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Ágrip 
Hjartastopp er helsta orsök skyndidauða í heimunum í dag. Þjálfun í endurlífgun og aukin þekking í 

heilbrigðisvísindum gegna lykilhlutverki í að fleiri einstaklingar lifa við góð lífsgæði eftir hjartastopp.  
Megintilgangur þessarar fræðilegu samantektar var að skoða hver lífsgæði einstaklinga eru eftir 

hjartastopp. Einnig var skoðað hvaða meðferðir eftir hjartastopp hafa áhrif á lífsgæði.  

Heimildaleit stóð yfir frá janúar til apríl 2019 og var stuðst við rafrænu gagnagrunnana PubMed, 

Scopus, Science Direct, Ovid og Google Scholar.  

Rannsóknir benda til að lífsgæði skerðist akmennt þegar einstaklingur fer í hjartastopp og er 

endurlífgaður. Þá kemur fram að grunnendurlífgun, líkamshitastjórnun og notkun hjarta- og lungnavélar 

geti aukið lífsgæði einstaklinga en sérhæfð endurlífgun á vettvangi er ekki tengd auknum lífsgæðum. 

Tímalengd endurlífgunar hefur áhrif á lífsgæði og einning er hægt að horfa á niðurstöður blóðrannsókna 

til að spá fyrir um möguleg lífsgæði. Fram hefur komið að einstaklingar sem lifa af hjartastopp geta 

upplifað kvíða, þunglyndi, áfallastreituröskun, skerðingu á minni og minni athygli. Engu að síður snúa 

flestir aftur til fyrra lífs með svipuð lífsgæði og áður. Þó eru einstaklingar sem upplifa skerðingu á 

lífsgæðum og eiga ekki kost á að snúa aftur til fyrra lífs.  

Efla þarf eftirfylgni í meðferð sjúklinga eftir hjartastopp. Auka þarf vitund heilbrigðisstarfsfólks um þá 

skerðingu sem hjartastopp hefur á lífsgæði einstaklinga sem lifa það af. Þrátt fyrir að einstaklingar séu 

metnir með gott taugaástand geta eftirköst hjartastoppsins haft margþætt áhrif á lífsgæði þeirra.  

 

Lykilorð: Hjartastopp, lífsgæði, taugaástand, endurlífgun.  
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Abstract 
Cardiac arrest is the most common cause of sudden death in the world today. Increased CPR training 

and knowledge in health science is the key to improved life expectancy and quality of life after cardiac 

arrest. 

The primary purpose for this theoretical thesis was to explore an individual’s quality of life after 

cardiac arrest and the subsequent treatment after cardiac arrest. Documentation was collected from 

January to April 2019 and databases like PubMed, Scopus, Science Direct, Ovid and Google Scholar 

were used. 

Research shows that an individual’s quality of life is affected when they go into cardiac arrest and 

are resuscitated. Basic life support, therapeutic hypothermia and extracorporeal membrane 

oxygenation are associated with better quality of life after cardiac arrest but advanced life support is not 

associated with a better quality of life. The time factor concerning CPR is related to the individual’s life 

quality; it is also possible to factor in the results of blood tests to predict the individual’s life quality. 

Research results show that those who survive cardiac arrest may experience anxiety, depression and 

impairment to the memory and attention span. Despite everything, most people turn back to their 

previous life with similar life qualities that they had before the cardiac arrest. However, some individuals 

experience great deal of reduction concerning their quality of life and do not have the option to return 

to their previous life. 

There is a need to improve the follow up procedure regarding those who have survived cardiac 

arrest. Also, to increase the awareness among health care professionals about the life quality reduction 

cardiac arrest can have on the individual, even though they are assessed with good neurological 

condition, the aftereffects of the cardiac arrest can have multiple effects on their quality of life.  

 

Key words: Heart arrest/cardiac arrest, quality of life, neurological outcome. 
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Þakkir 
Fyrst og fremst viljum við þakka leiðbeinendandum okkar, Þorsteini Jónssyni, fyrir að veita góða 

leiðsögn, aðstoð við verkefnið og hafa óbilandi trú á okkur. Einnig langar höfundum að þakka hvor 

annarri fyrir mjög gott samstarf við gerð verkefnisins, fyrir góða hvatningu og mjög góða samvinnu. 

Sérstakar þakkir fær Gunnlaugur fyrir að prófarkalesa verkefnið okkar. Fjölskyldur okkar fá hrós fyrir að 

standa þétt við bakið á okkur og hvetja okkur áfram síðastliðin fjögur ár.  

Einnig viljum við þakka flestum kaffihúsum höfuðborgarsvæðisins fyrir að hýsa okkur á meðan 

skrifum stóð.   
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1. Inngangur 
Hjartastopp (e. cardiac arrest) er ein algengasta ástæða skyndidauða í heiminum. Áætlað er að í Evrópu 

fari á milli 375.000-700.000 einstaklingar í hjartastopp á hverju ári og um 383.000 einstaklingar í 

Bandaríkjunum (Haydon, van der Riet og Maguire, 2017). Lífslíkur einstaklinga sem fara í hjartastopp 

eru rétt undir 14% en lítið er fjallað um lífsgæði einstaklinga eftir hjartastoppið (Haydon o.fl., 2017; 

Haywood o.fl., 2018). Um 30-50% þeirra sem lifa af hjartastopp verða fyrir skerðingu á vitsmunalegri 

getu (e.cognitive deficts) (Green, Botha og Tiruvoipati,  2015).  

Lífsgæði eru upplifun einstaklinga á þeim þáttum lífsins sem skipta þá máli hvort sem þeir eru 

ánægjulegir eða óánægjulegir (Elliott, Rodgers og Brett, 2011). Þar sem lífsgæði eru huglægt mat 

einstaklingsins getur verið erfitt að mæla þau (Kolbrún Albertsdóttir, Helga Jónsdóttir og Björn 

Guðbjörnsson, 2009). Huga verður að því að ekki er nóg að bæta eingöngu árum við líf fólks heldur 

skipta gæði áranna einnig máli. Þeir sem glíma við langvinna sjúkdóma upplifa oft og tíðum heilsubresti 

sem hafa áhrif á lífsgæði þeirra (Kolbrún Albertsdóttir o.fl., 2009). Einstaklingar sem lifað hafa af 

hjartastopp kvarta undan skerðingu á minni og ákvarðanartöku, síþreytu (e. fatigue) og erfiðleika með 

svefn. Einstaklingar upplifa einnig andlega vanlíðan, kvíða og þunglyndi (Haydon, van der Riet, og 

Maguire, 2017).  

Talað er um að endurlífgun beri árangur þegar blóðrás hefur verið endurheimt (e. return of 

spontaneous circulation (ROSC)) en þá er ekki hugað að skerðingu á lífsgæðum sem verða meðal 

annars vegna skaða á miðtaugakerfi  (e. neurological damage) sem einstaklingurinn hefur mögulega 

orðið fyrir (Ranola o.fl., 2015). Þegar ákveðið hefur verið að hefja endurlífgun þarf að hafa í huga að 

endurlífgun gæti valdið óafturkræfu líkamlegu ástandi sem geta fylgt óþarfa þjáningar. Það getur því 

leitt til þess að viðkomandi þurfi að nýta sér sérhæfða heilbrigðisþjónustu, lifa með skerðingu á athöfnum 

daglegs lífs og vitsmunalegri skerðingu. Endurlífgun gæti þó einnig haft í för með sér að einstaklingurinn 

getur snúið aftur til fyrra lífs án skerðingu á lífsgæðum (Ranola o.fl., 2015).  

Á meðan endurlífgun stendur yfir er erfitt að spá fyrir um hver lífsgæði einstaklingsins verða ef 

viðkomandi kemst aftur til lífs (Ranola o.fl., 2015). Það er margt í endurlífgunarferlinu sem getur haft 

áhrif á möguleg lífsgæði einstaklingsins og gefur vísbendingar um lífsgæði viðkomandi eftir 

endurlífgunina. Þættir eins og tímalengd endurlífgunar eða hvort viðkomandi hafi fengið grunn- eða 

sérhæfða endurlífgun utan spítala skipta máli, einnig er möguleiki að horfa á niðurstöður blóðrannsókna 

(Vandervelden, Sabbe og Dewolf, 2016; Mégarbane o.fl, 2011; Sanghavi, Jena, Newhouse og 

Zaslavsky, 2015).  

Eftir að blóðflæði hefur verið endurheimt er mælt með því að beita líkamshitastjórnun þar sem 

gagnreynd þekking bendir til þess að líkamshitastjórnun geti minnkað gegndræpi æða eftir hjartastopp 

og þar af leiðandi dregið úr skaða í miðtaugakerfi (Geri o.fl., 2014). Á síðustu árum hefur notkun hjarta-

og lungnavélar (e. extracorporeal membrane oxygenation (ECMO)) aukist í þeim tilfellum þegar ekki 

hefur tekst að endurheimta blóðflæði með endurlífgun (D'Arrigo o.fl., 2017).  
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Þær rannsóknarspurningar sem lagt var upp með:  

1. Hefur hjartastopp áhrif á lífsgæði einstaklinga? 

2. Hefur meðferð eftir hjartastopp áhrif á lífsgæði einstaklinga?  
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2. Aðferðir 
Heimildaleit hófst í janúar 2019 og stóð fram í apríl 2019. Heimildir voru skoðaðar út frá ártali, heiti, 

útdrætti og hversu vel þær svöruðu rannsóknarspurningunum. Þær heimildir sem uppfylltu þau skilyrði 

voru skoðaðar frekar og flokkaðar eftir efni. Notast var við heimildarskráningarkerfið EndNote við 

skráningu og flokkun heimilda og auk þess við gerð heimldarskráningar. Þær heimildir sem stuðst var 

við voru fræðilegar samantektir, safngreinar (e. meta-analysis) auk rannsóknargreina. 

Við heimildarleit var leitað í eftirfarandi gagnagrunnum: Pubmed, Scopus, ScienceDirect, Ovid og 

Google Scholar.  

Eftirfarandi takmarkmanir voru notaðar: Reynt var að takmarka notkun eldri heimilda við heimildir 

sem voru mest fimm til tíu ára. Einnig var miðað við að greinin fjallaði um fullorðnar manneskjur.  

Eftirfarandi leitarorð voru notuð: 

• Hjartastopp (e. heart arrest/cardiac arrest) 

• Lífsgæði (e. quality of life) 

• Taugaástand (e. neurological outcome) 

• Endurlífgun (e. resuscitation) 

 

Eftir ýtarlegan lestur og heimildarleit var grisjað úr greinunum og leitað að fleiri greinum þegar 

rannsakendum þótti vera vöntun á efninu. Við lestur heimilda var leitað að frumheimildum sem reyndust 

gagnlegar og höfðu ekki komið upp í fyrri leit.  
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3. Fræðileg samantekt 

3.1 Hjartastopp 

Hjartastopp verður þegar samdrættir í hjartavöðvanum stöðvast og hjartað hættir að slá. Ástæða þess 

getur verið rafleysa (e. asystole), sleglahraðtaktur (e. ventricular tachycardia), sleglatif (e. ventricular 

fibrillation) eða rafvirkni án dæluvirkni (e. pulseless electrical activity (PEA)) (Walker, Colledge, Ralston 

og Penman, 2014).  Meðhöndlanlegar orsakir hjartastopps eru flokkaðar í tvo flokka, 4H og 4T. Þær 

eru: súrefnisskortur (e. hypoxia), ofgnótt eða skortur á Kalíum (e. hyper/hypo kalemia), ofkæling og 

ofhitnun (e. hypo/ hyperthermia), of lítið blóðrúmmál (e. hypovolaemia), hjartaþröng (e. cardiac 

tamponade), þrýstiloftbrjóst (e. tension pneumothorax), eitranir (e. toxins, poisons, drugs) og 

lungnablóðrek (e. thromboembolism) (Truhlar o.fl., 2015). Talið er að horfur einstaklinga sem fara í 

hjartastopp vegna meðhöndlanlegra orsaka séu betri en ef ekki finnast meðhöndlanlegar undirliggjandi 

orsakir. Vegna þessa er lögð áhersla í endurlífgun á að greina og meðhöndla meðhöndlanlegar og 

undirliggjandi orsakir hjartastopps ef þær eru til staðar (Vandervelden o.fl., 2016). 

Hjartastopp veldur skyndilegri stöðvun á blóðflæði um líkamann sem kemur í veg fyrir að súrefni 

flytjist í vefi (Welbourn og Efstathiou, 2018). Þegar einstaklingur fer í hjartastopp missir hann meðvitund 

eftir um 20 sekúntur vegna súrefnisþurrðar í heila. Hágæða hjartahnoð viðheldur einhverju blóðflæði en 

það er þó aldrei á pari við útfall hjartans (e. cardiac output). Þangað til að blóðrás er endurheimt er 

blóðflæði til heilans takmarkað og möguleiki er á skemmdum vegna súrefnisþurrðar (Cronberg, 

2017). Tími lágs flæðis (e. low flow) er sá tími eftir að endurlífgun er hafin og þangað til blóðflæði kemst 

aftur á eða endurlífgun er hætt (Adnet o.fl., 2017). Heilaskaði getur ennþá átt sér stað þó endurlífgun 

hafi verið hafin (Welbourn og Efstathiou, 2018; Geri o.fl., 2014).  

Heilinn er það líffæri sem er viðkvæmast fyrir blóðrásatruflunum vegna mikils efnaskiptahraða og 

takmarkaðra orkubirgða. Þess vegna er heilaskaði ein algengasta dánarorsök hjá einstaklingum þar 

sem endurlífgun er talin hafa borið árangur og blóðrás endurheimt  (Cronberg, 2017). Fram hefur komið 

að allt að helmingur þeirra sem lifa af hjartastopp upplifa vitsmunalega skerðingu (e. cognitive 

impairments) sem ógnar lífsgæðum þeirra (Moulaert o.fl., 2015). Heilaskaði getur haft veruleg áhrif á 

lífsgæði einstaklinga sem lifa af hjartastopp (Welbourn og Efstathiou, 2018). Í rannsókn Haydon og 

félaga (2017) var hærri tíðni kvíða og þunglyndis hjá einstaklingum sem urðu fyrir súrefnisþurrð í heila 

eftir hjartastopp heldur en þeim sem ekki urðu fyrir súrefnisþurrð. 

Tíðni hjartastoppa utan spítala (e. out-of-hospital cardiac arrest) er hærri en tíðni hjartastoppa inni á 

spítala (e. in-hospital cardiac arrest). Utan spítala eru litlar líkur á því að vitni séu til staðar til að hefja 

eða veita endurlífgun og vegna þess eru lífslíkur og lífsgæði þeirra sem í því lenda lakari (Cronberg, 

2017). Samkvæmt The Institude of Medicin í Bandaríkjunum eru batahorfur þeirra eingöngu 6% á móti 

24% batahorfum þeirra sem fara í hjartastopp innan spítala (Berger, 2017). Bandaríska hjartaráðið (e. 

The American Heart Association (AHA)) tekur saman tíðni hjartasjúkdóma og hjartaáfalla á hverju ári, 

í samráði við aðrar stofnanir, samkvæmt þeim var hjartastopp helsta dánarorsök í Bandaríkjunum árið 

2016 (Benjamin o.fl., 2019). 
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3.2 Meðferðir við hjartastoppi 

Endurlífgun er björgunaraðferð sem notuð hefur verið frá 1960 og leitast til að endurheimta blóðflæði 

eftir hjartastopp. Endurlífgun er almennt talin bera árangur og blóðflæði aftur komið á í 7% tilfella 

(Welbourn og Efstathiou, 2018). Talið er að einstaklingar eigi mestar líkur á góðum lífsgæðum eftir því 

sem endurlífgunin tekur styttri tíma  (Welbourn og Efstathiou, 2018). Horfur eru betri í þeim samfélögum 

þar sem lögð er áhersla á að fræða og þjálfa almenning í endurlífgun, þar er endurlífgun talin bera 

árangur í 25-56% tilfella (Haydon o.fl., 2017). Það bætir horfur og eykur líkur á góðum lífsgæðum þeirra 

sem fara í hjartastopp utan spítala að gera samfélagið meðvitaðara um það hvernig bregðast eigi rétt 

við þar sem hver mínúta skiptir máli eftir að einstaklingur fer í hjartastopp (Sanghavi o.fl., 2015). Því fyrr 

sem endurlífgun er hafin því meiri líkur eru á góðum lífsgæðum (Perkins o.fl., 2015). Sé 

grunnendurlífgun hafin strax er blóðrás endurheimt í um 80% tilfella (Walker o.fl., 2014).  Líkurnar á að 

endurheimta blóðrás lækka um 10% fyrir hverja mínútu frá hjartastoppi sem líður og þar til 

grunnendurlífgun er hafin (Walker o.fl., 2014). Þar sem lífslíkur og lífsgæði einstaklinga sem fara í 

hjartastopp utan spítala eru lakari en þeirra sem fara í hjartastopp innan spítala væri hægt að færa rök 

fyrir því að endurlífgun sé þeim ekki í hag. Niðurstöður rannsókna sem Nichol og félagar (2015) tóku 

saman sýndu að meirihluti einstaklinga sem fór í hjartastopp utan spítala lifðu af og útskrifuðust af 

sjúkrahúsi með litla skerðingu á lífsgæðum. Því er hægt að færa rök fyrir mikilvægi þess að endurlífgun 

sé veitt í öllum tilfellum þegar einstaklingur fer í hjartastopp, einnig utan spítala (Nichol o.fl., 2015). 

Endurlífgun er talin bera árangur þegar blóðflæði hefur verið endurheimt en þá er ekki hugað að 

skerðingu á lífsgæðum og skertu taugaástandi sem einstaklingurinn hefur mögulega orðið fyrir (Ranola 

o.fl., 2015). Endurlífgun ætti að vera talin bera árangur ef einstaklingurinn lifir af og lífsgæðin hans eru 

velunandi (Haydon o.fl., 2017). 

Grunnendurlífgun (e. basic life support (BLS)) getur verið veitt af hverjum sem hlotið hefur þjálfun 

og felur í sér hjartahnoð, blástur og notkun sjálfvirks hjartastuðtækis (Perkins o.fl., 2015). Sérhæfð 

endurlífgun (e. advanced life support (ALS)) er veitt af þeim sem hlotið hafa sérhæfða þjálfun í 

endurlífgun og hafa sótt sérstakt námskeið. Algengast er að heilbrigðisstarfsfólk, til dæmis læknar, 

hjúkrunarfræðingar og bráðatæknar hafi hlotið þessa þjálfun. Sérhæfð endurlífgun felur í sér að halda 

áfram hágæða hjartahnoði, tryggja öndunarveg, til dæmis með barkaþræðingu og gefa súrefni. 

Æðaaðgangur er tryggður svo hægt sé að gefa lyf í æð (Soar o.fl., 2015).  

Sanghavi og félagar (2015) framkvæmdu rannsókn í Bandaríkjunum á einstaklingum sem fóru í 

hjartastopp utan spítala frá 1. janúar 2009 til 2. október 2011. Rannsóknin fór fram á svæðum sem ekki 

voru dreifbýli. Markmið rannsóknarinnar var að athuga hvort að munur væri á lífsgæðum einstaklinga 

sem fengu grunnendurlífgun og þeim sem fengu sérhæfða endurlífgun utan spítala. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að þeir sem fengu grunnendurlífgun voru með betri 90 daga lifun og betri 

lífsgæði við útskrift en þeir sem fengu sérhæfða endurlífgun. Fylgikvillar tengdir barkaþræðingu voru 

taldir vera ein af orsökum þess að þeir sem fengu sérhæfða endurlífgun voru með lakari lífsgæði. Þegar 

einstaklingur er barkaþræddur geta komið upp ýmsir fylgikvillar sem geta valdið skertum lífsgæðum. 

Magainnihald getur farið upp í barkarennuna og þaðan niður í lungu (e. aspirate), þegar höfðinu er 

hallað aftur óvarlega getur það valdið frekari skaða á fyrri áverkum eins og mænuskaða auk þess var 
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nefnt að barkaþræðing truflar hjartahnoð þar sem gera þarf hlé á því meðan verið er að barkaþræða. 

Þar af leiðandi er talið að notkun blástursbelgs (e. bag valve mask ventilation) í endurlífgun skerði síður 

lífsgæði frekar en að barkaþræða viðkomandi. Einnig er nefnt að fáar rannsóknir sýni fram á kosti þess 

að gefa lyf í æð úti á vettvangi og tefur það flutning viðkomandi á sjúkrahús. Til að stuðla að sem bestum 

lífsgæðum einstaklinga sem fara í hjartastopp utan spítala leggja Sanghavi og félagar til að beita eigi 

grunnþáttum endurlífgunar sem er hágæða hjartahnoð, nota stuðtæki og veita öndunaraðstoð með 

blástursbelg eða blástursmaska. 

Kurz og félagar (2018) gerðu fræðilega samantekt þar sem lífsgæði einstaklinga sem fóru í 

hjartastopp utan spítala voru metin eftir því hvort að beitt hafi verið grunnendurlífgun eða sérhæfðri 

endurlífgun. Samantektin leiddi í ljós að hvorki er hægt að tengja sérhæfða endurlífgun við bætt 

taugaástand né betri lífsgæði einstaklinga sem fara í hjartastopp. Hins vegar er nefnt að þegar sérhæfðri 

endurlífgun er beitt frekar en grunnendurlífgun eru einstaklingar líklegri til að endurheimta blóðrás og 

þar af leiðandi líklegri til að lifa af. Það á þó ekki við þegar sérhæfð endurlífgun er beitt seint í 

endurlífgunarferlinu. 

Þegar endurlífgun hefur borið árangur og blóðflæði verið endurheimt mæla klínískar leiðbeiningar 

með því að beita líkamskælingu. Gagnreyndar rannsóknir sýna fram á að væg kæling á líkamanum 

getur verndað miðtaugakerfið með því að minnka efnaskipti í heilanum (e. cerebral metabolism), minnka 

frumudauða (e. apoptosis) og staðbundin bólguviðbrögð. Klínískar leiðbeiningar segja til um að kæla 

einstaklinga sem fara í hjartastopp utan spítala niður í 34-36°C í 12-24 klukkustundir (Geri o.fl., 2014).  

Notkun hjarta- og lungnavélar í endurlífgun hefur aukist á síðustu árum þegar endurlífgun hefur ekki 

borið árangur og ekki hefur tekist að endurheimta blóðflæði (D'Arrigo o.fl., 2017). Þegar sjúklingur er 

settur á hjarta- og lungnavél er blóðflæði í líkamanum komið aftur á og skaði vegna blóðþurrðar og 

líffærabilunar takmarkaður (Wang, Ma, Zhang, Liu og Zheng, 2018). Vandasamt getur verið að velja 

sjúklinga til að setja á hjarta- og lungnavél því huga þarf að mögulegri súrefnisþurrð í heila eftir langa 

endurlífgun (Wang, Ma, Zhang, Liu og Zheng, 2018; D’Arrigo o.fl., 2017). Heilinn er viðkvæmastur fyrir 

blóðrásatruflunum og getur skert blóðflæði til heila valdið skerðingu á lífsgæðum (Cronberg, 2017) líkt 

og hefur verið bent á. Þegar sjúklingur er settur á hjarta- og lungnavél er blóðflæði komið aftur á og 

gefur það heilbrigðisstarfsfólki tíma til að komast að undirliggjandi orsökum hjartastoppsins og 

sjúklingnum tíma til að jafna sig. Meðferðin er úrslitakostur fyrir sjúklinginn vegna þess að endurlífgunin 

hefur ekki borið árangur og hann myndi líklega deyja ef hann færi ekki á hjarta- og lungnavél (Riggs, 

Becker og Sugarmann, 2015). Til að slíkt inngrip beri árangur er nauðsynlegt að það sé ekki reynt of 

seint í endurlífgunarferlinu. Endurlífgunin má ekki hafa staðið yfir í of langan tíma þar sem hver mínúta 

skiptir máli fyrir horfur sjúklingsins (Reynolds, Frich, Rittenberger og Callaway, 2013). Fram hefur komið 

að 12% þeirra sem fara í hjartastopp utan sjúkrahúss og fara á hjarta-og lungnavél lifa af og upplifa góð 

lífsgæði (Vandervelden o.fl., 2016).  

Riggs og félagar (2015) tóku saman rannsóknir sem fjölluðu um siðfræðilega þætti í tengslum við 

notkun hjarta- og lungnavélar. Í þessari fræðilegu samantekt kom fram að notkun hjarta- og lungnavélar 

væri tengd hærri lífslíkum og góðu taugaástandi sex mánuðum eftir hjartastopp en einnig tengt hærri 

tíðni dáa (e. coma) og lakari lífsgæðum. Bent er á að hjarta- og lungnavél gæti verið „brú til einskis” (e. 
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brigde to nowhere). Til að færa rök fyrir því eru nefnd dæmi um sjúkinga sem eru vakandi á hjarta- og 

lungnavél, ekki líklegir til að batna og komast af vélinni og eru því fastir á gjörgæsludeild á 

áframhaldandi lífsnauðsynlegum inngripum. 

Þegar ljóst er að ef endurlífgun mun ekki bera árangur þarf að taka þá erfiðu ákvörðun um að hætta 

endurlífgun. Þættir sem hafa áhrif á ákvörðunina eru sjúkrasaga sjúklings, hvaða hjartsláttartaktur er til 

staðar, hvernig sjúklingurinn hefur brugðist við endurlífguninni og lengd endurlífgunarinnar. Samkvæmt 

Evrópska endurlífgunarráðinu (e. European Resusitation Councils (ERC)) á að halda endurlífgun áfram 

svo lengi sem stuðanlegur taktur er til staðar eða aðrar meðhöndlanlegar ástæður fyrir hjartastoppinu 

greinast. Lokaákvörðun um að stöðva endurlífgun á að vera tekin af teymisstjóranum eftir að hann hefur 

ráðfært sig við teymið (European Resuscitation Council, 2015). Tímalengd endurlífgunar er þáttur sem 

skiptir máli þegar horft er á möguleg lífsgæði en er ekki eini þátturinn sem sker úr um möguleg lífsgæði 

eftir hjartastopp (Fukda, Nakamura, Fukuda-Ohashi og Yahagi, 2015). Á meðan endurlífgun er í gangi 

er erfitt að vita hvort sjúklingurinn eigi möguleika á góðum lífsgæðum. Til eru rannsóknir sem hægt er 

að framkvæma og þannig sjá hvernig líkaminn bregst við endurlífguninni (Ranola o.fl., 2015). Erfitt er 

að vita fyrirfram hvaða einstaklingar sem fara í hjartstopp muni njóta góðs af langri endurlífgun. Þegar 

ákvörðun er tekin um að halda áfram endurlífgun þarf að hafa í huga hvert ástand sjúklings var fyrir 

hjartastoppið. Þá þarf að huga að því hvað orsakaði hjartastoppið, undirliggjandi ástæður 

hjartastoppsins og hvaða inngrip eru í boði hverju sinni (Vandervelden o.fl., 2016). Þegar endurlífgun 

ber árangur eftir 10-15 mínútur eru mestar líkur á óskertum lífsgæðum (Vandervelden o.fl., 2016). 

Algengt er að endurlifgun standi ekki yfir lengur en í 15-30 mínútur ef blóðflæði er ekki endurheimt 

(Vandervelden o.fl., 2016). Evrópska endurlífgunarráðið leggur til að hætta eigi endurlífgun ef 

einstaklingurinn hefur verið í rafleysu í 20 mínútur þrátt fyrir sérhæfða endurlífgun og ekki er hægt að 

finna undirliggjandi ástæðu hjartastoppsins (Vandervelden o.fl., 2016). Evrópska endurlífgunarráðið 

gefur út endurskoðaðar leiðbeiningar um sérhæfða endurlífgun á fimm ára fresti. Þar kemur fram að 

löng endurlífgun geti verið valkostur þegar verið er að leitast til að leiðrétta meðhöndlanlegar ástæður 

hjartastoppsins. Það er þegar verið er að setja sjúkling í skilunarvél vegna ofgnóttar á kalíum og þegar 

verið er að beita líkamshitastjórnun eftir köfnun, öndunarlost eða eitrun (Vandervelden o.fl., 2016).  

Reynolds og félagar (2013) könnuðu hvort til sé einhver ákveðinn tímapunktur í endurlífgun þar sem 

líkur á góðum lífsgæðum yrðu verri. Samkvæmt niðurstöðum þeirra telja þau að eftir um 16 mínútna 

endurlífgun eru 90% þeirra einstaklinga sem lifa af hjartastopp og upplifa ekki skert lífsgæði komnir 

aftur, það er hafa endurheimt blóðrás og hjartað byrjað að slá á ný. Einnig telja þau að ef endurlífgun 

ber ekki árangur fyrstu 15 mínúturnar eru líkurnar á góðum lífsgæðum undir 2%. 

D’Arrigo og félagar (2017) tóku fram að tími lágs flæðis sé lægri hjá þeim sem lifðu af og upplifðu 

góð lífsgæði. Fukuda og félagar (2015) telja einnig tíma lágs flæðis vera það sem mestu skiptir í 

endurlífgun. Samkæmt Adnet og félögum (2016) verða líkurnar á góðum lífsgæðum um 1% eftir 15 

mínútur af lágu flæði. 

Mégarbane og félagar (2011) nefndu í rannsókn sinni að hægt væri að taka mið af gildi laktats í 

blóðgasi til að taka ákvörðun um áframhaldandi endurlífgun. Þegar tæknin er til staðar tekur stuttan 

tíma að fá þær rannsóknarniðurstöður. Gildi laktats í blóði hækkar í loftfirrðum (e. anaerobic) 
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efnaskiptum sem verða þegar vefir verða fyrir súrefnisþurrð (Andersen o.fl., 2013). Hátt gildi laktats í 

slagæðagasi, yfir 16.3 mmól/L, tengist slæmu taugaástandi og slæmum lífsgæðum (Mégarbane o.fl, 

2011). D’Arrigo og félagar (2017) töldu einnig að gildi laktats í blóði gæti sagt mikið til um útkomu og 

horfur sjúklingsins, ekki bara eftir að blóðflæði er komið á aftur heldur einnig á meðan endurlífgun er í 

gangi. Telja þeir að lífslíkur og líkur á góðum lífsgæðum eru minni ef gildi laktats í blóðinu er komið yfir 

9 mmól/L.  

 

3.3 Lífsgæði  

Lífsgæði er vítt hugtak sem ákvarðast af líkamlegri heilsu viðkomandi, andlegri heilsu, viðhorfum, 

félagslegri stöðu og hvað viðkomandi finnst vera mikilvægast í umhverfi sínu (World Health 

Organisation, 2019). Lífsgæði er skynjun einstaklings á stöðu í sínu lífi, í tengslum við menningu og 

þau gildi sem eru við lýði í samfélaginu sem hann býr í, í samhengi við markmið, væntingar, viðmið og 

málefni (Saxena og Orley, 1997). Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (e. World Health Organisation 

(WHO)) skilgreinir lífsgæði sem skynjun einstaklings á stöðu sinni í tengslum við menningu og gildi 

hans auk þess hvernig hann hagar lífi sínu varðandi markmið, væntingar og áhyggjur (World Health 

Organisation, 2019).  

Að geta greint og meðhöndlað það sem getur ógnað lífsgæðum krefst kunnáttu og skilnings 

heilbrigðisstarfsfólks á hvernig og hvað ógnar lífsgæðum einstaklinga. Vert er að hafa í huga að 

heilbrigði og hamingja haldast ekki alltaf í hendur rétt eins og heilsubrestir og slæm lífsgæði haldast 

ekki alltaf í hendur. Markmið alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar er að allir fái tækifæri á því að eiga 

ánægjulegt og innihaldsríkt líf upp að raunhæfu marki (Kolbrún Albertsdóttir o.fl., 2009).  

Abraham Maslow, mannúðarsálfræðingur, setti fram kenningar sínar um þarfir manna árið 1943.  

Síðar setti hann þær á sjónrænt form í þarfapýramída Maslow. Í þarfapýramídanum er þörfum manna 

raðað niður í fimm þrep þar sem hann telur þær neðstu vera mikilvægastar. Maslow heldur því fram að 

ekki er hægt að komast ofar í þarfapýramídanum nema að neðstu þörfunum sé fullnægt. Það er ef 

einstaklingur upplifir ekki öryggi í umhverfi sínu og ef grunnþörfum hans er ekki fullnægt hefur hann ekki 

tækifæri til að halda áfram upp þarfapýramídann og að lokum öðlast sjálfsvirðingu og sjálfsbirtingu 

(Maslow, 1943). Maslow byggði kenninguna um þarfapýramídann upp á þörf einstaklinga fyrir hamingju 

og tilvist og því er hægt að endurspegla lífsgæði einstaklinga í þarfapýramída Maslow. Maslow taldi að 

sá sem er í rauninni hamingjusamur fullnægir öllum átta þrepum pýramídans en Maslow taldi að fáum 

tækist að fullnægja öllum þrepunum. Taldi hann að takmörkunin á þarfapýramídanum fælist í því að 

einstaklingar verði að þekkja og skilja sjálfan sig nægilega vel til þess að vita hvaða þarfir þeir uppfylla 

raunverulega. Einn möguleiki til þess að bæta lífsgæði einstaklinga er að hjálpa viðkomandi að sjá eigin 

þarfir og langanir. Þegar einstaklingur tekur ábyrgð á eigin lífi nýtir hann meira af góðu kostum lífsins til 

þess að vera frjálsari, öflugari, hamingjusamari og heilbrigðari (Ventegodt, Merrick og Andersen, 2003).  

Oft er auðveldara að veita meðferð við líkamlegum einkennum en  vitsmunalegri skerðingu. Maslow 

lagði áherslu á að heilbrigðisstarfsfólk aðstoðaði skjólstæðingana sína við að bæta lífsgæði, heilsu og 

að ná færni til þess að geta snúið aftur til vinnu og daglegs lífs. Það getur heilbrigðisstarfsfólk gert með 

því að virða óskir skjólstæðingsins til að taka ábyrgð á tilvist sinni og eigin þörfum. Hann benti á að 
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heilbrigðisstarfsfólk þyrfti að hafa varann á varðandi að taka ekki fram fyrir hendur skjólstæðingsins og 

spyrja frekar uppbyggjandi spurninga eins og „hvað er það sem þú þarft?” og „hvernig muntu ná því?”. 

Án stuðnings frá heilbrigðisstarfsfóki gæti skjólstæðingurinn ekki treyst sér til að taka skrefið í átt að 

bata. Þannig getur bataferlið orðið meira krefjandi en það hefði þurft að vera.  Bataferlið er þó ekki alltaf 

dans á rósum og eru ýmsir fylgikvillar sem fylgja því að takast á við nýja tíma sem innihalda breytt 

heilsufarsástand (Ventegodt o.fl., 2003). 

Virginia Henderson, hjúkrunarfræðingur, setti fram skilgreiningu á starfi hjúkrunarfræðinga árið 

1966. Kenning hennar, hjúkrunarþarfakenningin (e. Nusing Need Theory) snýst um mikilvægi þess að 

auka sjálfsgæði sjúklings til að flýta fyrir bata hans. Hún leggur áherslu á mikilvægi þess að 

hjúkrunarfræðingar aðstoði skjólstæðinga sína að uppfylla grunnþörfum sínum. Segir hún að rætur 

hjúkrunar megi rekja til frumþarfa mannsins. Henderson segir hlutverk hjúkrunarfræðings vera fólgið í 

því að hjálpa einstaklingnum, hvort sem hann er sjúkur eða heilbrigður, í öllu því sem stuðlar að 

heilbrigði og bata eða friðsælum dauðdaga. Hjúkrunarfræðingar ættu að veita einstaklingum aðstoð við 

það sem hann sjálfur myndi gera, hefði hann til þess nægan vilja, þrótt og þekkingu. Hjúkrunarfræðingur 

hvetur sjúkling til að endurheimta sjálfstæði (Henderson, 1966).  

 

3.4 Mat á lífsgæðum 

Erfitt getur verið að mæla lífsgæði þar sem þau eru einstaklingsbundin (Elliott o.fl., 2011). Hugtakið 

lífsgæði er illa skilgreint og hægt er að horfa á það út frá mörgum sjónarhornum sem gerir það 

illmælanlegt (Kolbrún Albertsdóttir o.fl., 2009). Við mat á lífsgæðum er einstaklingur fenginn til að meta 

ákveðna þætti sem hafa áhrif á það hvernig þeir lifa lífinu, farið er dýpra en bara í sjúkdóma og 

sjúkdómssögu (Saxena og Orley, 1997). Lífsgæði vísa til upplifunar einstaklings á ánægjutengdum og 

óánægjutengdum þáttum lífsins og því sem skiptir hann máli. Rannsóknir sem fjalla um lífsgæði 

einstaklinga eftir hjartastopp nota oft ekki sömu kvarða og matsatriði sem torveldur það að bera saman 

niðurstöður (Haydon o.fl., 2017). Til eru margir kvarðar sem mæla lífsgæði. Í rannsóknum hafa 

eftirfarandi kvarðar komið endurtekið fyrir og verið aðlagaðir að þátttakendum. 

Pittsburgh Cerebral Performance Categories (CPC) endurspeglar lífsgæði, horfur, færni, 

vitsmunalega getu og taugaástand einstaklinga sem fara í hjartastopp (Vandervelden o.fl., 2016). 

Skalinn er lagfærður og aðlagaður að taugaástandi einstaklinga eftir hjartastopp frá Glasgow Outcome 

Scale sem hefur verið notaður fyrir einstaklinga sem fá höfuðáverka. CPC mælir virkni einstaklings eftir 

hjartastopp (Cronberg, 2017).  

Útkomur kvarðans eru:  

• CPC 1 er þegar einstaklingur getur lifað eðlilegu lífi við góða vitsmunalega virkni.  

• CPC 2 er vitsmunaleg skerðing en einstaklingurinn getur lifað sjálfstæðu lífi og er lítið sem 

ekkert háður öðrum.  

• CPC 3 er mikil vitsmunaleg skerðing. Einstaklingurinn er með meðvitund en er alveg upp á aðra 

kominn og ekki fær um að sinna athöfnum daglegs lífs.  

• CPC 4 er dá (e. Coma), einstaklingurinn er meðvitundarlaus og sýnir engin viðbrögð.  
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• CPC 5 er heiladauði (Phelps, Dumas, Maynard, Silver og Rea, 2013).   

Hægt er að nýta þennan kvarða þegar taka þarf ákvörðun varðandi áframhaldandi meðferð þar sem 

hann gefur forspárgildi um hvernig lífsgæði einstaklingsins geta orðið með áframhaldandi meðferð 

(Cronberg, 2017).  

Modified Ranking Scale (mRS) var hannaður til að meta lífsgæði einstaklinga sem fá heilablóðfall, 

heilaáverka auk þeirra sem fara í aðgerð á heila en hefur einnig verið notaður til að meta lífsgæði 

einstaklinga sem fara í hjartastopp. Ókostur við að nota mRS-kvarðann hjá einstaklingum eftir 

hjartastopp er að hann leggur mikla áherslu á líkamlega virkni sem er sjaldan skert eftir hjartastopp 

(Cronberg, 2017; Vandervelden o.fl., 2016). Reynolds og félagar (2013) telja góð lífsgæði vera þegar 

útkoma  á mRS-kvarðanum er 0-3. 

EuroQol 5D (EQ-5D-3L) metur lífsgæði út frá 5 þáttum: hreyfigetu, sjálfsumönnun, venjubundnum 

störfum og athöfnum, verkjum/óþægindum og kvíða/þunglyndi. Hægt er að merkja við hvern þátt á þrjá 

vegu, engin vandamál, nokkuð um vandamál og mikil vandamál (2Einstaklingur fær stig eftir því hvar 

hann merkir, engin vandamál eru eitt stig, nokkuð um vandamál eru tvö stig og mikil vandamál eru þrjú 

stig. Einnig merkir viðkomandi inná kvarða sem mælir frá 0 til 100 hvernig hann metur heilsuna sína 

þann daginn sem hann svarar spurningunum. Fær hann síðan stig í samræmi við það sem hann svaraði 

á 0 til 100 kvarðanum. Út frá þessum niðurstöðum er heilusfarsástand viðkomandi metið (EuroQol, 

2018). 

Barthel-kvarðinn metur hæfni einstaklingsins í að framkvæma athafnir daglegs lífs sem snúa að 

sjálfsumönnun og hreyfigetu. Kvarðinn hefur 10 breytur sem eru meðal annars að matast, að klæðast, 

ferðast á milli staða, geta til að ganga upp tröppur, geta til hreinlætis og að baðast. Gefin eru stig frá 0 

til 100. 95-100 stig eru þegar einstaklingur er alveg sjálfbjarga, 55-90 eru þegar einstaklingur er að 

miklu leyti sjálfbjarga en þarf samt aðstoð og undir 50 stigum er algjörlega ósjálfbjarga (Tiainen o.fl., 

2018). 

Short-Form-36 Health Survey eða SF 36-spurningalistinn var útbúinn sem samantekt á öðrum lengri 

spurningalista. SF 36-kvarðinn felur í sér spurningar sem snúa að 36 mismunandi atriðum sem hafa 

áhrif á lífsgæði og heilsufarsástand viðkomandi. Spurningum er skipt eftir ákveðnum þemum. Þessi 

þemu eru meðal annars líkamleg virkni, félagsleg virkni, hlutverkatakmörkun vegna líkamlegra 

vandamála, hlutverkatakmörkun vegna andlegra vandamála, andleg heilsa, orka og lífsþróttur, verkir 

og almenn skynjun á eigin heilsu. Spurningarnar hafa mismunandi svarmöguleika sem snúast um að 

meta hvort viðkomandi upplifi skerðingu eða ekki. Svarmöguleikarnir eru svo teknir saman og 

viðkomandi fær stig frá 0, sem þýðir versta mögulegt heilsufarsástand, til 100, sem þýðir besta 

mögulega heilsufarsástand (Jenkinson, Coulter og Wright, 1993). 

 

3.5 Lífsgæði eftir hjartastopp  

Samkvæmt bandarísku samtökunum um hjartastopp og bætta lifun (e. The American Cardiac Arrest 

Registry to Enhance Survival) lifa fleiri einstaklingar af hjartastopp utan spítala nú en áður (Cronberg, 

2017). Chronberg (2017) skrifaði fræðilega samantekt sem fjallaði um rannsóknir sem könnuðu lífsgæði 
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einstaklinga eftir hjartastopp. Gögnum rannsóknarinnar var safnað á árunum 2007 til 2012 og benda til 

þess að þó fleiri einstaklingar lifi af hjartastopp eru ekki fleiri að útskrifast af sjúkrahúsi með góð lífsgæði. 

Samkvæmt Sænska hjartaráðinu (e. Swedich Cardiac Arrest regestry) eru um 6% einstaklinga sem fóru 

í hjartastopp utan spítala í Svíþjóð á árunum 2008-2011 með verulega skert lífsgæði. Fram kom í 

rannsókn Cronberg (2017) að 40% einstaklinga í Norður-Kóreu upplifi skert lífsgæði eftir hjartastopp og 

27% í Ísrael.  

Skyndileg breyting á lífsviðhorfi á sér oft stað hjá einstaklingum sem lifa af hjartastopp. Einstaklingar 

uppgötva að lífið er styttra en þeir töldu áður og telja þeir það skerða lífsgæðin sín. Það að hafa komist 

svo nálægt dauðanum getur valdið hræðslu, takmörkun á líkamlegri og vitsmunalegri virkni, uppnámi 

og vanmáttarkennd sem getur takmarkað þátttöku í daglegu lífi. Einnig nefna einstaklingar aukið 

þakklæti í garð þeirra nánustu og það að vera á lífi. Þeir upplifa nýtt hlutverk sem hjartasjúklingar og 

því fylgdir mikið af nýjum og óþekktum tilfiningum (Haydon o.fl., 2017). 

Margir einstaklingar sem lifa af hjartastopp greina frá kvíða, þunglyndi, áfallastreituröskun, 

minnisleysi og skertri félagslegri virkni (Welbourn og Efstathiou, 2018). Haydon og félagar (2017) gerðu 

fræðilega samantekt þar sem þeir báru saman rannsóknir sem fjölluðu um andlegan líðan einstaklinga 

eftir hjartastopp. Niðurstöður þeirra eru að kvíði og þunglyndi sé algengasti fylgikvilli hjartastopps. Kvíði 

er skilgreindur sem tilhneyging til að hafa áhyggjur af velferð sinni og/eða velferð þeirra sem næst 

standa og þunglyndi er sjúkdómur þar sem einstaklingur upplifir meðal annars vonleysi, metnaðarleysi 

og litla áhugahvöt. Einstaklingar tjáðu að bæði kvíðinn og þunglyndið hefðu áhrif á lífsgæðin sín. Í 

fræðilegu samantektinni sem Haydon og félagar (2017) gerðu var tíðni áfallastreituröskunar einnig há. 

Rannsóknir sýna að um fjórðungur þeirra sem fara í hjartastopp upplifa áfallastreituröskun í kjölfarið. 

Áfallastreituröskun þróast eftir viðburð sem ógnar lífi einstaklings og felur í sér endurupplifun á 

atburðinum, martröðum og að forðast staði og annað sem minnir á atvikið. Það að upplifa þessa 

skerðingu og andlegu þætti eftir hjartastopp hefur þær afleiðingar að viðkomandi þarf að treysta meira 

á aðra við aðstoð á athöfnum daglegs lífs sem leiðir til þess að þau upplifa og lifa við lakari lífsgæði. 

Vegna andlegra vandamála eins og kvíða, þunglyndis og minnkaðrar félagslegrar virkni í kjölfar 

hjartastopps er tíðni þeirra sem að snúa aftur til vinnu lág. Ekki er óalgengt að aðstandendur upplifi 

einnig andleg vandamál í kjölfar hjartastopps ástvinar og þá einna helst áfallastreituröskun. Því er þörf 

fyrir skilvirk inngrip sem leiðbeina sjúklingnum og aðstandendum þeirra hvernig á að takast á við 

framhaldið eftir útskrift af spítalanum (Moulaert o.fl., 2015).  

Samkvæmt Juan og félögum (2018) eru um 85% af þeim sem lifa af hjartastopp með gott 

taugaástand samkvæmt Cerebran Perfomance Catagory-kvarðanum (CPC) en um helmingur upplifa 

skerðingu á minni, minnkaða athygli og framtaksleysi. 

Moulaert og félagar (2017) framkvæmdu rannsókn í Hollandi sem kannaði bata og virkni hjá 

einstaklingum ári eftir að þeir fóru í hjartastopp. Hún sýndi að ári eftir hjartastopp fann um fjórðungur 

fyrir andlegum veikindum (e. emotional proplems). Meira en helmingur þeirra sem lifðu af hjartstopp 

fundu fyrir síþreytu (e. fatigue). Mikill meirihluti, 72% af þeim sem voru vinnandi fyrir hjartastoppið, voru 

farnir að vinna aftur ári eftir atburðinn en helmingur þeirra í minna starfshlutfalli en áður. 
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Granja, Cabral, Pinto og Costa-Pereira (2002) framkvæmdu rannsókn í Portúgal sem fjallaði um 

lífsgæði einstaklinga sex mánuðum eftir að þau fóru í hjartastopp og voru endurlífguð. Gögnum var 

safnað frá apríl 1997 til desember 2000 þar sem allir einstaklingar sem voru innskrifaðir á gjörgæsludeild 

á ákveðnum spítala í kjölfar hjartastopps voru fengnir til að taka þátt í rannsókninni. Sex mánuðum eftir 

að sjúklingarnir voru útskrifaðir mættu þeir í viðtal þar sem sem þeir svöruðu EQ-5D spurningalistanum. 

Myndaður var samanburðarhópur af sjúklingum sem höfðu farið í hjartastopp og legið á gjörgæsludeild 

á öðrum spítala. 97 sjúklingar tóku þátt í rannsókninni og af þessum 97 voru 36 sem útskrifuðust heim. 

Aðrir létust á gjörgæslunni eða á legudeild eftir gjörgæsluleguna. Af þeim 36 sem útskrifuðust heim voru 

19 sem komu í viðtalið 6 mánuðum síðar. Af þessum 19 voru einungis átta sem höfðu snúið aftur til 

vinnu og sex af þessum átta höfðu snúið aftur til sama lífs og áður en þau fóru í hjartastopp. 11 sjúklingar 

snéru ekki aftur til vinnu. 7 af þessum 11 náðu að snúa aftur til daglegs lífs en fjórir urðu fyrir 

súrefnisþurrð í heila og upplifðu verulega skerðingu á lífsgæðum. Heilt á litið þá eru þeir sem lifa af 

hjartastopp með góð lífsgæði þegar þau eru metin samkvæmt EQ-5D kvarðanum. Í þessari rannsókn 

var lítill munur á milli samanburðarhópanna tveggja. Þó flestir lifi við góð lífsgæði eftir hjartastopp er 

það ekki alltaf raunin. Þeir einstaklingar sem upplifðu lakari lífsgæði urðu fyrir miklum súrefnisskorti sem 

hafði áhrif á taugaástand þeirra. Þessum einstaklingum finnst þeir oft vera byrði á fjölskyldu sinni og því 

þarf huga vel að þessum skjólstæðingahóp og veita þeim þá ummönnun og þá aðstoð sem þau þurfa 

á að halda. 

Tiainen og félagar (2018) framkvæmdu rannsókn í Finnlandi rannsökuðu taugaástand og lífsgæði 

einstaklinga ári eftir hjartastopp utan spítala. Taugaástand var metið með CPC-skalanum og geta til 

daglegs lífs var metin á Barthel-skalanum. Rannsóknin sýndi að um 90% þátttakenda lifðu við sömu 

lífsgæði og heilsu ári eftir hjartastopp og annað fólk á þeirra aldri. Meirihluti þátttakenda voru með gott 

taugaástand, bjuggu enn heima og voru sjálfbjarga í athöfnum daglegs lífs. 10% þátttakanda bjuggu á 

sambýli þar sem þeir þurftu aðstoð við allar athafnir daglegs lífs en aðeins 3% af þeim höfðu búið heima 

fyrir hjartastoppið. 90% þátttakanda voru með 1-2 á CPC sem er talið vera  gott taugaástand. Af þeim 

18 þátttakendum sem voru með CPC 3 og því talin vera með vitsmunalega skerðingu voru 5 með CPC 

3 fyrir hjartastoppið. Um 90% þátttakanda var talinn vera sjálfbjarga samkvæmt Barthel skalanum, 5% 

voru nokkuð sjálfbjarga en 5% voru alveg háðir öðrum við athafnir daglegs lífs. Meirihluti þeirra 

þátttakanda sem hafði verið við vinnu fyrir hjartastoppið voru komnir aftur til vinnu, eða um 70%. 

Sawyer og félagar (2016) rannsökuðu hvaða stuðning einstaklingar sem lifa af hjartastopp fá eftir 

að þeir útskrifast af sjúkrahúsi. Til eru fáar klínískar leiðbeiningar um hvaða heilbrigðisþjónusta er í boði 

fyrir þennan sjúklingahóp eftir útskrift af sjúkrahúsi. Þátttakendur svöruðu spurningalista sem var sendur 

þeim í tölvupósti, alls svöruðu 157 einstaklingar spurningalistanum. Mikill meirihluti þátttakenda var 

útskrifaður heim af sjúkrahúsinu en margir tjáðu sig lítið muna eftir þeim tíma, bæði sjúkrahúsdvölinni 

og útskriftarferlinu. Þátttakendur tjáðu mikla þörf fyrir að ræða atburðinn og tilfinningar sínar gagnvart 

honum við aðra. Þá var sérstaklega þörf fyrir að ræða við aðra aðila sem einnig höfðu lifað af 

hjartastopp. Margir þátttakendur upplifðu andlega vanlíðan, kvíða og þunglyndi eftir hjartastoppið og 

fannst ekki nógu vel á því tekið hjá heilbrigðisstarfsfólki.  

Von Auenmuller, Christ, Brand, Dierschke og Trappe (2019) rannsökuðu áhrif hjartastopps utan 

spítala á andlega líðan einstaklinga. Allir þátttakendur sem taldir voru með gott taugaástand og 
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útskrifuðust af sjúkrahúsi eftir hjartastopp milli 1. janúar 2008 og 30. júní 2015 voru fengnir til að fylla út 

SF-36 spurningalistann. Alls voru 280 sem fóru í hjartastopp utan spítala á þessu tímabili og af þessum 

280 voru 56 einstaklinga eða 20% sem voru taldir vera með gott taugaástand og því færir til að geta 

svarað SF-36 spurningalistanum. 10% þátttakenda voru metnir með áfallastreituröskun eftir 

hjartastopp. Af þeim sem taldir voru með gott taugaástand og góð lífsgæði eftir hjartastoppið var 

taugaástandi þeirra og lífsgæði verri en hjá hinum almenna borgara sem ekki hafði farið í hjartastopp. 

Höfundar hvetja til frekari rannsókna sem fjalli ekki um lífslíkur einstaklinga eftir endurlífgun heldur 

hvernig hægt sé að meta og bæta lífsgæði þeirra sem fara í hjartastopp. 

Nichol og félagar (2015) framkvæmdu rannsókn til að meta vitsmunalega getu, líkamlega virkni, 

almennt heilbrigði og þunglyndi hjá þeim sem fóru í hjartastopp utan spítala og hvaða áhrif þessir þættir 

hafa á lífsgæði. Mat á þessum þáttum fór fram í gegnum síma allt að 6 mánuðum eftir útskrift. Meðal 

kvarða sem notaðir voru til að meta taugaástand var mRS kvarðinn. Sýndu niðurstöður rannsóknarinnar 

að þeir sem fóru í hjartastopp á almenningssvæði voru með betra taugaástand og upplifðu minna 

þunglyndi en þeir sem fóru í hjartastopp annars staðar, til dæmis í heimahúsum. Einstaklingar voru með 

betri taugaástand þegar endurlífgun var hafin samstundis, samanborið við það þegar endurlífgun var 

ekki hafin samstundis. Meirihluti þátttakanda upplifðu enga eða litla skerðingu á lífsgæðum. Þau mátu 

sig með ásættanlegt taugaástand, enga vitsmunalega skerðingu, litla skerðingu á almennu heilsufari 

og ekkert þunglyndi. 

Auður Ketilsdóttir, Hildur Rut Albertsdóttir, Sólveig Helga Ákadóttir, Þóra Jenný Gunnarsdóttir og 

Helga Jónsdóttir (2013) hjúkrunarfræðingar, framkvæmdu rannsókn á Íslandi þar sem áhrif hjartastopps 

og endurlífgunar á líf þeirra sem lifa það af var kannað. Þátttakendur voru sjö menn á miðjum aldri, 

engin kona uppfyllti þátttökuskilyrðin. Tekin voru tvö viðtöl við þá með viku millibili og voru liðnir 9 til 24 

mánuðir frá hjartastoppinu þegar þau áttu sér stað. Tjáðu þátttakendur vöntun á öryggi og stuðningi 

vera meginástæða þess að þeim þótti eitthvað vanhugað. Þeir tjáðu sig um óöryggi þegar kom að 

útskrift af sjúkrahúsi og þurfta að standa á eigin fótum. Þeir áttu erfitt með að þekkja einkennin og meta 

þau auk þess að þekkja sín eigin takmörk í hreyfingu og daglegum athöfnum. Þeir tjáðu þörfina á að 

tilheyra hóp sem deildi svipaðri reynslu. Allir þátttakendur í rannsókninni voru sammála um að upplifa 

skerta líkamlega og vitsmunalega getu eftir hjartastoppið. Skert líkamlegt form kom aðallega fram í því 

að þurfa mun lengri tíma í athafnir daglegs lífs, eins og til dæmis að fara í sturtu. Þetta var aðallega 

fyrsta mánuðinn eftir útskrift af sjúkrahúsi. Þeir fundu fyrir einmanaleika og þörf fyrir að vera í kringum 

fólk. Allir greindu frá löngun að komast aftur til baka til fyrra lífs og að hlutirnir færu í fyrra horf. Þeir töldu 

það að geta snúið aftur til vinnu hafa skipt miklu máli í ferlinu að endurheimta fyrra líf. Einn þátttakandi 

gat ekki snúið aftur til vinnu vegna skerðingar á taugastarfsemi og tveir voru hættir að vinna þegar 

atburðurinn átti sér stað. Vitsmunaleg einkenni sem þátttakendur tjáðu hafa mest áhrif á daglegt líf voru 

erfiðleikar við lestur og að þekkja kunnugleg andlit. Dagar og atburðir sem áttu sér stað áður en þeir 

fóru í hjartastopp voru gleymd auk fyrstu dagana eftir stoppið. Minnið kom til baka með tímanum hjá 

flestum en ekki eins og það var áður. Þátttakendur tjáðu aukinn kvíða og hræðslu eftir hjartastoppið, 

bæði þegar þeir hugsuðu um stoppið sjálft auk hugsana um að þetta myndi gerast aftur. Allir leituðu 

þeir sér aukinnar þekkingar um hvað þeir geta gert til að fyrirbyggja annað stopp og tjáðu þeir það hjálpa 

mjög þessum hugsunum. Þátttakendur notuðu kaldhæðni og húmor til að auðvelda þeim að tala um 
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tilfinningar og koma í veg fyrir að þeir yrðu berskjaldaðir. Þeir tjáðu að þó kvíðinn og hræðslan dofnuðu 

með tímanum hurfu þær tilfinningar ekki fyrir fullt og allt. Þátttakendur tjáðu allir að þeir hefðu nýja sýn 

á lífið eftir hjartastoppið. Það að vera á lífi einungis vegna röð atvika, heppni og fólksins í kringum þá 

hafi fengið þá til að endurhugsa allt. Þeir hafa allir endurskoðað fyrri venjur og forgangsraðanir og 

ákveðið að setja fjölskylduna í fyrsta sætið. Höfundar telja greinilegt að það vanti betri umgjörð fyrir þá 

einstaklinga sem lifa af hjartastopp og endurlífgun. Það hefur verið skortur á hjúkrunarþjónustu, eins og 

til dæmis göngudeildum eða þess háttar starfsemi þar sem einstaklingum sem lifa af hjartastopp er veitt 

áframhaldandi eftirfylgd og meðferð eftir útskrift af sjúkrahúsi.  
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4. Umræður 
Þegar fjallað er um árangur endurlífgunar er algengt að horft er á hvort takist að endurheimta blóðrás. 

Þó það takist að endurheimta blóðrás og einstaklingur lifir af hjartastoppið og getur útskrifast af 

sjúkrahúsi geta lífsgæði hans verið skert. Fram hefur komið að 30–50% einstaklinga sem lifa af 

hjartastopp upplifa skerðingu á vitsmunalegri getu (Green o.fl., 2015). Endurlífgun er talin bera árangur 

þegar blóðflæði er endurheimt en þá er ekki hugað að skerðingu á lífsgæðum og mögulegum 

taugaskaða sem einstaklingurinn hefur orðið fyrir (Ranola o.fl., 2015). Endurlífgun ætti að vera talin 

bera árangur ef einstaklingurinn lifir af og lífsgæðin hans eru velunandi (Haydon o.fl., 2017). 

Á heimsvísu ber endurlífgun árangur í 7% tilfella (Welbourn og Efstathiou, 2018). Horfur einstaklinga 

sem fara í hjartastopp eru betri í þeim samfélögum þar sem lögð er áhersla á að kenna og fræða 

almenning um endurlífgun eða um 25–56% (Haydon o.fl., 2017). Þegar almenningur veit hvernig 

bregðast eigi rétt við þegar einstaklingur fer í hjartastopp og hefur grunnendurlífgun strax eru um 80% 

líkur á að hún beri árangur (Walker o.fl., 2014). Því fyrr sem endurlífgun er hafin því meiri líkur eru á 

góðum lífsgæðum (Perkins o.fl., 2015). Áhersla á endurlífgun og skjót viðbrögð eftir hjartastopp er 

mismunandi eftir löndum, í þeim löndum þar sem mikil áhersla er lögð á snemmbúna endurlífgun eru 

auknar líkur á góðum lífsgæðum hjá einstaklingum sem fara í hjartastopp (Cronberg, 2017). Samkvæmt 

Sænska endurlífgunarráðinu voru 6% einstaklinga sem fóru í hjartastopp utan spítala á árunum 2008–

11 með verulega skert lífsgæði. Í Norður-Kóreu voru 40% einstaklinga með verulega skert lífsgæði eftir 

hjartastopp og 27% í Ísrael (Cronberg, 2017). Þessar tölur gætu einnig verið skekktar vegna þess að 

einstaklingar með skert lífsgæði eru ólíklegri til að taka þátt í rannsóknunum (Cronberg, 2017). Það 

bætir horfur og eykur líkum á góðum lífsgæðum að gera samfélagið meðvitaðra um hvernig bregðast 

eigi við þegar einstaklingur fer í hjartastopp (Sanghavi o.fl., 2015). Hægt er að bjarga fleiri einstaklingum 

um heim allan með því að fræða almenning um mikilvægi snemmbúinnar íhlutunar þegar einstaklingur 

fer í hjartastopp.  

Niðurstöður rannsóknar Sanghavi og félaga (2015) benda til þess að sérhæfð endurlífgun á 

vettvangi  sé ekki tengd betri lífsgæðum einstaklinga. Þeir sem fengu grunnendurlífgun voru með betri 

90 daga lifun og betri lífsgæði við útskrift en þeir sem fengu sérhæfða endurlífgun. Nefndu þeir að 

fylgikvillar tengdir barkaþræðingu væru taldir vera ein af orsökum þess að þeir sem fengu sérhæfða 

endurlífgun voru með lakari lífsgæði. Þegar einstaklingur er barkaþræddur geta komið upp ýmsir 

fylgikvillar sem geta valdið skertum lífsgæðum. Benda niðurstöðurnar því til þess að notkun 

blástursbelgs sé betri kostur úti á vettvangi. Einnig benda niðurstöður ransnóknarinnar til þess að dvalið 

sé of lengi úti á vettvangi þegar að sérhæfðri endurlífgun er beitt frekar en að koma viðkomandi sem 

fyrst á heilbrigðisstofnun. Kurz og félagar (2018) komust að ámóta niðurstöðum í fræðilegu 

samantektinni sinni. Samantektin leiddi í ljós að hvorki er hægt að tengja sérhæfða endurlífgun við bætt 

taugaástand né betri lífsgæði einstaklinga sem fara í hjartastopp. Benda þeir þó á að þegar sérhæfðri 

endurlífgun er beitt frekar en grunnendurlífgun eru einstaklingar líklegri til að endurheimta blórás og lifa 

af. Á það þó ekki við þegar sérhæfðri endurlífgun er beitt seint í endurlífgunarferlinu. Hugsanlega eru 

skert lífsgæði eftir sérhæfða endurlífgun tengd því hve seint henni er beitt í endurlífgunarferlinu og að 

grunnendurlífgun hafi þegar staðið yfir í mögulega lengri tíma þegar sérhæfð endurlífgun er hafin.  
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Þegar endurlífgun ber ekki árangur innan ákveðins tímaramma þarf möguleg að taka þá erfiðu 

ákvörðun að hætta endurlífgun. Hafa þarf í huga að endurlífgunin gæti hugsanlega aðeins valdið 

óafturkræfu líkamlegu ástandi sem fylgja þjáningar fyrir einstaklinginn. Þó endurlífgun beri árangur og 

viðkomandi útskrifast af sjúkrahúsi gæti hann þurft að lifa við verulega skert lífsgæði eftir hjartastoppið. 

Það auðveldar heilbrigðisstarfsfólki að taka ákvörðun um mögulega áframhaldandi meðferð þegar það 

veit hver vilji einstaklingsins er og hver hans gildi eru. Hægt væri að ræða við sjúkling um hver hans vilji 

væri ef hann myndi veikjast enn frekar og ef til þess kæmi að hann færi í hjartastopp. Til dæmis væri 

hægt að vera búin að ræða um það hversu langt myndi einstaklingurinn vilja að gengið yrði með 

meðferð. Vitneskja um vilja einstaklingsins myndi einnig létta álagi á aðstandendur á erfiðum tímum 

(Ranola o.fl., 2015). Það gæti einnig verið gagnlegt fyrir heilbrigðisstarfsfólk að vita hverjar mögulegar 

lífslíkur einstaklinga eru eftir hjartastopp þannig að hægt væri að koma í veg fyrir óþarfa inngrip sem 

munu mögulega vera tilgangslaus þjáning fyrir þá (Geri o.fl., 2014). Meðferð gæti verið talin tilgangslaus 

ef sjúklingurinn er með óafturkræfar skemmdir í heila sem leiða til heiladauða þar sem einstaklingur er 

líffræðilega á lífi en ekki með og mun aldrei ná meðvitund. Einnig ef sjúklingurinn getur ekki lifað utan 

gjörgæsludeildar eða ef sjúklingurinn líður neikvæðar afleiðingar eins og óviljandi taugaskaða þó svo 

endurlífgunin sé talin hafa borið árangur og blóðflæði hefur verið endurheimt (Ranola o.fl., 2015).  

Endurlífgun gæti haft í för með sér að einstaklingurinn geti snúið aftur til fyrra lífs með viðunandi 

lífsgæðum (Ranola o.fl., 2015). Það eru til dæmi um einstaklinga sem lifa af það sem talið er vera löng 

endurlífgun og geta snúið til fyrra lífs með enga skerðingu á lífsgæðum. Einnig eru dæmi um sjúklinga 

sem lifa af langa endurlífgun en lífsgæði þeirra og vitsmunaleg geta er verulega skert og þeir eiga vegna 

þess ekki möguleika á að snúa aftur til fyrra lífs (Ranola o.fl., 2015). Það getur verið ómögulegt að vita 

á meðan endurlífgun stendur hvort einstaklingurinn muni lifa við skert lífsgæði eða ekki (Vandervelden 

o.fl., 2016). Lengd endurlífgunar skiptir miklu máli en er ekki eini þátturinn sem getur sagt til um möguleg 

lífsgæði. Mégarbane og félagar (2011) telja um 100% áræðanleika í því að hátt slagæðagildi laktats í 

blóðgasi spáir fyrir um slæmt taugaástand og slæm lífsgæði. D’Arrigo og félagar (2017) voru sammála 

um að gildi laktats gæti sagt mikið til um útkomu endurlífgunar og horfur sjúklings. Reynolds og félagar 

(2013) komust að því að eftir 16 mínútna endurlífgun eru 90% þeirra sem lifa af endurlífgun og upplifa 

ekki skert lífsgæði búin að endurheimta blóðflæðið. Einnig telja þeir að eftir 15 mínútna árangurslausa 

endurlífgun séu aðeins 2% líkur á góðum lífsgæðum. 

Til að inngrip eins og að setja sjúkling á hjarta og lungnavél beri árangur er nauðsynlegt að það sé 

ekki gert of seint í endurlífgunarferlinu. Endurlífgun má ekki hafa staðið yfir í of langan tíma þar sem 

hver mínúta skiptir máli fyrir horfur sjúklingsins (Reynolds o.fl., 2013). Huga þarf að mögulegri 

súrefnisþurrð í heila eftir langa endurlífgun og að einstaklingurinn muni að öllum líkindum upplifa skert 

lífsgæði (Wang o.fl., 2018). Vandervelden og félagar (2016) halda fram að 12% þeirra sem fara í 

hjartastopp utan sjúkrahúss og fari á hjarta-og lungnavél lifa af með góðri taugavirkni. Benda þeir á að 

allir þessir sjúklingar hefðu dáið ef þeir hefðu ekki farið á hjarta- og lungnavél. Þó þessi 12% hafi lifað 

af þá eru 88% sem létust eða lifa með skert lífsgæði. Riggs og félagar (2015) bentu á að notkun hjarta- 

og lungnavélar sé tengd hærri lífslíkum og góðru taugaástandi sex mánuðum eftir hjartastopp en einnig 

tengt hærri tíðni af dái og lélegum lífslíkum. Þeir benda þannig á að notkun hjarta- og lungnavélar getur 

einnig verið „brú til einskis”. Þar nefna þeir dæmi um sjúklinga sem eru vakandi á hjarta- og 



 

 

25 

lungnavélinni og ekki líklegir til að batna og komast af henni og eru því fastir á gjörgæsludeild á 

áframhaldandi lífsnauðsynlegum inngripum. Lífslíkur og lífsgæði einstaklinga sem fara í hjartastopp fara 

batnandi með bættri tækni og aukinni vitundarvakningu almennings um endurlífgun og ávinninginn sem 

hún hefur í för með sér (Haydon o.fl. 2017). Í stað þess að nota hjarta- og lungnavél sem úrslitavalkost 

eftir langa endurlífgun ætti tengja sjúkling við hana sem fyrst, ef endurlífgun ber ekki árangur fyrstu 

mínúturnar, til að geta komið á blóðflæði og takmarkað súrefnisþurrð sem allra fyrst.  

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin skilgreinir lífsgæði sem skynjun einstaklings á stöðu hans í 

tengslum við menningu og gildi þeirra og hvernig hann hagar lífi sínu varðandi markmið, væntingar, 

gildi og áhyggjur. Allt ákvarðast þetta af líkamlegri og andlegri heilsu viðkomandi, viðhorfum, félagslegri 

stöðu og hvað skiptir hann mestu máli (World Health Organisation, 2019). Lífsgæði eru huglægt mat 

hvers og eins og því getur verið erfitt að mæla þau á blaði. Einstaklingar upplifa lífsgæði á mismunandi 

hátt og skilgreina lífsgæði á mismunandi hátt. Það sem einn gæti talið vera góð lífsgæði gæti annar 

talið sem lök lífsgæði.  

Samkvæmt þeim rannsóknum sem skoðaðar voru lifir meirihluti einstaklinga við góð lífsgæði eftir 

hjartastopp. Þó eru einstaklingar sem upplifa slæm lífsgæði eftir hjartastopp. Þeir sem lifa af hjartastopp 

upplifa flestir viðunandi eða góð lífsgæði en stundum eru þau ekki jafn góð og þau voru fyrir 

hjartastoppið (Elliott o.fl., 2011). Flestir geta snúið aftur til fyrra lífs, byrjað aftur að vinna og telja sig 

upplifa sömu lífsgæði og áður. Lítill hluti þeirra sem fara í hjartastopp geta ekki snúið aftur til fyrra lífs 

og upplifa skert lífsgæði eftir hjartastoppið (Verberne, Moulaert, Verbunt og van Heugten, 2018). Festir 

þeir sem lifa við slæm lífsgæði urðu fyrir súrefnisþurrð í heila sem olli skerðingu á vitsmunalegri getu 

(Granja o.fl., 2002). 

Samkvæmt Juan og félögum (2018) eru um 85% þeirra sem lifa af hjartastopp með gott taugaástand 

samkvæmt CPC-kvarðanum. Þó tóku þeir fram að helmingur þátttakanda upplifðu skerðingu á minni, 

minnkaða athygli og framtaksleysi. Samkvæmt þessum upplýsingum má áætla að þó svo einstaklingur 

sé metinn með gott taugaástand samkvæmt CPC-kvarðanum og upplifi ekki skerðingu á vitsmunalegri 

getu getur hann samt upplifað skerðingu á lífsgæðum. Í rannsókn Tiainen og félaga (2018) sem gerð 

var í Finnlandi var 90% þáttakanda með gott taugaástand samkvæmt CPC kvarðanum og sami fjöldi 

sjálfbjarga samkvæmt Barthel skalanum. Af þeim þáttakendum sem voru með skert taugaástand 

samkvæmt CPC var rúmur þriðjungur þeirra einnig með skert taugaástand fyrir hjartastoppið. Í rannsókn 

von Auenmuller og félaga (2019) var andleg líðan einstaklinga eftir hjartastopp metin með SF-36 

kvarðanum. 20% af þeim einstaklingum sem fóru í hjartastopp utan spítala á 7 ára tímabili voru taldir 

með nógu gott taugaástand til að geta tekið þátt í rannsókninni. 10% þátttakenda voru metnir með 

áfallastreituröskun eftir hjartastoppið. Lífsgæði þátttakenda voru talin vera góð en þó ekki á pari við 

lífsgæði einstaklinga sem ekki höfðu farið í hjartastopp. Nichol og félagar (2015) komust að því að 

taugaástand einstaklinga sem fóru í hjartastopp á almenningssvæði var betri en taugaástand 

einstaklinga sem fóru í hjartastopp t.d. í heimahúsum. Einstaklingar sem voru endurlífgaðir af þeim sem 

voru vitni að hjartastoppinu voru með betra taugaástand en hjá þeim þar sem endurlífgun hófst ekki 

strax. Hver mínúta eftir hjartastopp skiptir máli og mikilvægt er að allir viti hvernig bregðast eigi rétt við 

til að takmarka taugaskaða einstaklinga sem fara í hjartastopp. Í rannsókn Ganja og félaga (2002) voru 

lífsgæði einstaklinga eftir hjartastopp metin með EQ-5D-kvarðanum. Aðeins þriðjungur þátttakanda 
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sem endurheimti blóðrás eftir endurlífgun útskrifaðist af sjúkrahúsi og kom aðeins helmingur þeirra, eða 

19 manns, í viðtalið hálfu ári eftir hjartastoppið. Átta höfðu snúið aftur til vinnu og sex af þeim töldu sig 

hafa snúið aftur til fyrra lífs. Af þeim 11 sem ekki höfðu snúið aftur til vinnu voru fjórir sem höfðu orðið 

fyrir súrefnisþurrð í heila og upplifðu verulega skerðingu á lífsgæðum. Í rannsókinni, sem reyndar er 

orðin 17 ára, voru 36% þeirra sem mættu í viðtalið hálfu ári eftir hjartastoppið sem töldu sig lifa við sömu 

lífsgæði og þau lifðu við fyrir hjartastoppið. Af þeim 97 sjúklingum sem upphaflega tóku þátt eru þetta 

aðeins 13% þátttakenda. Þegar miðað er við aðrar rannsóknir sem fjallað er um er þetta langtum minna 

hlutfall þátttakanda sem upplifir ekki skert lífsgæði.  

Í rannsókn Moularet og félaga (2017) var mikill meirihluti þátttakanda eða 72% byrjaður að vinna ári 

eftir hjartastoppið en helmingur þeirra var í minna starfshlutfalli en áður. Í rannsókninni voru engin gögn 

um afkastagetu einstaklinganna en það er hægt að gera ráð fyrir því að hún hafi verið eitthvað skert þar 

sem algengt var að einstaklingar fundu fyrir vitsmunalegri skerðingu og síþreytu. Meirihluti þátttakanda 

í rannsókn Tianinen og félaga (2018) eða 70% hafði snúið aftur til vinnu ári eftir hjartastoppið. Það að 

snúa aftur til vinnu eftir mikil veikindi, eins og hjartastopp er, fer ekki aðeins eftir heilsu viðkomandi. Það 

eru margir þættir sem þarf að huga að, eins og um hvaða vinnu er að ræða, hversu liðlegur 

vinnuveitandinn er, hvernig efnahagsástand (e. economic situation) í landinu er, einnig skiptir drifkraftur 

einstaklingsins miklu máli. Í rannsókn Auðar Ketilsdóttur og félaga (2014) tjáðu þátttakendur mikla þörf 

fyrir að snúa aftur til vinnu. Með því gátu þeir endurheimt fyrra líf og snúið aftur til samfélagsins.  

Í rannsókn Moularet og félaga (2017) fann fjórðungur fyrir andlegum veikindum eftir hjartastopp og 

helmingur fyrir síðþreytu. Öll þessi einkenni auk andlegra veikinda eins og kvíði og þunglyndi hafa áhrif 

á lífsgæði einstaklinga eftir hjartastopp. Þegar einstaklingur upplifir skerðingu á lífsgæðum og andlegum 

þáttum eftir hjartastopp þarf viðkomandi að treysta meira á aðra til að fá aðstoð við athafnir daglegs lífs 

sem leiðir til þess að þau upplifa og lifa við lakari lífsgæði (Haydon, van der Riet, og Maguire, 2017).  

Rannsóknir sýna að um fjórðungur þeirra sem fara í hjartastopp upplifa áfallastreituröskun í kjölfarið. 

Þrátt fyrir að áfallastreituröskun sé ekki algengasti fylgikvilli hjartastopps getur það haft mikil áhrif á 

lífsgæði einstaklinga eftir hjartastopp. Mikilvægt er því að veita einstaklingunum góða eftirfylgni og grípa 

fljótt inní ef merki eru um áfallastreituröskun (Haydon o.fl., 2017). 

Haydon og félagar (2017) telja gagnlegra að gera eigindlegar rannsóknir á einstaklingum sem hafa 

lifað af hjartastopp þar sem þá séu svörin þeirra ekki takmörkuð við spurningalista. Þá hafa 

einstaklingarnir frekar tækifæri til þess að tjá upplifun sína og útskýra hvernig þeim líður þar sem erfitt 

er að finna útskýringar á lífsgæðum sem henta öllum. Í megindlegum rannsóknum gætu einstaklingar 

svarað spurningunum eins og þeir töldu að höfundarnir vildu að þeim yrði svarað frekar en einlægt svar 

frá þeim sjálfum. Þetta gæti því dregið úr áreiðanleika og skekkt niðurstöður viðkomandi rannsóknar. 

Einnig er erfiðara fyrir þá sem eru með vitsmunalega skerðingu að svara spurningalistum frekar en að 

mæta í viðtal. Höfundar fundu fáar rannsóknir þar sem þeir sem fóru í hjartastopp fá að segja frá sinni 

reynslu en það er nauðsynlegt að vita hana til þess að skilja betur líðan og aðstæður þessa 

sjúklingahóps. Síðar væri hægt að nýta þessar upplýsingar, til að mynda vinnulag, til að bæta 

endurhæfingu og lífsgæði einstaklinganna. 
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Algengt er að eigindlegar rannsóknir innihaldi að mestu leyti einstaklinga sem eru með góða 

vitsmunalega getu eftir hjartastopp. Þörf er á því á að gera eigindlegar rannsóknir sem fjalla um 

einstaklinga sem upplifa vitsmunalega skerðingu eftir hjartastopp. Aðallega til þess að víkka þekkingu 

allra á hvernig þessir einstaklingar upplifa skerðinguna á lífsgæðunum þar sem hún er mismunandi milli 

einstaklinga (Haydon, van der Riet, og Maguire, 2017). Juan og félagar (2018) nefndu einnig að í 

rannsókn sinni voru einungis einstaklingar sem höfðu verið heilbrigðir fyrir hjartastoppið og einstaklingar 

sem treystu sér til að taka þátt í löngu og flóknu taugaástandsmati. 

Í rannsókn Sawyer og félagar (2016) nefndu þátttakendur að þeir myndu lítið eftir sjúkrahúsdvölinni 

og útskriftarferlinu eftir hjartastoppið. Því fannst þeim þeir vera einir á báti eftir að heim var komið og 

vissu lítið hvert þeir ættu að snúa sér. Í rannsókn Auðar Ketilsdóttur og félaga (2014) er sama viðhorfi 

lýst. Mikið af þeim vandamálum sem lýst var í rannsókninni væri mögulega hægt að koma í veg fyrir 

með aukinni hjúkrunarþjónustu og eftirfylgni hjúkrunarfræðinga. Mögulega er hjúkrunarmóttaka þar sem 

reyndir hjúkrunarfræðingar gætu hitt þessa einstaklinga og leiðbeint þeim með það sem vantar. 

Hjúkrunarfræðingarnir gætu einnig verið til taks með því að svara símtölum eða tölvupósti ef það er 

eitthvað sem einstaklingnum vantar. Með því væri hægt að veita það utanumhald sem eftirlifendur segja 

að skorti. Með hjúkrunarmóttöku er hægt að veita persónulega leiðsögn og stuðning og aðstoða 

einstaklingana við að læra á sín eigin takmörg í daglegu lífi eftir hjartastoppið. Í hjúkrunarmóttökunni 

gæti verið þverfagleg vinna þar sem einstaklingar gætu hitt sálfræðing ef þeim þykir þess þörf til að 

ræða andlega vanlíðan og þau áhrif sem áfallið hefur haft á líf þeirra. Aðkoma fleiri heilbrigðisstétta 

myndi stórbæta þá þjónustu sem hægt væri að veita. Hægt væri að kynna einstaklinga fyrir ýmsum 

bjargráðum (e. coping mechanisms) sem þeir gætu notað. Stuðningshópur fyrir einstaklinga sem lifa af 

hjartastopp gæti verið vettvangur til að ræða við aðra með sömu eða svipaða lífsreynslu og einnig 

minnka öryggisleysið og einmanaleikann sem þeir lýsa.  Til þess að geta veitt einstaklingum sem lifa af 

hjartastopp viðeigandi þjónustu og stuðning er þörf á vitundarvakningu varðandi þá skerðingu á 

lífsgæðum sem þeir uppilfa eftir hjartastoppið (Haydon o.fl., 2017).  

Virginia Henderson greindi frá í kenningu sinni á miðri síðustu öld um hjúkrunarþarfir einstaklinga 

að hlutverk hjúkrunarfræðinga væri að auka sjálfstæði sjúklinga og aðstoða þá við að uppfylla 

grunnþarfir sínar. Hjúkrunarfræðingur veitir einstaklingum aðstoð við athafnir sem hann sjálfur myndi 

framkvæma, hefði hann til þess nægan vilja, þrótt og þekkingu (Henderson, 1966). Samkvæmt 

þarfapýramída Maslow um grunnþarfir manna er ekki hægt að komast ofar í þarfapýramídanum nema 

að grunnþörfum einstaklingsins sé fullnægt. Einstaklingur hefur ekki tækifæri til að halda upp 

þarfapýramídann og að lokum öðlast sjálfsvirðingu og sjálfsbirtingu nema hann upplifi öryggi í umhverfi 

sínu og fullnægi grunnþörfum sínum  (Maslow, 1943). Hlutverk hjúkrunarfræðings, samkvæmt 

Henderson, er fólgið í því að hjálpa einstaklingnum, hvort sem hann er sjúkur eða heilbrigður í öllu sem 

stuðlar að heilbrigði og bata eða friðsælum dauðdaga (Henderson, 1966). Alþjóða-

heilbrigðismálastofnunin hefur sett sér markmið sem felst í því að finna leiðir til að bæta lífsgæði 

einstaklinga með skert heilsufar. Endurspeglar það markmið eitt af mörgum hlutverkum 

hjúkrunarfræðinga, að aðstoða einstaklinginn við að fá tækifæri til þess að eiga ánægjulegt og 

innihaldsríkt líf upp að raunhæfu marki. Ekki er nóg að bæta eingöngu árum við lífs fólks heldur skipta 

gæði áranna einnig máli (Kolbrún Albertsdóttir o.fl., 2009).  
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5. Ályktanir 
Fram kemur að meirihluti einstaklinga sem lifa af hjartastopp upplifa gott taugaástand, lifa við viðunandi 

lífsgæði og geta snúið aftur til fyrra lífs. Þrátt fyrir að einstaklingar séu metnir með gott taugaástand 

geta eftirköst hjartastoppsins haft áhrif á lífsgæði þeirra. Einstaklingar nefndu kvíða, þunglyndi, 

áfallastreituröskun, skert minni og skerta athygli sem hafi mikil áhrif á lífsgæði sín eftir hjartastoppið. 

Lítið hefur verið fjallað um lífsgæði einstaklinga eftir hjartastopp á Íslandi en höfundar fundu einungis 

eina rannsókn sem gerð var á karlmönnum árið 2014. Engu að síður er til nokkuð af nýlegum erlendum 

rannsóknum sem hægt var að yfirfara yfir á íslenskar aðstæður. Þörf væri á fleiri íslenskum rannsóknum 

um lífsgæði eftir hjartastopp og líðan einstaklinga.  

Það virðist sem það vanti eftirfylgni í meðferð sjúklinga eftir hjartastopp. Eftirfylgni er mjög mikilvæg 

því óöryggi og óvissa eftir útskrift af sjúkrahúsi hefur líklega mikil áhrif á lífsgæði einstaklinganna. Náin 

eftirfylgd, sérstaklega fyrst eftir að einstaklingur útskrifast af sjúkrahúsi, þar sem reyndur 

hjúkrunarfræðingur getur verið til staðar fyrir sjúkling, veitt stuðning og látið hann vita að hann standi 

ekki einn á báti gæti verið sú heilbrigðisþjónusta sem vantar í meðferð sjúklinganna. 
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