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Abstrakt 

Bakgrund: År 2019 drabbades 8404 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp, 

varav 1532 överlevde. Patienter som överlevt ett hjärtstopp upplever generellt 

försämrad livskvalité. Sjuksköterskan tillhör den profession som tidigt har kontakt 

med patienten efter ett hjärtstopp och har därav möjligheten att upptäcka 

eventuella komplikationer hos patienten. Till följd av detta behöver sjuksköterskan 

ha kunskap om patienternas upplevelse av vården. Syfte: Syftet var att beskriva 

vuxna patienters upplevelse av vården efter att ha överlevt ett hjärtstopp och dess 

betydelse för omvårdnaden. Metod: En icke systematisk litteraturstudie där tio 

vetenskapliga artiklar ingick. Artiklarna analyserades med hjälp av en integrerad 

analys. Resultat och slutsats: Patienternas upplevelse av vården efter ett 

hjärtstopp kan delas in i tre teman; Osäkerhet hos patienten, Behov av eftervård 

och Information. Det fanns ett behov av emotionellt stöd, hjälp vid fysiska 

förändringar, en god eftervård. Patienterna upplevde sig övergivna av sjukvården 

där bristande eller otillräcklig information bidrog. Patienter som fick en god 

strukturerad eftervård upplevde en förbättrad livskvalité och emotionell hälsa. Mer 

forskning behövs angående hur patienter upplever vården efter att ha överlevt ett 

hjärtstopp. 

Nyckelord 

Eftervård, egenvård, hjärtstopp, information, Orem, osäkerhet, 

patienters upplevelse, stöd, sjuksköterskor 
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Introduktion 
 

 

Problemområde 
 

År 2019 drabbades 8404 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp, 1532 av dessa överlevde. 

De senaste åren har överlevnaden efter hjärtstopp ökat markant, detta relaterat till en större 

tillgång till hjärtstartare och en bättre HLR-kunskap (“Svenska HLR-registret,” 2020). 

Patienter som överlevt ett hjärtstopp upplever generellt försämrad livskvalité till följd av 

kognitiva nedsättningar, emotionella problem och fysiska komplikationer (Nolan et al., 

2015). Det är vanligt att vårdpersonal missar att upptäcka komplikationerna på grund av att 

det misstolkas som en normal reaktion efter den stressfulla händelsen (Kadda et al., 2012). 

Sjuksköterskan tillhör den profession inom vården som tidigt har kontakt med patienten efter 

ett hjärtstopp och har därför möjligheten att upptäcka eventuella komplikationer hos patienten 

(Nolan et al., 2015; Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Dock har sjuksköterskan inte alltid 

den kunskap som behövs för att upptäcka komplikationerna efter ett hjärtstopp. Det kan även 

finnas kunskapsbrist hos sjuksköterskan angående vården av en patient som överlevt ett 

hjärtstopp (Moulaert et al., 2014). 

 

Enligt Willman (2019) tillhör det sjuksköterskans profession att främja individens hälsa. Att 

involvera patienters upplevelse av sjukvården är en viktig komponent för en god vård, dels i 

form av en bättre vård för patienten och dels en effektivare arbetsmiljö för vårdpersonalen 

(Hefner et al., 2019). För att kunna främja hälsan hos patienter som har överlevt ett hjärtstopp 

behöver sjuksköterskan ha goda kunskaper om vården samt kunskap om patientens 

upplevelse av vården (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017)



 

 

Bakgrund 

 

Perspektiv och utgångspunkter 

 

Sjuksköterskans specifika kompetens är omvårdnad, vilket innefattar både ett vetenskapligt 

kunskapsområde och patientnära arbete (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Omvårdnad är 

grundad i en humanistisk människosyn, där varje person har individuella behov och behöver 

därmed en individanpassad vård. Syftet med omvårdnad är att främja hälsa och 

välbefinnande, förebygga ohälsa samt att lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 

2016). Personcentrerad vård (PCV) utgår ifrån att behandla människor som personer och för 

att kunna göra det behövs det skapas en relation mellan patienten och vårdpersonalen (Ekman 

et al., 2011). PCV lyfter fram betydelsen av att sjuksköterskan lär känna personen bakom 

patienten utifrån ett personalistiskt synsätt där patienten har åsikter, vilja, känslor och behov 

(Williams & Bengtsson, 2020). PCV ger patienten möjlighet att aktivt delta i sin egen vård 

och behandling, samt för sjuksköterskan att arbeta med patienten för att förbättra kvaliteten 

av omvårdnaden oavsett vilket tillstånd patienten befinner sig i (Ekman et al., 2011). 

 

Stödet för att i högre grad involvera familjen i vården har på senare år vuxit. Detta med syftet 

att ge en bättre PCV och minska risken för medicinska misstag, samtidigt som vårdens 

kvalité förbättras (Xyrichis et al., 2019). Jazieh et al. (2018) menar att involvera familjen i 

omvårdnaden inte bara förbättrar patientens situation utan även miljön för vårdpersonalen 

och inom sjukvårdsorganisationen. Dock kan vissa familjers involvering leda till konflikter 

och problem i stället för att främja patientens vård (Jazieh et al. 2018). 

 

Orem’s egenvårdsteori 
 

Ett teoretisk antagande som kan kopplas till PCV i omvårdnad är ”Self-Care Nursing 

Theory”, utvecklad av Dorothea E Orem (Orem et al., 2001). Teorin är en syntes av kunskap 

som handlar om begreppen self care och dependent care, vilket översätts till egenvård och 

beroendevård (Kirkevold & Larsson-Wentz, 2000). Egenvård och beroendevård beskrivs 

som något individen måste utföra själv eller få utfört åt sig för att upprätthålla ett hållbart liv. 
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Orem et al. (2001) menar att alla individer i grunden har denna förmåga och motivation till 

att ta hand om sig själv, men att detta inte innebär att alla vidtar åtgärder för dess eget bästa. 

Därav menar Orem et al. (2001) att det absoluta huvudsyftet med omvårdnad är att ge 

patienten möjlighet att uppnå egenvård. Med hjälp av Orems teori kan sjuksköterskor 

förbättra praxis för professionen (Orem et al., 2001). För att patienten ska kunna utföra 

egenvård i så stor utsträckning som möjligt är det viktigt att sjuksköterskan ger patienten 

förutsättningar och möjligheter i rehabiliteringen efter ett hjärtstopp (Nolan et al., 2015). 

Bernier (2002) konstaterar att Orems egenvårdsteori är effektiv att använda som en praktisk 

guide och ett tydligt ramverk för att främja patientens ansvar i rehabiliteringen. Orems teori 

poängterar innebörden av att patienten känner till sina begränsningar utifrån ett 

egenvårdsperspektiv och ger därav en förbättrad förståelse kring egenvården utifrån 

patientens perspektiv (Aish & Isenberg, 1996). 

 

 

Enligt Audulv (2019) är egenvård något som utförs för att främja hälsa, samtidigt som 

egenvård motverkar ohälsa och sjukdom. Egenvård handlar till stor del om att individen själv 

ska vara aktiv, även om vårdpersonal kan stödja eller ge råd om egenvård är det individen 

själv som måste avgöra och bedöma om dessa råd fungerar (Audulv, 2019). Moulaert et al. 

(2011) menar att målet med egenvård är att patienterna själva ska ansvara över deras strävan 

efter en så god livskvalité som möjligt, utifrån deras sjukdomstillstånd. Enligt Audulv (2019) 

brukar det sägas att det finns fyra olika egenvårdssituationer. Det finns egenvård som alla 

individer i någon utsträckning följer; hälsorelaterad egenvård och egenvård vid lindriga 

tillstånd. Sedan finns det egenvård som kan förekomma vid exempelvis långvarig sjukdom 

eller assisterad egenvård (Lorig & Holman, 2003). Egenvård vid långvarig sjukdom handlar 

om att exempelvis ta mediciner eller att hantera de livskonsekvenser som sjukdomen har 

medfört (Audulv, 2019). Assisterad egenvård är den egenvård som utförs av någon annan, 

detta kan vara en familjemedlem men kan också vara vårdpersonal, exempelvis 

sjuksköterskan (Orem et al., 2001). Enligt Orem kan sjuksköterskan använda sig av fem 

generella hjälpmetoder: utföra, vägleda, stödja, skapa en utvecklande miljö och undervisa en 

annan person. Detta ger patienten en ökad förmåga till att utföra och ta del av egenvård 

(Kirkevold & Larsson-Wentz, 2000). 
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Kaminska och Krzeminska (2018) beskriver att i sjuksköterskans profession ingår det att 

identifiera vilka omvårdnadsåtgärder som kan användas med syfte att förbättra hälsan hos 

patienter som överlevt ett hjärtstopp. En del av dessa omvårdnadsåtgärder som ingår i 

sjuksköterskans roll i vården till patienter som överlevt ett hjärtstopp är patientundervisning 

och egenvårdsråd (Kaminska & Krzeminska, 2018). Pulvirenti et al. (2014) beskriver att det 

krävs att sjuksköterskan har kunskap och möjlighet till att använda PCV som grund vid 

bemötandet med patienten för att uppnå adekvata egenvårdsråd. Enligt Lawn et al. (2005) 

krävs det att egenvårdsråden är anpassade utifrån ett personcentrerat perspektiv som har 

utgått från patientens förmågor och inte sjuksköterskans åsikter. Ett perspektiv som utgår från 

patientens sociala, fysiologiska, biologiska och spirituella förutsättningar (Lawn et al., 2005). 

För att sjuksköterskan ska planera evidensbaserade omvårdnadsåtgärder är det viktigt att hen 

har kunskap om patientens upplevelse och tidigare forskning. 

 

 

Hjärtstopp 

 

År 2019 drabbades 8404 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp, 1532 av dessa överlevde, 

varav 626 personer utanför sjukhus och 906 personer på sjukhus. Från 2000 till 2019 har 

överlevnaden vid hjärtstopp utanför sjukhus ökat från 4,4% till 11%. På sjukhus var 

överlevnaden vid hjärtstopp 37% år 2019. En bidragande faktor till ökad överlevnad vid ett 

hjärtstopp är tillgången till hjärtstartare, vilka blivit alltmer tillgängliga i samhälle (“Svenska 

HLR-registret,” 2020). Ett hjärtstopp är det tillstånd där hjärtmuskeln slutar att slå (National 

Heart, Lung, and Blood Institute, 2020). 

 

Vanligaste orsaken till plötsligt hjärtstopp, oavsett om det sker i en sjukhusmiljö eller utanför 

sjukhus, är ischemisk hjärtsjukdom. Det finns i sin tur tre olika patofysiologiska orsaker som 

kan orsaka ett hjärtstopp: kammarflimmer, pulslös elektrisk aktivitet (PEA) och asystoli 

(Holmberg, 2010). Holmberg (2010) beskriver att ett hjärtstopp dock inte innebär omedelbar 

död. Om hjärtat startas på nytt inom två till tre minuter kan inga mätbara skador ses på 

kroppen. Däremot minskar chansen för överlevnad för varje minut som går och hjärnan får 

allt svårare skador till följd av ischemin som uppstår. Vidare beskrivs att oavsett i vilken 

miljö som hjärtstoppet sker, på eller utanför sjukhus, finns en kedja av åtgärder som är vitala 
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för individens chans till överlevnad. I denna kedja av åtgärder finns det specifikt fyra länkar 

som är viktiga. Dessa består av tidigt larm, tidig hjärt- och lungräddning (HLR), tidig 

defibrillering och tidig avancerad HLR (Holmberg, 2010). Enligt Perkins et al. (2015) kan 

fenomenet return of spontanious circulation ibland uppstå efter lyckade 

återupplivningsförsök. Return of spontanious circulation innebär att en ihållande perfusion i 

hjärtat har startat igen efter hjärtstoppet och kännetecknas av andning, hosta eller rörelse. För 

sjukvårdspersonal kan fenomenet kännetecknas av en palpabel puls och mätbart blodtryck 

(Perkins et al., 2015). Nolan et al. (2015) beskriver att ju längre hjärtstoppet pågår desto 

större risk finns för utvecklandet av post cardiac arrest syndrome. Syndromet beskrivs som 

resultatet av den systemiska ischemi som uppstått i kroppen under hjärtstoppet och leder ofta 

till multipel organsvikt och kraftig neurologisk påverkan (Nolan et al., 2015). 

 

Insättandet av en Implantable cardioverter defibrillator (ICD) är något som övervägs hos 

hjärtstoppspatienter med kraftig vänsterkammardysfunktion (Nolan et al., 2015). Den 

huvudsakliga funktionen för en ICD är att genom elkonvertering, defibrillering eller genom 

ICD:s pacemakerfunktion skydda patienten från ventrikulär takyarytmi (Goldenberg et al., 

2020). 

 

 

Komplikationer efter ett hjärtstopp 
 

Det är vanligt att en patient som överlevt ett hjärtstopp drabbas av emotionella och kognitiva 

problem (Svenska rådet för hjärt- och lungräddning, 2016). Ett hjärtstopp kan väcka många 

känslor hos en överlevare, detta i form av tacksamhet och glädje över att ha fått livet tillbaka 

men även funderingar över ens egen existens (Svenska rådet för hjärt- och lungräddning, 

2016). Enligt Nolan et al. (2015) är emotionella problem som innefattar depression, ångest 

och posttraumatisk stress vanligt. Depression förekommer hos 14–46% av överlevarna, 

ångest 13–61% och symtom på posttraumatisk stress hos 19–27% (Nolan et al., 2015). 

 

Enligt svenska rådet för hjärt- och lungräddning (2016) är krisreaktioner vanligt 

förekommande efter en traumatisk upplevelse. Vidare beskrivs att kognitiva problem efter ett 
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hjärtstopp oftast innebär minnessvårigheter till följd av att hjärnan tagit skada på grund av 

syrebrist under hjärtstoppet. Andra kognitiva problem som kan förekomma är svårigheter att 

koncentrera sig under en längre stund, samt att bearbetning och mottagande av information 

tar längre tid (Svenska rådet för hjärt- och lungräddning, 2016). Orkeslöshet är ett annat 

vanligt förekommande problem, vilket uppvisas hos 56% av de överlevande individerna flera 

år efter hjärtstoppet (Nolan et al., 2015). 

 

Syfte 

 

Syftet var att beskriva vuxna patienters upplevelse av vården efter att ha överlevt ett 

hjärtstopp och dess betydelse för omvårdnaden. 

 

Metod 
 

Studien genomfördes som en icke systematisk litteraturstudie med en integrerad analys. Det 

primära syftet med en litteraturstudie är att summera den redan befintliga kunskapen inom ett 

ämne och därav redogöra för vad som är klargjort eller ej (Polit & Beck, 2018). En integrerad 

analys innebär att analysprocessen sker i olika steg för att på ett överskådligt sätt kunna 

redovisa resultatet (Friberg, 2017). 

 

Urval 

 

Databaserna som använts är Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 

(CINAHL) och PubMed. CINAHL är en central databas för ämnet omvårdnad och PubMed 

är ämnad för medicin och omvårdnad, därmed var de båda databaserna relevanta att använda 

relaterat till syftet i studien (Polit & Beck, 2018). I databassökningarna inkluderades artiklar 

som var publicerade mellan 2000 och 2021 i syfte att få ett mer aktuellt och hanterbart 

resultat, samt för att få fram en tillräcklig mängd relevant resultat. De språk som inkluderades 

i databassökningarna var artiklar publicerade på engelska eller svenska. Då litteraturstudien 

genomfördes i syfte att studera den forskning som redan finns på området har både 

kvantitativ och kvalitativ forskning inkluderats (Friberg, 2017). De studier som inkluderade 
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andra vårdprofessioner än sjuksköterskan och inkluderade individer under 18 år 

exkluderades. 

 

 

Datainsamling 

 

En systematisk sökning gjordes i databaserna CINAHL och PubMed, där sökningar i fritext 

kombinerades med hjälp av Subject headings (MH) i CINAHL och Medical Subject 

Headings (MeSH) i Pubmed. De booleska operatorerna “AND” och “OR” användes för att få 

fram så relevanta artiklar som möjligt. Den booleska operatorn “AND” användes för att binda 

samman sökord och operatorn “OR” användes för att utvidga utbudet av relevanta termer 

(Polit & Beck, 2018). 

 

Sökning CINAHL 

 

Databassökningen inleddes med enskilda sökningar av de olika sökorden för att sedan 

integrera dem med varandra och på så sätt smalna av sökningarna. I CINAHL gjordes tre 

olika sökningar (tabell 1) med hjälp av sökningar i fritext och Subject headings (MH). 

Sökorden som användes i den första sökningen i CINAHL var “Nurses” (MH) OR “Nurses” 

(fritext) AND “Self care” (MH) OR “Self care” (fritext) OR “Nursing care measures” 

(fritext) AND “Heart arrest” (MH) OR “Heart arrest” (fritext). 

 

I den andra sökningen användes sökorden “Heart arrest” (MH) AND “Patient experience” 

(fritext). I den tredje sökningen användes sökorden “Nursing care” (fritext) AND “Heart 

arrest” (fritext) OR “Cardiac arrest” (fritext) OR “Cardiac event” (fritext) AND “Self care” 

(fritext) OR “Self management” (fritext). De filter som valdes till sökningarna var; 

“Publicerad senaste 20 åren, English, Swedish, all adult, adult: 19–44 years, middle aged: 45–

64 years, aged: 65+ years, aged, 80 & over”.  

 



   
 

12 

Sökning PubMed 

 

Det gjordes två olika sökningar i PubMed (tabell 2) med hjälp av sökningar i fritext och 

MeSH-termer. I den första sökningen användes sökorden "Nursing Care" (MeSH) OR 

“Nursing care” (fritext) OR "Nursing" (MeSH) OR “Nursing” (fritext) OR "Nurses" (MeSH) 

OR “Nurses” (fritext) AND "Heart Arrest" (MeSH) OR “Heart arrest” (fritext) AND "Self 

Care" (MeSH) OR “Self care” (fritext) OR “Self management” (fritext) OR “Nursing care 

measures” (fritext) AND "Aftercare" (MeSH) OR “After care” (fritext). 

 

I den andra sökningen användes sökorden "Nurse's Role" (MeSH) OR “Nurse's role” (fritext) 

AND "Heart Arrest" (MeSH) OR “Heart arrest” (fritext) OR “Cardiac arrest survivors” 

(fritext) AND “Patient experience” (fritext). De filter som valdes till sökningarna var; 

“Published in the last 20 years, English, Swedish, Adult: 19+ years, Young Adult: 19–24 

years, Adult: 19–44 years, Middle Aged + Aged: 45+ years, Middle Aged: 45–64<years, 

Aged: 65+ years, 80 and over: 80+ years”. Sökningarna i PubMed gav totalt fyra dubbletter 

från sökningen i CINAHL och inkluderades därför inte i granskning och resultat ytterligare 

en gång (tabell 2). 

 

Tabell 1. Sökschema CINAHL* 

CINAHL SÖKORD ANTAL 
TRÄFFAR 

LÄSTA 
ABSTRAKTS 

LÄSTA I 
FULLTEXT 

VARAV 
DUBBLETTER 

GRANSKADE INKLUDERADE 
I RESULTAT 

#1 (MH "Nurses+") OR 

nurses AND (MH "Self 

Care+") OR self care 

OR nursing care 

measures AND  

(MH "Heart Arrest+") 

OR heart arrest  

39 7 5 0 2 1 

#2 (MH “Heart arrest+”) 

AND patient experience 

247 7 7 0 5 5 

#3 nursing care AND heart 

arrest OR cardiac arrest 

OR cardiac event AND 

self care OR self 

management 

40 5 3 0 1 1 

*Sökning: 2021-04-15.



 

 

Tabell 2. Sökschema PubMed* 

PUBMED SÖKORD ANTAL 
TRÄFFAR  

LÄSTA 
ABSTRAKT 

LÄSTA I FULLTEXT 
  

DUBLETTER 
  

GRANSKADE 
  

INLKUDERADE 

I RESULTAT 

#1 (((("Nursing 

Care"[Mesh] OR 

nursing care OR 

"Nursing"[Mesh] 

OR nursing OR 

"Nurses"[Mesh] 

OR nurses) AND 

("Heart 

Arrest"[Mesh] OR 

heart arrest)) 

AND ("Self 

Care"[Mesh] OR 

self care OR self 

management OR 

nursing care 

measures)) AND 

("Aftercare"[Mesh

] OR after care) 

89 6 4 2 2 2 

#2 ((("Nurse's 

Role"[Mesh] OR 

nurse's role) AND 

("Heart 

Arrest"[Mesh] OR 

heart arrest)) OR 

(cardiac arrest 

survivors)) AND 

(patient 

experience) 

128 6 3 2 1 1 

*Sökning: 2021-04-15.  

 

 

Urval av artiklar 

 

Efter sökningarna i CINAHL och PubMed fanns tillräcklig mängd relevanta artiklar och 

därför gjordes det inte ytterligare sökningar i fler databaser. Resultatet av sökningen 

selekterades genom att först läsa titlar på artiklarna. Därefter lästes abstrakten på artiklar 

relevanta för studiens syfte och som stämde överens med inklusionskriterierna. Utvalda 

artiklar lästes sedan individuellt i fulltext för att därefter gallras enligt inklusionskriterierna en 

sista gång innan det genomfördes en kvalitetsgranskning av de utvalda studierna. 
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Kvalitetsgranskning 

 

Totalt gjordes en kvalitetsgranskning på elva artiklar för att bedöma deras kvalité. 

Granskningen gjordes med hjälp av granskningsmallar från Statens beredning för medicinsk 

och social utvärdering (SBU, 2020) och Joanna Briggs Institute (Joanna Briggs Institute, 

2017). En medelhög och hög kvalité definierades genom att artiklarna hade en god struktur 

samt uppfyllde en stor del av kriterierna i granskningsmallarna, studiernas etiska synvinkel 

och transparens vägde extra tungt. De vetenskapliga artiklar som hade medelhög eller hög 

kvalité inkluderades i studien. En artikel ansågs ha låg kvalité, då den hade ett bristande 

vetenskapligt förhållningssätt och uppfyllde därmed inte större delen av kriterierna i 

granskningsmallen. I resultatet inkluderades slutligen tio vetenskapliga artiklar. 

 

Dataanalys 

 

Efter kvalitetsgranskningen genomfördes en integrerad analys av artiklarna för att få 

förståelse för studiernas resultat och skapa en helhetsuppfattning av innehållet (Kristensson, 

2014). För att skapa en förståelse för helheten började författarna med att individuellt läsa 

igenom de valda artiklarna flera gånger. Därefter diskuterades innehållet i studierna 

gemensamt och varje studie sammanfattades som ett stöd i analysprocessen (Friberg, 2017). 

Informationen sammanställdes i en översiktstabell för att skapa en tydligare bild av innehållet 

i studierna (bilaga 1). Därefter identifierades likheter och skillnader från de inkluderade 

studierna för att fånga vad som karaktäriserade respektive studie. I det sista steget sorterades 

de likheter och skillnader som handlade om samma sak under olika teman och eventuella 

tillhörande underteman (Friberg, 2017). 

 

 

Forskningsetiska avvägningar 

 

Myndigheter runt om i världen har i syfte av att skydda deltagaren i en studie etablerat etiska 

lagar och principer som forskare bör hålla sig till (Polit & Beck, 2018). Enligt The Belmont 

Report som skapades av The National Comission for the Protection of Human Subjects of 
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Biomedical and Behavioral Research finns det tre primära etiska principer som ligger till 

grund för ett korrekt etiskt uppförande inom forskning. Dessa är att göra gott, respekt för 

människans värdighet och rättvis behandling (Polit & Beck, 2018). 

Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2013) är ett internationellt 

styrdokument som riktar sig mot medicinsk och vårdvetenskaplig forskning som involverar 

människor. Deklarationen innehåller totalt 35 punkter som involverar bevarandet av 

deltagarnas identitet, rätt till information och möjligheten till självbestämmande. 

Deklarationen menar vidare att forskning ska följa den för landets aktuella lagstiftning och 

genomgå en etisk prövning av oberoende kommitté (World Medical Association, 2013). En 

viktig utgångspunkt i denna litteraturstudie var att de studier som skulle ingå i resultatet var 

godkända av en etisk kommitté. 

  

Resultat 
 

Resultatet grundar sig i tio vetenskapliga studier, varav sex kvalitativa studier, tre kvantitativa 

och en med mixad metod. Samtliga studier handlar om patienters upplevelse av vården efter 

att ha överlevt ett hjärtstopp. Tre teman identifierades: Osäkerhet hos patienten; Behov av 

eftervård; Information. Till temana skapades sex underteman: Emotionellt stöd; Fysiska 

förändringar; Följsam eftervård; Övergiven av sjukvården; Bristande information och 

Tillräcklig information (figur 1). Resultatet presenteras utifrån teman och underteman. 

 

 

Figur 1. Resultatets tre huvudteman och sex underteman som beskriver patienters upplevelse 

av vården efter att ha överlevt ett hjärtstopp. 



 

 

Osäkerhet hos patienten 

 

Patienter som överlevt ett hjärtstopp upplever osäkerhet. Det kan innefatta alltifrån osäkerhet 

på grund av bristande stöd från sjukvården till osäkerhet kring sin fortsatta existens (Bremer 

et al., 2019; Dougherty et al., 2000, 2004, 2005; Klint et al., 2019; Moulaert et al., 2014, 

2015; Palacios‐Ceña et al., 2011; Pußwald et al., 2000; Uren & Galdas, 2015). Patienterna 

lider ofta av kognitiva nedsättningar, emotionella problem och fysiska komplikationer som 

påverkar deras vardagsliv. För att handskas med dessa förändringar och problem krävs det att 

patienten får adekvat stöd (Bremer et al., 2019; Dougherty et al., 2000, 2005; Klint et al., 

2019; Moulaert et al., 2014, 2015; Palacios‐Ceña et al., 2011; Pußwald et al., 2000; Uren & 

Galdas, 2015). 

 

Emotionellt stöd 

 

Patienternas emotionella välmående påverkas efter hjärtstoppet och visar sig som ångest, 

depression, osäkerhet, stress, frustration och desorientering efter utskrivning från sjukhuset 

(Bremer et al., 2019; Dougherty et al., 2000, 2004; Palacios‐Ceña et al., 2011; Uren & 

Galdas, 2015). Det fanns ofta en rädsla för döden, rädsla för att bli socialt isolerad eller 

ensam, samt en rädsla för att kunna upprätthålla sina relationer och roller i familjen 

(Dougherty et al., 2000; Uren & Galdas, 2015). Om det fanns en personlig kontakt med en 

sjuksköterska, upplevdes det som betydelsefullt för patienten och närstående. En majoritet av 

patienterna ansåg att de fick tillräckligt stöd av sjuksköterskorna under rehabiliteringen och 

gav deras prestation betyget åtta (av tio) (Moulaert et al., 2014). I studierna av Dougherty et 

al. (2000, 2004) och Palacios-Cena et al. (2011) ansåg däremot både patienterna och deras 

partners att de behövde mer hjälp och stöd från sjukvården än vad som fanns tillgängligt. Till 

följd av bristande stöd från sjukvården resulterade det i mer ångest och osäkerhet hos 

patienten (Palacios‐Ceña et al., 2011). De patienter som fick uppföljningssamtal upplevde ett 

förbättrat emotionellt tillstånd, minskad ångest samt minskad oro över döden (Dougherty et 

al., 2005; Moulaert et al., 2015). Fortsatt framgår det att sjukhusinläggningar efter 

hjärtstoppet var lägre hos de patienter som genomgått vårdinterventionen än hos patienter 

som inte genomgått den (Dougherty et al., 2005). 
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Sökandet efter mening hos den överlevande patienten var ett vanligt förekommande fenomen. 

Patienterna blev ofta frustrerad över att det inte fanns klara svar till varför hjärtstoppet 

uppstått och beskyllde ofta sig själva (Palacios‐Ceña et al., 2011). Några av patienterna sökte 

trygghet hos andra individer som överlevt ett hjärtstopp genom att delta i stödgruppsmöten 

tillsammans med sina partners. Detta resulterade i en känsla av tillhörighet (Bremer et al., 

2019; Dougherty et al., 2004). Alla patienter hade dock inte möjlighet att delta på dessa 

möten eftersom det endast var tillgängligt i storstadsområden och inte på landsbygden. Några 

patienter hade svårt att hitta personer som hade jämförbara erfarenheter (Dougherty et al., 

2004; Palacios‐Ceña et al., 2011). 

 

Patienterna upplevde svårigheter med att uttrycka sina känslor för vänner, familj och 

vårdpersonal. Flera av patienterna upplevde dock att partnern var deras största tillgång för 

emotionellt stöd och inte vårdpersonalen, något som gav en betydande börda på deras relation 

med partnern (Uren & Galdas, 2015). Det fanns en oro hos patienterna angående de 

rollförändringarna som uppstått i deras relation med partnern och inom familjen (Dougherty 

et al., 2000; Palacios‐Ceña et al., 2011; Uren & Galdas, 2015). Vissa män delegerade deras 

egenvård till sin fru då de kände ett behov av att vara familjens överhuvud (Palacios‐Ceña et 

al., 2011; Uren & Galdas, 2015). Kvinnorna upplevde det ofta svårt att separera sig ifrån sitt 

liv som de hade innan hjärtstoppet och de problem som kunde uppstå i relationen störde även 

omhändertagandet av deras barn (Palacios‐Ceña et al., 2011). Patienterna upplevde ett behov 

av att förbereda deras familjer för en möjligen väntande död. Trots detta upplevde patienterna 

att anhöriga var generellt väldigt involverade, samt visade stöd till överlevaren och dess 

partner under det första året efter hjärtstoppet (Dougherty et al., 2004; Palacios‐Ceña et al., 

2011). 

 

Fysiska förändringar 

 

Fysiska förändringar efter hjärtstoppet inkluderar sömnsvårigheter, känslan av en ICD under 

huden, minnesförlust, fatigue, svaghet och rädsla vid sexuell aktivitet (Bremer et al., 2019; 

Dougherty et al., 2000; Uren & Galdas., 2015). Dessa fysiska förändringar resulterade i ett 

antal fysiska begränsningar, vilket inkluderar minskad sexuell aktivitet, att inte kunna köra bil 



   
 

18 

samt att vara beroende av andra (Dougherty et al., 2000; 2005; Uren & Galdas, 2015). I 

Pußwald et al. (2000) rapporteras att alla patienter som överlevt ett hjärtstopp hade mer än en 

kognitiv nedsättning. Dessa nedsättningar visade sig som svårigheter med bland annat 

orientation, talet, uppmärksamhet, samt korttids och långtidsminne. Även demens och 

intellektuell försämring var märkbar hos flera av patienterna (Pußwald et al., 2000). 

Interventionen i Dougherty et al. (2005) inkluderade information, stödsamtal via telefon samt 

en tillgänglig sjuksköterska dygnet runt. Patienterna i interventionsgruppen visade en 

förbättring gällande fysiska symtom och orolighet, samt att vara beroende av andra inte 

längre ansågs som ett problem sex månader efter utskrivning. Trötthet och störd sömn var till 

större andel minskat i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen som fick den 

vanliga vården (Dougherty et al., 2005). 

 

Under rehabiliteringsprocessen upplevde patienterna att det var svårt att identifiera sig själv 

med de fysiska förändringar som uppstått efter hjärtstoppet (Uren & Galdas, 2015). Till följd 

av de fysiska begränsningar som uppstod upplevde patienterna en känsla av minskad 

självständighet, vilket till stor del var relaterat till att ha förlorat möjligheten att köra bil 

(Dougherty et al., 2000; Uren & Galdas, 2015). Patienterna upplevde osäkerhet angående 

vilka begränsningar de hade efter hjärtstoppet, vilket resulterade i frustration. Flera patienter 

föreslog att vårdpersonalen kunde varit tydligare angående dessa begränsningar samt ge stöd i 

form av egenvårdsstrategier för att kunna hantera dessa i deras vardagsliv (Palacios‐Ceña et 

al., 2011; Uren & Galdas, 2015). Patienterna utvecklade egna egenvårdsstrategier för att 

handskas med de olika fysiska och emotionella problemen (Dougherty et al., 2000). 

 

Efter hjärtstoppet uppstod ett antal förändringar och svårigheter i patienternas vardagsliv. 

Patienterna ansåg sig mer beroende av deras partner efter hjärtstoppet, vilket därav också 

resulterat i ökad belastning på partnern då hen tog hand om mycket av den fysiska 

omvårdnad som patienten behövde (Dougherty et al., 2000; 2004; Uren & Galdas, 2015). 

Den fysiska omvårdnaden inkluderade bland annat hjälp med allmän daglig livsföring, stöd 

vid andningsproblem och att förebygga låga energinivåer (Dougherty et al., 2004). 



 

 

Behov av eftervård 
 

Patienter som överlevt ett hjärtstopp kan ibland känna sig övergivna av vården. Att 

sjukvården erbjuder en genomtänkt eftervård beskrivs som viktigt för patientens 

återhämtning. För att kunna erbjuda patienten en så god vård som möjligt beskrivs relationen 

mellan sjuksköterska och patient som betydande (Bremer et al., 2019; Dougherty et al., 2000; 

Klint et al., 2019; Palacios‐Ceña et al., 2011; Uren & Galdas, 2015). När patienterna fick en 

god följsam eftervård gavs patienterna den kunskap och möjlighet som krävdes för att 

handskas med de problem som kan uppstå efter ett hjärtstopp. Dessa patienter upplevde ett 

tillräckligt stöd från vårdpersonalen. Vissa patienter kände sig övergivna samt upplevde ett 

missnöje med vårdpersonalens följsamhet och kvalitén på vården (Bremer et al., 2019; 

Dougherty et al., 2004; Moulaert et al., 2014; Palacios‐Ceña et al., 2011). 

 

Följsam eftervård 

 

Användandet av rehabiliteringsprogram och kvalitativ personcentrerad eftervård upplevdes 

som positivt av patienterna, dess partners och vårdare. Patienter ansåg sig ha mer kontroll 

över sin egen rehabilitering och var mer kapabla att hantera konsekvenserna efter ett 

hjärtstopp (Moulaert et al., 2014; Nolan et al., 2015; Uren & Galdas, 2015). Kognition och 

emotion diskuterades av sjuksköterskorna i konsultationerna med patienterna då dessa 

områden ansågs som extra betydande. Sjuksköterskorna använde sig av olika 

screeninginstrument för att upptäcka eventuella kognitiva och emotionella problem (Moulaert 

et al., 2014). I Moulaert et al. (2015) uppföljningsstudie av Moulaert et al. (2014) undersöktes 

effekten av en tidig intervention av sjuksköterskan riktad mot emotionell, psykisk och fysisk 

hälsa efter ett hjärtstopp. Interventionen i Moulaert et al. (2015) studie visade att ingen 

signifikant skillnad gällande individernas delaktighet i samhället upptäcktes, dock visades en 

signifikant förbättring i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen gällande återgång 

till arbetet och livskvalité. Detta inkluderade patientens emotionella hälsa, mentala hälsa och 

generella hälsa (Dougherty et ak., 2005; Moulaert et al., 2015). 
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En betydande del av patienterna remitterades vidare till specialistvård av sjuksköterskan. De 

vanligaste specialisterna som patienten behövde hjälp av var psykolog och konsult i 

rehabiliteringsmedicin (Moulaert et al., 2014). Vissa patienter hade tillgång till hemsjukvård 

efter utskrivning, vilket bidrog till en känsla av trygghet för patienterna. Ibland fanns dock en 

ovilja bland patienter att ta hjälp av specialister utöver den kardiologiska vården med 

patientens läkare. Användandet av psykolog, socialarbetare eller stödgrupper var något som 

det ibland fanns en motvillighet kring (Uren & Galdas, 2015). Sjuksköterskorna ansåg att 

desto fler konsultationer som genomfördes med patienten desto bättre var det för patienten 

(Moulaert et al., 2014). 

 

Övergivna av sjukvården 
 

Patienter rapporterade i vissa fall att övergången mellan sjukhuset och hemmet skett på ett 

respektlöst sätt från vårdpersonalen med bristande empati och dålig följsamhet. Patienterna 

upplevde bristande känslighet och uppmärksamhet från vårdpersonalen vilket resulterade i en 

känsla av övergivenhet av vårdsystemet. Detta ledde i sin tur till att patienterna fick hantera 

den nya livssituationen på egen hand eftersom kontakten med sjukvården minskat efter 

utskrivning (Bremer et al., 2019; Palacios‐Ceña et al., 2011). Den emotionella stressen ökade 

efter att patienten blivit utskriven från sjukhuset då de upplevde en känsla av övergivenhet 

och inte längre fick den nära omvårdnad som de fått inne på sjukhuset (Bremer et al., 2019; 

Palacios‐Ceña et al., 2011). 

 

Information 
 

Korrekt och tydlig information beskrivs som viktigt för att patienten ska kunna handskas med 

livet efter ett hjärtstopp (Dougherty et al., 2000, 2005; Klint et al., 2019; Moulaert et al., 

2014; Palacios‐Ceña et al., 2011; Uren & Galdas, 2015). Informationen som patienterna fick 

ta del av kommunicerades på flera olika sätt. Skriftlig information gavs i form av 

informationsblad och broschyrer. Även direkta samtal med en sjuksköterska eller annan 

vårdpersonal var en vanlig källa av information. Vid dessa tillfällen fanns det möjlighet för 

patienten att ställa frågor och få svar på egna funderingar (Dougherty et al., 2000; Klint et al., 

2019; Moulaert et al., 2014). 
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Bristande information 

 

När den information som gavs var otillräcklig eller bristande skapade patienterna egna 

uppfattningar angående vad som hänt vid hjärtstoppet (Klint et al., 2019). Patienterna 

upplevde att vårdpersonalen inte gav tillräckligt med information och strategier kring ett antal 

av de problem som de behövde handskas med. Patienterna upplevde ett behov av information 

gällande att leva med en ICD och existentiella frågor (Dougherty et al., 2004; Palacios‐Ceña 

et al., 2011). Det fanns en oro kring att vårdpersonalen inte diskuterade familjeplanering med 

patienterna, då det ofta fanns tankar hos kvinnliga patienter ifall det skulle vara lämpligt att 

bli gravid efter att ha genomgått ett hjärtstopp (Palacios‐Ceña et al., 2011). Patienterna 

upplevde att obesvarade frågor var ett stort problem, det fanns en osäkerhet i kontakten med 

sjuksköterskan och en oro att ställa frågor om känsliga ämnen. Patienterna kände sig tryggare 

om närstående närvarade när informationen gavs (Dougherty et al., 2000, 2004; Klint et al., 

2019). Patienterna önskade att de visste mer angående både händelsen och påföljderna, detta 

resulterade i att patienterna sökte information på egen hand vilket i sin tur genererade nya 

frågor (Klint et al., 2019). Det angavs även att sjuksköterskan och läkaren gav olika 

information, något patienterna upplevde som problematiskt (Dougherty et al., 2000, 2004). 

Patienterna trodde att de hade kunnat förstå informationen och se på händelsen annorlunda 

ifall den givits senare (Klint et al., 2019). 

 

Tillräcklig information 

 

I de studier där patienten uppgett sig få adekvat information upplevde patienterna en större 

möjlighet att kunna möta de utmaningar som kan uppstå efter ett hjärtstopp (Dougherty et al., 

2000, 2005; Klint et al., 2019; Moulaert et al., 2014; Palacios‐Ceña et al., 2011; Uren & 

Galdas, 2015). Informationen som patienterna fick ta del av kommunicerades på flera olika 

sätt. Skriftlig information gavs i form av informationsblad och broschyrer om bland annat 

ICD och medicinering. Även direkta samtal med en sjuksköterska eller annan vårdpersonal 

var en vanlig källa av information. Vid dessa tillfällen fanns det möjlighet för patienten att 

ställa frågor och få svar på egna funderingar (Dougherty et al., 2000; Klint et al., 2019; 

Moulaert et al., 2014). Under rådfrågningstillfällen hade sjuksköterskan möjligheten att 
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diskutera med patienterna, de mest omnämnda ämnena var: daglig aktivitet, fysiska 

förändringar, emotionella förändringar, belastning på patientens vårdgivare och känslan av 

fatigue (Moulaert et al., 2014). Efter utskrivning var behovet för ytterligare information stort 

hos patienterna och de fick därmed möjlighet att delta på uppföljningsbesök (Klint et al., 

2019). Av deltagarna i Moulaert et al. (2014) studie där skriftlig information användes, 

upplevde 89% av patienterna sig kapabla att handskas med konsekvenserna av ett hjärtstopp 

efter interventionens slut. De utgivna informationshäftena ansågs som ett bra komplement, 

men en del av patienterna upplevde däremot att de erhöll informationshäftet för sent. I de fall 

där vårdpersonalen upprepade information resulterade det i en ökad insikt hos patienterna 

(Moulaert et al., 2014). 

 

 

Diskussion 
  

  

Diskussion av vald metod 

 

Litteraturstudie (Friberg, 2017) valdes för att skapa en övergripande bild av kunskapsläget 

om patienters upplevelse av vården efter att ha överlevt ett hjärtstopp. Ibland används 

litteraturstudier som enskilda rapporter för att informera och kommunicera den befintliga 

evidensen till andra forskare eller allmänheten. Litteraturstudier kan även användas som 

bakgrund till ny forskning för att hjälpa forskaren att tolka dess resultat (Polit & Beck, 2018). 

För att studera patienters upplevelse av vården är kvalitativa studier mest lämpade men i en 

litteraturstudie behövs ingen avgränsning till att använda kvantitativa eller kvalitativa studier. 

Genom inkluderandet av kvalitativa studier kan läsaren bilda sig en uppfattning för hur olika 

upplevelser och erfarenheter kan manifestera sig samt skilja sig åt. Inkluderandet av 

kvantitativa studier gör det möjligt att påvisa utfallet av interventioner och vårdåtgärder 

(Friberg, 2017). De kvantitativa studier vi har valt att inkludera kan belysa omvårdnadens 

betydelse. Kvantitativa studier har begränsningar då det inte är en djupare analys av personers 

upplevelser (Tashakkori & Creswell, 2007). 
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I början av litteratursökningen fanns det problem att hitta sökord som ansågs relevanta för 

studiens syfte samt kunde generera ett brett resultat. Preliminära sökningar gjordes i syfte att 

finna relevanta sökord. I sökningarna användes nyckelord kopplade till studiens syfte 

kombinerade med andra söktermer. För att specificera sökningen ytterligare användes 

ämnesord. Ämnesord används för att få en bredare sökning då fler likartade termer inkluderas 

i sökningen. Vid sökningen användes alla olika ålderskategorier förutom de som inkluderade 

barn, vilket gav fler sökträffar än att endas använda ålderskategorin all adults. För att 

begränsa att artiklar missades söktes termerna även i fritext. Sökningarna i CINAHL gav åtta 

artiklar som inkluderades och sökningen i PubMed gav endast tre nya artiklar som 

inkluderades i kvalitetsgranskningen. Sökningarna i PubMed genererade ett flertal dubbletter 

vilket säkerställde att inga ytterligare artiklar som svarade på studiens syfte missades att 

inkluderas. Sökningarna resulterade i elva relevanta artiklar, vilket vi ansåg vara en rimlig 

mängd för att kunna besvara syftet. Ett tidigt inklusionskriterie var tidsintervallet tio år, 

resultatet av dessa sökningar blev dock begränsat och därmed ändrades tidsintervallet till 

tjugo år. Med de nya inklusionskriterierna gav sökningen en tillräcklig mängd relevanta 

artiklar för studiens syfte. Att flera inkluderade artiklar är omkring 20 år gamla kan vara 

problematiskt vid utförandet av en litteraturstudie. Detta då en litteraturstudie bör sträva efter 

att använda så aktuell forskning som möjligt. Här har författarna fått göra en bedömning 

gällande relevans och aktualitet i var enskild studie (Polit & Beck, 2018). Det finns en 

möjlighet att litteraturstudiens resultat påverkats i och med användandet av äldre forskning då 

patienters upplevelser kan förändras i takt med vården och samhällets utveckling.  

 

Vi använde oss endast av artiklar skrivna på engelska, detta då det är ett språk vi behärskar 

och känner oss bekväma med. Exkluderandet av artiklar skrivna på andra språk än engelska 

kan ha resulterat i att annan relevant litteratur fallit bort (Polit & Beck, 2018). Då vi själva 

översatt artiklarna från engelska till svenska kan det ha möjliggjort eventuella 

felöversättningar. För att minska risken för eventuella felöversättningar läste vi artiklarna var 

för sig och jämförde sedan våra översättningar sinsemellan. I utförandet av en litteraturstudie 

är det ofta svårt för läsaren att avgöra tillförlitligheten av studien. Detta då det inte går att 

veta om författarna har granskat litteratur och data på ett adekvat sätt (Polit & Beck, 2018). 

Samtliga artiklar som använts i litteraturstudiens resultat kvalitetsgranskades för att öka 

trovärdigheten, garantera en hög kvalité och därmed bevara en god vetenskaplig 

utgångspunkt (Joanna Briggs Institute, 2017; SBU, 2020). En artikel togs inte med efter 
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kvalitetsgranskningen, vilket kan betytt att viktig information fallit bort. Å andra sidan bidrog 

detta till högre kvalité i litteraturstudien (Polit & Beck, 2018). För att säkerställa att ingen 

information i artiklarna utelämnades använde vi oss av en integrerad analys som 

sammanställde resultatet (Friberg, 2017). De studier som inkluderades i resultatet var tagna 

från olika kontexter och olika länder, vilket kan minska överförbarheten av resultatet till 

svenska förhållanden, eftersom sjukvården kan se olika ut i olika länder. 

 

Vi strävade efter att endast inkludera studier som var granskade av utomstående etisk 

kommitté. Nio av studierna som inkluderades var etiskt granskade. I resultatet inkluderades 

en studie (Pußwald et al., 2000) som inte var etiskt granskad. Trots det ansågs artikeln ha en 

betydande mening för vårt problemområde och det framgick att forskarna hade gjort ett etiskt 

ställningstagande. Att använda forskning som inte är godkänd av etisk kommitté kan vara 

problematiskt, däremot kan en sådan studie med fördel användas om flera viktiga etiska 

aspekter beaktas. Detta genom att bland annat beakta förekomsten av eventuella utsatta 

grupper, deltagarnas själbestämande samt författarnas metodologiska utgångspunkter. 

Författarna hade en genomgående etisk synvinkel under granskningarna av alla studier (Polit 

& Beck, 2018).  

 

Diskussion av framtaget resultat 

 

Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelse av vården efter att ha överlevt ett 

hjärtstopp. Resultatet visar att patienterna upplever osäkerhet, har behov av information och 

strukturerad eftervård. Sjuksköterskan kan strukturera eftervården med stöd av Orems fem 

generella hjälpmetoder som ingår i hennes egenvårdsteori: handla eller utföra, vägleda, 

stödja, skapa en utvecklade miljö och undervisa (Orem et al., 2001). De hjälpmetoder som är 
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av störst relevans i relation till vårt resultat är stödja samt undervisa och kan användas med 

utgångspunkt från resultatets teman (figur 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödja och undervisa 

Patienter som överlevt ett hjärtstopp upplever ofta en betydande osäkerhet kopplad till 

kognitiva, emotionella och fysiska komplikationer. Osäkerheten blev mer påtaglig när det 

fanns ett bristfälligt stöd i eftervården. Detta styrks av Nolan et al. (2015) som beskriver att 

komplikationerna påverkar patientens livskvalité och vardagsliv. Sjuksköterskan har här en 

viktig roll då hen bistår patienten i utvecklandet av egenvården (Orem et al., 2001). Fortsatt 

menar Nolan et al. (2015) att den eftervård som bör ske efter utskrivning är nödvändig. Detta 

i linje med det stödjande och undervisande omvårdnadssystemet (Orem et al., 2001) som 

menar att sjuksköterskan bör finnas där och bistå med stöd och information för att patientens 

egenvårdsbehov ska tillgodoses. Det är viktigt att sjuksköterskan tar hänsyn till patientens 

egenvårdskapacitet när hen utövar stöd och undervisning. Detta då egenvårdskapaciteten 

varierar utifrån individens kunskaper och hälsotillstånd (Orem et al., 2001). Alltså behöver 

sjuksköterskan utgå ifrån PCV som grund vid bemötande av patienten för att uppnå 

egenvårdsbehovet. Enligt Lawn et al. (2005) krävs det att sjuksköterskans stöd och 

undervisning är anpassad utifrån ett personcentrerat perspektiv som utgår från patienternas 

förmågor (Lawn et al., 2005). Att sjuksköterskan integrerar patienten i vården kan då bidra 

till en minskad känsla av övergivenhet och osäkerhet inför hemgång, något som i 

litteraturstudien framgått att patienten ofta upplever. Detta stödjs av Haydon et al., Lapum et 

al., (2020; 2011) som beskriver hur det finns en rädsla och oro hos patienter inför hemgång 

efter en sjukhusvistelse. Att patienterna inte längre upplevde sig ha det skydd som de haft på 

Figur 2 Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder är att stödja och undervisa i 

relation till patientens behov av omvårdnad 
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sjukhuset och en osäkerhet kring hur de ska handskas med det som komma skall (Haydon et 

al., 2020; Lapum et al., 2011). 

 

Patienter som överlevt ett hjärtstopp upplever problem i relationen till sin partner då den 

ökade belastningen påverkar deras partner. Att patienten behöver assisterad egenvård är 

enligt Orem et al. (2001) vanligt förekommande. Då patienter efter ett hjärtstopp inte klarar 

all daglig livsföring själv beskrivs egenvård som något patienter behöver få utfört åt sig för 

att uppehålla ett hållbart liv (Orem et al., 2001). Att involvera familjen i patientens vård 

upplevdes som viktigt av patienterna. Något som även Xyrichis et al. (2019) styrker, detta 

med syftet att förbättra kvalitén på vården till patienten. Även Jazieh et al. (2018) belyser att 

involvering av familjen i sjukvården är positivt, men menar att det även kan leda till 

konflikter och problem istället för att främja patientens vård. För att undvika detta krävs en 

försiktighet och hänsynsfullhet när det gäller familjeinvolverad vård. Orem et al. (2001) 

beskriver att närstående bör involveras i vården och ta över egenvården när det föreligger en 

egenvårdsbrist hos patienten. Sjuksköterskan bör motivera och samarbeta med närstående för 

att balansera deras behov och förväntningar som ett framtida delat liv kommer innebära. 

Sjuksköterskan bör även respektera närståendes önskningar och åsikter gällande eftervården 

av patienten (Aadal et al., 2018). Då närstående eller patienten inte förmår att förse detta 

egenvårdsbehov är professionell hjälp berättigad (Orem et al., 2001). 

 

Vid en strukturerad eftervård får patienten kontroll över sin egen rehabilitering och är bättre 

förberedd för att handskas med de komplikationer som uppstår efter hjärtstoppet. Resultatet 

visar att patienterna upplevde en förbättrad livskvalité och emotionell hälsa då de fick en 

strukturerad eftervård som innefattade skriftlig information, personlig rådgivning och 

emotionellt stöd. De europeiska riktlinjerna (Nolan et al., 2015) för vård av en patient som 

överlevt ett hjärtstopp menar att en strukturerad eftervård bör inkludera skriftlig information 

med personlig rådgivning, möjligheten till emotionellt stöd och screening. Sjuksköterskan bör 

ge stöd och guidning till patienten samt kunna remittera till andra vårdprofessioner vid behov 

(Clements & Stenerson, 2004; Moulaert et al., 2011). Det finns forskning gällande hur 

eftervården vid andra akuta hjärtsjukdomar påverkat patienters möjligheter att handskas med 

vardagen och deras nya utmaningar. Berardo och Musa (2019) beskriver hur de patienter som 

genomgått en strukturerad eftervård hade en större kunskap och möjlighet att handskas med 
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de uppstådda komplikationerna, samtidigt som de upplevde lägre nivåer av ångest och 

emotionella problem. Genom att använda sig av Orems egenvårdsteori som en referensram 

kan sjuksköterskan lära sig att utföra egenvårdshandlingar och på så vis även lägga grunden 

för en god strukturerad eftervård till patienter som överlevt ett hjärtstopp (Orem et al., 2001). 

Mängden studier som undersöker patienters förmåga att handskas med utmaningarna av ett 

hjärtstopp efter genomgången eftervård är dock begränsad. Därför tolkar vi detta som att det 

krävs mer forskning gällande hur en kvalitativ eftervård ska bedrivas för att öka kunskapen 

hos sjuksköterskan och därmed främja patientens livskvalité efter att ha överlevt ett 

hjärtstopp. 

 

 

Slutsats och kliniska implikationer 

 

Litteraturstudien visar att patienter som överlevt ett hjärtstopp har såväl positiva som negativa 

upplevelser av vården. Detta är något som sjuksköterskan behöver beakta i eftervården för att 

kunna ge en god vård. Resultatet visar att patienterna upplever: osäkerhet, behov av eftervård 

och behov av information. Patienterna upplevde både förbättrad livskvalité och emotionell 

hälsa då de fick en strukturerad eftervård som innefattade skriftlig information, personlig 

rådgivning och emotionellt stöd. Med hjälp av Orems egenvårdsteori kan sjuksköterskan 

förbättra praxis i kliniken och använda teorin som en röd tråd i arbetet med patienter som 

överlevt ett hjärtstopp. Med en ökad förståelse för hur patienter upplever vården efter att ha 

överlevt ett hjärtstopp, har sjuksköterskan möjligheten att med hjälp av standardiserade 

vårdplaner utforma en strukturerad eftervård som förbättrar det kliniska arbetet. Trots 

lovande resultat angående strukturerad eftervård av patienter som överlevt ett hjärtstopp 

krävs ytterligare forskning inom ämnet då det nuvarande tillgängliga underlaget är begränsat. 

Dels behövs mer kvalitativ forskning angående patienters upplevelse av eftervården, dels 

kvantitativ forskning som utvärderar omvårdnadens betydelse. 
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Författarnas arbetsfördelning 
  

Vi anser att det varit en god och jämn arbetsfördelning genom litteraturstudiens samtliga 

delar.  
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Bilaga 1 (2) 
  

Författare Land/år Design Population/ 

inklusionskriterier 

Bortfall Metod Resultat Gradering 

Moulaert, V. 

R., van 

Haastregt, J. 

C., Wade, D. 

T., van 

Heugten, C. 

M., & 

Verbunt, J. A. 

Nederlä

nderna, 

2014 

Kvantitativ 

ansats 

 

97 patienter som 

överlevt mer än två 

veckor efter ett 

hjärtstopp, 91 

vårdgivare och 6 

sjuksköterskor. 

40 deltagare 

avslutade inte 

studien. 

Randomiserad 

kontrollerad 

studie (RCT) 

Analys gjordes 

med t-test, Mann–

Whitney U-test 

och Chi-square 

test 

Deltagarna 

upplevde 

interventionen 

som bra. Den 

hjälpte till att 

handskas med 

de problem som 

kan finnas.  

Hög 

Moulaert, V. 

R., van 

Heugten, C. 

M., Winkens, 

B., Bakx, W. 

G., de Krom, 

M. C., 

Gorgels, T. 

P., Wade, D. 

T., & 

Verbunt, J. A. 

(2015) 

 

Nederlä

nderna, 

2015 

Semistrukturer

ad 

intervention, 

Kvantitativ 

och Kvalitativ 

ansats 

185 patienter och 155 

vårdgivare. Patienter 

som överlevt två 

veckor efter ett 

hjärtstopp. 

42 patienter 

avslutade inte 

stuiden. 

Randomiserad 

kontrollerad 

studie (RCT) 

De som fått 

intervention 

hade ett bättre 

emotionellt 

tillstånd och 

mindre ångest 

än 

kontrollgruppen. 

Interventionsgru

ppen hade också 

högre 

benägenhet att 

ha återgått till 

arbete redan 

efter tre 

månader. 

Hög 

Uren, A., & 

Galdas, P. 

Kanada

, 2015 

Deskriptiv,Kv

alitativ studie,  

 

7 män och 6 

kvinnliga partners. 

 Intervjustudie, 

tolkande och 

beskrivande 

design. Indelade i 

tema analys. 

Finner tre 

teman; Support 

and self-

reliance, 

Dealing with 

emotional 

(in)vulnerability

, No longer a 

‘He-man’ 

Medelhög 

Dougherty, 

C. M., 

Thompson, E. 

A., & Lewis, 

F. M. 

USA, 

2005 

Kvantitativ 

ansats. 

Longitudinell 

randomiserad 

kontrollerad 

studie (RCT). 

168 deltagare. 

Patienter som 

överlevt ett första 

hjärtstopp. 

Fullständiga 

data på 150 

patienter. 

Randomiserad 

kontrollerad 

studie (RCT). χ2 

eller t-tests 

användes för 

analys. 

Det som 

rapporterades 

som en fördel 

med 

interventionen 

var minskningen 

i rapporterade 

fysiska besvär, 

ångest och 

rädsla för att dö. 

Hög 



 

Palacios-

Ceña, D., 

Losa-Iglesias, 

M. E., 

Salvadores-

Fuentes, P., 

& Fernández-

de-las-Peñas, 

C. 

Spanie

n, 2011 

Kvalitativ, 

fenomenologis

k studie. 

4 kvinnor och 5 män. 2 deltagare 

drog sig ur 

studien. 

Kvalitativ, 

fenomenologisk 

studie. 

Ostrukturerade-

Intervjuer 

Fyra teman 

identifierades; 

möta rädsla, 

sökande efter 

mening, möta 

döden på nära 

håll, ensamhet  

Medelhög 

Klint, K., 

Sjöland, H., 

& Axelsson, 

Å. B. 

Sverige

, 2019 

Kvalitativ, 

innehållsanaly

s 

16 män och 4 kvinnor 

Patienter som 

överlevt ett hjärtstopp 

7 patienter 

avböjde 

deltagande i 

studien. 

Kvalitativ med 

intervjuer och 

innehållsanalys 

Tre kategorier; 

Getting the 

information 

gradually, 

Understanding 

information 

received and 

Seeking clarity. 

Hög 

Bremer, A., 

Dahné, T., 

Stureson, L., 

Årestedt, K., 

& Thylén, I. 

Sverige

, 2019 

Kvalitativ, 

explorativ 

design med 

fenomenologis

k, 

hermaneutisk 

metod. 

17 män 1 kvinna. 

Hjärtstoppsöverlevare 

 Fenomenologisk 

hermaneutisk 

metod. Intervjuer. 

Två teman; 

Strävan efter att 

leva varje dag, 

strävan efter att 

uppleva 

säkerhet. 

Hög 

Pusswald, G., 

Fertl, E., 

Faltl, M., & 

Auff, E. 

Österri

ke, 

2000 

Kvantitativ 

och kvalitativ 

33 patienter som 

överlevt ett hjärtstopp 

utanför sjukhus, 

12 patienter 

uppfyllde ej 

inklusionskriteri

er. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Enkäter. 

Kvantitativ analys 

med Mann- 

Whitney’s U-test. 

Kognitiva och 

livskvalitetförsä

mringar hos 

hjärtstoppsöverl

evare.  

Medelhög 

Dougherty, 

C. M., 

Benoliel, J. 

Q., & Bellin, 

C. 

USA, 

2000 

Kvalitativ med 

grundad teori. 

13 män och 2 

kvinnor. Första-gångs 

hjärtstoppsöverlevare

. 

8 (av 23) valda 

att ej delta i 

studien. 

Grundad teori. 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

Problematiska 

områden var; 

preventiv vård, 

sjukvården, 

relationer, 

aktiviteter i 

vardagen, 

fysiska 

förändringar, 

emotionella 

utmaningar, 

handskas med 

ICD 

utlösningar. 

Medelhög 

Dougherty, 

C. M., Pyper, 

G. P., & 

Benoliel, J. 

Q. 

USA, 

2004 

Kvantitativ 

longitudinell 

randomiserad 

kontrollerad 

studie (RCT).  

243 deltagare som 

genomgått ett 

hjärtstopp eller 

livshotande arytmi.  

75 deltagare 

som inte mötte 

inklusionskriteri

erna. 

Longitudinell 

randomiserad 

kontrollerad 

studie (RCT). En 

telefoninterventio

n. 

Interventionen 

gagnade otrohet 

kring fysiken, 

mindre ångest, 

bättre 

självförtroende, 

kunskap att 

hantera ICD. 

Hög 

 


