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American Heart Association guidelines 2020

AHA 6th link

Merchant. Circulation, 2020



Återhämtning efter hjärtstopp

• Majoriteten god återhämtning

• 47-74% nedsatt delaktighet/rollfunktion

• Många fortsatt sjukskrivna

• Fatigue (69%)

• Kognitiv funktionsnedsättning (>50%)

• Förflyttningssvårigheter (33%) 

• Depression (27% depression och/eller ångest symtom)
Cronberg. Lancet Neurology, 2020
Perkins. Lancet, 2021
Lilja. Circ Cardiovasc Qual Outcomes, 2018



European guidelines 2021

EPIDEMIOLOGY 

• Var uppmärksam på långtidskonskevenser

• Remittera till specialiserad support/stöd vid behov

• Erbjud mer rehabilitering efter hjärtstopp

• Utför mer forskning inom detta område

Gräsner. Resuscitation, 2021



Rehabilitering på IVA

Samma rehabinterventioner som för andra IVA grupper

• Tidig mobilisering och aktivering

Schweickert. Lancet, 2009

• Dagböcker för PTSD 

• Förebygga och hantera delirium 
(ABCDEF bundle in critical care) 

Ely. Crit Care Med, 2017

IVA= Intensivvårds Avdelning
PTSD= Post Traumatic Stress Disorder



Vid utskrivning

Utskrivningsplan saknas ofta

• Saknas struktur för att koordinera övergångar i vårdkedjan

• Kan påverkan tillgång och remittering till rehabilitering

Övergångsfas särskilt förenad med stress

• Behov av information
• Om möjliga kognitiva problem
• Hur hantera dessa och stödja patienten

Dichman. Nursing Open, 2021

Sawyer. Circulation, 2020



Rekommendation: Före utskrivning

ERC/ESICM Postresuscitation care guidelins 2021

• Utför funktionell bedömning
• Fysiska problem

• Icke-fysiska problem

• Identifiera tidiga problem

• Ge information 

• Remittera till rehabilitering vid behov Nolan. Resuscitation, 2021
Nolan. Intensive Care Med, 2021



Rehabilitering: Uppföljning

• 99% uppgav behov av uppföljning. 61% inom 1 månad

• Uppföljning inkluderat screening kognitiva och emotionella 
problem kan ha positiva effekter på återgång i arbete och 
mental hälsa

• Nuvarande uppföljningsvägar inte alltid fokus på dolda 
funktionshinder

Mion. Resuscitation Plus, 2021

Moulaert. Int J Cardiol, 2015



Rekommendation: Uppföljning efter utskrivning

ERC/ESICM Postresuscitation care guidelins 2021

Inom 3 månader från utskrivning:

• Screena för
• Kognitiva problem

• Emotionella problem

• Fatigue/onormal trötthet

• Ge information

• Inkludera närstående när möjligt
Nolan. Resuscitation, 2021
Nolan. Intensive Care Med, 2021



Svenska riktlinjer för uppföljning efter hjärtstopp

Israelsson & Lilja, Läkartidningen, 2019

Arbetsgruppen Vård efter hjärtstopp
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• Hans Friberg

• Gisela Lilja

• Per Nordberg

• Sten Rubertsson
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• Mirjam Dragsten
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Uppdatering 2021



Före utskrivning från sjukhuset

• Bedömning av fysiska och icke fysiska 
svårigheter

• Identifiera behov av stöd

• Remittera för vidare rehabilitering och 
stöd vid behov

• Ge information muntligt och skriftligt

• Om möjligt erbjud kontaktperson



Information före utskrivning

https://www.hlr.nu/vard-efter-hjartstopp/



Uppföljning

• Alla hjärtstoppsöverlevare bör erbjudas 
uppföljning inom 1-3 mån

• Kan ske inom olika verksamheter

• Oavsett verksamhet skall 6 delar alltid ingå

• Kräver ej specialistkunskap, men; 
• Ha kännedom om vanliga problem

• Kunna identifiera problem

• Ha god kunskap om remissvägar



Svenska riktlinjer

1. Undersök om erbjudits tillräcklig uppföljning och information 

2. Utför screening av kognitiva svårigheter

3. Utför screening av emotionella svårigheter

4. Ge information

NYTT 2021

5. Screening av fatigue/ onormal trötthet

6. Screening av fysiska svårigheter



Förslag på tester



Förslag kontaktvägar



Information

https://www.hlr.nu/vard-efter-hjartstopp/



Sammanfattning

• Uppföljning och rehabilitering
rekommenderas efter hjärtstopp för att
optimera återhämtning

• Möjligheten till uppföljning och
rehabilitering varierar

• Vi behöver säkerställa att fler erbjuds
uppföljning och vid behov rehabilitering

• Vi behöver öka forskning inom området

Perkins. Lancet, 2021





Rehabilitering

Målinriktad intervention

Fokus: funktionsnedsättning och konsekvenser på patientens livssituation

• Återställa/träna

• Bibehålla

• Kompensera

Mål: Självständigt liv och aktivt deltagande i samhället



Peer support

• Promising additional strategy

• Potential effects by shared experiences

• Improve psychological health

• Increase motivation for rehabilitation

• Reduce social isolation

• Improve understanding of the  recovery process

• Improve understand of the health care system

• Benifit resilience, trust and sense of purpose

McPeake. Am J Crit Care, 2021



https://www.facebook.com/groups/hjartstopp



Rehabilitering: Inneliggande

• Svår neurologisk funktionsnedsättning

• Hjärnskaderehabilitering

• Funktionell förbättring möjlig, kan ta tid

• Vid medvetandepåverkan sämre prognos

Adiguzel. Int J Rehabil Res, 2018
Tazopoulo. Brain inj, 2016
Heinz. BMC res Notes, 2015

Estraneo, Neurology, 2013
Howell. Resuscitation, 2013
Smania. J Head Trauma Rehabil, 2013
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