilska och oro på grund av att de 

inte kunde fortsätta livet där de hade varit innan hjärtstoppet (Palacios-Ceña et al., 2011). 

Patienterna fick förlita sig på sin familj och närstående och var tacksamma för hjälpen, 

samtidigt som det fick dem att känna sig mindre självständiga (Uren & Galdas, 2014) och det 

upplevdes negativt (Palacios-Ceña et al., 2011).  

 

Närstående beskrev att de åsidosatte sig själva (Löf et al., 2010; Wallin et al., 2013) och 

kände sig pressade och att de fick ta mer ansvar (Holm et al., 2012; Larsson et al., 2013). 

Många uttryckte stress i livspusslet och att dygnet hade för få timmar (Wallin et al., 2013). 

De upplevde det svårt att fortsätta jobba heltid, då de ville stötta sin anhöriga till det yttersta 

(Larsson et al., 2013). Det var svårt att fortsätta som vanligt och mycket blev uppskjutet, ändå 

uttryckte de närstående att de ville försöka komma tillbaka till sitt vanliga liv igen. 

Närståendes umgänge med andra förändrades och en känsla av isolation påvisades, även om 

närstående uttryckte att de fortfarande önskade och ville umgås socialt utanför familjen 

(Wallin et al., 2013). 

Kropp och själ 

Patienterna kände att de inte visste vad de kunde klara av efter händelsen och att de fick testa 

sig fram (Bremer et al., 2009b; Forslund et al., 2017). De berättade om att de upplevt brist på 

energi (Brännström et al., 2017), styrka (Forslund et al., 2014) och flertalet påvisade att de 

hade fysiska begränsningar (Bremer et al., 2009b; Forslund et al., 2017; Ketilsdottir et al., 

2013; Uren & Galdas, 2014). Patienterna var rädda att vissa aktiviteter skulle göra ont och 

undvek därför dessa (Forslund et al., 2017), det var även tydligt påvisande hur viktigt det var 

att ändå vara aktiv (Forslund et al., 2017; Ketilsdottir et al., 2013; Uren & Galdas, 2014).  

 

Strävan efter att leva upp till idén om att vara en stark man och inte visa sig svag blev en 

paradox, då vissa blev sårbara och andra frustrerade i sin återhämtning av att försöka visa sig 

starka (Ketilsdottir et al., 2013; Uren & Galdas, 2014). En del patienter menade att deras 

fysiska och kognitiva förmåga hade påverkats av händelsen och att detta även påverkade 
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deras familj och vänner (Forslund et al., 2017). De menade även att deras kroppsliga 

begränsningar gjorde att de drabbades av ångest och skuld (Bremer et al., 2009b). 

Flera vittnade om att hjärtstoppet kändes som ett svart hål och att det inte fanns några minnen 

från själva händelsen (Bremer et al., 2009b; Brännström et al., 2017; Forslund et al., 2017). 

Andra vittnade om att de hade minnesluckor från veckorna innan hjärtstoppet till att de 

mindes allt fram till händelsen (Bremer et al., 2009b; Brännström et al., 2017; Forslund et al., 

2014; Ketilsdottir et al., 2013). Patienterna uttryckte också behovet av att få prata med de 

som hade varit närvarande under hjärtstoppet så att de kunde få händelsen berättad för sig 

(Bremer et al., 2009b; Brännström et al., 2017; Forslund et al., 2014; Forslund et al., 2017). 

De berättade att de hade fått svårt att känna igen bekanta ansikten efter hjärtstoppet 

(Ketilsdottir et al., 2013) och att de fått problem med minnet. Detta blev mer uppenbart desto 

längre tiden gick då flertalet patienter fått svårt att följa med i konversationer (Forslund et al., 

2017). 

DISKUSSION 

De som drabbats av ett hjärtstopp upplevde ångest, stress och osäkerhet. Närstående till den 

som drabbats av ett hjärtstopp upplevde chock och overklighet samt rädsla och osäkerhet hur 

de skulle agera vid hjärtstoppet. Patienterna och deras närstående upplevde en osäkerhet inför 

framtiden och oro att åter drabbas av ett hjärtstopp. Patienterna hade känslor av att vara en 

belastning för sin familj och närstående och de kände skuld över vad som hänt, samtidigt som 

närstående kände att de åsidosatte sig själva och tog mer ansvar i det vardagliga livet. 

Patienterna som överlevt kände tacksamhet och upplevde att de fått en andra chans och 

närstående kände glädje och tacksamhet att deras anhörig överlevt. Generellt upplevde 

patienter och närstående frustration när det var brist på information från sjukvården men 

upplevde ändå att de fick bra bemötande av sjukvårdspersonal.  

Resultatdiskussion 

Hur upplever patienter att överleva ett hjärtstopp? 

I litteraturstudiens resultat framkom det att patienterna upplevde stress, ångest och osäkerhet 

(Ketilsdottir et al., 2013; Uren & Galdas., 2014), men att det också fanns de som kände 

tacksamhet och förundran över att ha överlevt (Bremer et al., 2009b; Forslund et al., 2014; 

Forslund et al., 2017; Ketilsdottir et al., 2013). Flera av de som drabbats av hjärtstopp 
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undrade hur detta kunde hända just dem (Bremer et al., 2009b; Brännström et al., 2017; 

Forslund et al., 2014). Travelbee menar att det inte är ovanligt att söka mening med det som 

skett och ha frågor om varför det drabbat just en själv (i Kirkevold, 2000). Människan är en 

existentiell varelse och det ligger i hens natur att ha funderingar om sin enskilda situation och 

livshändelser. Det visade sig att de som drabbats var rädda för att drabbas av ytterligare ett 

hjärtstopp (Forslund et al., 2014; Ketilsdottir et al., 2013), men att de inte längre var rädda för 

att dö då hjärtstoppet hade känts som att somna (Forslund et al., 2017). Oron att åter drabbas 

av ett hjärtstopp är inte helt obefogad då de flesta som drabbas lever ett år efter händelsen, 

fast har avlidit inom sex till 15 år (Andrew et al., 2017; Graves et al., 1997; Wachelder et al., 

2009). De överlevande kände sig som en belastning gentemot sin familj och närstående 

(Bremer et al., 2009b; Uren & Galdas., 2014) men kände också att de hade kommit dem 

närmare (Brännström et al., 2017; Uren & Galdas., 2014). De som drabbats av ett hjärtstopp 

kände behov av att få prata med någon som varit i en liknande situation (Ketilsdottir et al., 

2013) samtidigt som en del inte ville älta händelsen (Forslund et al., 2017; Uren & Galdas., 

2014). Travelbee menar på att kommunikation är en gemensam process där man uttrycker 

och delar känslor och tankar. Kommunikation är en förutsättning för att uppnå målet av 

omvårdnaden och detta för att hjälpa patienten att bearbeta lidandet. Dock kan 

kommunikation både förstärka och lindra den lidandes ensamhet och isolering (i Kirkevold, 

2000). Kommunikation kan alltså vara hjälpande för de som behöver bearbeta händelsen, 

men samtidigt försämra händelsen för de som inte vill älta den.   

 

Resultatet visade att de som drabbats av ett hjärtstopp ville komma tillbaka till det liv de hade 

innan händelsen (Forslund et al., 2014; Forslund et al., 2017; Uren & Galdas., 2014) och att 

det var viktigt för patienterna att fortsätta vara aktiva (Forslund et al., 2017; Ketilsdottir et al., 

2013; Uren & Galdas., 2014) samt att de som inte kunde återgå till sitt normala liv kände 

frustration (Palacios-Ceña et al., 2011). I tidigare forskning påvisade Moulaert och 

medarbetare (2010) samt Haydon och medarbetare (2016) att de som överlevt ett hjärtstopp 

upplevde ångest, depression och PTSD. Resultatet i studien påvisade att patienterna upplevde 

ångest (Ketilsdottir et al., 2013), däremot inte depression och PTSD. Detta kan bero på att 

tidigare forskning följt de som drabbats av ett hjärtstopp under en längre period och att 

artiklarna använda i denna studie inte följt dem under lika lång tid, vilket resulterat i att det 

inte rapporterats upplevelser av depression och PTSD. Samtidigt påvisar Parnia och 

medarbetare (2007) att de som har överlevt ett hjärtstopp upplever långsiktig psykologisk 

problematik och att det krävs att fler sjukvårdspersonal utbildar sig för att kunna identifiera 
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emotionella förändringar, depression och PTSD. Andersson och medarbetare (2015) menar 

att det är viktigt med fysisk aktivitet och att det kan förhindra depression och nedstämdhet. 

Det kan därför vara viktigt att uppmuntra patienter till att vara fysiskt aktiva i den mån de kan 

då det skulle främja deras återhämtning.  

 

De flesta av patienterna var tacksamma över den hjälp de fick av familj och närstående (Uren 

& Galdas., 2014) då flertalet av dem fick kroppsliga begränsningar efter hjärtstoppet (Bremer 

et al., 2009b; Forslund et al., 2017; Ketilsdottir et al., 2013; Uren & Galdas., 2014). Studiens 

resultat visade också att de som drabbats av ett hjärtstopp fick problem med minnet efter 

händelsen och upplevde skam över detta (Forslund et al., 2017). Kirkevold (2000) skriver att 

Travelbee menar på att se individen och dess behov i stället för sjukdomen. Det skulle därför 

kunna vara bra att individanpassa vården mer än det görs idag för att se alla människor med 

sina individuella problem och behov. Detta för att främja god återhämtning och god hälsa. 

 

Det finns få studier som undersöker hur de som överlevt ett hjärtstopp upplever händelsen 

och eftervården. De studier som finns, där har resultatet visat att majoriteten av de som 

drabbas av ett hjärtstopp har efter händelsen en god livskvalitet (Elliott et al., 2011). Trots att 

resultatet påvisar att de som drabbats av ett hjärtstopp uppger att de har god livskvalitet finns 

det inga mätinstrument som definierar vad god livskvalitet är. God livskvalitet är en känsla 

som är individuell hos varje person (Haydon et al., 2016). Därför behövs mer forskning inom 

området som fokuserar på upplevelser av att överleva ett hjärtstopp. Elliott och medarbetare 

(2011) påvisar att ett fåtal av dem som drabbats av ett hjärtstopp har låg eller dålig 

livskvalitet, vilket är relaterat till hur mycket men efter händelsen de fått. I och med denna 

spridning av livskvalitet skulle ett mätinstrument behöva tas fram för att få fram en rättvis 

bild av hur patienter som överlevt ett hjärtstopp faktiskt mår efter händelsen. Hur detta 

mätinstrument skulle komma att se ut är dock oklart. 

Vad saknade patienterna i sin vård efter hjärtstoppet? 

Resultatet visade att patienter upplevde att all sorts information kring händelsen var viktig 

(Forslund et al., 2017), att information kring eftervården och vad patienterna förväntades 

kunna klara av var betydelsefull (Uren & Galdas., 2014) samt att patienterna ville ha 

strategier för att hantera sin oro (Palacios-Ceña et al., 2011). Idag finns det i Sverige riktlinjer 

för hur sjukvården ska följa upp de som fått ett hjärtstopp, där de följs upp av intensivvård, 

kardiologiskt samt neurologiskt. Det finns en önskan om att det ska finnas en mer samordnad 
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uppföljning som lättare kan identifiera samtliga problem och lättare erbjuda hjälp (Lilja et al., 

2015). Samtidigt skriver HLR-rådet om att uppföljning av hjärtstoppspatienter i Sverige sker 

efter lokala förutsättningar (Arbetsgruppen vård efter hjärtstopp, 2016). Israelsson och 

medarbetare (2016) visar på i sin forskning att det finns ett behov av strukturerad uppföljning 

av de som överlevt ett hjärtstopp och deras närstående. Det finns riktlinjer för uppföljning vid 

hjärtstopp, dock är inte alla riktlinjer tillgängliga på flertalet sjukhus i Sverige (Israelsson et 

al., 2016). Det visade sig även att kvinnor i fertil ålder hade önskat att sjukvården tog upp 

mer frågor kring framtida planer kring graviditet och att bilda familj (Palacios-Ceña et al., 

2011). I Travelbees teori är kommunikation det viktigaste redskapet då det hjälper att nå fram 

till patienten och på så sätt kan hjälpa dem i deras omvårdnad. Travelbee menar att 

kommunikation är en förutsättning för att uppnå målet för omvårdnaden (i Kirkevold, 2000) 

och enligt Hälso- och sjukvårdslagen har alla individer rätt till god vård på lika villkor 

oberoende var i landet individen är bosatt (SFS, 2017:30). En fråga vi bör ställa är hur vården 

ska gå framåt för de drabbade gällande upplevelser i att överleva ett hjärtstopp då vården i 

Sverige arbetar efter lokala förutsättningar under uppföljningstiden. 

Hur upplever närstående situationen när deras anhörig får hjärtstopp? 

Resultatet visade att närstående kände chock och att händelsen var overklig (Bremer et al., 

2009a; Holm et al., 2012; Larsson et al., 2013; Löf et al., 2010; Wallin et al., 2013), vissa 

kände också panik (Bremer et al., 2009a; Larsson et al., 2013). Det visade sig att närstående 

kände rädsla för att förlora sin anhörig då de kände bristande kompetens hos sig själva och 

frustration över att de tappade kontrollen (Bremer et al., 2009a). Närstående upplevde 

otillräcklighet och att de hade ansvar för den drabbade i väntan på ambulans (Forslund et., 

2017; Holm et al., 2012), att det var en krävande tid (Löf et al., 2010) samt känslor av 

rastlöshet och oro (Bremer et al., 2009a). Under tiden som närstående väntade på hjälp visade 

resultatet att de upplevde det som att tiden stod stilla (Bremer et al., 2009a; Larsson et al., 

2013). Lennholm (2006) skriver om Cullbergs klassiska bok, Kris och Utveckling, att 

människor i en svår situation går igenom ett antal faser. Det är alltså helt naturligt att 

närstående reagerar på detta sätt och att sjukvårdspersonal bör vara beredd på att även vårda 

den närstående vid ett hjärtstopp. Fosbøl och medarbetare (2013) menar på att det är likväl så 

viktigt att fokusera kliniskt på patienterna som deras närstående, vilket även Oczkowski och 

medarbetare (2015) stödjer i sin forskning då de anser att närstående bör bli erbjudna att 

medverka vid HLR och att sjukvårdspersonalen borde fokusera på familjecentrerad vård. 
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Resultatet visade att närstående kände oro att deras anhörig skulle drabbas av ett nytt 

hjärtstopp (Wallin et al., 2013) och att hjärtstoppet ledde till att de utvecklade sömnproblem 

(Larsson et al., 2013; Löf et al., 2010) och svårigheter att slappna av (Wallin et al., 2013). 

Studiens resultat visade att närstående var oroliga för deras anhörig och för deras egen hälsa 

(Wallin et al., 2013). Fosbøl och medarbetare (2013) påvisar i deras forskning att det finns en 

relativt hög risk för närstående att drabbas av depression under de första sex månaderna efter 

att deras anhörig överlevt ett hjärtstopp. Kirkevold (2000) skriver om Travelbee som menar 

på att det är viktigt med individanpassad vård och detta kan tolkas som att se alla individer 

som berörs vid en sjukdom eller vid ett lidande och inte bara den drabbade personen som 

behöver vård. 

 

Studiens resultat visade att närstående kände ett behov av att få information från 

sjukvårdspersonal gällande deras anhörig (Löf et al., 2010). Resultatet visade också att 

närstående kände en frustration när det var brist på information, uppföljning och vem de 

skulle kontakta vid problem efter hemgång. Närstående kände ett behov av att få prata med 

någon som varit i en liknande situation (Wallin et al., 2013). Precis som det nämnts tidigare 

hos patienter fanns det även ett behov hos närstående att få prata om händelsen och att 

Travelbees omvårdnadsteori är applicerbar även här. Ett av verktygen i Travelbees 

omvårdnadsteori är just kommunikation och anses vara en av de viktigaste grundpelarna (i 

Kirkevold, 2000). 

 

Det visade sig att närstående fått mer tankar om döden och meningen med livet (Larsson et 

al., 2013) och de kände oro över om utgången inte hade blivit densamma. Även en fruktan 

och rädsla fanns över vad som skett (Bremer et al., 2009a). Som tidigare nämnts är 

människan en existentiell varelse och det är naturligt för hen att ha funderingar kring 

livshändelser och att söka svar (Kirkevold., 2000).  

 

Det fanns ett behov från den närstående till den drabbade att ha sin familj och vänner som 

stöd (Holm et al., 2012; Larsson et al., 2013; Löf et al., 2010; Wallin et al., 2013) och de 

upplevde att de hade kommit närmare sin familj och vänner (Wallin et al., 2013). Det visade 

sig också att närstående åsidosatte sig själva (Löf et al., 2010; Wallin et al., 2013), att de fick 

ta mer ansvar (Holm et al., 2012; Larsson et al., 2013) och att de ville komma tillbaka till sitt 

vanliga liv de hade innan sin anhörig fick hjärtstopp (Wallin et al., 2013). I Socialtjänstlagen 

(SFS, 2001:453) kapitel 1, 1 § står det att “Samhällets socialtjänst skall på demokratins och 
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solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i 

levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under 

hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att 

frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på 

respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.” Detta stycke har Hjärt- och 

lungfonden (i.d) tolkat som att närstående som vårdar en nära anhörig ska få avlösning eller 

samtalsterapi. Det är viktigt att vårdpersonal tillämpar detta och ser till de närståendes lidande 

och behov. 

Metoddiskussion 

Då personers upplevelser skulle undersökas valdes en litteraturstudie baserad på kvalitativa 

studier då det sågs som en styrka. Vid en första anblick av relevant forskning så visade det sig 

att en kvantitativ forskning dominerade inom ämnet och den kvalitativa forskningen som 

fanns fokuserade ofta på ett sjukvårdsperspektiv. En svaghet i arbetet var att det fanns väldigt 

få artiklar som svarade till syftet, vilket innebar att frågeställningarna fick utökas. En annan 

svaghet var att majoriteten av forskningen kom från Norden (Holm et al., 2012; Ketilsdottir et 

al., 2013) och framför allt Sverige (Bremer et al., 2009a; Bremer et al., 2009b; Brännström et 

al., 2018; Forslund et al., 2014; Forslund et al., 2016; Larsson et al., 2012; Löf et al., 2009; 

Wallin et al., 2012), vilket gjorde att den inte blev överförbar inom hela världen. En styrka 

med litteraturstudien var att arbetet kunde utföras under den bestämda tidsramen.  

 

Databaserna som användes var PubMed, SBU, CINAHL och SweMed+. Sökningarna började 

smalt i PubMed, för att sedan breddas för att hitta fler artiklar som svarade mot syftet. 

Artikelsökning fortsatte sedan i de andra tre databaserna för att försöka hitta de sista 

artiklarna som motsvarade syftet. Då det misslyckades att hitta minst tio artiklar som 

motsvarade syftet konsulterades en bibliotekarie för att få hjälp med att justera sökningen. Då 

bibliotekarien inte kunde finna fler artiklar blev den sista utvägen att utöka frågeställningen 

och syftet. En styrka med arbetet var att det endast användes originalartiklar som var av 

kvalitativ ansats och fick hög poäng på kvalitetsgranskningen. En svaghet med sökning efter 

artiklar i databaserna var att det blev väldigt många och liknande sökningar. Detta kan även 

ses som en styrka då vi sökt både brett, smalt och mycket för att försöka hitta alla artiklar 

som svarade till syftet. Resultatet nåddes utan att behöva vidga inklusions- och 

exklusionskriterier vilket kan anses som en styrka.  
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För att kvalitetsgranska artiklarna användes ett färdigt protokoll för kvalitativ forskning från 

SBU (2014). En svaghet med protokollet från SBU var att det inte fanns någon poängsättning 

att värdera artiklarna med, därav fick en egen poängskala inkluderas. De 12 artiklarna som 

granskades uppfyllde inklusionskriterierna och användes senare i resultatet. En styrka med 

studien var att alla artiklar fick hög kvalitet och poängsättning, dock kan detta anses som en 

svaghet då poängsystemet hade brister som gav de flesta artiklar hög poängsättning. Med 

hjälp av protokollet från SBU (2014) ansågs artiklarna som användes i resultatet ha hög 

tillförlitlighet och giltighet.  

 

För att analysera de 12 artiklarna som inkluderades i resultatet användes en metod från 

Forsberg och Wengström (2015). Metoden var enkel att använda då den var tydligt beskriven.  

 

Artiklarna som inkluderades kom från Sverige (Bremer et al., 2009a; Bremer et al., 2009b; 

Brännström et al., 2018; Forslund et al., 2014; Forslund et al., 2016; Larsson et al., 2012; Löf 

et al., 2009; Wallin et al., 2012), Norge (Holm et al., 2012), Island (Ketilsdottir et al., 2013), 

Spanien (Palacios-Ceña et al., 2011) och Kanada (Uren & Galdas., 2014). Majoriteten av 

artiklarna kom från Sverige, 8 av 12, vilket är en styrka om syftet är att undersöka hur det ser 

ut i svensk vårdmiljö. Dock påvisade många av artiklarna att deras forskning inte var 

applicerbar i andra sammanhang och att det krävdes mer forskning inom området. En styrka 

med studien var att alla artiklar som analyserats var engelskspråkiga vilket gjorde att de 

kunde granskas även om de inte var från ett svenskt- eller engelskspråkigt land. En svaghet 

med studien är om man vill undersöka ett globalt perspektiv, då största delen av forskningen 

är gjord i Norden (Bremer et al., 2009a; Bremer et al., 2009b; Brännström et al., 2018; 

Forslund et al., 2014; Forslund et al., 2016; Holm et al., 2012; Ketilsdottir et al., 2013; 

Larsson et al., 2012; Löf et al., 2009; Wallin et al., 2012). 

 

Forskningsetiskt är studieresultatet inte subjektivt riktat, utan forskningen inom området har 

analyserats objektivt. Kvalitativ forskning från upplevelser av de som överlevt ett hjärtstopp 

samt deras anhöriga har inkluderats i studien. 
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Slutsats 

Patienter som drabbats kände både nedstämdhet över händelsen och glädje då de överlevt och 

fått en andra chans. Det visade sig även att patienterna hade behov av att prata om händelsen 

som en del i bearbetningen. Närstående upplevde till stor del liknande känslor som deras 

drabbade anhörig, därav är det viktigt att även anhöriga tas omhand och följs upp med 

eftervård för att förebygga ångest, depression och PTSD. Vidare forskning om upplevelser 

hos de som överlevt ett hjärtstopp och deras närstående behövs då det finns få studier som 

undersöker det området. 
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BILAGA 1 – Litteraturöversikt. 

Tabell 1. Litteratursökning 

Databas  

(Datum) 

Sökord Begränsningar Utfall Antal valda efter 

att ha läst titeln 

Antal valda efter 

att ha läst abstract 

Artiklar som 

granskats enligt 

granskningsmallen 

Antal med hög nivå 

efter att ha granskats 

via mallen 

PubMed 

(19/9ー18) 

cardiac arrest, survival, 

emotions 

max 5 år, fulltext, humans 16 7 2 2 2 stycken med hög 

nivå 

PubMed 

(19/9ー18) 

cardiac arrest, aftercare, 

psychological 

max 5 år, fulltext, humans 4 3 1 1 1 stycken med hög 

nivå 

PubMed 

(19/9ー18) 

cardiac arrest, aftercare, 

psychological 

max 10 år 8 3 0 0  

PubMed 

(19/9ー18) 

cardiac arrest, after 

care, psychological 

max 10 år, full text, humans 42 11 2 2 2 stycken med hög 

nivå 

PubMed 

(19/9ー18) 

experience, out of 

hospital, cardiac arrest 

max 10 år, full text, humans 195 7 2 2 2 stycken med hög 

nivå 

PubMed 

(19/9ー18) 

surviving, out of 

hospital, cardiac arrest 

max 10 år, full text, humans 111 5 1 1 1 stycken med hög 

nivå 

PubMed 

(19/9ー18) 

cardiac arrest after care 

psychological 

max 10 år 51 7 0 0  
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PubMed 

(19/9ー18) 

survivors, heart arrest, 

aftercare 

max 10 år, full text 23 4 0 0  

PubMed 

(19/9ー18) 

Anxiety, depression, 

cardiac arrest, survivors 

max 10 år, full text,  24 8 0 0  

PubMed 

(1/10ー18) 

cardiac arrest, family, 

qualitative  

max 10 år, full text 43 4 3 3 3 stycken med hög 

nivå 

PubMed 

(1/10-18) 

partners cardiac arrest 

qualitative 

ingen begränsning 6 2 1 1 1 stycken med hög 

nivå 

SweMed+ 

(20/9ー18) 

cardiac arrest, survival max 10 år 48 5 0 0  

CINAHL 

(20/9ー18) 

cardiac arrest quality of 

life 

max 10 år, full text 53 5 0 0  

SBU 

(20/9ー18) 

cardiac arrest, survival ingen begränsning 1 0 0 0  
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BILAGA 2 – Artikelöversikt. 

Tabell 2. Artikelöversikt. 

Författare 

Land 

Årtal 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitet 

Poäng1 

Forslund, Jansson, 

Lundblad & 

Söderberg 

 

Sverige 

2016 

A second chance 

at life: people's 

lived experiences 

of surviving out-

of-hospital cardiac 

arrest 

Att klarlägga meningen av 

personens upplevda erfarenhet 

och förändringar i det 

vardagliga livet under det 

första året efter att ha överlevt 

OHCA 

Kvalitativ 

intervjustudie 

med 

hermeneutisk 

design 

11 Personer som drabbats av ett hjärtstopp försöker 

att bli sitt gamla jag igen och de kände att de fått 

en andra chans i livet 

Hög 

kvalitet, 

35 poäng 

Uren & Galdas 

 

Canada 

2014 

The experiences 

of male sudden 

cardiac arrest 

survivors and their 

partners: a gender 

analysis 

Att undersöka hur manligheten 

formar erfarenheten att 

överleva ett hjärtstopp utanför 

sjukhus hos män och deras 

partners 

Kvalitativ 

semistrukturer

ad 

intervjustudie 

med tolkande 

hermeneutisk 

design 

7 män och 

6 

kvinnliga 

partners 

De som drabbats av ett hjärtstopp och är män 

sökte stöd och självförtroende, de handskades 

med känslor av sårbarhet och att de inte längre 

kände sig som en karlakarl 

Hög 

kvalitet, 

37 poäng 

Bremer, Dahlberg & 

Sandman 

 

Sverige 

2009 

To survive out-of-

hospital cardiac 

arrest: a search for 

meaning and 

coherence 

Att undersöka hur överlevande 

av OHCA upplevde händelsen 

och hur det påverkade deras 

mående över tid 

Kvalitativ 

intervjustudie 

med deskriptiv 

och 

explorerande 

design 

9 Patienter som upplevde ett hjärtstopp utanför 

sjukhus kände det som en plötslig händelse. De 

upplevde ett uppvaknande i förvirring, 

minnesförlust och förlust av sammanhang 

Hög 

kvalitet, 

41 poäng 

Forslund, Zingmark, 

Jansson, Lundblad & 

Söderberg 

 

Meaning of 

people’s lived 

experiences of 

surviving an out-

Att klarlägga patienters 

upplevda erfarenhet av att 

överleva OHCA en månad 

efter händelsen 

Kvalitativ 

intervjustudie 

med 

fenomenologis

11 Patienter som överlevt upplevde att de återvände 

till livet och att de omvärderade livet 

Hög 

kvalitet, 

41 poäng 
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Sverige 

2014 

of-hospital cardiac 

arrest, 1 month 

after the event 

k hermeneutisk 

design 

Bremer, Dahlberg & 

Sandman 

 

Sverige 

2009 

Experiencing out-

of-hospital cardiac 

arrest: Significant 

other’s lifeworld 

perspective 

Att undersöka hur partnern till 

den drabbade upplever ett 

hjärtstopp 

Kvalitativ 

intervjustudie 

med deskriptiv 

design 

7 Majoriteten som överlevde ett hjärtstopp utanför 

sjukhus upplevde ett hot som påverkade det 

dagliga livet 

Hög 

kvalitet, 

39 poäng 

Brännström, 

Niederbach & Rödin 

 

Sverige 

2018 

Experiences of 

surviving a 

cardiac arrest after 

therapeutic 

hypothermia 

treatment. An 

interview study 

Att undersöka personers 

erfarenhet att överleva ett CA 

efter behandling med 

hypotermi  

Kvalitativ, 

deskriptiv 

intervjustudie  

7 Personer som överlevt handskades med frågor 

om döden, de lever i nuet och att ha överlevt kan 

skapa tacksamhet men även ångest 

Hög 

kvalitet, 

36 poäng 

Ceña, Iglesias, 

Fuentes & Peñas 

 

Spanien 

2011 

Sudden cardiac 

death: the 

perspective of 

spanish survivors 

Att undersöka livserfarenheten 

hos patienter som räddades 

från ett plötsligt hjärtstopp 

Kvalitativ 

ostrukturerad 

intervjustudie 

9 Personer som överlevt ett hjärtstopp upplevde 

rädsla, sökte mening med livet, kände döden på 

nära håll, ensamhet och utanförskap 

Hög 

kvalitet, 

35 poäng 

Ketilsdottir, 

Albertsdottir, 

Akadottir, 

Gunnarsdottir & 

Jonsdottir 

 

Island 

2013 

The experience of 

sudden cardiac 

arrest: Becoming 

reawakened to life 

Att beskriva överlevandes 

erfarenhet från ett plötsligt 

hjärtstopp och återupplivning.  

 

För att få kunskap om effekten 

av upplevelsen för att förstå 

behov och funderingar från de 

överlevande 

Kvalitativ 

semistrukturer

ad 

intervjustudie 

7 De som överlevt ett hjärtstopp kände sig osäkra 

och behövde stöd för att komma tillbaka till sitt 

tidigare liv; emotionella hinder, tolkar tidiga 

symtom innan händelsen och en ny syn på livet 

Hög 

kvalitet, 

30 poäng 

Wallin, Larsson, 

Rubertsson & 

Relatives’ 

experiences of 

Att beskriva närståendes 

erfarenhet av att behöva stöd 

Kvalitativ, 

semistrukturer

20 Närstående kände sig sex månader efter deras 

anhörig drabbats av ett hjärtstopp glada över att 

Hög 

kvalitet, 
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Kristoferzon 

 

Sverige 2012 

everyday life six 

months after 

hypothermia 

treatment of a 

significant other´s 

cardiac arrest 

och information samt påverkan 

på det dagliga livet sex 

månader efter att deras 

livskamrat överlevt ett 

hjärtstopp och som blivit 

behandlad med hypotermi på 

IVA. 

ad 

intervjustudie 

de överlevt. Dock kände de sig hjälplösa, 

försummade och i stort behov av att få prata om 

händelsen och känslor relaterade till den.  

34 poäng 

Holm, Norekvål, 

Fålun & Gjengdal 

 

Norge 

2012 

Partners’ 

ambivalence 

towards cardiac 

arrest and 

hypothermia 

treatment: a 

qualitative study 

Att undersöka erfarenheten hos 

närstående till patienter som 

överlevt ett hjärtstopp och fått 

hypotermibehandling på IVA 

Kvalitativ 

fördjupningsint

ervju 

9 Närstående upplevde rädsla av att sett deras 

anhörig drabbas av hjärtstopp. De kände sig 

ambivalenta gentemot att se sin anhörig vårdas 

på IVA men samtidigt glada över att de överlevt. 

Hög 

kvalitet, 

37 poäng 

Larsson, 

Wallin, 

Rubertsson & 

Kristoferzon 

 

Sverige 

2012 

Relative’s 

experiences 

during the next of 

kin’s hospital stay 

after surviving 

cardiac arrest and 

therapeutic 

hypothermia 

Att beskriva närståendes 

erfarenhet när deras anhörig 

fått hjärtstopp och behandlas 

med hypotermi på IVA 

Kvalitativ 

semistrukturer

ad 

intervjustudie 

20 Närstående ville ha tydlig och ärlig 

informationen på papper. Närstående kände 

osäkerhet, oro och rädsla över vad som hänt och 

deras anhörig. Den närstående kände även ett 

måste att tillgodose resten av familj och vänner 

med information och att det var tidskrävande och 

att denne ville ha tid för sig själv, men fick då 

skuldkänslor och kände sig egoistisk.  

Hög 

kvalitet, 

39 poäng 

Löf, Sandström & 

Engström 

 

Sverige 

2009 

 

Patients treated 

with therapeutic 

hypothermia after 

cardiac arrest: 

relatives’ 

experiences  

Att beskriva upplevelsen hos 

närstående till de som överlevt 

ett hjärtstopp och behandlas 

med hypotermi 

Kvalitativ 

studie med 

individuella 

intervjuer 

8 Närstående uppskattade informationen från 

sjukvården och vill ta del av information. 

Närstående var chockade och rädda när deras 

anhörig drabbades av ett hjärtstopp. Närstående 

kände trygghet av vården och stöd de fick av sin 

familj och vänner. Närstående kände hopp inför 

framtiden.  

Hög 

kvalitet, 

38 poäng 

 

1 - Hög kvalitet gavs till artiklar som fick 42-28 poäng, medel kvalitet fick 27-14 poäng och låg kvalitet fick 13-0 poäng.
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