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Abstract 
 
 
Background: Every year, 8-10 000 people dies of cardiac arrest and two out of three dies 
outside of hospital.  Moore patients can be saved today thanks to better treatment methods and 
the fact that many people have knowledge and education in cardio pressure rescue (CPR) and 
resuscitation. Much research is done on numbers of survival and treatment of cardiac arrest 
patients, less research is available about the quality of life for these patients, after cardiac 
arrest.  
 
Aim: The aim was to describe adult patients quality of life after cardiac arrest and 
resuscitation with CPR. 
 
Method: A literature overview based on eight scientific articles and one master thesis. 
 
Results: The result is presented in three categories, physical, psychological and social quality 
of life. Sleeping disorders, fatigue and low energy level affected the physical quality of life in 
a negative way. The psychological quality of life was often impaired the first time after the 
cardiac arrest, to be improved over time. Number of patients described a will to change their 
life, to put priorities straight and live for the moment. The social quality of life was affected 
by several factors such as social isolation, work disability and impaired social network. 
Several patients had to move to sheltered accommodation and many more patients was 
relaying on others to manage their activity of daily living (ADL). Other patients described no 
change regarding their social quality of life. 
 
Conclusion: The results showed that very few people survived a cardiac arrest, but once 
survival was achieved, a fairly good quality of life could be expected. Several of the studies 
also showed that patients can have a good quality of life despite physical, psychological and 
social dysfunction. 
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Inledning 
 
Varje år drabbas cirka 50 000 personer av hjärtinfarkt i Sverige. Av dessa avlider 8-10 000 i 
vad som kallas plötslig hjärtdöd, hjärtstopp. De flesta, två tredjedelar, avlider utanför sjukhus. 
Allt fler kan dock räddas, tack vare massiv utbildning i hjärt-lungräddning (HLR) och allt mer 
avancerad och mobil teknisk utrustning. Det är fyra faktorer som är avgörande för om ett 
hjärtstopp kan hävas och utgången blir lyckosam. Dessa fyra faktorer innebär att slå larm 
direkt, omedelbar och korrekt utförd HLR, kort tid till första defibrillering samt tillgång till 
avancerad HLR-behandling (Stiell, Nichol, Wells, De Maio, Nesbitt, Blackburn & Spaite, 
2003; Bunch, Hammill & White, 2005). Överlevnaden i hjärtstopp är låg. Ofta anges siffror 
på två till tjugo procent i studier, beroende på var hjärtstoppet sker, på eller utanför sjukhus, 
samt ovanstående fyra faktorer. Vården av patienter som drabbats av hjärtstopp förbättras hela 
tiden, inte minst den vård som sker utanför sjukhus, alltså prehospital vård. Det finns många 
behandlingsmetoder för att kroppen skall återfå maximal funktion efter ett hjärtstopp, till 
exempel hypotermibehandling, intravenös trombolys eller direkt invasiv trombolys med stent, 
så kallad perkutan coronarintervention (PCI) (Persson & Stagmo, 2008). Men vad händer med 
en persons fysiska, psykiska och emotionella förmågor efter ett hjärtstopp? Hur blir livet och 
livskvaliteten? 
 
 
Bakgrund 
 
Behandling av hjärtstopp med defibrillering gjordes första gången på 50-talet i USA. I mitten 
av 70-talet startades den prehospitala vården av hjärtstopp i Sverige och sedan dess har minst 
två miljoner svenskar genomgått HLR utbildning. Främst är det frivilligorganisationer som 
under flera decennier haft HLR utbildning, till exempel Röda Korset och 
Sjöräddningssällskapet. Sedan drygt 20 år är det även etablerat med HLR utbildning för 
majoriteten av all sjukvårdspersonal (Herlitz, 2007a). Varje år dör ca 10 000 personer av 
plötslig hjärtdöd i Sverige. Cirka 30 %, av dessa dödsfall har sin etiologi i ett kammarflimmer 
(Herlitz 2007a; Hjärt-lungfonden, 2006). Största antalet hjärtstopp, 60 %, sker i hemmet och 
en tredjedel av dessa sker obevittnat, vilket kraftigt påverkar överlevnaden negativt. Andelen 
patienter som överlever ett hjärtstopp varierar kraftigt. Endast två till femton procent lever en 
månad efter hjärtstopp. Den tekniska utvecklingen har gjort att allt mer avancerad vård kan tas 
ut till patienterna och därmed korta tiden till initierad behandling. Det finns numera både hel- 
och halvautomatiska defibrillatorer. De senaste åren har helautomatiska defibrillatorer 
placerats ut på platser där många människor vistas till exempel flygplatser och köpcentrum. 
Tidig defibrillering är den enskilt viktigaste faktorn för ökad överlevnad (Herlitz, 2007a; 
Bunch, et al., 2005). För att underlätta hjärtkomprimering under transport har man i 
ambulanser börjat använda mekanisk hjärtkompressions apparatur, typ LUCAS, vilket ger 
jämn och kontinuerlig kompression av thorax. EKG kopplas på patienten av 
ambulanspersonal på plats och sedan skickas EKG kurvan till närmaste sjukhus vilket gör att 
hjärtrytm och EKG avvikelser snabbt kan analyseras och adekvat behandling kan ges antingen 
via prehospital trombolys eller akut PCI (Persson & Stagmo, 2008). 
 
 
Hjärtstopp 
 
Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och 30 % av alla dödsfall beror på detta. 
Hjärtinfarkt innebär att ett eller flera av kranskärlen ockluderar vilket leder till syrebrist i 
hjärtmuskeln. Pumpförmågan försämras och detta kan leda till hjärtstopp. Hjärtat förser alla 
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organ och vävnader med syre och redan vid fyra till sex minuters hjärtstopp får hjärnan 
irreversibla hjärnskador (Persson & Stagmo, 2008). Hjärtstopp är lika med 
cirkulationsstillestånd och beror oftast på att hjärtats elektroniska retledningssystem är satt ur 
spel vilket ger arytmier. Ventrikeltakykardi (VT) är en kammarutlöst arytmi med frekvens 
>100 slag/min. Detta gör att hjärtat får sämre kammarfyllnad vilket ger sämre slagvolym. VT 
kan lätt övergå till ventrikelflimmer (VF) som gör att patienten omedelbart förlorar 
medvetandet. VF övergår efter ett tag till asystoli då hjärtmuskeln har tömt sitt energiförråd 
(Jern, 1990; Persson & Stagmo, 2008). Ventrikelflimmer är den vanligaste hjärtrytmen initialt 
vid hjärtstopp (Bunch, et al., 2005; Herlitz, 2007a; Persson & Stagmo, 2008). 
 
 
Kedjan som räddar liv 
 
För att en patient skall överleva ett hjärtstopp krävs att larm slås tidigt, att HLR påbörjas 
omedelbart, att defibrillering helst sker inom ett par minuter samt att det finns tillgång till 
avancerad hjärtlungräddning. Detta kallas kedjan som räddar liv (Bunch, et al., 2005; Herlitz, 
2007a). Enbart defibrillering hjälper inte om cirkulationen har upphört.  
 
 
Hjärt-lungräddning (HLR) 
 
Hjärt-lungräddning innebär att man både gör kompressioner av bröstkorgen samt inblåsningar 
i munnen antingen genom mun till mun eller med mask/blåsa. De senaste riktlinjerna säger att 
det optimala är 30:2, alltså trettio bröstkompressioner följt av två inblåsningar. Detta upprepas 
enligt schema, se bilden, bilaga 1. Som nämnts tidigare är det kvaliteten på kompressionerna 
som är avgörande för om HLR skall lyckas. Det är viktigt att kompressionerna blir tillräckligt 
djupa och med rätt hastighet för att uppnå cirkulation. Trots det ger yttre bröstkompressioner 
endast 25-30 % av normal slagvolym. Med rätt utförd hjärt-lungräddning kan man fördröja en 
anoxisk hjärnskada med cirka femton minuter (Nordlander, Schwan & Lindström, 2007; 
Persson & Stagmo, 2008). 
 
 
Defibrillering 
 
HLR upprätthåller endast en viss cirkulation men för att få tillbaka hjärtats egen rytm och 
pumpförmåga måste defibrillering ske. Defibrillering innebär att en osynkroniserad impuls 
skickas genom hjärtat vilket ger hjärtat en möjlighet att starta om. Hur lång tid som passerar 
mellan hjärtstopp och första defibrillering är helt avgörande för chansen att överleva (Herlitz, 
2007a; Bunch, et al., 2005). Efter fem minuter överlever ca 50 % och efter tio minuter är 
överlevnaden mindre än tio procent (Goodman, 2001). Många patienter som drabbats av 
hjärtstopp kan få en defibrillator inopererad via en pacemaker, så kallad Implantable 
cardioverter defibrillator (ICD). Denna pacemaker känner av hjärtrytmen kontinuerligt och 
om VT/VF uppstår kan den spontant avbryta arytmin (Persson & Stagmo, 2008). 
 
 
Avancerad hjärt-lungräddning (A-HLR) 
 
Avancerad hjärt-lungräddning innebär att patienten intuberas och farmakologisk behandling 
sätts in. Primärt ges Adrenalin var fjärde minut som kompletteras med antiarytmika, (Persson 
& Stagmo, 2008), se bilaga 1. När patienten är intuberad och cirkulation återställts har man 
möjlighet att ge hypotermibehandling för att minimera eventuella hjärnskador efter 
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cirkulationsstillestånd. Hypotermibehandling innebär att patienten packas in i kylblock, till 
exempel Cool Care, samtidigt som kylda intravenösa vätskor ges. Patientens 
kroppstemperatur sänks till 33° under ett –två dygn (Bernard, Gray, Buist, Jones, Silvester, 
Gutteridge, & Smith, 2002). 
 
 
Teoretiska utgångspunkter 
 
De teoretiska utgångspunkter som har valts för detta arbete är vårdvetenskap och specifikt 
patientperspektivet, Cullbergs kristeori samt definitioner av livskvalitet. Målet med 
vårdvetenskap är att förstå patienten som en helhet där både kropp, psyke, själ och ande tas i 
beaktande. I vårdvetenskapen definieras hälsa som att vara en hel människa i strävan mot 
balans och harmoni. Att ha hälsa innebär inte alltid att man är frisk, hälsa kan innefatta både 
sjukdom och lidande (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). I 
prehospital vård krävs att personalen integrerar medicinska och vårdvetenskapliga teorier för 
att ge en så bra vård som möjligt (Dahlberg, et al., 2003, s. 87).   
 
 
Patient perspektiv 
 
För att förtydliga patientperspektivet inom vårdvetenskap används begreppen livsvärld, 
lidande, subjektiv kropp och vårdrelation. Med livsvärld menas människans dagliga liv, allt vi 
gör och känner. Fokus ligger på patientens egen upplevelse av hälsa, lidande och vård. 
Lidande och välbefinnande finns hos alla individer och ofta existerar dessa begrepp samtidigt 
hos en patient. Vårdpersonal har en viktig uppgift i att bekräfta både lidande och 
välbefinnande hos patienter. Med subjektiv kropp menas att en människa utgörs av en helhet 
där både fysiska och andliga delar ingår. När patienten drabbas av sjukdom påverkas kroppen 
och det gör att patientens livsvärld förändras. En förutsättning för att en vårdrelation skall 
uppstå är att patient och vårdare möts i en mellanmänsklig relation. Denna relation skall 
präglas av respekt för patientens livsvärld och subjektiva kropp. Målet med vårdrelationen är 
att lindra lidande samt främja hälsa och välbefinnande (Dahlberg, et al., 2003). I prehospital 
vård är det särskilt viktigt att ha ett öppet och följsamt förhållningssätt gentemot patienten. 
Patientperspektivet innebär att vårdaren ser patienten som expert på sig själv och sitt liv och 
använder sig av den kunskapen i mötet med patienten (Dahlberg, et al., 2003, s. 86-89). 
 
 
Kris 
 
Flera studier pekar på att patienter som överlever ett hjärtstopp ändå kan få ett bra liv efteråt 
och att de har en ganska bra prognos även på längre sikt (Kuilman, Bleeker, Hartman & 
Simoons 1999; Stiell, et al., 2003). Att råka ut för ett hjärtstopp innebär att livet ställs på sin 
spets. Enligt Cullberg (2006, s.120) definieras en traumatisk kris; ”som individens psykiska 
situation vid en yttre händelse som är av den arten eller graden att den fysiska existensen, 
sociala identiteten och tryggheten eller de grundläggande möjligheterna till tillfredsställelse i 
tillvaron hotas”. Alla faktorer i livet påverkas av en sådan kritisk händelse. Cullberg beskriver 
den traumatiska krisen som ett förlopp av fyra naturliga faser; chockfas, reaktionsfas, 
bearbetningsfas och nyorienteringsfas. För att komma igenom en kris är det viktigt att alla 
faserna bearbetas, att man inte hoppar över eller fastnar i någon fas. Detta har betydelse för 
hur en människa hanterar en kris och en mycket svår och traumatisk kris gör att människans 
alla inre och yttre resurser måste utnyttjas för att komma vidare. Kunskap om vad en kris 
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innebär samt hur en människa reagerar i en krissituation är viktigt för all vårdpersonal. Många 
patienter behöver dock hjälp med krisbearbetningen eftersom deras egna resurser inte räcker 
till (Cullberg, 2006). Patientperspektivet finns också beskrivet av Cullberg (2006), där 
patientens livssituation och behov är centrala. Genom att utgå från patienten kan vi hjälpa och 
stötta denna till att hitta sina egna läkningsresurser. 
 
  
Livskvalitet 
 
Livskvalitet innefattar många variabler såsom hälsa, lycka, arbete, familj, vänner och 
framgång till exempel. Fenomen som är viktiga för människors livskvalitet är den fysiska 
miljön, psykosociala miljön samt estetiska, transcendentala och religiösa upplevelser. Man 
kan också beskriva det som att vara aktiv, ha gemenskap, självkänsla och en grundstämning 
av glädje. Enligt Nationalencyklopedin (http://www.ne.se/livskvalitet) definieras livskvalitet 
såsom ”Man skiljer mellan yttre mätbara betingelser och subjektiva upplevelser. Dålig hälsa 
är t.ex. inte per definition lika med dålig livskvalitet, men kan naturligtvis starkt bidra till att 
minska en persons livskvalitet”. WHO´s definition av hälsa har liknande innehåll.  “Health is 
a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of 
disease or infirmity” (WHO, 1948). 
 
Det finns flera olika sätt att mäta livskvalitet genom standardiserade formulär (Nordenfelt, 
2004). Ett sådant mätinstrument är The Sickness Impact Profile (SIP). SIP beskriver vad 
ohälsa får för konsekvenser för en patients dagliga aktiviteter (ADL). SIP används frekvent i 
studier som avser hjärtpatienter och är ett validerat mätinstrument (Gilson & Bergner, 1976).   
Ett annat instrument är Nottingham Health Profile (NHP) som beskriver livskvalitet utifrån en 
persons subjektiva hälsa och ohälsa (Nordenfelt, 2004). Även NHP används ofta som 
mätinstrument i studier som avser hjärtpatienter. Två begrepp är centrala i livskvalitet; 
välbefinnande och meningsfullhet (Nordenfelt, 1991). Att känna mening med sin tillvaro 
oavsett om man har hälsa eller ohälsa finns även beskrivet av Antonovsky (1987). Hans 
utgångspunkt är känsla av sammanhang (KASAM) som definieras som ”en global hållning 
som uttrycker i vilket utsträckning man har en genomgripande och varaktig men dynamisk 
tillit till att ens inre och yttre värld är förutsägbar, och att det finns en hög sannolikhet för att 
saker och ting kommer att gå så bra som man rimligen kan förvänta sig” (Antonovsky, 1987, 
s.13). 
 
I begreppet livskvalitet är det tre delar som är framträdande, fysiskt, psykisk och social 
livskvalitet. Bedömning av en persons livskvalitet sker ofta genom självskattning genom till 
exempel SIP formulär. Därför kan det vara svårt att mäta och jämföra resultat. Varje 
människa har sin tolkning av vad livskvalitet innebär (Nordenfelt, 1991; Nordenfelt, 2004). 
Fysisk, psykisk och social livskvalitet interagerar med varandra, och om en av delarna är 
nedsatt, påverkas automatiskt de andra två också. En studie visar att patienter som genomgått 
hjärtstopp, ofta får hjärnskador som är marginella, men som ändå har påverkat den kognitiva 
förmågan så mycket att det påverkar den psykiska och sociala livskvaliteten. Exempelvis kan 
patienter utveckla depression eller minnesstörningar vilket kan leda till att den fysiska 
livskvaliteten förminskas genom nedsatt ADL-förmåga (Moulaert, Verbunt, van Heugten,   
Bakx, Gorgels, Bekkers, de Krom & Wade, 2007). Studier har gjorts för att påvisa hur 
patienter som är i riskzonen för att få ett hjärtstopp ställer sig till HLR, när de har fått grundlig 
information om prognosen. Där har man tagit i beaktning både medicinska konsekvenser samt 
förväntad livskvalitet. De visar på att majoriteten av patienter avstår en eventuell HLR 
behandling, eftersom den förväntade överlevnaden och livskvaliteten är låg (de Vos, et al., 
1999a; Murphy, Burrows, Santilli, Kemp, Tenner, Kreling, & Teno, 1994). Enligt 
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Antonovsky (1987) är detta också en viktig aspekt, nämligen att själv få vara med och fatta 
beslut som direkt rör ens eget liv och hälsa. 
 
 
Problemformulering 
 
Många studier är gjorda som visar överlevnadsfrekvensen efter hjärtstopp samt vilka 
behandlingsmetoder som används. Allt fler utbildas i HLR. Tidig defibrillering ökar chansen 
för överlevnad och hypotermibehandling minskar risken för hjärnskador (Stiell, et al., 2003). 
Patienter som råkar ut för hjärtstopp och återupplivning hamnar i en kris, där livet och 
livskvaliteten omprövas (Kuilman, Bleeker, Hartman & Simoons, 1999). Därför känns det 
angeläget att ta reda på hur patienterna själva upplever och rapporterar sin livskvalitet efter 
hjärtstopp och återupplivning med HLR.  
 
 
Syfte 
 
Syftet med litteraturöversikten var att beskriva vuxna patienters livskvalitet efter hjärtstopp 
och återupplivning med HLR. 
 
 
Metod 
 
Metoden som har använts var en litteraturöversikt för att belysa vilken kunskap som fanns om 
livskvalitet efter hjärtstopp. Denna litteraturöversikt innebar att skapa en översikt över ett 
avgränsat vårdvetenskapligt område. Denna sammanställning av tidigare vetenskaplig 
publikation inom området kan sedan skapa en utgångspunkt för ytterligare forskning (Friberg, 
2006). Ingen avgränsning gjordes i valet mellan kvalitativa och kvantitativa artiklar. Detta kan 
vara en fördel då ämnet kan belysas både från kvalitativt och kvantitativt perspektiv. De 
vetenskapliga artiklar som valdes ut, selekterades genom systematiskt sökning, 
kvalitetsgranskades och analyserades. Därefter gjordes en sammanställning av 
analysresultatet, vilket gav en översikt av litteraturen utifrån syftet. Eftersom en 
litteraturöversikt inte utgör en lika ingående analys som till exempel en metaanalys, blir det 
möjligt att ge en mer övergripande bild av det valda ämnesområdet. Risken med att välja en 
litteraturöversikt som metod är att urvalet kan bli selektivt samt att underlaget i artiklarna inte 
är relevant eller ens tillräckligt (Friberg, 2006).   
 
 
Litteratursökning och urval 
 
Initialt gjordes en osystematisk sökning för att få en översikt över vilken skriftlig 
dokumentation som fanns inom området. Detta gjordes genom sökning på Google samt 
genom en första databassökning på sjukhusbiblioteket, Uddevalla. Vid denna sökning hittades 
en D-uppsats i fulltext pdf på nätet som motsvarade syftet (Hansson, 2008). Därefter gjordes 
en systematisk artikelsökning i Cumulative index to nursing and allied health literature 
(CINAHL). Sökningen gav 19 artiklar, (se bilaga 2, tabell 1).  De sökord som användes var 
resuscitation, patient*, experience, care och CPR. Samtliga 19 abstracts lästes och av dessa 
valdes 12 ut för att läsas i fulltext. Efter genomläsning kvarstod två artiklar för ytterligare 
analys. De tio artiklar som valdes bort motsvarade inte syftet. Efter det gjordes en granskning 
av de gemensamma nyckelord (keyword) som fanns i de nämnda artiklarnas abstract, för att 
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sedan jämföras med databasernas Medical subject headings (MeSH termer). Detta gjordes för 
att kunna välja ut de mest relevanta sökorden i förhållande till syftet. Den fortsatta 
artikelsökningen i CINAHL gjordes sedan systematiskt utifrån de sökord (MeSH termer) som 
valts, resuscitation, heart arrest och quality of life, (se bilaga 2, tabell 2). Denna systematiska 
sökning gjordes sedan på samma sätt i Pubmed, (se bilaga 2, tabell 3).  Efter denna tredje 
sökning blev träffarna relativt lika, samma artiklar återkom, alltså ansågs sökningen vara 
mättad. Sökningarna dokumenterades och sparades kontinuerligt (Östlundh, 2006). 
Trunkering, boolesk sökteknik samt sökhistorik användes för att hitta vetenskapliga artiklar 
som motsvarade syftet (Östlundh, 2006, s. 57-62; Nyberg, 2000, s.163-172). Trunkering 
innebär att ett ord markeras med * för att möjliggöra att alla olika böjningar av ordet kommer 
med i sökningen. Trunkeringstecken kan variera, i detta arbete användes *. Boolesk sökteknik 
innebär att man kan använda olika sökoperatorer ihop med de sökord man valt. De vanligaste 
är and, or och not. I detta arbete har and valts för att koppla ihop sökorden. Not valdes bort 
eftersom man riskerar att välja bort adekvat information. Sökhistorik användes och sparades 
kontinuerligt vilket innebar att varje sökord prövades individuellt först för att sedan 
kombineras med varandra, (se bilaga 2, tabell 1-3) (Östlundh, 2006).  
 
Urvalskriterier för litteratursökningen var peer reviewed, abstracts available och vuxna 
(adults). Artiklarna skulle ej vara publicerade innan 1994 och de skulle vara skrivna på 
engelska. Dessa avgränsningar valdes utifrån relevans till arbetet och är de vanligaste 
avgränsningarna (Östlundh, 2006, s. 67-68). Se bilaga 2, tabell 1-3, för sammanställning av 
sökord, träffar och urval (limitations).  Efter andra och tredje sökningen erhölls 77 artiklar. 
Av dessa bedömdes 46 abstracts som relevanta mot syftet. Av dessa 46 abstracts var 23 
artiklar nya i förhållande till redan lästa artiklar från första sökningen. Samtliga 23 artiklar 
lästes och av dessa valdes de sex artiklar ut som motsvarade syftet, för att användas i 
litteraturöversikten. Från den första sökningen valdes två artiklar ut, som alla stämde väl med 
syftet och som kompletterade resultatet från de andra två sökningarna. Av alla artiklar som 
lästes var det två som inte fanns att tillgå som fulltext pdf direkt via nätet. De två som 
bedömdes vara relevanta mot syftet men ej fanns i fulltext, beställdes via biblioteket. Totalt 
lästes 35 artiklar i fulltext. Åtta av dessa stämde väl överens med syftet. Av de artiklar som 
valdes bort för analys fanns fyra litteraturöversikter. Tre artiklar var kvantitativa studier av 
överlevnad efter hjärtstopp. En studie handlade om hypotermibehandling vid hjärtstopp och 
ytterligare en artikel handlade om patienter med hjärtstopp som fått basal HLR av så kallad 
”bystander”, person som bevittnat hjärtstoppet. Resterande artiklar svarade ej helt mot syftet. 
Se bilaga 3, tabell 1-5, för sammanfattning av de artiklar som analyserats för resultatet. 
 
 
Inklusionskriterier och exklusionskriterier 
 
Totalt lästes 35 artiklar i fulltext. Av dessa 35 vetenskapliga artiklar valdes åtta ut för analys.   
Samtliga åtta artiklar uppfyllde inklusionskriterierna och hade resultat som beskriver 
patienters livskvalitet efter hjärtstopp och återupplivning. Även D-uppsatsen beskriver 
patienternas upplevelse av livskvalitet. Förutom det var studien kvalitativ vilket bedömdes 
som viktigt i förhållande till syftet, varför denna valdes ut att ingå i litteraturöversikten. 
Samtliga artiklar och D-uppsatsen hade patientperspektiv som utgångspunkt. Dessutom hade 
två av artiklarna ett rehabiliteringsorienterat och/eller medicinskt teoretiskt perspektiv medan 
D-uppsatsen hade ett vårdvetenskapligt perspektiv. Övriga inklusionskriterier för 
litteraturöversikten var att artiklarna skulle hålla vetenskaplig standard, att de inte skulle vara 
äldre än 15 år samt bara innehålla studier på vuxna. Artiklar som beskrev barns livskvalitet, 
under 19 år, samt artiklar som var publicerade innan 1994 exkluderades.  Se bilaga 3, tabell 1-



 7

5, för sammanfattning av artiklar för analys. Inklusionskriterier baserades på relevans för 
litteraturstudiens syfte (Friberg, 2006; Nyberg, 2000). 
 
 
Analys 
 
De åtta valda artiklarna samt D-uppsatsen lästes i sin helhet flera gånger. Markeringar gjordes 
sedan i texten för att påvisa likheter och olikheter mellan artiklarnas resultat i förhållande till 
syftet (Friberg, 2006, s. 119-121). Markeringarna som gjorts i texten samlades och granskades 
därefter igen utifrån likheter och olikheter. Som utgångspunkter för analysen valdes patient 
perspektivet samt Nordenfelt’s (2004) definition av livskvalitet. Artiklarnas resultat 
analyserades med deduktivt förhållningssätt och fynden resulterade i tre grupper av 
livskvalitet, fysisk, psykisk och social livskvalitet. Efter det gick jag tillbaka till artiklarnas 
resultat och granskade  med öppet, induktivt, förhållningssätt (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson 
& Wägnerud, 2007, s. 245). Åter jämfördes och granskades resultaten inbördes och då 
framkom ytterligare två faktorer som inte kunde inordnas under ovan nämnda grupper. Dessa 
faktorer beskriver hur livskvalitet påverkas av kedjan som räddar liv samt hur ohälsa påverkar 
livskvaliteten. Därefter jämfördes och granskades resultaten återigen i förhållande till syftet 
med litteraturöversikten. Som nämnts tidigare granskades samtliga artiklar samt D-uppsatsen 
dessutom utifrån kriterier på vetenskaplig standard (Hanson, 2002; Friberg, 2006). 
Vetenskaplig standard innebär att artikeln innehåller rätt format och moment, att den 
publicerats i vetenskaplig tidskrift, att den är förhandsgranskad samt att den är tillgänglig. 
Moment som ingår i en vetenskaplig artikel är introduktion, metod, resultat, diskussion, samt 
referenser (Hanson, 2002, s. 2-3).   
 
Eftersom flera av studierna använder både kvalitativa och kvantitativa metoder går det inte att 
göra en exakt jämförelse av resultaten, varför resultatet presenteras under tre rubriker, fysisk, 
psykisk och social livskvalitet (Friberg, 2006, s. 122). Vid resultatanalysen framkom att SIP 
och NHP- formulär använts av flera författare. Resultaten som beskrivs när dessa 
mätinstrument tillämpats, visar på skillnader och likheter vilket också granskades i analysen.  
 
 
Reliabilitet och validitet 
 
Med reliabilitet menas tillförlitlighet, att det som mäts eller undersöks med samma 
mätmetoder ger identiskt resultat vid olika undersökningstillfällen. Hög grad av 
överensstämmelse visar på hög reliabilitet. Validitet innebär ett mått på att det som beskrivs 
eller undersöks verkligen är det som avses i syftet med undersökningen. Reliabiliteten ökar 
om analysen och metoden är så tydligt beskrivna, att studien är möjlig att upprepa (Bell, 
2000; Patel & Davidson 2003; Olsson & Sörensen, 2001). Litteraturöversikt är en 
analysmetod och detta kan försämra tillförlitligheten eftersom tolkningen är subjektiv och kan 
förändras med tiden. Analysen av resultatet har hela tiden skett utifrån syftet och Nordenfelt´s 
definition av livskvalitet, vilket har stärkt validiteten. Metod och analys har beskrivits så 
noggrant som möjligt för att öka tillförlitligheten och möjligheten till replikundersökning. 
Dessutom visas en sammanfattning av artiklarna för analys i bilaga 3, tabell 1-5. 
Reliabiliteten minskar om det endast finns en bedömare vid analys av kvalitativa data, som i 
detta arbete. (Nyberg, 2000). 
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Etiska överväganden 
 
Alla utom två av de vetenskapliga artiklarna har redovisat ett godkännande av etisk kommitté. 
D-uppsatsen har också fått godkännande av lokal etisk kommitté. Att artiklarna skulle ha 
etiskt godkännande var inget inklusionskriterie för litteraturöversikten, men det är viktigt att 
påpeka denna brist då etiskt godkännande är ett krav för publicering i vetenskapliga tidskrifter 
av vårdvetenskaplig och/eller medicinsk forskning (Olsson & Sörensen, 2001). Under arbetet 
med denna litteraturöversikt har etiska överväganden gjorts konsekvent och kontinuerligt. 
Text har inte kopierats och källor samt referenser är tydligt angivna för att läsaren lätt skall 
kunna hitta primärkällan (Nyberg, 2000, s. 35; Strömquist, 2006, s. 10). Det finns även 
direkta källhänvisningar till material som hittats via Internet. 
 
 
Resultat 
 
Resultatet redovisas utifrån studiens syfte, att beskriva vuxna patienters livskvalitet efter 
hjärtstopp och återupplivning. Resultatet presenteras under fem rubriker, fysisk, psykisk, 
social livskvalitet, livskvalitet i förhållande till kedjan som räddar liv samt ohälsa efter 
hjärtstopp. 
 
 
Fysisk livskvalitet 
 
Få patienter överlevde hjärtstopp, och de som överlevde hade ofta varierande fysiska 
funktionsnedsättningar (Miranda, 1994; de Vos, Hanneke, de Haes, Koster, & de Haan, 
1999b; Granja, Cabral, Teixeira Pinto, & Costa-Pereira, 2002). De vanligaste fysiska 
funktionsnedsättningarna var trötthet, sömnstörningar och kraftlöshet (Stibrant Sunnerhagen, 
Johansson, Herlitz, Grimby, 1996; Hansson, 2008). Detta påverkade det dagliga livet på 
många sätt. Vardagssysslor som att handla, städa och arbeta i trädgården blev till 
stressmoment eftersom krafterna inte räckte till.  
 
Kvinnor och äldre personer, över 75 år hade en sämre fysisk livskvalitet (van Alem, et al., 
2004). I en studie från Saner, Borner Rodriguez, Kummer-Bangerter, Schüppel, & von Planta   
(2002) användes NHP för att mäta den fysiska livskvaliteten och resultatet visade att den 
fysiska rörligheten, sömnen och energinivåerna var markant nedsatta. NHP har även använts i 
studien av Stibrant Sunnerhagen, et al. (1996). Deras resultat visade att patienter som 
genomgått hjärtstopp och HLR hade sämre, eller lika dåliga värden, som hjärtinfarktspatienter 
när det gällde kraft, energi och sömn. Trots detta påvisade flera studier att patienterna efter det 
akuta skedet ändå upplevde att den fysiska livskvaliteten var i stort oförändrad och i vissa fall 
förbättrad (Harve, Tiainen, Maunu, Kajaste, Roine, & Silfvast, 2006; Hansson, 2008). En del 
av de undersökningar som följt patienter under längre tid, mer än 1 år, visade på att den 
livskvalitet som relaterades till fysisk hälsa förbättrades kraftigt under första året efter 
hjärtstopp för att sedan plana ut, och därefter ändå kunnat bibehållas upp till 10-15 år (Harve, 
et al., 2006; Lundgren-Nilsson, Rosén, Hofgren, & Stibrand-Sunnerhagen, 2005). En del av 
den förbättringen stod i direkt korrelation till livsstilsförändringar. Livsstilsförändringar 
kunde vara rökstopp, ändrade kostvanor, ökad motion, regelbunden medicinering samt 
minskad stress. Flera patienter beskrev ett förändrat förhållningssätt till sin kropp och fysiska 
hälsa efter ett hjärtstopp. En ökad vaksamhet för förändringar gjorde att man lyssnade mer till 
kroppens signaler. Att kunna ta dagen som den kom och anpassa sig efter hur man mådde, att 
inte pressa sig till att prestera lika mycket som innan man blev sjuk (Hansson, 2008). 
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Dock finns dokumentation på helt omvänt resultat. Stibrant Sunnerhagen, et al. (1996) visade 
i sin studie att den fysiska kapaciteten var kraftigt nedsatt vid en uppföljning 25 månader efter 
hjärtstopp. Flertalet av patienterna i studien var beroende av andra för att klara sin ADL och 
mycket få hade återvänt till arbetet. De flesta patienterna i HLR gruppen angav en reducerad 
smärttröskel jämfört med kontrollgruppen. Detta påverkade i sig den fysiska livskvaliteten 
eftersom en underrapportering av olika smärttillstånd, till exempel bröstsmärta kunde få fatala 
konsekvenser. Saner, et al. (2002) kunde inte hitta någon skillnad i rapportering av smärta 
mellan HLR gruppen och kontrollgruppen. 
 
 
Psykisk livskvalitet 
 
Att drabbas av hjärtstopp innebar för många en kris. Existentiella tankar, oro, ångest och 
rädsla kunde prägla livet lång tid efter hjärtstoppet (Hansson, 2008). Flera patienter beskrev 
att de inte kände igen sig själva när de vaknade upp efter hjärtstoppet. Minnesluckor över 
händelsen var också vanligt. Sömnsvårigheter gjorde också att dessa patienter hade högre 
incidens för depression än jämförbara patientgrupper (Stibrant Sunnerhagen, et al., 1996). 
Många beskrev dock en förbättring efter de första månaderna, när de har kommit in i 
bearbetningsfasen. En del hade då gått på regelbundna kontroller och återbesök, en del hade 
fått ICD inopererad. Detta gav en trygghet som påverkade den psykiska hälsan positivt 
(Hansson, 2008). Även Miranda (1994) redogjorde i sitt resultat en kraftig förbättring, sex 
månader efter hjärtstopp, när det gällde depression jämfört med en kontrollgrupp. 
 
Rädsla, oro och otrygghet var framträdande känslor hos flera patienter efter hjärtstopp och 
återupplivning. Rädsla och oro för vad som kunde ha hänt om inte hjärtat kommit igång igen. 
Otrygghet, eftersom flera patienter inte visste om att de hade någon hjärtsjukdom innan 
hjärtstoppet. Känslor av oro och otrygghet kvarstod ofta lång tid efter hjärtstoppet, till stor del 
beroende på bristfällig information från läkare och annan vårdpersonal. Hansson (2008) 
visade även på att deltagarna i hennes studie påtalade vikten av att ha någon att samtala med 
om det som hade hänt. Dels önskade de mer information från sin läkare, men även möjlighet 
att träffa människor som varit med om liknande händelser. 
 
De studier som har använt SIP formulär för att mäta livskvalitet visade att deltagarna generellt 
skattade sin psykiska livskvalitet något sämre än olika referensgrupper, till exempel IVA 
patienter eller patienter med hjärtinfarkt, men bättre än patienter som drabbats av stroke (van 
Alem, Waalewijn, Koster & de Vos, 2004; de Vos, et al., 1999b; Miranda, 1994). Hansson 
(2008) påvisade ett förändrat förhållningssätt hos patienter som drabbats av hjärtstopp.  
Existentiella tankar gjorde att livet omprioriterades. Vänner och familj blev viktigare och 
tankar på framtiden sattes åt sidan, det viktigaste var att leva här och nu. Saner, et al. (2002) 
fann däremot inga skillnader mellan patienter med hjärtstopp och kontrollgruppen beträffande 
ångest och depression.   
 
 
Social livskvalitet 
 
NHP instrumentet användes i tre studier som alla visade att patienter som genomgått 
hjärtstopp hade nedsatt ADL förmåga och nedsatt fysisk rörlighet. Få kunde återvända till sitt 
arbete, många kunde inte bo kvar i sin ordinarie bostad och ungefär hälften var beroende av 
andra för att klara sin ADL. Alla tre studierna av livskvalitet hos patienter som genomgått 
hjärtstopp visade på ett sämre resultat mätt med NHP, än för kontrollgrupperna. Social 
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isolering var vanligt förekommande (Stibrant Sunnerhagen, et al., 1996; Lundgren-Nilsson, et 
al., 2005; Miranda, 1994). Social isolering hämmade även psykisk och fysisk hälsa. Det 
sociala kontaktnätet minskade, patienterna rapporterade att de inte ville hamna i en 
beroendeställning till anhöriga och vänner samtidigt som orken inte räckte till för att 
upprätthålla samma kontakter som innan hjärtstoppet. Även Hansson (2008) redovisade 
försämrad social livskvalitet, minnesstörningar och social isolering var också vanligt. Att inte 
få köra bil hämmade friheten och möjligheten att leva som vanligt. Det fanns också patienter 
som till viss del valt att dra sig undan eftersom de upplevde att omgivningen ställde mycket 
frågor kring det som hänt.  
 
Att kunna fortsätta arbeta så mycket man vill och orkar samt att ha en meningsfull fritid 
beskrevs av många patienter som viktigt för den sociala livskvalitén. Saner, et al. (2002) samt 
de Vos, et al. (1999b) hittade däremot inga signifikanta skillnader i social livskvalitet, mellan 
HLR gruppen och kontrollgruppen. De patienterna uppgav att deras sociala liv var i stort 
oförändrat. De hade inte minskat sina sociala åtaganden eller sina fritidsintressen. De som 
hade körkort innan hjärtstopp, fortsatte att köra bil efteråt också. 
 
Lundgren-Nilsson, et al. (2005) har i sin studie också visat på vikten av att identifiera de 
patienter som behövde hjälp med rehabilitering men även att det var viktigt att informera 
anhöriga. Stibrant Sunnerhagen, et al. (1996) har redovisat liknande resultat. Det var viktigt 
med ökad kunskap och mer forskning om vad dessa patienter behöver efter de skrivits ut från 
sjukhus och därför är det viktigt att det görs kvalitativa studier av patienter som överlevt 
hjärtstopp. 
 
 
Livskvalitet i förhållande till kedjan som räddar liv 
 
Van Alem, et al. (2004) påvisade i sin studie att livskvaliteten inte påverkades signifikant av 
en fördröjning i kedjan som räddar liv. Inte heller hittade de någon korrelation mellan en 
fördröjning av avancerad HLR och försämrad livskvalitet. Tvärtom visade deras resultat att 
63 % av de patienter som fick fördröjd A-HLR hade lika bra psykisk och fysisk funktion som 
tidigare. Dock var det viktigt med tidig HLR för att undvika kognitiva funktionsnedsättningar. 
Studien visade också på att kvinnor och äldre generellt hade sämre resultat efter HLR när det 
gällde fysisk funktion och livskvalitet. Fördröjd HLR och medvetslöshet innebar inte 
automatiskt att livskvaliteten sedan blev försämrad (de Vos, et al., 1999b). Stibrant 
Sunnerhagen, et al. (1996) beskrev i sin studie att inga skillnader kunde ses av patienternas 
ADL-förmåga efter hjärtstoppet, i förhållande till hur lång tid det tog från larm, till 
ambulansen kommit fram och HLR påbörjats.  
 
 
Ohälsa efter hjärtstopp – ändå god livskvalitet? 
 
De flesta faktorer som påverkade och bestämde en persons livskvalitet efter hjärtstopp fanns 
oftast innan. Det kunde röra sig om hjärtsjukdom, destruktiv livsstil, fysiska och psykiska 
sjukdomar, ärftlighet och dåligt socialt kontaktnät. Dessa faktorer mer än själva hjärtstoppet i 
sig avgjorde hur livskvaliteten såg ut efteråt (de Vos, et al., 1999b). Andra beskrev att man 
hade fått en andra chans, trots ohälsa i olika former, vilket gjorde att livskvaliteten skattades 
annorlunda (Hansson, 2008). Även Saner, et al. (2002) visade på detta i sin studie. Ohälsa 
hade inget samband med hur patienterna upplevde och skattade sin livskvalitet.  
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Diskussion 
 
Diskussionen presenteras i två delar. I metoddiskussionen tas val av metod upp, dessutom 
diskuteras teoretiskt perspektiv samt urvalsprocessen för de studier som utgör underlag för 
resultatet. I resultatdiskussionen diskuteras resultatets validitet och reliabilitet, dessutom 
redovisas vissa brister i artiklarnas resultat, såsom genus och åldersperspektiv. 
 
  
Metoddiskussion 
 
Syftet med studien var att beskriva vuxna patienters livskvalitet efter hjärtstopp och 
återupplivning med HLR. För att beskriva detta valdes en litteraturöversikt som metod. Efter 
urval fanns en rimlig mängd artiklar att analysera och dessa svarade väl mot syftet. Det finns 
mycket forskning som rör hjärtstillestånd och olika behandlingsmetoder, men mindre skrivet 
om livskvalitet ur patientens perspektiv. Detta speglar förmodligen den generella 
forskningsnormen om hjärtstopp, nämligen den medicinska forskningen. Detta visade sig vid 
en granskning av sökhistoriken (Friberg, 2006, s. 117). 51 artiklar hittades som innehöll alla 
tre sökorden, publicerade senaste 15 åren, vilket är lite. Det gör dock att det är möjligt att gå 
igenom alla träffarna manuellt för att om möjligt inte missa viktig litteratur. Det hade varit 
mycket svårare med ett sökresultat på 250 träffar. Initialt gjordes en osystematisk sökning 
som visade att området var beforskat och att det fanns vetenskapliga artiklar publicerade. 
Sökteknikerna var relevanta och en hanterlig mängd litteratur framkom med de sökord och 
begränsningar som angivits (Nyberg, 2000). De databaser som använts var CINAHL och 
PubMed. Sökmotorerna gav träffar som motsvarade syftet. Det gjordes även en sökning i 
Science Direkt vilket inte gav några träffar.  
 
Artiklarna granskades utifrån Fribergs (2006) granskningsmall, vilket resulterade i en översikt 
av analyserade artiklar, se bilaga 3, tabell 1-5.  
 
Vid analysen framkom klart de faktorer och teman som var intressanta för litteraturöversikten.  
De åtta artiklarna som valts ut samt D-uppsatsen belyste frågan om livskvalitet på olika sätt 
vilket gav ett brett perspektiv på patienternas upplevelser. Artiklarna kommer från flera olika 
länder, författarna representerar olika specialiteter och artiklarna varierar i publikationsår 
vilket gjorde att det material som valdes ut och som användes till litteraturöversikten gav bred 
information om det valda området. Problemet uppstod vid en jämförelse av materialet 
eftersom analysen baserades på både kvalitativa och kvantitativa studier. Jag anser dock att 
fördelarna överväger genom att resultaten kan stödja varandra (Nyberg, 2000, s.101). Två 
artiklar har ett rehabiliteringsperspektiv och D-uppsatsen har vårdvetenskapligt perspektiv. 
Olika teoretiska perspektiv kan styrka eller försvaga ett resultat och kan även ge idéer till 
vidare forskning (Esaiasson, et al., 2007, sid. 40). Det viktigaste är dock att samtliga artiklar 
och D-uppsatsen utgår från patientens perspektiv, deras upplevelser av livskvalitet efter 
hjärtstopp.  
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Resultatdiskussion 
 
Överlevnaden vid hjärtstopp är låg och livskvaliteten efter hjärtstopp kan se olika ut beroende 
på vilka mätmetoder som används samt hur livskvalitet beskrivs av olika forskare. SIP och 
NHP är vanliga mätinstrument när det gäller hjärtpatienter. Dessa mätmetoder är ofta använda 
och kontrollerade vilket gör artiklarnas resultat både tillförlitliga och trovärdiga. På 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/955750 kan SIP studeras. Originalet är från 1976. NHP 
finns tillgänglig på https://www.cebp.nl/media/m83.pdf. Flera av studierna är både kvalitativa 
och kvantitativa vilket ger ett bredare perspektiv på patienternas upplevelser och egen 
skattning av sin livskvalitet samt att resultaten kan stödja varandra. Dock går det inte att 
bortse från att studierna visar på ett heterogent resultat (Saner, et al., 2002; Stibrant 
Sunnerhagen, et al., 1996). Livskvalitet, hälsa och ohälsa är subjektiva begrepp som beskrivs 
olika beroende på vem man frågar (Nordenfelt, 1991). Här är KASAM av vikt, alltså vad en 
person har för möjlighet att göra sin livskvalitet begriplig, hanterbar och meningsfull 
(Antonovsky, 1987). Trots en manifest ohälsa med diverse fysiska och psykiska nedsättningar 
kan man ha en god livskvalitet, vilket några studier visar på (Saner, et al., 2002; Hansson, 
2008). Flera av studierna bekräftar också det som Dahlberg, et al. (2003) skriver, nämligen att 
patienter kan uppleva lidande och välbefinnande samtidigt. En viktig aspekt av resultatet i 
litteraturöversikten är att patientperspektivet beskrivs som det centrala. Att utgå från 
patientens livsvärld och ta hänsyn till denna när man planerar för fortsatt vård och 
rehabilitering är viktigt. 
 
Samtliga artiklar samt D-uppsatsen är retrospektiva studier. Resultaten i artiklarna blir då 
svårare att jämföra, eftersom kontrollgrupperna inte kan göras helt enhetliga och resultatet 
inte är lika tillförlitligt som vid prospektiva studier (Saner, et al., 2002). Ett generellt problem 
med studierna är också det stora bortfallet. Granja, et al. (2002) påpekar svårigheten att dra 
för långtgående slutsatser på grund av detta. Bortfall på 80-90 % är inte ovanligt. I flera 
studier var undersökningsmaterialet mycket litet, deltagare på sex till tio var vanligt, vilket 
påverkar trovärdigheten. Därutöver är det svårt att matcha en exakt kontrollgrupp, i en del 
studier är det andra intensivvårdspatienter än hjärtstoppspatienter och i andra är det 
strokepatienter. Flera författare till artiklarna påtalar även att tidpunkten för mätningen av 
livskvaliteten är viktig för resultatet (van Alem, et al., 2004; Lundgren- Nilsson, et al., 2004). 
Att mäta livskvalitet en månad eller åtta månader efter hjärtstopp kan ge olika resultat. Risk 
finns att man mäter ”survival of the fittest” (van Alem, et al., 2004, s. 135). Tiden är också 
viktig när det gäller bearbetning och rehabilitering. Första tiden efter hjärtstopp kännetecknas 
ofta av chock. Hur man skattar sin livskvalitet speglar även hur man bearbetat hjärtstoppet 
och hur långt man kommit i sin rehabilitering och krishantering. Det speglar även det faktum 
att man kan känna meningsfullhet och välbefinnande trots försämrad fysisk hälsa (Nordenfelt, 
1991). Att patienten får professionell hjälp med krisbearbetning samt att anhöriga får stöd är 
en stor del av förutsättningarna för att komma vidare (Cullberg, 2006).  
 
Fem av studierna i litteraturöversikten baseras på patienter som fått hjärtstopp utanför sjukhus 
och tre studier baseras på hjärtstopp som inträffat på sjukhus. Ingen skillnad i livskvalitet, 
som kan relateras till var hjärtstoppet skett, redovisas. Det viktigaste är att hjärtstoppet är 
bevittnat och att HLR startar omedelbart oavsett om patienten är på sjukhus eller ute i 
samhället (Stiell, et al., 2003). 
 
Som nämnts tidigare, kände patienter som fått ICD inopererad, att de upplevde en ökad 
trygghet. Om man tittar på ålderns betydelse för hur patienterna upplevde sin livskvalitet visar 
det sig att äldre patienter var mer oroliga och de hade högre incidens för depression till 
skillnad mot yngre patienter. I åldersgruppen 9-19 år däremot (ingår inte i denna studie) fanns 
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ingen ökad ångest eller depression redovisad trots en försämrad fysisk hälsa. Däremot 
beskrivs kvinnor, som genomgått hjärtstopp och som fått ICD, ha en sämre psykiskt hälsa och 
livskvalitet (Bostwick & Sola, 2007). Flera av studierna påtalar samma resultat; att kvinnor 
och äldre har sämre behandlingsresultat. Vad kan då göras för att förbättra livskvaliteten för 
patienter som överlevt ett hjärtstopp? Helt klart behövs mer information om vad HLR innebär, 
framförallt för de patienter som är i riskzonen. Även information och utbildning av anhöriga 
är viktigt för att de i sin tur skall orka vara ett stöd för den drabbade (Lundgren-Nilsson, et al., 
2005). Kvalitativ forskning ger också specifik kunskap om vad dessa patienter behöver för 
stöd efter utskrivning från sjukhus. 
 
Ingen av de artiklar som hittades vid litteratursökningen har ett genusperspektiv på 
behandling/resultat och livskvalitet trots att forskning visar att kvinnor mår sämre än män 
(van Alem, et al., 2004). Flera av studierna visar vikten av tidig start av hjärtlungräddning och 
påpekar de vinster som finns med HLR utbildning bland allmänheten. Eftersom man kan 
förvänta en acceptabel livskvalitet, om HLR lyckas, motiveras kostnaderna för ökade 
utbildningsinsatser samt att man satsar allt mer pengar på avancerad prehospital vård (Saner, 
et al., 2002; Stiell, et al., 2003).  
 
 
Konklusion 
 
Syftet var att beskriva patienters livskvalitet efter hjärtstopp och återupplivning. Resultatet 
visar att det ofta finns en god livskvalitet trots olika fysiska, sociala och/eller psykiska 
funktionsnedsättningar. Det är få som överlever ett hjärtstopp, men de patienter som överlever 
kan ändå uppleva relativt god livskvalitet i många år.  
 
 
Fortsatt forskning och praktisk implikation 
 
När det gäller vidare forskning, finns ett behov av utökad kunskap gällande de skillnader i 
upplevd hälsa och ohälsa som män och kvinnor känner efter hjärtstopp. Studier som 
undersöker skillnader i livskvalitet efter ett hjärtstopp ur ett genusperspektiv saknas. 
Behandlingar och framförallt interventioner inför hemgång behöver anpassas och förbättras. 
Det behövs mer forskning om vilken typ av hjälp som dessa patienter behöver, till exempel 
hjärtskola, sjukgymnastik och samtalsstöd. Rehabiliteringsprocessen efter hjärtstopp är lång, 
ofta upp till ett år, och fler specialiteter behövs för att optimera livskvaliteten för dessa 
patienter. Studier visar också på vikten av att allmänheten lär sig HLR för att så tidigt som 
möjligt kunna hjälpa en person som drabbas av hjärtstopp och därmed förhoppningsvis 
begränsa skadorna och kostnaderna (Kuilman, et al., 1999; Stiell, et al., 2003). Att det görs 
fler studier på detta område kan förhoppningsvis generera mer pengar till prehospital vård 
men även till utbildning och rehabilitering.  
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Studies syfte var att undersöka 
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Bortfall 11 71 
Etiska överväganden Ej redovisat Etisk kommitté godkännande 
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