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Abstrakt 
Snabbare och effektivare insatser ökar antalet överlevande personer efter ett 
hjärtstopp. Hjärtstopp är en stor händelse som skapar förändringar i livet. Syftet 
med studien var att sammanställa kunskap om personers livsförändringar efter 
ett hjärtstopp. Syftet besvarades utifrån två frågeställningar där fokusen var att 
se hur vardagslivet påverkades samt vad som blev viktigt i livet efter 
hjärtstoppet. En integrerad kunskapsöversikt utfördes där 17 artiklar med 
kvantitativ och kvalitativ ansats analyserades. Resultatet från första 
frågeställningen visade att vardagslivet påverkades av känslor som skuld, oro 
och ångest. Förändringar i kognitiva förmågor, rörelseförmågor, arbetsliv och 
samliv var även delar i vardagen som påverkades. Resultatet från den andra 
frågeställningen visade att relationen till andra blev viktigare än tidigare. Det 
blev även viktigt att ändra sin livsstil för att minska risken för återfall och gå 
vidare i livet. Att visa sin tacksamhet till livräddarna blev viktigt och visades 
genom att leva livet fullt ut. Studien bekräftar att det sker livsförändringar hos 
personer som drabbats av hjärtstopp. Stöd kan komma att behövas i 
livsförändringar som hjärtstopp medför. Det krävs att händelsen accepteras som 
en del av livet för att kunna gå vidare. 
  
Nyckelord: Hjärtstopp, överlevande, erfarenheter, livsförändringar, integrerad 
litteraturöversikt 
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Att drabbas av hjärtstopp är en drastisk händelse som påverkar livssituationen på många sätt 

(Lau et al., 2010). I Sverige drabbas cirka 15 000 personer per år av hjärtstopp, såväl på som 

utanför sjukhus. År 2015 överlevde 1307 av dessa personer ett hjärtstopp och antalet överlevare 

ökar. För att det ska definieras som ett plötsligt hjärtstopp krävs det att en människa oförutsett 

kollapsar på grund av att hjärtat oväntat stannar och att människan hastigt förlorar sitt 

medvetande och alla typer av livstecken. Om en människa mister sitt medvetande och är 

okontaktbar bör det alltid misstänkas som ett hjärtstopp (Svenska rådet för HLR, 2016). 

Ischemisk hjärtsjukdom är den vanligaste orsaken till ett plötsligt hjärtstopp. Det kan även vara 

respiratoriska problem och trauman som är orsaken (Engdahl, Bång, Karlson, Lindqvist & 

Herlitz, 2003). Vid ett hjärtstopp har tiden en stor betydelse för den drabbade personens 

överlevnad. I samband med ett hjärtstopp är blodförsörjningen till hjärtmuskeln utebliven, 

pumpförmågan har avstannat och hjärtslagen är hämmade. När hjärtat stannar försvinner all 

syresättning till blodet. Hjärnan är det organ som är mest sårbar för syrebrist. Redan efter några 

minuter med hjärtstopp börjar bestående hjärnskador uppkomma. Av den anledningen är det av 

stor vikt att hjärt- och lungräddning (HLR) påbörjas så fort som möjligt för att möjliggöra 

överlevnad (Svenska rådet för HLR, 2016). HLR är en metod för att rädda liv. Det är en första 

hjälpen behandling där avsikten är att aktivera hjärtfunktionen och respirationen hos den som 

drabbats av hjärtstopp. Nationella och internationella riktlinjer rekommenderar att HLR startar 

inom en minut efter misstänkt hjärtstopp, samt att användning av hjärtstartare startar inom högst 

fem minuter efter att hjärtstoppet tillkom för största möjlighet till överlevnad (Soar et al., 2015). 

 

Det är omöjligt att förutse vem som kommer att drabbas av hjärtstopp. Personer som är drabbade 

av hjärt- och kärlsjukdomar, såsom åderförkalkning, hjärtsvikt, kärlkramp, hjärtinfarkt och 

rytmrubbningar löper en större risk att få hjärtstopp än övriga befolkningen. Dessa personer är 

många gånger upplysta om denna risk vilket bidrar till att de känner en oro över att drabbas 

(Burström, Brännström, Boman & Strandberg, 2012). Abshire et al., (2015) beskriver att 

personer som drabbats av hjärtsvikt kände en oro över att förlora sitt liv i förtid på grund av sin 

sjukdom. Oron grundade sig i att personer hade en känsla av att de hade mycket kvar i livet att 

leva för. Personer beskriver att minsta symtom som är kopplat till sjukdomen analyseras i detalj, 

för att inte missa att uppsöka vård om något allvarligt skulle inträffa. Att ständigt behöva oroa 

sig över om ens kropp fungerar eller ej är en stor påfrestning (Abshire et al., 2015). Personer 

med hjärtsvikt beskriver att de fysiska symtomen såsom bröstsmärta, trötthet, nedsatt styrka med 

mera bidrar till en känsla är skuld. Känslan av skuld uppkommer på grund av oförmågan att leva 

ett vardagsliv där man inte kan ta hand om sig själv i samma utsträckning som tidigare eller vara 
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till nytta för någon i sin omgivning. Nedsatt funktion i vardagen är vanligt förkommande hos 

patienter som är drabbade av hjärt- och kärlsjukdomar (Pihl, Fridlund & Mårtensson, 2011). 

Upplevelsen av att vara drabbad av sjukdom varierar från individ till individ Zhu, Ho och Sit 

(2012). Zhu et al. (2012) beskriver stora skillnader i uppfattningen om hur det är att leva eller att 

drabbas av sjukdom. De skildrar bland annat upplevelsen av bröstsmärta. Bröstsmärta beskrivs 

hos vissa personer orsaka en stark känsla av ångest där tankar om sin egen begravning väcks. 

Medan andra uppger en mer avslappnad inställning till bröstsmärtorna. Hur en människa ser på 

förändringar i livet är alltså en subjektiv upplevelse som kan variera mycket från person till 

person (Zhu et al., 2012). Det finns ingen vedertagen definition av begreppet livsförändringar. I 

denna studie kommer begreppet att används som förändringar som sker i det dagliga livet. Det 

innefattar såväl existentiella, psykiska, fysiska som sociala aspekter, genom ett holistiskt synsätt 

där hela människan tas i beaktning. Ett holistiskt synsätt handlar om att se människan som en 

helhet och att varje individ är unik (Strandberg, Ovhed, Borgquist & Wilhelmsson, 2007). 

 

Vad som ses som en livsförändring hos en person behöver inte innebära att det är det för någon 

annan. Det är viktigt att veta att en livsförändring kan vara av både negativ och positiv karaktär. 

Det kan handla om att man flyttar, en närstående dör eller att drabbas av sjukdom (Neville, 

2003). Förändringar i livet kan vara självvalda eller något man ofrivilligt hamnat i. De självvalda 

livsförändringarna är många gånger enklare för en människa att anpassa sig till än de oväntade 

(Stubbs, Williams, Shannon, Gaughran & Craig, 2016). En oväntad händelse är inget en person 

har förutsett eller tänkt ska ske vilket kan göra anpassningen svårare. En del individer har större 

utrymme för livsförändringar i sina liv än andra. Det beror dels på tidigare erfarenheter i livet 

men även den aktuella livssituationen. Människor som genomgår en livsförändring kan behöva 

stöd av andra för att hantera den. Där kan sjuksköterskan ha en viktig roll för patientens 

välmående. Vad för typ av stöd som behövs kan variera mycket beroende på individen som 

genomgår en livsförändring (Zhu et al., 2012). 

 

Vägen mot att acceptera en livsförändring kan beskrivas med begreppet transition. Transition är 

ett begrepp som handlar om hur personer upplever förändringar i livet. En hälsosam 

transitionsprocess sker när en förändring i livet kan accepteras och hanteras. Förändringen ställer 

krav på anpassning i en ny situation. Det kan definieras: all transition börjar med ett slut och 

slutar med en början. Det är individen själv som måste se till att en anpassning till den nya 

situationen sker. Anpassningen kan variera i tid beroende på människans inställning och 

mottaglighet för en förändring (Kralik, Visentin & Van Loon, 2006). Vissa transitionsprocesser 
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är mer omfattande och mer krävande än andra. Det krävs att individen tar till sig ny kunskap och 

beteenden för att genomgå en lyckad transition. Beroende på den egna upplevelsen av 

transitionens omfattning kan vägledning från omgivningen vara en viktig del i processen 

(Kralik, Paterson & Coates, 2010, s. 21). Inom hälso- och sjukvården kan sjuksköterskan vara 

till god hjälp i en sådan process. Personen som genomgår en transition bör vara öppen för hjälp 

utifrån om det så krävs. Som sjuksköterska bör information ges om sjukdom/ händelser till den 

drabbade för att fylla eventuella kunskapsluckor för att en transitionsprocess ska implementeras. 

Det handlar om att finna sig själv i sin roll i den nya livssituationen (Kralik et al., 2006) menar 

att vid stora händelser i livet, exempelvis sjukdom, är det viktigt att lära sig leva med sin 

sjukdom för att genomgå en lyckas transitionsprocess. Detta resulterar i att en person kan 

hantera sin nya livssituation och få en ökad livskvalité. Det finns faktorer som kan hindra eller 

främja processen. Dessa faktorer kan vara av social och personlig karaktär. Exempel på 

personliga faktorer kan vara kunskap inom området, ekonomisk status samt attityder. Sociala 

faktorer kan innefatta anhöriga, arbete och närstående (Kralik, 2010, s. 21-23). Kännetecken för 

en lyckad transitionsprocess är att personen har lärt sig hantera och känner sig hemma i sin nya 

livssituation. Det handlar även om att känna sig delaktig, att ha förtroende och tillit till 

sammanhanget (Kralik et al., 2006). Vid en livsförändring beror mycket på individens egen 

inställning till sin livssituation (Jeitziner, Zwakhalen, Bürgin, Hantikainen & Hamers, 2015).  

KASAM är ytterligare ett begrepp som handlar om hur människor bearbetar och påverkas av 

förändringar i livet (Antonovsky, 2005 s. 42-44).  

 

Ett sätt att se på hälsan är att se den som en process. Människa är aldrig 100 procent sjuk eller 

frisk utan pendlar ständigt där i mellan. Att uppleva hälsa handlar inte om att ha tur, utan beror 

på förhållningssättet personen har. Hälsa uppstår då en känsla av sammanhang finns hos 

individen. Har en människa en bristande känsla av sammanhang så minskar även upplevelsen av 

hälsan (Antonovsky, 2005, s. 42-62 ). Antonovsky (2005, s. 42) menar att känsla av 

sammanhang gör det möjligt att känna en god hälsa, oavsett om man är drabbad av sjukdom 

eller andra stora händelser i livet. Holt-Lunstad, Steffen, Sandberg och Jensan (2011) beskriver i 

sin studie att personer med hjärtsjukdom kan uppleva välbefinnande trots sin sjukdom. 

Relationen till andra människor uppges vara en viktig aspekt i vägen mot välbefinnandet.  

 

Sammanfattningsvis visar litteraturgenomgången att antalet personer som överlever ett 

hjärtstopp ökar, vilket innebär att sjuksköterskor oftare kommer att möta dessa personer. 

Vetskapen om att under en tid har varit utan liv men också att kunna gå vidare i livet kan komma 
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att framkalla livsförändringar. Med en ökad kunskap och förståelse för dessa personers 

livsförändringar kan eftervården för dem förbättras och ges på ett individanpassat sätt.  

 

Syftet med studien var att sammanställa kunskap om personers livsförändringar efter ett 

hjärtstopp. 
 

Frågeställningar:  

På vilket sätt påverkas vardagslivet efter ett hjärtstopp? 

Vad blir viktigt i livet efter ett hjärtstopp? 

 

Metod 
Den metod som användes var en integrerad kunskapsöversikt. Avsikten var att systematiskt 

samla kunskap inom ett visst område, i detta fall kan sammanställning över ett specifikt 

kunskapsområde utföras. I en integrerad kunskapsöversikt kan vetenskapliga studier med olika 

metodologiska inriktningar, kvantitativa och kvalitativa studier integreras (Whittemore & Knafl, 

2005). Detta ger möjlighet till en helhetssyn av kunskap över det valda området (Polit & Beck, 

2012, s. 22-45).  

 

Litteratursökning och urval av artiklar 

En systematisk litteratursökning genomfördes för att hitta lämpliga artiklar som matchade syftet. 

Det är av vikt att en litteratursökning utförs noggrant samt dokumenteras då ofullständiga 

sökningar leder till bristande resultat och felaktiga kunskapsöversikter (Whittemore & Knafl, 

2005). För att finna relevanta sökord användes databasen Svensk MeSH. I databasen PubMed 

benämns ämnesord som MeSH-term och i databasen Cinahl är motsvarigheten Cinahl Headings 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011 s. 69-78). 

 

Inledningsvis i denna studie utfördes ett flertal pilotsökningar i databaserna Cinahl och PubMed, 

för att få en uppfattning om det fanns tillräckligt med material för att genomföra studien. En 

pilotsökning är en kort och ostrukturerad litteratursökning som påvisar om det finns tillräckligt 

vetenskapligt underlag för studien (Willman et al., 2011 s. 61-65). 

 

En fritextsökning utfördes vilket gav upphov till ett stort antal artiklar, många av dessa saknade 

dock relevans inom området. MeSH-termerna i kombination med fritextsökningarna begränsade 
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antalet artiklar och gjorde data mer hanterbar (jfr. Willman et al., 2011 s.69-78). De databaser 

som utnyttjades vid litteratursökningen var Cinahl och PubMed. Genom användning av två 

databaser blev sökningen bredare trots att samma sökord användes. De sökord som användes var 

heart arrest, life experiences, life change events, life change, quality of life och experience 

(tabell 1). Sökord som hade liknade innebörd söktes först separat innan dem kombinerades med 

den booleska söktermen OR. Slutligen lades samtliga kombinationer och sökningar ihop till en 

sökning med AND (tabell 1). Booleska sökoperatorer bidrog till att sökningen blev bredare och 

mer specifik. De booleska termerna går att använda i såväl databasen Cinahl som PubMed. 

Exempel på dem vanligaste booleska söktermerna är: AND, OR och NOT. Beroende på hur 

dessa kombinerades kunde artiklar antingen uteslutas eller inkluderas. Innan sökorden 

kombinerades söktes varje ord var för sig (jfr. Willman et al., 2011, s.72-73). De 

inklusionskriterier som valdes i denna studie var personer över 18 år samt hjärtstopp på och 

utanför sjukhus. Exklusionskriterier som valdes var systematiska litteraturöversikter, 

metasynteser, metaanalyser, dubbletter och artiklar med endast sjuksköterskans perspektiv. 

Urvalet av artiklar utfördes i fler steg. Urvalet av artiklar illustreras med figur 1. 

Litteratursökningen i databasen Cinahl gav 307 träffar och av dessa valdes tio ut. Databasen 

PubMed gav 367 träffar varav 7 valdes ut. 

 

Begräsningar valdes för att specificera sökningen. Vid översättningar från språk som inte är 

bekanta försvinner lätt viktiga nyanser av sammanganhet i studierna, vilket bör undvikas 

(Willman et al., 2011, s. 67-68 ). Därför valdes begränsningen ”English Language” för att 

minimera missuppfattningar då engelska är ett välbekant språk. ”Peer Reviewed” var den andra 

begränsningen som valdes för att studierna skulle vara vetenskapligt granskade. Det är där emot 

ingen garanti att alla artiklar faktiskt är vetenskapligt granskade. Detta kontrollerades därför i 

samband med litteraturgranskningen för att försäkras om att samtliga studier hade vetenskaplig 

förankring (jfr. Polit & Beck, 2012, s. 92-94). 
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Tabell 1. Översikt av litteratursökning 

Syfte: Att sammanställa personers livsförändringar efter ett hjärtstopp genom en integrerad litteraturöversikt 

CINAHL 2017-01-10 Begränsningar: Peer reviewed, English Language 

Sök nr *) Söktermer Antal 

träffar 

Antal 

granskade 

Antal valda 

1 CH Herat arrest 8 220   

2 CH Life experiences 13 895   

3 CH Life change events 20 246   

4 FT Life change 10 688   

5 CH Quality of life 46 293   

6 FT Experience 130 467   

7  #2 OR #3 OR #4 OR 

#5 OR #6 

84 620   

8  #1 AND #7 307 98 10 

Tabell 1. Forts. Översikt av litteratursökning 

Syfte: Att sammanställa personers livsförändringar efter ett hjärtstopp genom en integrerad litteraturöversikt 

PubMed 2017-01-18 Begränsningar: Peer reviewed, English Language 

Sök nr  *) Söktermer Anta 

träffar 

Antal 

granskade 

Antal valda 

1 MH Heart arrest 33 163   

2 MH Life experiences 71 822   

3 MH Life change event 19 073   

4 MH Life change  160 778   

5 MH Quality of life 144 127   

6 FT Experience 103 885   

7  #2 OR #3 OR #4 OR 

#5 OR #6 

298 242   

8  #1 AND #7 367 103 7 
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Figur 1. Översikt över hur artiklar valdes ut till den systematiska kunskapsöversikten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitetsgranskning 

En kvalitetsgranskning av de valda artiklarna till analysen utfördes. Enligt Willman et al. (2011) 

ökar trovärdigheten i en studie om insamlad data granskas kritiskt. I kvalitetsgranskningen 

granskades tillvägagångssättet av urval, undersökningsgruppens omfattning, bortfall, använda 

mätinstrument samt resultat med stöd av två protokoll, ett för kvantitativa studier och ett för 

674 funna artiklar i den systematiska litteratursökningen 

367 PubMed 

307 Cinahl 

 

175 dubbletter avlägsnades 

 

499 titlar lästes 

 

324 exkluderades 

på grund av titel 

 

102 exkluderades på 

grund av abstrakt 

 

175 abstrakt lästes 

 

73 lästes i fulltext 

 

42 svarade inte på syftet 

6 litteraturöversikter 

8 sjuksköterskans 

perspektiv 

 

 

 
17 artiklar inkluderades i 

kunskapsöversikten 
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kvalitativa studier. Kvalitetsbedömningen av artiklarna grundades i antalet uppfyllda delar i 

protokollen. Varje delfråga i protokollen går att svara med ”ja”, ”nej” och ”vet ej. Artiklarna 

kvalitetsgranskades enskilt av två personer för sedan sammanställa resultatet från protokollen 

gemensamt. Vardera artikeln fick sin procentsats genom antalet uppfyllda delar i protokollet, 

delat med det totala antalet frågor i respektive protokoll (tabell 2). Det bidrog till att 

kvalitetsbedömning blev likvärdig och att alla artiklar blev bedömda på samma sätt, vilket tyder 

på ett systematiskt tillvägagångssätt. Kvalitetsgranskningen presenteras i en tabell för att göra 

det mer lättöverskådligt, tabell 3 (jfr. Willman et al., 2011, s. 93-119).  

 
Tabell 2. Procentindelning  

Kvalitetsgradering                                                 Procentindelning  

Grad 1- Hög  80-100 % 

Grad 2- Medel 70-79 % 

Grad 3- Låg 60-69 % 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 96) 

 

Tabell 3. Översikt av artiklar (n=17) 
 

Författare/År/la
nd 

Typ av studie Deltagare Metod 
Datainsamling/A
nalys 

Huvudfynd Kvalitet 

Buanes et al.,/ 
2014/ Norge 

Kvantitativ 30  Kohortstudie/ 
statistisk analys 

Fyra år efter ett hjärtstopp 
upplevde mer än en 
fjärdedel av patienterna 
kognitiva svårigheter. Det 
var en signifikant skillnad i 
upplevelse av livskvalitén 
hos deltagarna. 
 

Medel 
77 % 

Bremer et al.,/ 
2009/ Sverige 

Kvalitativ  9  Intervjustudie/ 
fenomenologisk 
analys 

Personer som överlevt ett 
hjärtstopp beskriver 
sökandet efter harmoni och 
förståelse i livet. Det 
beskriver även en 
existentiell osäkerhet och 
exponering av känslor som 
hindrar det dagliga livet. 
 

Hög 
95 % 

Bunch et al.,/ 
2003/USA 

Kvantitativ 200  Prospektiv 
kohortstudie/ 
Statistisk analys 

Majoriteten av deltagarna 
kunde återgå till sitt arbete 
sex månader efter sitt 
hjärtstopp. Det fanns ingen 
signifikant skillnad på 
upplevd livskvalité jämfört 
med allmänheten. 
 

Medel 
70 % 
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Tabell 3 forts. Översikt av artiklar (n=17) 
 
Författare/år/la
nd 

Typ av studie Deltagare  Metod 
Datainsamling/an
alys 

Huvudfynd Kvalitet 

 
Dougherty et al.,/ 
2000/ USA 

 
Kvalitativ 

 
30  

 
Semistrukturerad
e intervjustudie/ 
grounded theory 

 
Hjärtstoppet gav upphov 
till negativa förändringar i 
relationer med andra samt 
fysiska och psykiska 
omställningar.  
  

 
Medel  
75 % 

Ketilsdottir et 
al.,/ 2013/ Island 

Kvalitativ 7  Semistrukturerad
e intervjustudie/ 
fenomenologisk 
analys 

Under återhämtningen 
upplevde deltagarna 
nedsatt fysisk och kognitiv 
funktion, känslor av 
ångest, brist på säkerhet 
och stöd. Samt behov att få 
prata om sina upplevelser. 
 
 

Hög 
95 % 

Klemene-Ketis/ 
2011/ Slovenien 

Kvantitativ 37  Prospektiv 
observationsstudi
e/ deskriptiv 
statistisk analys 

Personer upplevde inte 
några större förändringar i 
livet. Men uppskattar 
vardagslivet mer än 
tidigare samt upplever ett 
större intresse för sin 
omgivning.  
 

 
Medel  
72 % 

Kowalik et al.,/ 
2014/ Polen 
 

Kvantitativ 65  Retrospektiv 
observationsstudi
e/ statistisk 
analys 

Patienter som genomgick 
hypotermisk behandling 
upplevde färre emotionella 
påverkningar jämfört med 
kontrollgruppen.  
 

Medel 
76 % 

Lim et al.,/ 2014/ 
USA 

Kvantitativ 25  Konsekutiv 
kohortstudie/ 
statistisk analys 

Kognitiva brister, 
minnesstörningar och 
minskad livskvalitet var 
följder efter ett hjärtstopp 
utanför sjukhuset. 
 

Medel 
76 % 

Motzer & 
Stewart/ 1996/ 
USA 

Kvantitativ 258  Experimentell 
studie/deskriptiv 
analys 

Livskvaliteten efter ett 
hjärtstopp har samband 
med känslan av 
sammanhang. 
 

Medel 
72 % 

Moulaert et al., 
/2010/ 
Nederländerna 

Kvantitativ 
 
 

63  Retrospektiv 
kohortstudie/stati
stisk analys 

Livskvalitet hade samband 
med kognitiva besvär, 
trötthet, PTSD och ångest 
för personer som överlevt 
ett hjärtstopp utanför 
sjukhus. 

Medel 
75 % 

Nichol et al.,/ 
1999/ Kanada 

Kvantitativ 86  RCT/ 
beskrivande 
analys 

En acceptabel livskvalité 
rapporteras hos 
överlevande 

Hög 
83 % 
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Tabell 3 forts. Översikt av artiklar (n=17) 

Författare/år/lan
d 

Typ av studie Deltagare Metod 
Datainsamling/an
alys 

Huvudfynd Kvalitet 

 
Saarinen et al.,/ 
2012/ Finland 

 
Kvantitativ 

 
41  

 
Retrospektiv 
kohortstudie/stati
stisk analys 

 
Livslängden efter ett 
hjärtstopp med uppföljning 
av EKG visade ha en 
godare prognos än tidigare 
studerat material. 
Självuppskattad 
livskvalitet generellt god. 
 

 
Medel 
78 % 

Smith et al.,/ 
2014/ Australien 

Kvantitativ 687  Prospektiv 
kohortstudie/stati
stisk analys 

Studien har god evidens att 
överlevande 12 månader, 
efter ett hjärtstopp har en 
god livskvalité jämfört 
med övriga befolkningen. 
 

Hög 
90 % 

Stiell et al.,/ 2003/ 
Kanada 

Kvantitativ 8091  Prospektiv 
kohortstudie/ 
Statistisk analys 

Personer som upplevt ett 
hjärtstopp utanför sjukhus 
har en god livskvalitet. 
Medborgarinitierande HLR 
har ett stort samband med 
den upplevs livskvalitet. 
  

Medel 
73 % 
 

Palacios-Ceña et 
al.,/ 2011/ 
Spanien 
 

Kvalitativ 9 Intervjustudie/ 
fenomenologisk 
analys 

Personer som överlevt ett 
hjärtstopp måste övervinna 
sin rädsla inför döden och 
finna mening i händelser 
det för att kunna gå vidare 
med sitt liv. 
 

Hög 
97 % 

Uren & Galdas/ 
2015/ England 

Kvalitativ 13  Intervjustudie/ 
Tematisk analys 

Ett maskulint 
förhållningsätt spelar en 
stor roll i män upplevelser 
och acceptans av ett 
hjärtstopp.  
 

Hög 
90 % 

Van Lommel et 
al.,/ 2001/ 
Nederländerna 

Kvantitativ  344  Prospektiv 
kohortstudie/ 
statistisk analys 

Faktorer som påverkar 
upplevelsen att ett 
hjärtstopp beror på kön, 
rädsla för att få ett 
hjärtstopp igen och rädsla 
för döden. 
  

Medel 
79 % 

 

Analys 

Dataanalysen utfördes med stöd av Whittemore och Knafl (2005). Det är en metod där teoretisk 

och empirisk litteratur sammanställs för att ge en mer omfångsrik förståelse över ett specifikt 

område. För att förståelsen ska bli så omfattande som möjligt tillåter metoden användning av 

såväl kvalitativa som kvantitativa metoder. Whittemore och Knafl (2005) beskriver en integrerad 

kunskapsöversikt i analysstegen datareduktion, dataöversikt, datajämförelse samt 
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sammanfattning och verifiering av data.  

 

Dataanalysens första fas är datareduktion. De valda artiklarnas resultat lästes noggrant igenom 

upprepade gånger. Det material som svarade mot vardera frågeställning färgkodades med varsin 

färg samt kondenserades. Kondenseringen gav upphov till att materialet förkortades, utan att 

förlora sammanhang och betydelse (jfr. Whittemore & Knafl, 2005). Dataöversikt är den andra 

fasen i dataanalysen. Där sorterades den färgkodade datan in under vardera frågeställning i en 

analysmatris för att få en tydlig överblick. Materialet som överfördes i analysmatrisen översattes 

från engelska till svenska (jfr. Whittemore & Knafl, 2005). Whittemore och Knafl (2005) 

beskriver att den tredje fasen i dataanalysen är datajämförelse. I detta steg identifierades 

mönster, relationer och teman mellan datan för att undersöka skillnader och likheter. Vid 

datajämförelsen användes analysmatrisen. Data under frågeställningarna som hade likheter 

bildade kategorier. Under den första frågeställningen sorterades sex kategorier in och under den 

andra frågeställningen sorterades fyra kategorier in (figur 2). Analysprocessens sista steg är 

sammanfattning och verifiering. De kategorier som framkom i föregående fas tolkades med en 

högre abstraktionsnivå. Slutligen utfördes en sammanfattning till respektive kategori (jfr. 

Whittemore & Knafl, 2005).   
 

 

Figur 2. Översikt av artikelfördelning för frågeställningar 

Syftet är att sammanställa personers livsförändringar efter ett hjärtstopp. 

Fråge-

ställning 

På vilket sätt påverkas vardagslivet efter ett hjärtstopp? Vad blir viktigt i livet efter ett 

hjärtstopp? 
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Buanes et 

al., (2014) 

 x x        

Bremer et 

al., (2009) 

x x     x x x x 

Bunch et 

al., (2003) 

  x  x      

Dougherty 

et al.,(2000) 

  x x x x x    

Ketilsdottir x x x x x  x x x x 
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et al., 

(2013) 

Klemene-

Ketis 

(2011) 

      x x   

Kowalik et 
al., (2014) 
Polen 
 

x x   x x   x  

Lim et al., 

(2014) 

  x x       

Moulaert et 

al., (2010) 

 x x x       

Motzer & 

Stewart 

(1996) 

      x x  x 

Nichol et 

al.,(1999) 

  x x       

Saarinen et 

al.,(2012) 

 x x  x x     

Smith et 

al.,(2014) 

 x x        

Stiell et 

al.,(2003) 

 x x      x  

Palacios-

Ceña et al., 

(2011) 

x x    x x x x  

Uren & 

Galdas 

(2015) 

x x x x x  x x x  

Van 

Lommel et 

al., (2001) 

 x    x x x  x 

 

 

Resultat  
Resultatet presenteras utifrån två frågeställningar och är sorterade i kategorier (tabell 4).  
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Tabell 4. Översikt av kategorier utifrån frågeställningar (n=10) 

Frågeställningar  Kategorier 

 

På vilket sätt påverkas vardagslivet efter ett hjärtstopp? 

 

Skuldkänslor 

Oro och ångest 

Kognitiva svårigheter 

Förändrad rörelseförmåga 

Förändrat arbetsliv 

Förändrat samliv 

 

Vad blir viktigt i livet efter ett hjärtstopp? 

 

Prioritera relationer 

Ändrad livsstil 

Gå vidare i livet 

Visa tacksamhet 

 

Resultatet baseras på analys av 17 vetenskapliga artiklar. Av dessa var tolv artiklar kvantitativa 

och fem kvalitativa studier. Fyra artiklar var publicerade i USA, två i Kanada och en i 

Australien. Resterande var dominerande från Europa publicerades en artikel vardera. Av de 

valda artiklarna till analysen var 15 publicerades år 2000 eller senare, de två övriga var 

publicerade mellan år 1996 och 1999.  

 

På vilket sätt påverkas vardagslivet efter ett hjärtstopp? 

 

Skuldkänslor 

I tre studier (Bremer, Dahlberg & Sandman, 2009; Palacios-Ceña, Losa-Iglesias, Salvadores-

Fuentes & Cesar-Fernandes-de-las-Peñas, 2011; Kowalik et al., 2014) framkom skuldkänslor 

hos de drabbade över att det inte tagit bättre hand om sig själva, vilket de tror kan ha varit 

orsaken till hjärtstoppet. Att tänka tillbaka på händelsen bidrog också till skuldkänslor över att 

inte ha uppfattat varningssignalerna som nu i efterhand kändes självklara. Bremer et al., (2009) 

beskrev att skuldkänslor uppkom i samband med att familjen blev påverkad trots att det inte var 

någon av dem som fått ett hjärtstopp. De menade att ens egen begränsning påverkar andra i 

familjen. Det framkom att skuldkänslorna grundade sig i att man hade prioriterat sig själv såsom 

att ha sig själv i främsta fokus och att göra sådant som man själv ville, utan att anpassa sig till 

familjen. En studie (Ketilsdottir, Albertsdottir, Akadottir, Gunnarsdottir & Jonsdottir, 2013) 
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visade att deltagarnas skuldkänslor uppkom för att familjemedlemmar visade att dem var ledsna 

över den nya livsförändringen som familjen hade gjort på grund av personens hjärtstopp.  

Två studier beskrev att skuldkänslor uppkom på grund av ouppklarade familjesituationer, såsom 

ekonomiska problem eller familjetvister som gav dessa skuldkänslor (Ketilsdottir et al., 2013; 

Palacios-Ceña et al., 2011). Uren och Galdas (2015) och Bremer et al. (2009) menade att 

skuldkänslor som uppkom även kunde vara oförklarliga. Skuldkänslor skapade nya skuldkänslor 

vilket blev en ond cirkel som var svår att bryta. 

Sammanfattningsvis upptar skuldkänslor en stor del av vardagen, såsom skuldkänslor över att 

familjen påverkas och att inte tagit varningssignaler som visat sig på allvar. Skuldkänslor gav 

även upphov till nya skuldkänslor som var svåra att bryta.    

Oro och ångest 

Studier visade att hjärtstoppet framkallade en generell oro och ångest hos de överlevande 

(Saarinen, Kämäräinen, Silfvast, Yli-Hankala & Virkkunen 2012; Smith, Andrew, Lijovic, 

Nehme & Bernard, 2014; Buanes et al., 2015; Van Lommel, Van Wees, Meyers & Elfferich, 

2001). Palacios-Ceña et al. (2011) menade att oro och ångesten som upplevdes kunde grunda sig 

i ett flertal olika saker. De beskrev en ångest över passivitet, att inte kunna bidra och delta i 

vardagen som tidigare, ångest över tanken att det kunde hända igen och att det är en händelse 

som aldrig kommer gå att glömma. Uren och Galdas (2015) beskrev att främsta källan till oro 

var att inte kunna fullfölja sin roller som man ville, svårigheter med att uttrycka känslor för 

familjen som resulterade i mer ångest. I tre studier (Bremer et al., 2009; Ketilsdottir et al., 2013; 

Palacios-Ceña et al., 2011) framkom det att personer som fick ett hjärtstopp i närheten av sina 

anhöriga kände en oro över hur dem upplevde händelsen, och att händelsen var en skräckfylld 

upplevelse. Det fanns även en oro för framtiden och att ett nytt hjärtstopp skulle ske.  

Studier visade att personer som fick en hjärtstartare inopererad i samband med hjärtstoppet 

uppgav en oro över dess funktion. De kände sig otrygga över om den verkligen skulle fungera 

om ytterligare ett hjärtstopp skulle uppstå. En oro över att drabbas av ytterligare ett hjärtstopp 

var gemensamt för både personer med och utan inopererade hjärtstartare och ett starkt samband 

mellan livskvalité och upplevd ångest och oro (Bremer et al., 2009; Ketilsdottir et al., 2013; 

Kowalik et al., 2014; Palacios-Ceña et al., 2011). Moulaert, Wachelder, Verbunt, Wade & Van 

Heugten (2010) beskrev att personer som drabbats av hjärtstopp och upplevde en försämrad 

livskvalitet även upplevde ångest och oro. Ångest och oro minskade allteftersom återhämtningen 
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pågick. Att få gå på regelbundna kontroller för att undersöka hjärtats funktion lindrade ångesten 

och oron (Ketilsdottir et al., 2013).  

Sammanfattningsvis var ångest och oro känslor som präglade vardagen, vilket försämrade 

livskvalitén. En ångest fanns över att inte kunna bidra och delta i vardagslivet och att inte kunna 

fullfölja sina roller som tidigare. Även oro fanns i tanken över att möjligen drabbas av ett nytt 

hjärtstopp. En inopererad hjärtstartare bidrog inte till mindre ångest och oro om att drabbas igen.  

 

Kognitiva svårigheter 

Kognitiva svårigheter var återkommande beskrivet i flera studier (Ketilsdottir et al., 2013; 

Dougherty, Quint Benoliel & Bellin, 2000; Lim, Verfaellie, Schnyer, Lafleche & Alexander, 

2014; Saarinen et al., 2012). Det handlade om svårigheter att känna igen sina anhöriga, 

minnesproblem där korttidsminnet framförallt var påverkat. Även svårigheter att förstå 

sammanhang och ta in fakta under ett samtal med någon annan (Lim et al., 2014). Ketilsdottir et 

al. (2013) beskrev hur skadorna på hjärnan försämrade de kognitiva förmågorna. Att fortfarande 

känna och tror att allt var som vanligt, men att det i själva verket inte var så skapade stor 

frustration. Smith et al. (2014) menade att integrationen med andra människor blev 

problematiskt på grund av kognitiva nedsatta funktioner. Studier visade att hälsan och 

livskvalitén påverkades av den nedsatta kognitionen. Hur livet såg ut före och efter hjärtstoppet 

påvisade hur mycket de kognitiva funktionerna faktiskt förändrats (Nichol et al., 1999; Buanes 

et al., 2015; Moulaert et al., 2010).  

Sammanfattningsvis var kognitiva förmågor påverkade. Som yttrade sig genom problem att 

känna igen anhöriga, komma ihåg saker, ha en logiskt tänkande och ta in fakta när någon pratar. 

De kognitiva förmågorna hade ett starkt samband med den upplevda livskvalitén. 

 

Förändrad rörelseförmåga 

Studier visade att personer fick en försämrad rörelseförmåga efter hjärtstoppet, såsom 

begränsningar i sin egen kropp och en oförmåga att utföra fysiska aktiviteter. Den begränsade 

rörelseförmågan medförde en försämrad livskvalité (Ketilsdottir et al., 2013; Lim et al., 2014; 

Moulaert et al., 2010). Till följd av att inte kunna röra på sig som tidigare blev det problem med 

vardagen. Allt tog längre tid än vanligt att utföra och assistans från omgivningen behövdes. 

Detta bidrog till att vardagen var en utmaning och begräsningen blev mer påtaglig (Ketilsdottir 

et al., 2013). Den begränsade rörelseförmågan bidrog till en social isolering och 



 
 

18 
 

 
Institutionen för Hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 
 

ensamhetskänsla uppstod. Dem ville inte ha hjälp av andra för att klara vardagen (Dougherty et 

al., 2000). Personer som var medvetna om sin egen begränsade rörelseförmåga begränsade sig 

mer än nödvändigt (Uren & Galdas, 2015)  

Sammanfattningsvis blev rörelseförmågan påverkad efter hjärtstoppet. Att inte kunna röra på sig 

var tidskrävande och blev en stor påfrestning i vardagen. Det bidrog till en social isolering och 

ensamhetskänsla. Personer med nedsatt rörelseförmåga begränsade sig mer än nödvändigt. 

 

Förändrat arbetsliv 

En oförmåga att utföra och återgå till arbetet var en konsekvens efter ett hjärtstopp. Anledningen 

till detta berodde främst på försämrad syn, hörsel, talförmåga och låga energinivåer. Att få 

återgå till sitt arbete efter hjärtstoppet ansågs som ett friskhetstecken, vilket medförde att 

livskvalitén ökade (Dougherty et al., 2000; Saarinen et al., 2012). 

Uren och Galdas (2015) beskrev att dem drabbade hade en stark vilja att fortsätta leva sitt liv 

som innan, där arbetet var en viktig del. Det ansågs som nederlag och ett personligt 

misslyckande att inte kunna återgå till arbetet, vilket påverkade livskvalitén negativt (Saarinen et 

al., 2012; Kowalik et al., 2014). Ketilsdottir et al. (2013) beskrev att personer uppskattade 

arbetet mer än tidigare efter hjärtstoppet. Att inte kunna återgå till arbetet innebar en dålig 

återhämtning (Ketilsdottir et al., 2013). Bunch et al. (2003) beskrev att mer än hälften av 

deltagarna återgå till sitt arbete.  

Sammanfattningsvis kunde få återgå till arbetet. Vilket berodde på fysiska försämringar och låga 

energinivåer. Det ansågs som ett nederlag att inte kunna återgå till arbetet, men för dem som 

gick tillbaka ansågs det som ett friskhetstecken.  

Förändrat samliv 

Palacios-Ceña et al. (2011) beskrev en besvikelse över att sjukvårdspersonalen inte hade talat 

om hur vida det var lämpligt att bli gravid eller inte efter hjärtstopp. De beskrev även en rädsla 

över möjligheten till reproducerbarhet och ovissheten över detta. Det hade underlättat om 

information gavs angående möjligheten att bli gravid eller inte. Hjärtstoppet upplevdes som ett 

hot mot framtida familjeliv och möjligheten till ett moderskap (Palacios-Ceña et al., 2011). 

Samlivet påverkades negativt av hjärtstoppet då sexuella funktioner försämrades för såväl de 

manliga som kvinnliga deltagarna (Saarinen et al., 2012; Kowalik et al., 2014). Vikten av att ha 



 
 

19 
 

 
Institutionen för Hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 
 

ett fortsatt sexuellt liv var värdefullt. De fysiska begräsningarna som uppkom efter hjärtstoppet i 

kombination med rädsla medförde mindre sexuellt umgänge (Dougherty et al., 2000; Van 

Lommel, Van Wees, Meyers & Elfferich 2001).  

Sammanfattningsvis uttrycktes en besvikelse över utebliven information om det var lämpligt att 

bli gravid eller inte. Det fanns en rädsla över förmågan till reproducerbarhet efter hjärtstoppet. 

Hjärtstoppet kändes som ett hot mot att bilda familj. Försämrade sexuella funktioner i 

kombination med rädsla gav upphov till ett mindre sexuellt aktivt liv.  

 

Vad blir viktigt i livet efter ett hjärtstopp? 

 

Prioritera relationer 

En stark vilja fanns att sätta familjen i första hand, vilket gjorde att livet med familjen kändes 

roligare att leva och viktigare än någonsin. Välbefinnande skapades i relationer till nära och kära 

(Bremer et al., 2009). Efter hjärtstoppet hade drabbade börjat sortera ut personer i livet som inte 

tillförde något positivt. Medan människor som tillförde något positivt hade blivit desto viktigare. 

Det ansågs som onödigt tid att spendera på människor i livet som inte tillförde något, då livet 

inte längre var garanterat (Ketilsdottir et al., 2013).  

Palacios-Ceña et al. (2011) beskrev att det blev viktigt att förbereda familjen på att ett nytt 

hjärtstopp kunde inträffa. Det blev även viktigt att uttrycka känslor till nära och kära, genom att 

visa sårbarhet. Det bidrog till att återhämtningsprocessen gick framåt (Ketilsdottir et al., 2013; 

Klemenc-Ketis, 2013; Van Lommel et al., 2001). Livskvalitén hade ett starkt samband med att 

ha goda relationer (Bremer et al., 2009; Dougherty et al., 2000; Motzer & Stewart, 1996). I 

studien Uren och Galdas (2015) framkom det en stark vilja att på egenhand leva ett så likt liv 

som tidigare. Personer försökte fortsätta leva i samma roll i relationer som tidigare för att 

försöka kontrollera förändringarna i livet. Återhämtningen påverkades positivt om gamla roller i 

relationer kunde kvarstå (Uren & Galdas, 2015). 

Sammanfattningsvis blev familjen viktigare än någonsin och välbefinnande skapades i relation 

till andra. Att behålla och prioritera personer i livet som betydde något samt att uttrycka känslor 

för dem blev allt viktigare. De tidigare rollerna i relationer blev viktiga att upprätthålla och 

återhämtningen påverkades positivt. 

Ändrad livsstil 

I en studie (Uren & Galdas, 2015) framkom att den tidigare livsstilen uppfattades ha en 



 
 

20 
 

 
Institutionen för Hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 
 

bidragande orsak till hjärtstoppet. Livet sågs inte längre som garanterat. Det blev viktigt att börja 

att hand om kroppen genom att byta livsstil. Hjärtstoppet blev en vändpunkt till ett nytt bättre 

liv. 

I en studie (Palacios-Ceña et al., 2011) framkom vikten av att ta om hand sig själv. Den nya 

livsstilen innebar att börja motionera mer i den mån det gick och anpassa kosten till ett mer 

hälsosamt val. Det handlade om att se över sömnvanor och försöka övergå till ett mindre 

stressigt liv. Deltagare var benägna att sova tillräckligt många timmar per natt samt att ta 

vilostunder under dagen för att orka med. Hjärtstoppet blev en tankeställare över stressen i livet. 

Drabbade stressade inte längre upp sig över småsaker i onödan (Bremer et al., 2009; Ketilsdottir 

et al., 2013). Personer var villiga att söka nya strategier för att leva livet, vilket bidrog till en 

högre livskraft. Genom den nya livsstilen ansågs livskvalitén bättre efter hjärtstoppet än innan 

(Kowalik et al., 2014; Stiell et al., 2003).  

 

Sammanfattningsvis blev det viktigare än tidigare att ta hand om sig själv och ändra livsstil, 

hjärtstoppet blev en vändpunkt till ett hälsosammare liv. Hjärtstoppet blev en tankeställare över 

att minska den dagliga onödiga stressen. Livskvalitén ansåg som bättre än innan hjärtstoppet. 

 

Gå vidare i livet 

Klemenc-Ketis (2013) beskrev att hjärtstoppet gav livet en ny mening och att allt som hade hänt 

hade hänt av en anledning. Tillfredställelse återficks genom att se livet på ett nytt sätt och att få 

en ny mening med livet. Det handlade om att se och acceptera sig själv som den nya person som 

formats (Lommel et al., 2001). För att gå vidare och finna mening i livet blev det viktigt att få 

klarhet i vad som hade hänt under hjärtstoppet, vad som hade kunnat ske, varför just ”jag” hade 

drabbats och hur händelsen hade kunnat undvikas. Det blev viktigt att prata om händelsen för att 

kunna gå vidare och börja njuta av livet som är kvar (Bremer et al., 2009; Palacios-Ceña et al., 

2011). Det var värdefullt att dela erfarenheter med andra människor som hade varit med om 

liknande händelser (Ketilsdottir et al., 2013). Den nya meningen med livet var svår att definiera 

utan var något värdefullt drabbade kände inom sig (Motzer & Stewart, 1996). Trots det negativa 

som hjärtstoppet hade medfört blev det viktigt att lära sig leva med det som hänt. Livet stannade 

inte upp utan det handlade om att fortsätta leva igen, om än annorlunda (Palacios-Ceña et al., 

2011; Uren & Galdas, 2015).  

Sammanfattningsvis blev det viktigt att gå vidare med sitt liv. För att gå vidare i livet söktes 

klarhet över vad som hade hänt vid hjärtstoppet, vad som hade kunnat hända och orsak till 
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händelsen. Det var värdefullt att dela tankar med människor som varit med om samma händelse.  

 

Visa tacksamhet 

Studier visade att överlevnad sågs som mirakulös och obegriplig men även lycka över att 

faktiskt ha överlevt. En tid efter hjärtstoppet då bitar om händelsen fallit på plats väcktes en stor 

tacksamhet till de personer som gjort överlevnad möjligt. Det var tacksamhet till personer på och 

utanför sjukhuset, allt från sjuksköterskor och läkare till privatpersoner ute i samhället som 

räddade livet och bär kunskapen om HLR. Men även en tacksamhet över att kunna leva vidare 

(Bremer et al., 2009; Lommel et al., 2001; Palacios-Ceña et al., 2011). Det framkom att 

tacksamheten var viktig att försöka framföra, trots detta var den svår att beskriva. Det var något 

utöver vad ord kunde beskriva eller materiella ting kunde berätta (Palacios-Ceña et al., 2011). I 

en studie (Ketilsdottir et al., 2013) beskrevs den nya chansen att leva livet vidare som en 

självklarhet att vara tacksam över, men även våga ta den chans att leva livet fullt ut. 

 

Sammanfattningsvis kände personer en stor tacksamhet till dem personerna som hade gjort 

överlevnad möjlig. Tacksamheten fanns där och det blev viktigt att visa trots att den var svår att 

beskriva, den visades genom att ta vara på livet och försöka leva fullt ut.  

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att sammanställa kunskap om personers livsförändringar efter ett 

hjärtstopp. I resultatet framkom att livet påverkades på flera sätt efter hjärtstoppet. Känslor som 

skuld, oro och ångest framkallades av flera olika anledningar, främst på grund av ett påverkat 

familjeliv. Kognitiva svårigheter och en förändrad rörelseförmåga var ytterligare något som 

påverkade och begränsade vardagslivet.  Det skedde även förändringar i arbetslivet vilket 

påverkade återhämtningsprocessen. Fysiska försämringar i kombination med en osäkerhet över 

kroppens funktion försämrade samlivet och den sexuella aktiviteten minskade. Samlivet 

påverkades för att personer inte fick information angående lämpligheten till reproducerbarhet 

eller ej. Den stora händelsen gjorde att personer började tänka annorlunda om vad som blev 

viktigt i livet. Då livet inte längre var självklart började personer prioritera relationer som 

medförde något positivt och de som inte gjorde det sorterades ut. För att gå vidare blev det 

viktigt att dela sina erfarenheter med personer som varit med om liknande händelse. Då tidigare 

levnadsvanor ansågs vara en bidragande orsak till hjärtstoppet förändrades livsstil till ett mer 
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hälsosamt val. Tacksamhet riktades till de personer som hade gjort överlevnad möjligt. Vi 

kommer att diskutera framträdande delarna från resultatet i diskussionen.  

 

I resultatet framkom det att personer ansåg att det inte enbart var dem själva som drabbats av 

hjärtstoppet utan även att människor i deras närhet blev påverkade händelsen, vilket skapade 

skuldkänslor. Bennett, Howarter och Clark (2013) beskriver att personer med kardiovaskulära 

sjukdomar reflekterar över hur livet såg ut innan sjukdomen. Genom att granska livet innan 

tillskrevs anledningar till varför just dem blev drabbade, ofta blev den tidigare livsstilen orsaken 

till hjärtsjukdomen. Tidigare levnadsvanor behöver nödvändigtvis inte vara orsaken till 

hjärtstoppet. Det skulle också kunna vara ett sätt att hitta en orsak till “varför just jag drabbats”, 

ett sätt att skapa en konkret och förenklad förklaring till händelsen. När en orsak till händelsen 

har tillskrivits skapas förutsättningar att skapa åtgärder för att förebygga ett nytt hjärtstopp. 

Tankar om att de dåliga levnadsvanorna inte enbart drabbat dem själva utan även anhöriga 

skapades skuldkänslor som var svåra att hantera. För sjuksköterskor innebär det att ge insikt till 

patienter att inte ta på sig skuld över att ha drabbats av sjukdom, då det skulle kunna vara ett 

hinder i återhämtningsprocessen. Wallin, Larsson, Rubertsson & Kristoferzon (2013) belyser i 

sin studie hur det är att vara närstående till en person som drabbats av hjärtstopp. Familj och 

närstående beskriver att dem får ett ökat ansvar i hushållssysslor, att det sociala livet blir 

begränsat och att vardagen är konstant kantat av oro över personen som har drabbats av 

hjärtstopp. Wallin et al. (2013) beskriver att familj och närstående tycker att det är påfrestande 

när vardagslivet påverkas och när de tvingas ta ett större ansvar än tidigare. Att familj och 

närstående upplever att vardagen blir påverkad är självklart något som den drabbade uppfattar 

och inser. Tankar hos den drabbade om att det är deras fel att vardagen har förändrats blir till 

skuldkänslor. Det kan vara en känslig gräns mellan hur mycket familj och anhöriga kan uttrycka 

sin sorg över den förändrade vardagen utan att den drabbade ska känna skuld och ta på sig 

ansvaret för hur det har blivit. Förändringar i vardagen kan till en början vara något som är 

känsligt och svårt att anpassa sig till, då samtliga parter känner en ovisshet över situationen. 

Samtidigt är det viktigt för familj och anhöriga att få uttrycka sina känslor över händelsen för att 

dem ska kunna hantera och acceptera sin nya livssituation (Wallin et al., 2013). Att drabbas av 

hjärtsjukdom har en stor påfrestande inverkan på familjelivet (Dalteg, Benzein, Fridlund & 

Malm, 2011). Dalteg et al. (2011) beskriver att anhöriga bör vara öppna över att vardagslivet kan 

bli påverkat och att roller kan komma att förändras i samband med hjärtsjukdom. I resultatet 

framkom det att personer som hade drabbats och överlevt hjärtstopp levde en vardag präglad av 

ångest för att inte kunna fullfölja sina roller som tidigare. För att klara av att släppa denna ångest 
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och acceptera de nya rollerna är det viktigt att de anhöriga försöker vara ett stöd i denna process 

(Norberg, Boman, Löfgren och Brännström, 2014). Det innebär även att den drabbade bör vara 

ett stöd för de anhöriga.  

 

I resultatet framkom att hjärtstoppet var en stor händelse som medförde livsförändringar. Såsom 

att nedsatt rörelseförmåga och kognitiva förändringar blev ett hinder i vardagen som sedan skulle 

kunna vara orsaken till oförmåga att återgå till arbetet och det förändrade samlivet. Även det 

försämrade logiska tänkandet, minnet och samspelet med andra människor kan vara orsaken till 

oförmågan att återgå till arbete. Kim (2000) menar att förändringar i en persons liv samverkar 

och påverkar varandra, samt är svårt att skilja. Vårt resultat visade att hos många personer fanns 

en stor vilja att återgå till sitt arbete. Aaron Antonovsky (2005 s. 194-202) menar att personer 

som har en känsla av sammanhang har lättare att sträva och ta sig till de mål man vill i livet. En 

positiv och probleminriktad inställning samt känslan av sammanhang ger möjligheter till en 

psykosocial anpassning till sin hjärtsjukdom (Livneh, 1999). Sättet att hantera ett förändrat 

arbetsliv beskrivs utifrån känslan av sammanhang, det vill säga se dem möjligheter som finns 

istället för problemen. Det finns ett antal olika sätt för hur en sådan situation skulle kunna 

hanteras. Till en början är det viktigt att inte beskylla sig själv som person över situationen. 

Vidare strategier i problemhanteringen är till exempel att se över ekonomin och göra de 

nedskärningar som behövs. Men även att se arbetslösheten som en möjlighet till en omskolning 

av ett nytt yrke (jfr. Antonovsky, 2005 s. 194-202). Saknar personer en känsla av sammanhang 

kan förändringar i arbetslivet vara svåra att acceptera. Van Dongen, Josephsson och Ekstam 

(2014) beskriver i sin studie vikten av ett arbete. Det ger människor en känsla av sammanhang 

och är viktigt för det sociala samspelet. Ett arbete ökar även välbefinnandet hos människor då 

det ger anledning till att kliva upp på morgonen och göra något viktigt. Det innebär att typ av 

arbetet inte är avgörande utan det viktiga är att ha ett arbete, vilket kan leda till en god 

återhämtningsprocess.  

 

I resultatet framkom att trots den svåra händelsen med hjärtstoppet blev det viktigt att acceptera 

sig själv som den nya person man blivit och gå vidare i livet.  Dessa livsförändringar innebar en 

så stor förändring att en ny identitet skapades. Meleis (2010) menar att en transitionsprocess 

utmanar identiteten, såsom att det blir viktigt att försöka hitta sig själv i den nya identiteten och 

de förändringar som uppkommit.  Ett hjärtstopp är en oväntad och plötslig händelse där hälsan 

blir utsatt och ofrivilligt påverkad. Daly et al. (2000) beskriver att personer som överlevt en 

hjärtinfarkt har svårigheter med att anpassa sig till sin nya livssituation och det nya sättet att 
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leva, medan Erikson, Asplund och Svedlund (2009) menar att efter en nära-döden-upplevelse är 

det inte ovanligt att personer blir mer medvetna om vad i livet som är viktigt. Vårt resultat tolkas 

som att personer som drabbats av ett hjärtstopp genomgår en transition då deras identitet 

utmanas. För att en person som överlevt ett hjärtstopp ska kunna gå vidare i livet kan det krävas 

att ta till sig ny kunskap för att lyckas med sin transitionsprocess (jfr. Kralik et al., 2006). 

Resultatet visar att ett nytt sätt för att hantera vardagen bör skapas när den blir påverkad av 

kognitiva svårigheter, en försämrad rörelseförmåga och förändring i arbets- och samlivet. Det 

innebär att personer som tror att vardagslivet kan levas på samma sätt som tidigare inte kommer 

att få en lyckad transitionsprocess. Vi menar om det istället hade funnits en öppenhet för att leva 

vardagen på ett annorlunda sätt hade chansen att genomgå en lyckad transitionsprocess varit 

större. En vardag kantad av känslor med skuld, oro och ångest ser vi som ett hinder i 

transitionsprocessen. För att genomgå en lyckad transitionsprocess behöver dessa känslor 

accepteras. Det är svårt att eliminera dessa känslor helt och hållet, att de kan accepteras skulle 

innebära att personen var en god bit på vägen mot en lyckad förändring. Där spelar personer i 

omgivningen en stor roll. Kralik et al. (2006) menar att beroende på vilket sammanhang en 

transitionsprocess pågår i är det inte ovanligt att flera personer är involverade. Därför anser vi att 

det ställs krav på familjen runt omkring då även dem blir påverkade av livsförändringarna. 

Personer i ens närhet behöver nödvändigtvis inte vara ett stöd i en transitions- och 

återhämtningsprocess, utan de kan lika gärna vara en hindrande faktor. Det kan handla om att det 

anhöriga själv har svårt att hantera den nya vardagen och de nya roller som skapats. Det är 

viktigt att ha i åtanke att den anhöriga också kan vara mitt uppe i en transitionsprocess som 

krockar med den drabbade personens transitionsprocess. I resultatet framkom ytterligare ett sätt 

för att forma sin nya identitet och gå vidare i livet var att dela sina erfarenheter med andra 

människor som varit med om samma händelse. Vi anser att samtal med andra människor skulle 

kunna vara en hjälp i att tillskriva hjärtstoppet i sin livsberättelse. När händelsen tillskrivits till 

sin livsberättelse och har accepterats kan transitionsprocessen avslutas och en ny påbörjas. Vilket 

förklaras i resultatet då ett antal personer i efterhand kunde se att hjärtstoppet bidrog till en bättre 

livskvalité där meningen med livet omvärderades. Vollman, LaMontagne och Wallston (2009) 

menar att personer med hjärtsjukdom som kan anpassa sig till de förändringar som sker i livet 

kan ta kontroll över sin sjukdom och leva ett sådant liv som dem själv vill.  

 

Interventioner  

Resultatet visade att det var betydelsefullt att dela sina erfarenheter med personer som hade varit 

med om liknande händelser. En intervention som vi tänker kan stödja en lyckad 
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transitionsprocess kan vara att anordna samtalsgrupper. Att anordna samtalsgrupper skulle 

innebära att personer som varit med om samma händelser kunde dela erfarenheter med varandra. 

Det hade kunnat vara en hjälp på vägen mot att acceptera och hantera livsförändringarna och den 

nya livssituationen. Liptak et al. (2016) beskriver att personer drabbade av sjukdom ser det som 

mycket betydelsefullt att träffa andra och dela sina erfarenheter i gruppsamtal. Det upplevs som 

ett tillfälle att öppna upp och vara sig själv. Att delta i ett sammanhang där alla har varit med om 

samma händelse innebär en känsla av samhörighet, att bli accepterad och förstådd utan att bli 

ifrågasatt. McCaughan, Parahoo, Hueter, Northouse och Bradbury (2017) beskriver i sin studie 

stödgrupper som skedde online för att personer med sjukdom skulle dela erfarenheter och få stöd 

i återhämtningsprocessen. Samtalen bestod av både skriftlig och muntlig kontakt och deltagare 

med samma sjukdom. Det underlättade att dela erfarenheter med andra som hade samma 

sjukdom, det bidrog till en ökad förståelse för varandra. Antalet deltagare i stödgrupperna 

varierade, minsta antal var alltid två deltagare. För personer som deltog i stödsamtal innebar det 

en snabbare psykisk återhämtning (McCaughan et al., 2017). Dougherty, Lewis, Thompson, 

Baer och Kim (2004) och Dougherty, Thompson och Lewis (2005) är två studier som undersökte 

korttids- respektive långtidseffekten av telefonsamtal som intervention för person som överlevt 

hjärtstopp och fått en hjärtstartare inopererad. Studien visade att deltagarna redan i början av 

interventionen fick mindre ångest och färre fysiska symtom (Dougherty et al., 2004). Dessa 

effekter kvarstod ett år efter att interventionerna hade startat (Dougherty et al., 2005). Dessa 

studier styrker vikten av att anordna samtalsgrupper. Vi anser att effekten av samtalsgrupper likt 

dessa är oberoende på vilken sjukdom deltagare är drabbade av då det är hanteringen och 

acceptansen av en livsförändring som är i fokus.  

 

Resultatet visade att personer som överlevt hjärtstopp blev angelägna om att förändra sin livsstil 

till ett mer hälsosamt val för att minska risken för återfall. Som ett stöd i denna process kan en 

intervention vara att informera personer om effekten av en mer hälsosam livsstil, genom att 

minska sin stress och öka den fysiska aktiviteten.  I studien av Blumenthal et al. (2005) beskrivs 

effekten av att informera personer med hjärtsjukdom om livsstilsförändringar. Stress var starkt 

relaterat till denna sjukdomsgrupp. Information om hur stress kunde hanteras gjorde att 

deltagarnas känslomässiga stress minskade och stresshantering förbättrades (Blumenthal et al., 

2005). För att personer ska vara mottagliga för information krävs det att informationen ges på ett 

adekvat sätt. Professionellt stöd av sjuksköterskor är nödvändigt för att personers 

livsstilsförändringar ska bli långvariga. Om sjuksköterskan har en etablerad relation med den 

drabbade ökar chansen att livsstilsförändringen. Sjuksköterskor är med sin kunskap en bra 
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motivation i denna process. Blickem et al. (2011) beskriver i sin studie att sjuksköterskor utförde 

informations interventioner för att undvika kardiovaskulära åkommor. Dessa interventioner 

ledde till att personer fick minskad ångest och uppgav högre känsla av välbefinnande än innan 

interventionen. I studien av Taylor et al. (2004) undersöks effekten av information om fysisk 

aktivitet som rehabilitering för personer med hjärtsjukdom. Dödligheten i hjärtsjukdom 

minskade för de personer som fick information av sjuksköterskor och utförde fysiska aktiviteter. 

I samband med interventionen ökade även livskvaliten (Taylor et al., 2004). Genom dessa 

studier kan man se att information om en hälsosammare livsstil är av stor betydelse för personer 

med hjärtsjukdom samt styrker denna intervention. En förändrad livsstil till ett hälsosammare val 

förbättrar såväl det psykiska som fysiska välbefinnandet.  

 

Metodkritik 

Det finns fyra olika kriterier för att bedöma trovärdigheten; pålitlighet, bekräftelsebarhet, 

tillförlitlighet och överförbarhet. Trovärdigheten stärks genom att syftet och frågeställningarna 

är tydligt formulerat och att metoden valdes utifrån syftet (jfr. Polit & Beck, 2017, s. 559-560). 

Under studiens gång har seminarium utförts vilket innebär att den ständigt kontrollerats av 

utomstående, vilket stärker trovärdigheten. Trovärdigheten kan påverkas av valda studiers 

kvalité och i denna kunskapsöversikt förekommer endast studier med medel respektive hög 

kvalité, vilket ökar trovärdigheten.  

 

Pålitlighet handlar om hur studiens tillvägagångssätt är presenterat och om resultatet hade blivit 

densamma om den utförts igen under samma förhållanden (Polit & Beck, 2017, s. 559-560). Vi 

anser att denna studie är pålitlig då alla steg i processen är tydligt beskrivna. Tabeller över 

systematisk litteratursökning och kvalitetsgranskning samt en figur över urval av artiklarna 

presenteras för att på ett enkelt sätt kunna följa hela processens gång. På så sätt skulle processen 

kunnat upprepas och generera likvärdiga resultat. En svaghet i metoden skulle dock kunna vara 

att relevanta artiklar kan ha uteslutits under urvalsförfarandet. Sökningen genererade i ett stort 

antal artiklar och många exkluderades enbart på grund av titlar och abstrakt. Bekräftbarheten 

handlar om att det analyserade materialet stämmer överens med artiklarna (Polit & Beck, 2017, 

s. 559-560). Vi tillämpade färgkodning av datan för att på ett enkelt sätt kunna återgå till 

artiklarna och bekräfta innehållet. Detta styrker bekräftbarheten i studien. Tillförlitligheten 

handlar om hur studien har genomförts samt hur det presenteras (Polit & Beck, 2017, s. 559-

560). För att studien skulle bli tillförlitlig fick samtliga artiklar en procentsats beroende på hur 

många delar i kvalitetsgranskningsprotokollen som var uppfyllda. Procentsatsen finns 
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presenterad i tabell 3. Artiklarna kvalitetsgranskades enskilt av två personer som sedan 

sammanställdes, vilket ökar tillförlitligheten. Det valdes inga begräsningar vad gäller 

publiceringsår i litteratursökningen, vilket kan ses som en svaghet. Däremot framkom det ej 

några specifika skillnader i resultatet beroende artiklarnas publiceringsår. Överförbarheten 

handlar om resultatet från studien är överförbart till ett annat sammanhang (Polit & Beck, 2017, 

s. 559-560). Studier från tolv olika länder har analyserats och medverkat i denna 

kunskapsöversikt och resultatet som framkommit påvisar likartade resultat. Detta styrker 

överförbarheten då man kan se att resultatet oavsett land och kultur inte påvisar någon märkbar 

skillnad.  

 

Slutsats 

Hjärtstopp är en drastisk och omvälvande händelse som medför livsförändringar i den drabbade 

personens liv. Dessa livsförändringar påverkar inte bara den drabbade utan även personer i dess 

närhet, båda blir ofrivilligt påverkade av händelsen. Det är viktigt att sjuksköterskor som vårdar 

patienter som drabbats av hjärtstopp tidigt informerar om att livsförändringar kommer att ske. 

Sättet hur livsförändringar hanteras varierar från person till person, men stöd kan behövas från 

andra för att tillskriva händelsen till sin livsberättelse. Det krävs att händelsen accepteras som en 

del av livet för att kunna gå vidare. Då det är en händelse som kommer att följa med genom livet 

på grund av dess omfattning och vad den medförde. Kännedom om livsförändringar som kan ske 

efter ett hjärtstopp ger möjlighet till fördjupad kunskap för sjuksköterskor. Finns kunskap om 

hur vardagdagen kan påverkas och vad som blir viktigt efter ett hjärtstopp kan åtgärder 

tillämpas. På så sätt kan behov tillgodoses och vården ges på ett mer individanpassat sätt. Det är 

viktigt kunskap då alltfler människor överlever hjärtstopp för varje år som går. Genom 

interventionen samtalsgrupper skapas förutsättningar att dela erfarenheter med andra som varit 

med om samma eller liknande händelser. Vilket är en viktig del i återhämtningsprocessen och 

vägen mot att acceptera livsförändringar.   

 

Vidare forskning inom området behöver utföras för att få en mer omfattande kunskap om 

personers livsförändringar efter ett hjärtstopp. Forskning inom området bör bestå av kvalitativa 

studier som fokuserar på personers upplevelser av livsförändringar som hjärtstopp medför. Samt 

kvalitativa studier som fokuserar på hur sjuksköterskor kan stödja personer i livsförändringen.   
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