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Sammanfattning  
 
Bakgrund: I Sverige drabbas årligen omkring 8000 personer av plötsligt hjärtstopp. 
Merparten drabbas till följd av ischemisk hjärtsjukdom. Behandling och omvårdnadsåtgärder 
är avgörande för överlevnad och fortsatt liv. Det föreligger idag ett begränsat kunskapsläge 
om personers upplevelser efter att ha överlevt ett hjärtstopp och därjämte hur omvårdnaden 
ska utformas.  
Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva personers upplevelse av att ha överlevt ett 
plötsligt hjärtstopp. 
Metod: En litteraturstudie med kvalitativ design baserad på åtta vetenskapliga artiklar. 
Graneheim och Lundmans innehållsanalys för kvalitativ metod tillämpades. 
Resultat: I studien framkom tre kategorier. Den förändrade kroppen där personerna 
beskriver minnesproblematik, en förändrad fysisk förmåga och upplevelser av att vara en 
börda för familj och vänner. Stöd och information där det framkom att stöd och information 
från familj, anhöriga och vårdpersonal upplevdes betydelsefullt, men där de samtidigt 
upplevde att information från vårdpersonal var bristfällig.  Att leva igen där personerna 
beskriver en osäkerhet inför framtiden men också en glädje för överlevnad och en önskan att 
återgå till livet de hade innan hjärtstoppet. 
Slutsats: Genom att sjuksköterskan tillförskaffar sig kunskaper om personers upplevelser 
efter att ha överlevt ett hjärtstopp kan det bidra till en ökad förståelse och en bättre 
omvårdnad som kan förebygga upplevd osäkerhet inför framtiden efter ett hjärtstopp. 
 
Nyckelord: hjärtstopp, upplevelser och överlevare. 
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Inledning 
År 2016 drabbades 7934 personer av plötsligt hjärtstopp i Sverige, varav 5312 drabbades 

utanför sjukhus och 2622 på sjukhus. Den totala prognosen för överlevnad för båda dessa 

grupper var 17% (Herlitz, 2017). Att överleva ett hjärtstopp är en traumatisk händelse där 

personens livssituation kan komma att förändras (Haydon, van der Riet & Inder, 2017a). I en 

metaanalys av Haydon, Van der Riet & Maquire (2017b) framkom, utifrån kognitiva 

skattningsinstrument, hur den hälsorelaterade kvalitén påverkades negativt hos personer som 

överlevt ett hjärtstopp och i linje med det påvisar Dougherty et al. (2016) i en kvantitativ 

studie utifrån fysiska och sociala skattningsinstrument att den hälsorelaterade kvalitén även 

där påverkades negativt. 

 

Svenska rådet för hjärt-lungräddning (HLR-rådet, 2016) betonar sjuksköterskans roll efter att 

en person drabbats av hjärtstopp, vilket bland annat innefattar vikten av att förmedla 

information om eventuella ohälsotillstånd tiden efter hjärtstoppet. Girotra, Chan och Bradley 

(2015) lyfter fram riskerna för död och funktionshinder i samband med återupplivning vid 

hjärtstopp, men genom att tidigt tillämpa omvårdnadsåtgärder kan risken minskas för 

framtida komplikationer och samtidigt öka chanserna till överlevnad (ibid.). Det föreligger en 

kunskapsbrist om hur omvårdnaden ska utformas för personer som drabbats av hjärtstopp 

(Andersson, Marklund, Bervall & Lilja, 2011). Multidisciplinära team som erbjuder 

rehabiliteringsprogram är förslag på omvårdnadsåtgärder som visat sig öka överlevnaden 

(Girotra et al., 2015). Mot bakgrund av detta kan denna studie anses viktig då även den 

grundutbildade sjuksköterskan kan komma att möta denna grupp personer inom olika kontext 

i sjukvården. Studien kan bidra med att öka sjuksköterskans bristfälliga kunskap om 

personers upplevelser av att ha drabbats av ett plötsligt hjärtstopp, vilket kan leda till en 

förbättrad vård och omvårdnad där kunskapen idag är begränsad vad gäller hur omvårdnaden 

ska utformas för personer som överlevt ett plötsligt hjärtstopp. 
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Bakgrund 

Hjärtstopp 
Definitionen av hjärtstopp är när försörjningen av blodet till hjärtmuskelns delar är upphörd, 

alltså att pumpförmågan och hjärtslagen plötsligt har stoppats. Vid denna händelse kommer 

personen vara helt utan livstecken (Svensson, 2012). 

Vad orsakar hjärtstopp? 

Det föreligger tre patofysiologiska orsaker till hjärtstopp: Ventrikelflimmer, pulslös elektrisk 

aktivitet (PEA) och asystoli (Holmberg, 2010) och den bakomliggande orsaken hos 

majoriteten drabbade är ischemisk hjärtsjukdom. Ett obehandlat hjärtstopp leder alltid till 

döden (Herlitz, 2017) och för merparten av de drabbade föregås hjärtstoppet av ett 

ventrikelflimmer, vilken är den rytm som har högst överlevnad om adekvata åtgärder sätts in 

i tid. Även detta tillstånd leder obehandlat till att kroppen förblir utan cirkulation. Drunkning, 

självmord och trauma är exempel på andra faktorer till hjärtstopp, men dessa är per definition 

inte plötsliga och oväntade då det föreligger yttre faktorer bakom (ibid.). 

Den akuta fasen 

När en person drabbas av plötsligt hjärtstopp är tiden till behandling med defibrillator den 

mest betydelsefulla faktorn för överlevnad (HLR-rådet, 2016). Kedjan som räddar liv 

beskriver fyra nödvändiga steg för ökad överlevnadschans vid plötsligt hjärtstopp. Steg ett 

innebär att tidigt identifiera ett nära förestående hjärtstopp och- eller vid ett bevittnat 

hjärtstopp så snabbt som möjligt larma efter hjälp. Därefter påbörjas hjärt- och lungräddning i 

syfte att upprätthålla kroppens cirkulation fram till att defibrillator ansluts, vilket är steg tre i 

kedjan. Detta moment är det viktigaste för överlevnad, då tiden från hjärtstopp till 

defibrillering är avgörande minuter för överlevnad. Om defibrillering kan utföras inom tre 

minuter är överlevnadsprognosen mer än 70% hos personer med hjärtstopp till följd av 

ventrikelflimmer. Det sista steget i kedjan som räddar liv är vård efter hjärtstopp. Detta sker 

på sjukhus med avancerad medicinsk teknik och noggrann övervakning. Det kan till exempel 

handla om andningshjälp i form av respiratorvård, temperaturkontroll och 

läkemedelsbehandling (ibid.).   
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Fortsatt vård på sjukhuset 

HLR-rådet (2016) beskriver hur den fortsatta vården påbörjas på sjukhuset vid det aktuella 

tillfället. Den bakomliggande orsaken till hjärtstoppet utreds i ett tidigt skede då det har 

betydelse för fortsatt vård, behandling och prognos. Rehabilitering och uppföljning är av vikt 

att det påbörjas i ett tidigt skede. För att utreda och fastställa bakomliggande orsak till 

hjärtstoppet tillämpas olika undersökningsmetoder såsom arbets-EKG, ultraljud av hjärtat 

(UKG), kranskärlsröntgen, magnetröntgen och invasiv elektrofysiologisk undersökning 

(ibid.). När orsaken är fastställd påbörjas adekvat behandling, vilket kan innefatta läkemedel, 

percutan coronary intervention (PCI), coronary artery bypass grafting (CABG) och- eller 

insättning av en implanterbar defibrillator, implantable cardioverter defibrillator (ICD) 

(Rydholm & Holst, 2016). PCI innebär en vidgning av det ischemiska kärlet där ett stent sätts 

in som gör att kärlet förblir vidgat i syfte att upprätthålla blodflödet. CABG innebär att ett 

kärl friläggs och sys ihop med ett kärl från aorta distalt om förträngningen. ICD:n opereras in 

under huden och känner av om personen får ventrikeltakykardi eller ventrikelflimmer. Om 

detta sker skickar ICD:n ström via elektroder till hjärtat för att om möjligt förhindra och i 

annat fall defibrillera för att häva ett eventuellt hjärtstopp (ibid.). Vid samtliga 

behandlingsmoment är sjuksköterskans roll betydelsefull då det vid ett hjärtstopp uppstår ett 

omvårdnadsbehov. Genom tillämpning av omvårdnadsåtgärder inom ramen för 

sjuksköterskans kompetensområde kan detta bidra till ett ökat positivt återhämtande hos 

personer som drabbats av plötsligt hjärtstopp (HLR-rådet, 2016).  

Uppföljning 

Israelsson et al. (2017) belyser vikten av ordentlig och strukturerad uppföljning så behoven 

av hjälp och stöd kan kartläggas. Detta kan enligt HLR-rådet (2016) innefatta att identifiera 

riskfaktorer och påverka dessa för att minska chansen att drabbas igen. De flesta sjukhus 

erbjuder uppföljning beroende på vad som orsakat hjärtstoppet och det blir utgångspunkten 

för fortsatt uppföljning. Personen har rätt till information om vem de ska kontakta om de 

upplever oklarheter kring händelsen (ibid.). Lilja (2017) belyser att det inte finns någon 

standardiserad handlingsplan för rehabilitering efter hjärtstopp. Behovet av rehabilitering är 

individuellt utifrån ålder, etiologin bakom hjärtstoppet och sjukhusets lokala rutiner. De 

vanligast förekommande uppföljningarna utgår från mätning av neurologisk och kardiell 

förmåga. Tidigare forskning om rehabiliteringens effekter är eftersatt, men en studie visar 

positiva resultat där personer som fått rehabilitering upplever större självständighet och färre 

upplevelser av att vara beroende av andra (ibid.). 
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HLR-rådet (2016) lyfter fram att personer som överlevt hjärtstopp, inklusive anhöriga önskar 

information om hela händelsen vad gäller behandling och eventuella framtida konsekvenser. 

Omfattningen av information som önskas varierar och därför är det betydelsefullt att 

sjuksköterskan anpassar informationen utifrån personens individuella berättelser och 

upplevelser av hjärtstoppet så att de förstår informationen och då kan använda den till något 

positivt i ett led att rehabiliteras och återvända till livet (ibid.).  

Upplevelse 
En upplevelse definieras som något att möta, genomgå och leva igenom när tillfället äger 

rum. Den kan inte jämföras eller förstås av andra och grundläggande är att sjukdom och 

lidande är själsliga drabbningar, likväl som emotionella samt fysiska upplevelser och det är 

individuellt hur detta upplevs (Travelbee, 1971). Personer upplever världen utifrån deras eget 

medvetande och inom de ramar detta utgör. Det är inte bara den yttre verkligheten vi är 

medvetna om utan även en inre värld som speglas av tankar, känslor, fantasier och 

reflektioner (Stevens, 1998). Med hjälp av skalor som avser mäta livskvalité och kognition 

påvisar Moulaert, van Heugten, Gorgels, Wade och Verbunt (2017) i sin kvantitativa studie 

att både livskvalitén och kognitionen påverkades till det sämre hos personer som överlevt ett 

hjärtstopp, vilken kunde komma att påverka återhämtningen. 

Sjuksköterskans roll 
Sjuksköterskan har en viktig roll i att identifiera personers upplevelser och utifrån dem 

erbjuda omvårdnad med inriktning mot att lindra lidande (Jahren-Kristoffersen, 2005). Det 

kan innebära att åtgärder sätts in så lidande inte uppstår, eller i syfte att lindra lidande genom 

att tillgodose personens grundläggande behov. Konkret kan det innebära att lyssna till 

personens upplevelser och prata om det personen funderar kring. Upplevelser av hotande 

situationer bygger ofta på kunskapsbrist om den aktuella händelsen vilket kan leda till 

felaktiga föreställningar där fantasier ofta är mer skrämmande än verkligheten. Majoriteten av 

personer har begränsad kunskap om hur kroppen fungerar och förstår inte heller innebörden 

av en allvarlig händelse med eventuella konsekvenser som följd. Sjuksköterskans roll blir att 

förklara och förmedla kunskap i syfte att öka förståelsen för situationen hos personen. 

Resultatet av detta kan bli att personen lättare ska kunna hantera eventuella upplevelser av 

ohälsotillstånd (Jahren-Kristoffersen, 2005) i samband med att ha överlevt ett hjärtstopp. 
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Forskning om personers egenberättade upplevelser efter ett hjärtstopp är eftersatt (Doolittle & 

Sauve, 1995). HLR-rådet rekommenderar sedan 2011 nationella riktlinjer för omvårdnad 

efter hjärtstopp, men än idag finns inga framtagna riktlinjer (Israelsson, Lilja, Bremer, 

Stevenson-Ågren & Årestedt, 2016). Knappt hälften av sjukhusen i Sverige har lokala 

riktlinjer för hur omvårdnaden ska utformas och 39% av dessa sjukhus rapporterade att 

riktlinjerna inte alltid tillämpas. Den vanligast förekommande uppföljningen sker hos 

hjärtläkare eller hjärtsjuksköterska och en minoritet av sjukhusen har rutiner för uppföljning 

efter ett hjärtstopp hos andra yrkeskategorier inom vården (ibid.). Svensk 

sjuksköterskeförening (2017) lyfter fram sjuksköterskans ansvar att erbjuda personer 

möjlighet till att hantera sjukdom, hälsoproblem eller funktionsnedsättning samt förbättra 

hälsa, bibehålla hälsa eller återfå hälsa med mål att uppnå livskvalitet och välbefinnande 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

Känsla av sammanhang - KASAM 
Aaron Antonovsky (1979) skapade begreppet KASAM som grundar sig i salutogenesen som 

fokuserar, till skillnad från det medicinska perspektivet, på det friska trots sjukdom. Teorins 

tillämpningsområde syftar till att personen ska se sig själv delaktig i ett förståeligt och 

meningsfullt sammanhang vid till exempel en krissituation. Utifrån KASAM menar 

Antonovsky (1979) att en god hälsa kan upplevas trots att en person drabbats av en allvarlig 

sjukdom. KASAM uppnås utifrån tre huvudsakliga begrepp vilka personer i olika steg tar sig 

igenom under en krissituation. Begriplighet innebär att en person som drabbats av en livskris 

har förstått vad som hänt. När han/hon fått en förståelse blir nästa steg i processen 

hanterbarhet. I denna fas spelar personens inre och yttre resurser en central roll, det vill säga 

finns det tillräckliga resurser för att hantera sin livskris? Resurserna som åsyftas kan vara 

tidigare erfarenheter av liknande händelser eller vilket stöd som finns hos familj och/eller 

vänner. För att nå meningsfullhet behöver personen helt eller delvis uppnått de två tidigare 

faserna. Meningsfullheten präglar personens förmåga att se på sin situation och utifrån det få 

en känsla av sammanhang (ibid.). För en person som drabbas av en krissituation, vilket ett 

plötsligt hjärtstopp är enligt Haydon et al. (2017) så belyser Brattberg (2008) hur 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet påverkas av de fysiska, psykiska och sociala 

påfrestningar som tillstöter i samband en krissituation (ibid.). Dessa påfrestningar kan enligt 

Antonovsky (2005) underlättas genom tillämpning av ett hälsofrämjande perspektiv, med 

syfte att identifiera nödvändiga friskfaktorer som krävs för att personen ska uppleva 

KASAM. För att kunna identifiera dessa friskfaktorer krävs kunskap om KASAM:s 
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huvudsakliga begrepp, samt personers upplevelser vilket blir utgångspunkt för 

omvårdnadsarbetet (Antonovsky, 2005) när sjuksköterskan utformar omvårdnaden hos 

personer som överlevt ett plötsligt hjärtstopp. 

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva personers upplevelser efter att ha överlevt ett plötsligt 

hjärtstopp. 

Metod 

Design 
Studien hade en kvalitativ ansats och genomfördes som en systematisk litteraturstudie 

baserad på vetenskapliga artiklar. Vald metod innebär enligt Olsson och Sörensen (2011) att 

det tillämpas ett subjektivt synsätt och genererar ett successivt framväxande där ett fenomen 

upptäcks och tydliggörs. Resultatet bygger på ett mindre antal personer och ett stort antal 

variabler, vilket innebär att resultatet går på djupet vad gäller personers upplevelser av att ha 

överlevt ett hjärtstopp. Olsson och Sörensen (2011) beskriver även att forskaren ska få ett 

helhetsperspektiv av en eller flera utvalda situationer och möta situationen som om den vore 

ny. Studien har ett beskrivande perspektiv utifrån ett holistiskt synsätt som innebär att 

upplevda upplevelser beskrivits (ibid.).  

Urval 
Studiens inklusionskriterier var att insamlade data skulle svara på syftet, vara peer-reviewed 

vilket enligt Östlundh (2017) innebär att artiklarna är publicerade i vetenskapliga tidskrifter, 

vara skrivna på engelska och innefatta personer över 18 år. Ett urval är den del av 

populationen som ska undersökas där det även beskrivs hur dessa valts ut. Urvalet ska 

baseras på inklusion- och exklusionskriterier (Kristensson, 2014). Enligt Forsberg och 

Wengström (2013) är det en förutsättning att det finns ett tillräckligt antal studier av god 

kvalité som ska ligga till grund för att göra bedömningar och dra slutsatser. Ingen tidsgräns 

för publiceringsdatum angavs då tidigare forskning i området är begränsat.  
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Datainsamling 
Vetenskapliga artiklar söktes strukturerat fram via databaserna Cinahl och Pubmed då dessa 

kan anses vara relevanta till forskning som beskrev studiens syfte. Insamling av data ska ske 

strukturerat och kan bland annat innehålla artiklar (Friberg, 2017). Forsberg och Wengström 

(2013) beskriver att Cinahl innehåller vetenskapligt material inom sjukgymnastik, 

arbetsterapi och omvårdnad med specialisering på omvårdnadsforskning. PubMed innehåller 

vetenskapligt material med inriktning mot medicin och omvårdnadsvetenskap (ibid.).  

 

I PubMed valdes MeSH-termen cardiac arrest och i Cinahl valdes Cinahl Headings-termerna 

cardiac arrest och sudden cardiac death. Enligt Forsberg och Wengström (2013) är 

ämnesord, eller tesaurus, en struktur som förekommer i varje databas för att hitta sökord till 

just det ämnesområde det söks i. Ämnesorden skiljer sig beroende på vilken databas som 

används. I PubMed kallas de MeSH och i Cinahl kallas de Cinahl Headings och de uppfyller 

likvärdig funktion genom att precisera en sökning (Forsberg & Wengström, 2013). Det valdes 

en trunkering i Cinahl på ordet surviv*. Östlundh (2017) beskriver att trunkering med asterix 

(*) kan användas för att bredda en sökning genom att få med samtliga böjningar av ett 

sökord.  

 

Sökorden heart arrest, experience, experiences, survive och survivors användes som 

fritextsökning för att bredda sökningen samt få fram den senaste forskningen. Sökorden samt 

ämnesorden söktes sedan med AND och OR, en så kallad boolesk sökning. Boolesk sökning 

innebär att litteraturen söks fram med varierande kombinationer av sökord och synonymer i 

syfte att bredda sökningen. OR används mellan synonymer och AND används för att förbinda 

sökorden (Östlundh, 2017). Till artikelsökningen tog författarna hjälp av Blekinge Tekniska 

Högskolas (BTH) bibliotekarie för att få fram en bra sökstrategi. Artikelsökningen (bilaga 1 

& 2) genererade i 352 träffar där alla lästes på titelnivå. Av dessa lästes 147 stycken på 

abstractnivå då de titlar som tydligt inte svarade på syftet valdes bort. Efter att artiklarna lästs 

på abstractnivå exkluderades de som var kvantitativa och/eller studier innehållande personer 

yngre än 18 år eller inte svarade på syftet. Slutligen valdes åtta artiklar ut som lästes i fulltext 

där samtliga gick vidare till kvalitetsgranskning. 

Kvalitetsbedömning 
Till artiklarna användes ett modifierat kvalitetsgranskningsprotokoll utifrån Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2011) enligt bilaga 3. Granskningen gjordes först separat av författarna och 
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jämfördes sedan. Det visade på skillnader i två artiklar som diskuterades gällande etiskt 

resonemang i ena artikeln och angående syftet i den andra artikeln. Under den gemensamma 

diskussionen återfanns båda delarna och granskningen blev därmed likvärdig för författarna. 

Granskningsmallen syftade till att poängsätta de frågor där svarsalternativen var ja/nej eller 

framkom ej. Ja gav en poäng och nej/framkom ej gav noll poäng. Sedan adderades poängen 

och räknades om till procentenheter. 80–100% innebar grad 1 - hög granskningsgrad. 70–

79% innebar grad 2 - medel och 60–69% innebar grad 3 - låg (bilaga 4). Sju av åtta 

granskade artiklar hade hög kvalitet och en hade medelhög kvalitet. Samtliga artiklar gick 

vidare till analys. Forsberg och Wengström (2013) menar att kvalitetsgranskning är 

nödvändigt för värdet av den systematiska litteraturstudien. Ju högre kvalité på de artiklar 

man utgår ifrån, desto högre kvalité av resultatet i litteraturstudien (ibid.). 

Dataanalys 
En innehållsanalys gjordes för att analysera texten vetenskapligt, med inspiration från 

Graneheim och Lundman (2004). Textanalysen från artiklarna analyserades manifest vilket 

innebär att textinnehållet i artiklarna beskrevs. Analys betyder dela upp i mindre delar och ett 

vetenskapligt analysarbete innebär att dela upp det undersökta fenomenet och undersöka dem 

enskilt för att sedan sätta ihop delarna till en ny helhet (Forsberg & Wengström, 2013). Detta 

görs för att för att få fram bärande begrepp och aspekter som har betydelse för syftet och 

utifrån dessa skapas en ny helhet som blir studiens resultat (Friberg, 2017). Analysförfarandet 

var av induktiv art, vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär att forskaren 

beskriver, tolkar och förklarar eller eventuellt bygger en teori utifrån specifika observationer.  

 

Metoden för den manifesta innehållsanalysen inspirerades utifrån Graneheim och Lundman 

(2004) vilket innebar att författarna först enskilt läste igenom de åtta utvalda artiklarna 

flertalet gånger, vilka skrivits ut i pappersformat. Genom att läsa artiklarna enskilt ansågs 

risken att påverka varandras tolkning av innehållet minska. Därefter markerades totalt 233 

meningsbärande enheter ut, även detta enskilt för att minska risken att påverka varandras 

tolkning och samtidigt undvika att meningar som svarade på syftet missades. Författarna 

markerade till största del samma meningsbärande enheter, men även olika, vilka diskuterades 

och genom detta tillvägagångssätt ansågs risken att missa relevant data minska. Även dessa 

meningsenheter valdes ut då de bedömdes svara på syftet. En meningsbärande enhet beskrivs 

av Graneheim och Lundman (2004) som ord, meningar eller stycken som innehåller aspekter 

relaterade till varandra genom innehållet. De meningsbärande enheterna som valdes ut var 
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skrivna på engelska och en gemensam översättning gjordes till svenska med hjälp av ett 

svensk/engelskt lexikon. Därefter gick författarna tillsammans återigen igenom alla 

meningsbärande enheter, varav 214 stycken bedömdes användbara där resterande föll bort på 

grund av att de då inte visade sig svara på syftet. Samtliga artiklar och tillhörande 

meningsbärande enheter färgsattes i olika färger innan de skrevs ut på nytt för att lättare skilja 

dem åt. Sedan kondenserades de meningsbärande enheterna vilket enligt Graneheim och 

Lundman (2004) är en process som kortar ner textinnehållet. Därefter bildades koder som 

innebär en form av abstraktion, vilket är en sammanfattning av kondenseringen men där 

kärnan i texten bibehålls (ibid.). Koderna färgsattes, klipptes ut och placerades på ett bord för 

att få en överskådlig blick vid bildande av kategorier och underkategorier. Graneheim och 

Lundman (2004) skriver att kategoriseringen är en kärnfunktion som innebär gruppering av 

kategorier som delar gemensamheter där kategorierna sedan kan delas in i underkategorier. 

Datan som används ska enbart passa i en kategori, inte falla mellan två kategorier och den ska 

svara på syftet, annars måste datan exkluderas (Graneheim & Lundman, 2004). Analysen 

resulterade i tre kategorier och åtta underkategorier som presenteras i tabell 1. Exempel på 

innehållsanalys se bilaga 5. 

Etiskt övervägande 
Det gjordes en kvalitetsbedömning som visade på att alla artiklar innan publikation var etiskt 

granskade och skriftligt godkända av en etisk kommitté. World Medical Association (WMA, 

2013) beskriver att det måste finnas ett etiskt godkännande innan studien påbörjas. Studien 

ska sträva efter personens bästa, att nyttan ska överstiga riskerna med studien samt att målet 

ska vara att generera ny och användbar kunskap. Olsson och Sörensen (2011) beskriver att 

problemområdet och frågeställningarna till forskningen måste vara tydliga och ha en 

motivation för att de ska godkännas enligt de grundläggande etiska principerna. Det vill säga 

att granskning av valt material ska observeras innan användning. Det finns fyra övergripande 

etiska principer som gäller mellan relationer med människor (ibid.). I denna studie var 

personerna och deras berättade upplevelser anonyma vid datainsamlingen och innebar att 

identiteterna inte kunde röjas. Autonomiprincipen innebär enligt Kristensson (2014) att var 

och ens autonomi och integritet ska respekteras och inom forskning betyder det att varje 

person har rätt till självbestämmande vid medverkan i en studie. Informationen som ges 

gällande självbestämmande ska vara tillräcklig och lättförståelig (ibid.). Syftet med studien 

var att lyfta personers upplevelser efter att ha överlevt ett hjärtstopp och på så vis bidra till 

sjuksköterskans ökade kunskap om ämnet. Detta anses kunna vara till gagn både för 
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sjuksköterskan och personen i det framtida omvårdnadsarbetet efter ett hjärtstopp. 

Godhetsprincipen skriver Olsson och Sörensen (2011) syftar till att forskning ska sträva efter 

att förhindra och förebygga skada genom att göra gott, det vill säga sträva efter ny och 

effektiv forskning som är till nytta för ändamålet (ibid.). Studien bygger på en 

litteraturöversikt som innebär en sammanställning av tidigare vetenskaplig forskning och 

litteratur. Resultatet presenteras objektivt och utifrån ett personcentrerat perspektiv. Med 

principen att inte skada menar Olsson och Sörensen (2011) att författaren ska värdera och 

respektera personens integritet så att de inte skadas (ibid.). Studien inkluderade båda könen 

och ingen exkludering gjordes utifrån etnicitet. Författarna tolkade insamlade data utan 

vetskap om vilket kön, etnicitet eller socioekonomisk bakgrund personerna hade. 

Rättviseprincipen innebär enligt Kristensson (2014) att all forskning ska ske rättvist, det vill 

säga att alla personer ska behandlas lika utifrån sina individuella förutsättningar.   

Resultat 
I litteraturstudien framkom 3 kategorier med tillhörande underkategorier som presenteras i 

tabell 1. 

 

Tabell 1. Kategorisering med underkategorier 
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Den förändrade kroppen 
Personerna upplevde hur minnet hade påverkats och detta yttrades i minnesluckor tiden före 

och efter hjärtstoppet. Den fysiska förmågan upplevdes annorlunda där kroppen uppfattades 

annorlunda med nya förutsättningar. Känslan av att vara beroende av andra var vanligt 

förekommande. Upplevelser av att vara en börda för omgivningen kunde resultera i att 

personerna valde att inte prata om sina symtom med familj och vänner i syfte att inte oroa 

dem. Insikten av den förändrade kroppen kunde leda till känslor av skuld, skam och social 

isolering.  

Upplevelser av minnesförlust 

Första tiden efter uppvaknandet präglades av fragmentariska minnen om händelsen som var 

svåra att begripa och innebar förlust av kontroll och upplevd sårbarhet. Det beskrevs som att 

bli utkastad i en värld av förvirring och kaos där känsla av sammanhang saknades och där 

minnena upplevdes tvivelaktiga och- eller opålitliga (Bremer, Dahlberg & Sandman, 2009; 

Ketilsdottir, Albersdottir, Akadottir, Gunnarsdottir & Jonsdottir, 2014). Tiden före och efter 

hjärtstoppet beskrevs som ett dunkelt ljus där de inte mindes vad de sagt (Brännström, 

Niederbach & Rödin, 2018; Forslund, Zingmark, Jansson, Lundblad & Söderberg, 2014). 

Omfattningen av minnesproblem skilde personerna åt där upplevelser av minnesluckor och 

diffusa minnen var vanligt förekommande. Vissa mindes ingenting medan andra mindes delar 

av första tiden efter hjärtstoppet då de fick hjälp med allt (Bremer et al., 2009; Brännström et 

al., 2018; Forslund et al., 2014; Ketilsdottir et al., 2014). 

 

Problem med minnet upplevdes genom svårigheter att läsa och känna igen bekanta personer. 

Det ledde till känslor av irritation och misstro till sig själv, men även skam gentemot 

personerna de nu inte kände igen, vilket resulterade i att de försökte dölja 

minnesproblematiken (Forslund, Jansson, Lundblad & Söderberg, 2017; Ketilsdottir et al., 

2014). Det förelåg också svårigheter i samband med att hänga med i konversationer eftersom 

de upplevde hur de plötsligt kunde glömma vad det pratades om (Forslund et al., 2017).  

 

Personerna upplevde det svårt att få en strukturerad bild av händelsen (Brännström et al., 

2018). Trots att personerna fick händelsen återberättad tog det tid att återfå minnena och det 

förelåg ett minnesgap som inte kunde verbaliseras (Bremer et al., 2009; Brännström et al., 

2018). Minnesproblemen förändrades med tiden där personerna upplevde att ju längre tiden 

gick, desto bättre blev minnet, men inte fullständigt bra. Andra beskrev att hjärtstoppet 
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fortfarande var ett svart hål med total minnesförlust (Forslund et al., 2017; Ketilsdottir et al., 

2014).  

 

“The greatest impact of this (the arrest) was that it destroyed my memory. I thought I had 

everything under control, but in fact nothing registered in my brain, as if it all went by really 

fast” (Ketilsdottir et al., (2014), s. 432). 

Upplevelser av den fysiska förmågan 

Första tiden efter hjärtstoppet präglades av upplevelser och insikt i sin begränsade fysiska 

förmåga och med det en uttalad oro och osäkerhet om av hur mycket de kunde göra. 

Personerna jämförde symtomen med tiden innan hjärtstoppet och insåg att de inte kunde lyfta 

tunga föremål eller träna intensivt och detta upplevdes frustrerande (Bremer et al., 2009; 

Brännström et al., 2018; Forslund et al., 2017; Uren & Galdas, 2015). Även mindre 

ansträngningar upplevdes ansträngande som att ta en dusch, gå till brevlådan eller gå upp och 

ner för en trappa som de tidigare kunnat göra (Brännström et al., 2018; Forslund et al., 2014; 

Ketilsdottir et al., 2014). En trötthet och avsaknad av energi upplevdes vilket de inte kände 

igen från tiden före hjärtstoppet då de nu var tvungna att vila under dagen och det hade de 

aldrig gjort tidigare (Forslund et al., 2014; Uren & Galdas, 2015).  

 

Den fysiska förmågan kunde begränsas på grund av irritation när andra ifrågasatte eller 

berättade vad de kunde eller inte kunde utföra för fysisk aktivitet (Forslund et al., 2017). Den 

fysiska begränsningen upplevdes osäker, skamfull och genererade i en mer försiktig livsstil, 

men det kunde också leda till undvikande av vissa aktiviteter, passivitet och social isolering 

(Bremer et al., 2009; Forslund et al., 2017). Trots kroppsliga förändringar upplevdes en god 

fysisk förmåga när de jämförde sig med andra som drabbats hårdare och de var positiva till 

träning i syfte att återfå styrkan till det normala (Brännström et al., 2018; Forslund et al., 

2017; Uren & Galdas, 2015). 

 

“I don´t have the strenght now either, not a whole day, I have to rest quite a lot. You have to 

try to get back to normal, get the strength to get everyday life to work out first” (Forslund et 

al., 2014, s.467). 
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Att känna sig som en börda 

Personerna kände sig som en belastning eller börda på grund av de fysiska, kognitiva och 

känslomässiga förändringar de upplevde, vilket de upplevde även påverkade familj och 

vänner (Forslund et al., 2017; Lau et al., 2010). Aktiviteter valdes att skjutas upp till följd av 

emotionella förändringar, vilka beskrevs som ilska, att vara nära till gråt och känslor av 

avsaknad energi (Forslund et al., 2017). Skuld och skam upplevdes inför sin omgivning över 

det de utsatt dem för i samband med hjärtstoppet (Forslund et al., 2014). De upplevde även en 

oro över deras förmåga att uppfylla sina roller och ansvar i framtiden. Personerna tänkte på 

sina familjer i första hand och valde att inte prata om sitt mående eller sina symtom i syfte att 

inte oroa familjemedlemmarna (Forslund et al., 2017; Ketilsdottir et al., 2014; Uren & 

Galdas, 2015). På grund av skam över att ha drabbats av synligt fysiska 

funktionsnedsättningar kunde personerna dra sig undan sociala umgängen. Detta väckte 

frågor om livet skulle bli detsamma och en önskan om att kunna göra saker man tidigare gjort 

(Forslund et al., 2017; Forslund et al., 2014). 

 

“I just feel like a burden to my family and it would have been better if I had not survive” 

(Forslund et al., 2017, s.883). 

 

Vikten av stöd och information 
Personerna upplevde behov av information och stöd från vårdpersonal och anhöriga och hade 

en önskan att den varit mer omfattande då de trots den information och det stöd som var 

tillgänglig upplevdes en osäkerhet gällande förmågor att återgå till det vardagliga livet. Det 

upplevdes även viktigt att få händelsen återberättad vilket bidrog till upplevelser av trygghet 

och en känsla av sammanhang.  

Upplevelser av stöd från familj och vänner 

Sociala relationer upplevdes positivt i syfte att bearbeta händelsen och på så vis uppnå 

känslan av att upplevas som en hel människa med identitet och sammanhang (Bremer et al., 

2009). De upplevde sig även beroende av att få hjälp med det organisatoriska kring återbesök 

hos sjukvården (Uren & Galdas, 2015). Detta bidrog till återhämtningen av det fortsatta livet, 

men de uttryckte även en önskan om att vara oberoende och kunna klara sig själva i livet 

(Forslund et al., 2017; Ketilsdottir et al., 2014; Uren & Galdas, 2015). De upplevde hur de 

var beroende av familjemedlemmar som tvingats ta större ansvar för hushållssysslor. Att vara 



 

17 
 

beroende av skjuts så fort personen skulle någonstans upplevdes smärtsamt, deprimerande 

och begränsande (Uren & Galdas, 2015). Personerna och deras anhöriga utförde olika 

aktiviteter tillsammans första tiden efter hjärtstoppet på grund av ångest hos både personerna 

och deras anhöriga (Forslund et al., 2017; Forslund et al., 2014).  

 

“It was considered positive to talk to family and friends about what had happened, and it was 

described as being a way of processing what had happened” (Forslund et al., 2014, s. 467).    

Behovet av stöd och information från vårdpersonal 

Information från vårdpersonal samt andra personer som varit med vid återupplivningen 

upplevde personerna vara i behov av för att skapa en känsla av sammanhang kring händelsen 

De upplevde behov av att få svar på varför de drabbats och vad de i framtiden kunde göra för 

att minska risken att drabbas igen (Bremer et al., 2009; Brännström et al., 2018; Forslund et 

al., 2017; Forslund et al., 2014; Ketilsdottir et al., 2014). Brist på information ledde till 

obesvarade frågor om vem som räddade dem, hur och varför det hände dem där och då, när 

det fanns andra personer som löpte högre risk att drabbas (Bremer et al., 2009; Brännström et 

al., 2018; Forslund et al., 2014; Palacios-Cena, Losa-Iglesias, Salvadores-Fuentes & 

Fernandez-de-las-Penas, 2011) vilket genererade oro, otrygghet, ovisshet, maktlöshet och 

rädsla för ett nytt hjärtstopp och funderingar kring hur de då skulle kunna känna igen 

symtomen. Personerna upplevde ett behov att få höra vad som var normalt och inte för att 

känna sig trygga (Bremer et al., 2009; Forslund et al., 2014; Ketilsdottir et al., 2014).  

 

Genom att pussla ihop händelser som objektiva landmärken, platser och situationer formades 

en förståelse av hjärtstoppet och bidrog till att skapa klarhet och sammanhang i det fortsatta 

livet (Bremer et al., 2009; Forslund et al., 2014). Vid regelbundna undersökningar där 

personerna fick bekräftat att värdena var bra skapade trygghet, men också att ställa frågor och 

få svar om händelsen var viktigt. Vid utebliven eller bristfällig information från vården 

upplevde personerna frustration eftersom de ansåg att de inte kunde fortsätta leva sina liv som 

vanligt igen, vilket resulterade i mer känslor av osäkerhet än nödvändigt. Det kunde även leda 

till obefogad rädsla i samband med smärta vid aktivitet utifrån deras osäkerhet om det var 

hjärtat eller något annat som gjorde ont. När de fick förklarat att smärtan inte kom från hjärtat 

upplevde de en trygghet i att påbörja sitt vanliga liv (Brännström et al., 2018; Forslund et al., 

2017; Kettilsdottir et al., 2014). 
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Stöd och information från vårdpersonal ledde till upplevelser av tillit till den behandling och 

vård som fanns tillgänglig där de kände sig väl omhändertagna då vårdpersonalen uppfyllt 

deras behov och gjort allt som var möjligt för dem (Brännström et al., 2018; Forslund et al., 

2014). Vissa upplevde ett ökat behov av stöd trots omfattande rehabilitering medan vissa 

uttryckte hur besök hos läkaren upplevdes otillfredsställande (Forslund et al., 2017; 

Ketilsdottir et al., 2014). Rehabiliteringsprogram upplevdes positivt och bidrog till 

självförtroendet samt bättre återhämtning (Uren & Galdas, 2015). 

 

“Maybe they are. Maybe [support services] are available but I don´t know about it. Why 

should I be running and looking for them?” (Uren & Galdas, 2014, s. 353).  

Att leva igen 
Osäkerhet om hur framtida livet kunde komma att påverkas upplevdes men de ville trots 

osäkerheten återgå till livet innan hjärtstoppet. Händelsen innebar en rädsla för ett nytt 

hjärtstopp med tankar om döden där de inte längre hade någon livsgaranti. De var tvungna att 

lära sig att ha en annan attityd gentemot döden och finna ett sammanhang för att lära sig leva 

med nya förutsättningar. De bestämde sig för att njuta av tiden som var kvar och de uttryckte 

tacksamhet för att ha överlevt.  

Upplevelser av en inre osäkerhet 

Första tiden efter hjärtstoppet upplevdes som att ha blivit inkastad i en okänd och overklig 

situation där de fick gå igenom varierande emotionella upp- och nedgångar (Brännström et 

al., 2018; Forslund et al., 2017; Lau et al., 2010). Insikten av hur nära döden varit ledde till 

oro och osäkerhet inför hur framtiden skulle påverkas (Bremer et al., 2009). Tankar på det 

framtida livet upplevdes svårförståeligt och kunde leda till existentiella frågor där hotet om 

livet förnekades eller placerades i bakgrunden. Personerna tänkte på händelsen utifrån andra 

förutsättningar, såsom vad som hade hänt om de varit någon annanstans vid tiden för 

hjärtstoppet, om de hade varit ensamma eller om frun inte kommit? Insikten om att de då 

hade dött resulterade i orostankar om släktingar som då skulle lämnats efter (Bremer et al., 

2009; Brännström et al., 2018; Forslund et al., 2014). 

 

Det framtida livet präglades samtidigt av ångest inför sina förmågor då de uppfattades sårbara 

och begränsade där livet plötsligt kunde avbrytas (Bremer et al., 2009; Brännström et al., 

2018). Personerna ville återvända till livet före hjärtstoppet och inte vara begränsade 
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(Forslund et al., 2017). Tankarna kring överlevandet kunde inte ignoreras vilket ständigt 

påminde personerna att det kunde hända igen, var som helst (Palacios-Cena et al., 2011). Det 

upplevdes också att det inte fanns någon garanti för ett liv de ville ha och inte heller för ett 

fortsatt liv (Bremer et al., 2009).  

 

“I have never been that kind of person before, that I have thought about life, so to say. That 

you can disappear all of a sudden, and in no time you aren’t here anymore” (Brännström et 

al., 2018, s. 36). 

Upplevelser av omvärdering och anpassning 

Hjärtstoppet innebar upplevelser av ett förändrat liv grundat på nya förutsättningar (Forslund 

et al., 2017; Ketilsdottir et al., 2014) där nära-döden-upplevelsen hade förändrat dem som 

personer. Det återspeglades i deras upplevelser genom att de blev mer eftertänksamma kring 

meningen med livet och döden och med en vetskap att de varit döda och återvänt till livet 

(Brännström et al., 2018; Forslund et al., 2017; Palacios-Cena et al., 2011) vilket ledde till 

tillämpningar av en annan attityd mot döden, medvetna om att livet plötsligt kan ta slut och 

att de kunde drabbas av ytterligare ett hjärtstopp (Brännström et al., 2018; Palacios-Cena et 

al., 2011). 

 

De funderade på om de skulle levt annorlunda innan hjärtstoppet och stod nu inför en 

vändpunkt i livet (Brännström et al., 2018; Palacios et al., 2011). Hjärtstoppet bidrog till 

positiva förändringar i livet vilket där glädje och en befriande känsla med ökad säkerhet och 

känsla av kontroll följde när insikter byggde på positiva kroppsliga upplevelser och 

livsupplevelser (Bremer et al., 2009; Forslund et al., 2017). Genom omvärderingar och 

prioriteringar gällande kost, träning och noggrann planering ville de minska på stress och 

istället leva ett hälsosammare liv (Bremer et al., 2009; Forslund et al., 2017; Forslund et al., 

2014; Ketilsdottir et al., 2014; Uren & Galdas, 2015). Genom att hålla fast vid viktiga saker 

såsom hem och arbete bidrog det till fokus på framtiden och upplevd ökad återhämtning 

(Bremer et al., 2009; Forslund et al., 2017; Palacios-Cena et al., 2011) men också med 

känslan av att ha kontroll över sin egen återhämtning, vara självständig och oberoende av 

hjälp (Brännström et al., 2018; Forslund et al., 2017; Uren & Galdas, 2015). Genom att få en 

förståelse för händelsen kunde personerna se sådant de tidigare tagit för givet och genom 

rationaliseringar kunde fysiska begränsningar accepteras. Personerna hade blivit tvungna och 

lära känna sig trygga med kroppen och den främsta coping-mekanismen var att blicka framåt 
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och inte tillåtas vara fylld med rädsla och känslan av att vara fånge i sin egen kropp 

(Ketilsdottir et al., 2014; Palacios et al., 2014; Uren & Galdas, 2015). Överlevandet gav insikt 

om att de nu var beroende av säkerhet och tillfredsställelse med sina nya förutsättningar för 

att uppnå mening och sammanhang i framtida livet (Bremer et al., 2009). Livet upplevdes 

långsamt återvända i takt med mildrad trötthet och ångest samtidigt som styrkan återkom och 

när den fysiska förmågan var tillbaka upplevdes livet vara tillbaka (Forslund et al., 2014). 

 

“I cannot change history so I can either moan the fact that it happened to me or I can just get 

on with it” (Uren & Galdas, 2014, s. 355). 

 

Positiva tankar om framtiden dämpade osäkerheten och ledde till att personerna inte upplevde 

oro eller ångest inför döden (Bremer et al., 2009; Forslund et al., 2017; Uren & Galdas, 

2015). Vissa använde sarkasm och humor som skydd mot känslor av sårbarhet, medan andra 

upplevde anpassningen relativt enkel då händelsen kom så plötsligt och inte gav utrymme för 

reflektion. Personerna ville göra sånt som de själva kunde göra för att känna trygghet och 

genom att själva mäta blodtrycket och alltid ha mobiltelefonen med sig dämpades stress, 

ångest och osäkerhet kring deras kroppsliga förmågor. Personerna bestämde sig för att njuta 

av tiden som fanns kvar och planerade en dag i taget med känslan av att det inte fanns något 

som kunde stoppa dem då detta beskrevs som ytterligare en händelse i livet som var tvunget 

att hanteras (Brännström et al., 2018; Palacios-Cena et al., 2014; Uren & Galdas, 2015).  

Upplevelser av tacksamhet 

Personerna uttryckte att de hade haft tur som överlevt och upplevde en stor tacksamhet till 

livet och till de som hjälpt till att återuppliva dem. De upplevde också att människor omkring 

dem var glada att de överlevt. Tacksamhet för en mirakulös och lycklig överlevnad upplevdes 

samtidigt som upptäckten av att det endast är få som överlever hjärtstopp förstods (Bremer et 

al., 2009; Forslund et al., 2014; Ketilsdottir et al., 2014). Personer uttryckte en känsla av att 

ha vunnit på lotteri (Forslund et al., 2017) där personerna upplevde att de nya insikterna 

innebar att de fått en andra chans, glädje och tacksamhet till att fortsätta leva och vissa 

uttryckte att de kände sig pigga och hade mycket energi (Bremer et al., 2009; Forslund et al., 

2014; Lau et al., 2010).  

 

“They saved my life! How about that? They saved my life!... I am so grateful to them” 

(Palacios-Cena et al., 2011, s. 152). 
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Diskussion 
Ett examensarbete knyts samman genom en diskussion där författarna visar sin förmåga att 

kritiskt reflektera och förhålla sig till det de själva producerat. Det innebär också att 

författarna distanserar sig och värderar insamlade data (Friberg, 2017), vilket gjordes i två 

delar; metod- och resultatdiskussion. 

Metoddiskussion 

Design 
Studien syftade till att beskriva personers upplevelser av att överleva ett plötsligt hjärtstopp. 

En systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats valdes då Friberg (2017) anser att det 

kan vara en lämplig metod för att få en generell översikt över personers upplevelser. Studien 

hade kunnat göras som en empirisk studie med intervjuer av personer som överlevt 

hjärtstopp, vilket Kristensson (2014) menar hade kunnat resultera i ett större djup kring 

personers upplevelser. Men det kan anses för omfattande för en studie på denna nivå då 

intervjustudier innefattar många olika steg och för att det kräver mycket tid för att generera 

ett så bra resultat som möjligt (Danielsson, 2017). 

Urval 
Urvalet baserades på kvalitativa artiklar och ansågs vara en styrka för att svara på syftet 

eftersom kvalitativ forskning innebär att ett visst fenomen undersöks utifrån personens egna 

uppfattningar och upplevelser (Kristensson, 2014).  

 

Ingen begränsning valdes utifrån kön eller geografiskt ursprung då det ansågs öka 

möjligheterna till att få upplevelser beskrivna utifrån olika erfarenheter vilket kan leda till en 

större variation (Höglund-Nielsen & Granskär, 2017). Det gjordes ingen begränsning utifrån 

årtal för artikelpublicering vilket kan anses vara en svaghet då Östlundh (2017) menar att 

forskning ses som en färskvara och äldre material kan då vara irrelevant. Sökningarna 

resulterade dock i artiklar från 2009–2018 så resultatet anses inte ha påverkats av detta. 

Datainsamling 
Artiklarna söktes strategiskt fram via databaserna PubMed och Cinahl vilket sågs som en 

styrka då dessa ansågs relevanta till forskning inom medicinsk vetenskap och vårdvetenskap 
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(Kristensson, 2014). Författarna hade dock kunnat använda fler databaser, till exempel psych-

INFO som innehåller psykologi- och beteendevetenskap (Kristensson, 2014), för att bredda 

sökningen och generera mer data. Detta var dock inte nödvändigt för att mängden data som 

söktes fram genererade i ett varierat och brett material.  

 

Vid artikelsökningen användes utvalda ämnesord, fritextsökningar samt booleska operatorer 

för att få en specificerad samt ökad sensitivitet på sökningen. Detta medförde dock en risk att 

antalet irrelevanta artiklar ökar (Kristensson, 2014). Genom fritextsökning minskas risken att 

gå miste om den senaste forskningen då databaserna kan dröja innan artiklarna indexeras så 

de kan sökas fram via ämnesord. Detta ses som en styrka genom att aktuell forskning 

inkluderats. Vid artikelsökningen upptäcktes det att det fanns lite kvalitativ forskning som 

svarade på syftet och det genererade i få artiklar vilket kan ses som en svaghet (Höglund-

Nielsen & Granskär, 2017) eftersom det kan resultera i ett mindre antal meningsenheter och 

mindre resultat. Artiklarna som återfanns bidrog dock till ett brett, innehållsrikt och varierat 

innehåll. Dubbletter återfanns vid artikelsökningen, vilket anses styrka en god sökstrategi. 

Dessutom återfanns artiklarna i varandras referenslistor vilket kan anses vara en styrka därför 

att det då också innebär en god sökstrategi. 

 

Det är första gången författarna skriver ett examensarbete vilket kan ses som en svaghet då 

erfarenhet av datainsamling på den här nivån saknas och det skulle kunna medföra att 

relevant data missats. Författarna har tagit hjälp av bibliotekarien för att få fram så bra 

sökstrategier som möjligt vilket anses vara en styrka.   

Kvalitetsgranskning  
Författarna har triangulerat i kvalitetsgranskningen genom att kvalitetsgranska de åtta 

artiklarna enskilt och sedan granskat dem tillsammans vilket Kristensson (2014) lyfter fram 

som en styrka. En svaghet med detta kan ha varit att författarna granskade en artikel olika 

men efter diskussion blev resultatet av granskningen likvärdig. Sju av artiklarna ansågs ha 

hög kvalitet. En ansågs vara medel då författarna inte uppfattade ett tydligt beskrivet syfte 

eller analysförfarande. Resultatet i artikeln var inte redovisat i förhållande till en teoretisk 

referensram och författarna var osäkra kring dess analysmättnad, men resultatet ansågs 

användbart på grund av att det var logiskt, klart och tydligt och där datamättnad ansågs vara 

uppnådd. En annan svaghet var att det var första gången författarna granskade artiklar och 
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därmed anses ha bristande kunskaper gällande forskningsmetoden, vilket Mårtensson och 

Fridlund (2017) menar kan leda till att forskningsarbetet håller otillräcklig kvalitet.  

Dataanalys 
Författarna triangulerade materialet genom att enskilt analysera artiklarna för att sedan 

tillsammans analysera materialet. Triangulering menar Kristensson (2014) kunna bidra till 

ökad tillförlitlighet och styrka i en studie. Detta är första gången som författarna gör en 

dataanalys, vilket i sig kan ses som en svaghet då det vetenskapliga språket kan vara 

svårtolkat samt att erfarenhet kring uppsatsskrivning på denna nivå saknas. Artiklarna är 

skrivna på engelska och kan därför ha medfört en risk att översättning och tolkning av data 

kan vara bristfällig, men å andra sidan har författarna arbetat textnära och använt engelsk-

svenskt lexikon i syfte att minimera risken för feltolkning vilket anses vara en styrka. 

 

Överförbarheten diskuterades vilket Olsson och Sörensen (2011) menar ska göras inom 

kvalitativ forskning. De åtta artiklar som valdes ut hade geografiskt ursprung från Sverige, 

Island, USA, Spanien och England, vilket å ena sidan kan ge en stark överförbarhet till 

västvärlden, men å andra sidan en låg överförbarhet till resten av världen. En förklaring kan 

vara att det i västvärlden föreligger en högre tillgänglighet till vård och 

behandlingsmöjligheter vid hjärt- och kärlsjukdomar jämfört med till exempel mellanöstern 

och Afrika där tillgänglighet och utveckling inom hälso- och sjukvård är eftersatt (Barber et 

al., 2015). I artiklarna fanns rikligt med material och detta resulterade i ett stort antal 

meningsenheter vilket skapade en rik variation. Vid analysen framkom även att majoriteten 

personer i studierna var män. En förklaring till detta kan vara att nära dubbelt så många män 

jämfört med kvinnor drabbas av plötsligt hjärtstopp. Kvinnor drabbas i regel i högre åldrar 

där prognosen för överlevnad är sämre (Herlitz, 2017). I de artiklar författarna granskade är 

majoriteten av de intervjuade av manligt kön. Hade studierna innefattat fler kvinnor så kanske 

resultatet fallit ut annorlunda. I en av artiklarna var det män och deras anhöriga som 

studerades där endast männens upplevelser togs med i resultatet. Det förelåg inga oklarheter 

kring att åtskilja männens och anhörigas upplevelser. 

 

Författarna har yrkeslivserfarenhet av omvårdnadsåtgärder i samband med hjärtstopp. Detta 

anses bidra till en ökad trovärdighet och ökad styrka till denna studie. Däremot är 

erfarenheter och kunskap tiden efter hjärtstoppet begränsad av båda författarna. Att göra en 

tolkningsfri beskrivning menar Kristensson (2014) är omöjligt då forskarens förförståelse och 
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tolkning alltid är närvarande. Författarnas förförståelse kan därför anses vara en svaghet då 

det kan leda till att resultatet speglar redan förutbestämda föreställningar kring personers 

upplevelser. Författarna diskuterade sin förförståelse för att hålla sig så neutrala i tolkningen 

som möjligt. Förförståelse är författarens föreställning eller erfarenhet inom det område som 

ska undersökas och kan anses som en styrka och öka trovärdigheten i en studie (Olsson & 

Sörensen, 2011). 

Resultatdiskussion 

Personerna upplevde minnesproblematik, fysiska förändringar och upplevelse av att känna 

sig som en börda och hur detta tog sig uttryck varierade. Minnesproblematiken handlade 

främst om minnesförlusten första tiden efter uppvaknandet, där personerna beskrev hur de 

upplevde att de kastades in i en overklig situation där det var svårt att få en strukturerad bild 

av händelsen. Detta överensstämmer med Moulaert et al. (2017) och Haydon et al. (2017b) 

som belyser att kognitiva problem är vanligt förekommande komplikationer första tiden hos 

personer som överlevt ett hjärtstopp. I linje med det visar Israelsson et al. (2017) att upp till 

50% av personerna som överlevt ett hjärtstopp har minnesproblem den första tiden efter 

hjärtstoppet. Resultatet visar hur personerna första tiden efter uppvaknandet på sjukhus 

upplevde det som att kastas ut i en värld full av osäkerhet med känslor av att inte vara i ett 

sammanhang. De förstod inte vad som hänt och hade svårt att begripa situationen, vilket 

Antonovsky (2005) anser är ett hot mot KASAM. Antonovsky (2005) beskriver att 

livshotande situationer kan innebära en förlust av sammanhang som leder till att personen 

försöker ge den en mening och förklaring genom tidigare och nuvarande sammanhang. 

Sjuksköterskan bör ha som utgångspunkt att hjälpa personen och uppleva KASAM. Detta kan 

han/hon göra genom att fokusera på personens friskfaktorer och främja deras hälsa och 

förmåga (Antonovsky, 2005).  

 

Resultatet visade på att den fysiska förändringen som upplevdes osäker tiden efter 

hjärtstoppet kunde leda till att personerna undvek vissa fysiska aktiviteter och till passivitet. 

Personerna upplevde trötthet och känslor av att inte orka lika mycket som tidigare vilket 

ledde till en osäkerhet om sin fysiska förmåga. Detta styrks av Dougherty et al. (2016) som 

visar på hur kroppsliga försvagningar hos personer som överlevt hjärtstopp är en vanligt 

förekommande begränsning som kan komma att påverka personerna. Det skulle kunna 

förklaras med den bristfälliga informationen från vårdpersonalen som personerna uttryckte. 
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Detta angående deras fysiska kapacitet och hur mycket de kunde anstränga kroppen. Genom 

implementering av nationella riktlinjer kring eftervården anses personernas osäkerhet kunna 

förebyggas. Att vara fysiskt aktiv utifrån sitt medicinska tillstånd efter ett hjärtstopp har visat 

sig bidra till ett stärkt välbefinnande (Forslund, Lundblad, Jansson, Zingmark & Söderberg, 

2013) men detta kan därför bli en paradox när personen är omedveten om sina förmågor.  

 

Framträdande i resultatet var att personer som överlevt hjärtstopp upplevde ett behov av stöd 

från både vårdpersonal och anhöriga för att känna sig trygga i rehabiliteringsfasen, vilket 

överensstämmer med Forslund et al. (2013) som belyser vikten av stöd från familj och vänner 

som en källa till lycka och styrka. Däremot belyser Schaufel, Nordrehaug och Malterud 

(2011) hur relationen till anhöriga kan komma att påverkas negativt vid livshotande 

situationer. Detta på grund av att anhöriga kan uppleva situationen så pass hotande att de inte 

vill prata om den. Detta kan leda till att anhöriga undviker att möta personens upplevelser 

varpå personen inte får det stöd från familjemedlemmar han/hon önskat. Detta fenomen sågs 

inte bara hos hjärtsjuka personer utan även hos personer med terminal cancer. Men när 

personerna kunde använda sina anhöriga som en copingresurs bidrog det till återhämtning 

och trygghet (ibid.). Personerna upplevde att de ville få händelsen återberättad i de avseenden 

det förelåg diffusa minnen kring och då kan sjuksköterskan förhålla sig till den teoretiska 

referensramen KASAM genom att fylla i personens minnesluckor och på så vis eventuellt 

bidra till att personen upplever en begriplighet om situationen så att den kan hanteras i ett 

förståeligt och meningsfullt sammanhang, vilket Antonovsky (2005) anger är en förutsättning 

för KASAM. Personerna upplevde också en oro, frustration och osäkerhet när de upplevde att 

vårdpersonal inte informerade tillräckligt om händelserna kring hjärtstoppet. Vissa uttryckte 

en önskan om en bättre uppföljning vilket kan vara en överrensstämmelse med Israelsson et 

al. (2017) som visar att knappt hälften av sjukhusen i Sverige har lokala riktlinjer för hur 

omvårdnaden ska utformas och där 39% av dessa sjukhus rapporterade att dessa inte alltid 

tillämpas.  

 

Personerna upplevde hur hjärtstoppet blev en livsförändrande händelse med nya 

förutsättningar. De blev mer eftertänksamma om det framtida livet och gjorde 

omprioriteringar och anpassningar i vardagen. Dessa kunde vara att tänka på en mer hälsosam 

kost, börja träna i syfte att hålla sig frisk och endast göra aktiviteter som de tyckte om att 

göra. Familjen prioriterades i större utsträckning genom att personerna jobbade mindre och 

fokuserade på ett mer stillsamt liv. Personerna uttryckte ett behov av att hålla fast vid viktiga 
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saker i livet såsom familj och arbete, vilket överensstämmer med Schaufel et al. (2011) som 

belyser hur dessa resurser kan tillämpas inom coping när en person drabbats av existentiella 

utmaningar. Detta präglades delvis av en oro över att drabbas av ytterligare ett hjärtstopp 

samt att personerna efter hjärtstoppet såg sig själva sårbara där de inte längre tog varken livet 

eller hälsan för givet. Detta resultat återspeglar även Forslund et al. (2013) som beskriver hur 

personer efter att ha överlevt ett hjärtstopp omprioriterade sin vardag där de endast gjorde 

saker de tyckte om. Detta efter de insett att hälsan inte kan tas för givet och att livet snabbt 

kan förändras (ibid.). 

 

Personerna hade en positiv inställning till framtiden, vilket överensstämmer med Kamphius et 

al. (2004) som lyfter fram personernas upplevelser av en positiv inställning första året efter 

att ha överlevt ett hjärtstopp. Personerna upplevde sig förbättrade, mer säkra, hade mer tro på 

sig själva samt kände sig gladare. Detta anses kunna ifrågasättas då tidigare forskning om 

hälsostatus och psykologiska begränsningar efter hjärtstopp över en längre tid är begränsad 

(Alexander, Lafleche, Schnyer, Lim & Verfaellie, 2011) och genom Israelsson et al. (2017) 

som påvisar skillnader i ångest och depression mellan kvinnor och män som drabbats av och 

överlevt hjärtstopp, där kvinnor i större utsträckning uppskattade sin ångest och depression 

som högre. Att tidigare studier överrepresenteras av män, kan enligt Herlitz (2017) förklaras 

av att fler män än kvinnor drabbas av hjärtstopp.  

 

Kunskapsläget är eftersatt gällande hur eftervården ska utformas hos personer som överlevt 

hjärtstopp (Andersson et al., 2011) vilket visar på att sjuksköterskan bör införskaffa kunskap 

om personers upplevelser och redan på sjukhuset informera om eventuella framtida 

förändringar/begränsningar. Schaufel et al. (2011) styrker detta med hur personer kan bli 

hjälpta med att uppnå en känsla av sammanhang om sjuksköterskan tillämpar ett 

professionellt förhållningssätt genom kunskap om omvårdnaden. Hoppet kunde förbättra 

hanteringen och minska existentiellt lidande när patienterna konfronterades med dödlighet 

och andra existentiella utmaningar (ibid.). Genom sitt professionella förhållningssätt med 

utgångspunkt från Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) där det beskrivs att 

sjuksköterskan är skyldig att erbjuda en god och likvärdig vård till varje person med hänsyn 

till personens integritet och värdighet samt att sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa, 

bidrar sjuksköterskan till att personen kan uppnå en ökad begriplighet, meningsfullhet och 

hanterbarhet, vilket Antonovsky (2005) belyser är centrala aspekter för att uppnå KASAM. 
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Sjuksköterskan bör arbeta utifrån Antonovskys KASAM-teori, vilket även Svensk 

sjuksköterskeförening (2016) anser vara lämpligt. 

Slutsats 
Resultatet visade på att personerna upplevde varierande minnesproblem och fysiska 

förändringar samt att omvårdnaden i eftervården är begränsad. Studien anses kunna bidra till 

sjuksköterskans ökade förståelse för personers upplevelser av att ha drabbats av ett hjärtstopp 

och i kombination med kunskap och utgångspunkt från den teoretiska referensramen 

KASAM kan det bidra till en bättre omvårdnad och resultera i en minskad framtida osäkerhet 

hos personer som överlevt hjärtstopp.  

 

Vid arbetet med denna litteraturstudie framkom mestadels kvantitativ forskning och 

begränsad kvalitativ forskning samt att majoriteten av forskningen innefattade män. Förslag 

på vidare forskning bör utifrån detta riktas mot mer kvalitativ forskning för att få en djupare 

förståelse då följderna efter att hjärtstopp kan vara omfattande. Även vidare forskning som 

innefattar kvinnor skulle kunna göras i detta område för att på så sätt kunna erbjuda en så god 

och personcentrerad vård som möjligt. 

Självständighet  
Samarbetet mellan Olof och Sofie har fungerat mycket bra. Inledningen skrevs tillsammans 

medan bakgrunden delades upp. Olof hade huvudansvaret för styckena vad orsakar 

hjärtstopp, den akuta fasen, och KASAM medan Sofie hade huvudansvaret för styckena 

fortsatt vård på sjukhuset, uppföljning, upplevelser och sjuksköterskans roll. Hela 

bakgrunden diskuterades sedan och kompletterades av varandra. Metoddelen, resultatet och 

diskussionen skrevs tillsammans och både Olof och Sofie har bidragit aktivt till sökning av 

all litteratur inklusive datainsamlingen. Analysarbetet i form av kvalitetsgranskning, ta ut 

meningsenheter och översättning gjordes först enskilt för att sedan diskuteras och 

sammanställas. Kondenseringen och kategoriseringen av meningsenheterna gjordes 

tillsammans. Bilagor och tabeller gjordes också gemensamt.  
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Bilaga 1 Databassökningar  
Sökningar i Cinahl 

Sökordskombinationer Sökdatum  Antal träffar Lästa abstrakt Lästa fulltext- 
artiklar 

Antal valda 
artiklar 

#1 [Heart arrest] 2018-02-21 11,346    

#2 ”Cardiac arrest” 2018-02-21 10,533    

#3 [Sudden cardiac death] 2018-02-21 6,954    

#4 ”Experience” 2018-02-21 251,750    

#5 ”Experiences” 2018-02-21 251,750    

#6 ”Surviv*” 2018-02-21 179,218    

#7: #1 OR #2 OR #3 2018-02-21 17,996    

#8: #4 OR #5 2018-02-21 251,750    

#9: #7 AND #8 AND #6 2018-02-21 284    

#9 filter: Peer reviewed, 
research article, english 

2018-02-21 156 50 7 7 

 

( ) = dubblett 

*= trunkering 

[ ] = ämnesord  

“ “ = fritextsökning 
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Bilaga 2 Databassökningar 
Sökningar i PubMed 

Sökordskombinationer Sökdatum  Antal träffar Lästa abstrakt Lästa fulltext- 
artiklar 

Antal valda 
artiklar 

#1 [Heart arrest]  2018-04-03 42,146    

#2 ”Cardiac arrest” 2018-04-03 66,648    

#3 ”Sudden cardiac death” 2018-04-03 30,329    

#4 ”Experience” 2018-04-03 568,507    

#5 ”Experiences” 2018-04-03 164,898    

#6 ”Survive” 2018-04-03 46,659    

#7 ”Survivors” 2018-04-03 83,145    

#8: #1 OR #2 OR #3 2018-04-03 81,439    

#9: #4 OR #5 2018-04-03 695,989    

#10: #6 OR #7 2018-04-03 127,950    

#11: #8 AND #9 AND 
#10 

2018-04-03 371    

#11 filters: Journal article, 
english, adult 19+ years 

2018-04-03 196 97 5 5 (4) 

 

( ) = Dubbletter  

*= trunkering 

[ ] = ämnesord 

“ “ = fritextsökning 
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Bilaga 3 Granskningsprotokoll 
Mall för kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod 
Följande mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ metod är utarbetad av Institutionen för hälsa vid 
Blekinge Tekniska Högskola, med utgångspunkt från mall presenterad i Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. 
(2011). Evidensbaserad omvårdnad. En bro mellan forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.  
Artikelns författare/titel ……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Tidskriftens bedömningssystem Peer review 
Double blinded    Singel blinded             Ej angivet 

Finns det ett tydligt syfte?  Ja  Nej  Framkom ej  
Karaktäristika för 
informant 
 

Ålder …………………………………………….. 
Antal …………………………………………….. 

Man/kvinna ……………………………………… 

Är kontexten presenterad?  Ja  Nej  Vet ej 
Finns etiskt resonemang?  Ja  Nej  Vet ej 
Urval  
- Relevant?  Ja  Nej  Vet ej  
- Strategiskt? (om tillämpligt) Ja  Nej  Vet ej 
Metod för    
- urvalsförfarande tydligt 
beskriven? 

Ja  Nej  Vet ej  

-datainsamling tydligt 
beskriven?  

Ja  Nej  Vet ej  

- analys tydligt beskriven?  Ja  Nej  Vet ej  
Giltighet  
- Är resultatet logiskt och 
begripligt?  

Ja  Nej  Vet ej  

- Råder datamättnad? (om 
tillämpligt) 

Ja  Nej  Vet ej 

- Råder analysmättnad?  Ja  Nej  Vet ej  
Kommunicerbarhet  
-Redovisas resultatet klart 
och tydligt?  

Ja  Nej  Vet ej  

-Redovisas resultatet i 
förhållande till en teoretisk 
referensram?  

Ja  Nej  Vet ej  

-Genereras teori?  Ja  Nej  Vet ej  
 
Kvalitetsberäkning 
Varje ja ger ett (1) poäng, varje nej eller vet ej ger noll (0). Totalsumman räknas i procent. 
Granskningspoäng; grad I hög (80-100%); grad II medel (70-79%); grad III låg (60-69%) 
Totalpoäng:…………………. 
 
Sammanfattande bedömning av kvalitet 
Hög                                        Medel                    Låg 
 
Kommentar till bedömning 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 



 

37 
 

Bilaga 4 Artikelöversikt  
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
 

Bremer, A., Dahlberg, K., & 

Sandman, L. / 2009 / Sverige 

 

 

To survive out-of-hospital 

cardiac arrest: A search 

for meaning and 

coherence 

 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

intervjustudie med 

öppna frågor  

 

Nio personer totalt 

Åtta män och en kvinna 

44-70 år  

  

 

Hög 

 

Brännström, M., Niederbach, C., & 

Rödin, A-C. / 2018 / Sverige 

 

 

Experiences of surviving 

a cardiac arrest after 

therapeutic hypothermia 

treatment. An interview 

study 

 

Kvalitativ deskriptiv 

intervjustudie med 

öppna frågor 

 

Sju personer totalt 

Sex män och en kvinna 

29-79 

 

Hög 

 

Forslund, A-S., Jansson, J-H., 

Lundblad, D., & Söderberg, S. / 

2017 / Sverige 

 

 

A second chance at life: 

people’s lived 

experiences of surviving 

out-of-hospital cardiac 

arrest 

 

Kvalitativ 

longitudinell 

fenomenologisk 

intervjustudie med 

öppna frågor  

 

 

11 personer totalt 

Nio män och två kvinnor 

49-73 år 

 

Hög 
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Forslund, A-S., Zingmark, K., 

Hansson J-H., & Söderberg, S. / 

2014 / Sverige 

 

 

Meanings of people’s 

lived experiences of 

surviving an out-of-

hospital cardiac arrest, 1 

month after the event 

 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

intervjustudie med 

öppna frågor  

 

 

11 personer totalt 

Nio män och två kvinnor 

25-74 

 

Hög 

 

Ketilsdottir, A., Albertsdottir, H-

R., Akadottir, S-H., Gunnarsdottir, 

T-J., & Jonsdottir, H. / 2014 / 

Island 

  

 

The experience of sudden 

cardiac arrest: Becoming 

reawakened to life  

 

Kvalitativ  

fenomenologisk 

intervjustudie med 

semi-strukturerade 

frågor  

 

Sju personer totalt 

Sju män 

50-54 år 

 

Hög 

 

Lau, B., Kirkpatrick, N., Merchant, 

R-M., Perman, S-M., Abella, B-S., 

Gaieska, D-F., Becker, L-B, 

Chiames, C., & Reitsma, A-M. / 

2010 / Usa 

 

 

Experiences of sudden 

cardiac arrest survivors 

regarding prognostication 

and advance care 

planning 

 

Kvalitativ 

intervjustudie via 

telefon med semi-

strukturerade frågor  

 

Sju personer totalt 

Sju män 

30-79 

 

Medel 
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Palacios-Cena, D., Losa-Inglesias, 

M-E., Salvadores-Fuentes, P., & 

Fernández-de-las-Penas, C. / 2011 / 

Spanien 

 

 

Sudden cardiac arrest: the 

perspectives of Spanish 

survivors 

 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

intervjustudie med 

ostrukturerade frågor  

 

Nio personer totalt 

Fem män och fyra kvinnor  

24-53 år  

 

Hög 

 

Uren, A., & Galdas, P. / 2014 / 

Storbritannien 

 

The experiences of male 

sudden cardiac arrest 

survivors and their 

partners: a gender 

analysis  

 

 

Kvalitativ 

intervjustudie med 

semi-strukturerade 

frågor  

 

Sju överlevande män och sex 

kvinnliga partners 

29-81 år  

 

Hög 
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Bilaga 5 Exempel på innehållsanalys 
Engelska (eng.) Svenska (sv.) Kondensering Kod Underkategori Kategori 
They also testified to 
a haziness of recall in 
relation to the time 
prior to the event, the 
hospital stay and the 
first days after 
discharge 
 

De upplevde också 
en suddig tid i 
förhållande till tiden 
före händelsen, på 
sjukhuset och de 
första dagarna efter 
utskrivning 

Upplevelse av suddig 
tid i samband med 
tiden för hjärtstoppet 

Suddig tid i samband 
med hjärtstoppet 

Betydelsen av 
minnesförlusten 

 

Many of the 
participants described 
that they needed to 
exercise to get in 
shape again, both at 
hospital and home 
 

Många av deltagarna 
förklarade hur de var 
tvungna att träna för 
att komma i form 
igen, både på 
sjukhuset och hemma 

Många var tvungna 
att träna för att 
komma i form, både 
på sjukhus och 
hemma 

Träna för att komma i 
form 

Betydelsen av den 
fysiska förmågan 

 
 

Den förändrade 
kroppen 

Some also expressed 
feelings of burdening 
their families or that 
their families would 
have been better off 
if they had died  
 

Vissa uttryckte också 
känslor av att vara en 
börda för deras familj 
eller att deras familj 
hade haft det bättre 
om de hade dött 

Känslan av att vara 
en börda för familjen 
och att de hade haft 
det bättre om de inte 
överlevt 

Känslan av att vara 
en börda 

Upplevelse av att 
vara en börda 
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It was considered 
positive to talk to 
family and friends 
about what had 
happened, and it was 
described as being a 
way of processing 
what had happened  
 

Det ansågs positivt 
att prata med familj 
och vänner om vad 
som hade hänt, och 
det beskrevs som ett 
sätt att behandla det 
som hände 
 

Positivt att prata med 
familj och vänner som 
ett sätt att behandla 
händelsen 

Positivt att prata med 
familj och vänner 

Stöd från familj och 
vänner 

 

The participants said 
that they wanted to 
know why they had 
suffered and wanted 
to know what they 
should do to avoid 
further illness and to 
stay healthy  
 

Deltagarna sa att de 
ville veta varför de 
hade drabbats och 
ville veta vad de 
kunde göra för att 
undvika ytterligare 
sjukdomar och hålla 
sig friska 
 

Ville veta varför de 
drabbats och vad de 
kunde göra för att 
undvika ytterligare 
sjukdom och hålla sig 
friska 

Ville veta varför de 
drabbats för att 
undvika ytterligare 
sjukdom 

Stöd och information 
från vårdpersonal 

 
Behov av stöd och 

information 

I have never been 
that kind of person 
before, that I have 
thought about life, so 
to say. That you can 
disappear all of a 
sudden, and in no 
time you aren’t here 
anymore 
 

Jag har aldrig varit 
den typen av 
människa förut, att 
jag har tänkt på livet, 
så att säga. Att man 
kan försvinna helt 
plötsligt, och på 
nolltid är man inte 
här längre 

Jag har aldrig tänkt på 
det förut, att helt 
plötsligt kan du 
försvinna, och på 
nolltid är man inte här 
längre 

Man kan försvinna 
på nolltid 

Betydelsen av inre 
osäkerhet  

 
 

Att leva igen 

 
  



 

42 
 

I cannot change 
history so I can either 
moan the fact that it 
happened to me or I 
can just get on with it 

Jag kan inte ändra det 
förflutna så jag kan 
antingen gnälla att 
det hände mig eller 
kan jag bara gå 
vidare 

Kan inte ändra det 
förflutna, jag kan 
antingen gnälla eller 
gå vidare 

Kan inte ändra det 
förflutna 

Betydelsen av 
omvärdering och 
anpassning 

 
 
 
 
 

Att leva igen 
They saved my life! 
How about that? 
They saved my 
life!...I am so grateful 
to them  
 

De räddade mitt liv! 
Hur låter det? De 
räddade mitt liv! Jag 
är så tacksam till dem 
 

De räddade mitt liv! 
Jag är så tacksam 

Tacksamhet för 
överlevnad 

Betydelsen av 
tacksamhet 

 

 

 

 


