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Sammanfattning  

Bakgrund: Dödligheten vid hjärtstopp utanför sjukhus är hög och endast några få procent av 

de som drabbas räddas till livet. Tidig behandling är en avgörande faktor för överlevnad. 

Överlevnaden kan ökas markant av att människor på platsen, bystanders, ingriper med hjärt-

lungräddning (HLR). Att vårda och utföra vårdhandlingar är inte exklusivt för sjuksköterskor. 

Vid hjärtstopp utanför sjukhus är det istället bystandern som förväntas utföra vårdhandlingen. 

I många fall sker dock inget ingripande trots att hjärtstoppet bevittnas och den vårdande 

handlingen uteblir därför. Syfte: Syftet med arbetet var att identifiera faktorer som påverkar 

människors vilja att ingripa vid hjärtstopp utanför sjukhus. Metod: Arbetet designades som en 

litteraturstudie där artiklar med både kvantitativ och kvalitativ ansats ingick. Resultat: 

Resultatet baserades på potentiella bystanders antaganden av hur de skulle agera och faktiska 

bystanders erfarenheter av att ha agerat. Skillnader i faktorer som påverkade viljan 

observerades mellan dessa. Viljan påverkades till stor del av rädslor, bristande HLR-

kunskaper samt scenariot kring hjärtstoppet där bland annat en familjerelation mellan den 

drabbade och bystandern utgjorde en påverkande faktor. Slutsats: Resultatet visar att 

hindrande faktorer för viljan skulle kunna påverkas positivt genom förbättrad HLR-

utbildning. Klinisk betydelse: Med hjälp av identifierade faktorer kan befintlig HLR-

utbildning ses över och eventuellt förbättras. Detta skulle kunna öka antalet ingripanden och 

därigenom överlevnaden vid hjärtstopp utanför sjukhus.  

Nyckelord: Hjärtstopp utanför sjukhus, Hjärt-lungräddning, Bystander, Vilja, HLR-

utbildning 

  



 

Abstract  

Background: The lethality is high in out-of-hospital cardiac arrests and only a few percent of 

the victim’s lives are saved. Early treatment is crucial for survival. People at the scene can 

increase the survival significantly through CPR interventions. To care and the act of caring is 

not exclusively for nurses. In cases of out-of-hospital cardiac arrest, the bystander could be 

the one that performs the act of caring. In many cases, however, no interventions are made 

although the arrest is witnessed and therefore no act of caring is being performed. Objective: 

The aim of this essay was to identify factors that influence people's willingness to intervene in 

out-of-hospital cardiac arrest. Method: This study was designed as a literature study and both 

quantitative and qualitative research articles were included in the analysis. Results: The result 

was based on potential bystander's assumptions of how they would act and actual bystanders 

experience having acted. Differences in factors affecting the willingness were observed 

between them. The will seemed influenced by fears, lack of CPR skills and the scenario 

surrounding the arrest. A family tie between the victim and the bystander appeared also as an 

influencing factor. Conclusion: The findings show that the non-willingness to act could be 

affected positively by improved CPR training. Clinical significance: In light to the identified 

factors, improvement of the existing CPR training and increased education could improve the 

probability of intervention by bystanders and out-of-hospital cardiac arrest survival. 

Keywords: Out-of-hospital Cardiac Arrest, Cardiopulmonary resuscitation, Bystander, 

Willingness, CPR training 
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Inledning 

Författarnas intresse för ämnesvalet bottnar i erfarenheter från olika praktikplaceringar under 

studietiden samt den enes anställning vid Södersjukhusets akutmottagning, där hjärtstopp är 

ett vanligt förekommande fenomen. Upplevelsen av att ha varit med vid 

återupplivningsförsök lämnade ingen av oss oberörd. Förutom patientens öde berördes vi även 

av anhörigas förtvivlan och kollegors känsla av hjälplöshet. Det blev tydligt för oss hur 

avskedet, som anhöriga till patienter med en längre sjukdomsperiod har en möjligt att 

förbereda sig på, i dessa fall kommer omedelbart. Detta oväntade avsked såg vi skapade en 

förtvivlan som vi kände oss handfallna inför. Detta berörde oss och skapade ett intresse för 

omhändertagandet av hjärtstoppspatienter. Patienter överlever sällan hjärtstopp som sker 

utanför sjukhus men i de fallen så sker beror det ofta på att tidiga åtgärder vidtagits och god 

kvalitet av det initiala omhändertagandet (Herlitz, 2012). Hur effektiv behandlingen av 

hjärtstoppet blir beror således på de åtgärder som vidtagits i direkt anslutning till hjärtstoppet 

av människor på platsen (Herlitz, Svensson, Holmberg, Ängquist & Young, 2005). Därför är 

vi intresserade av att undersöka vad som påverkar allmänhetens vilja att ingripa med HLR vid 

hjärtstopp utanför sjukhus. 
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Bakgrund 

Hjärtstopp utanför sjukhus 

Hjärt-kärlsjukdomar är ett stort folkhälsoproblem i västvärlden (Hollenberg, 2008; Zheng, 

Croft, Giles, & Mensah, 2001) och enligt statistik från World Health Organization (WHO), 

var ischemiska hjärt-kärlsjukdomar den ledande dödsorsaken i världen 2011 

(http://www.who.int/mediacentre/fs310/en/). Hjärtstopp är den form av hjärt-kärlsjukdom 

med högst dödlighet (Zheng et al., 2001). I Sverige drabbas årligen omkring tio tusen 

människor av hjärtstopp utanför sjukhus (Svensson et al., 2009; Wikström, 2012). År 2011 

rapporterades i Sverige att det påbörjats prehospital behandling i drygt 4800 fall, efter en 

månad var överlevnaden bland dem 10,4 procent (Herlitz, 2012). Enligt Nationellt register för 

hjärtstopp 2012 inträffade 69,0 procent av hjärtstopp utanför sjukhus i hemmet och 

medianåldern för personer som drabbats var 71 år (Herlitz, 2012).  

I framtagna riktlinjer för rapportering av data för hjärtstopp utanför sjukhus definieras 

begreppet hjärtstopp som ”Cardiac arrest is the cessation of cardiac mechanical activity, 

confirmed by the absence of a detectable pulse, unresponsiveness, and apnea (or agonal, 

gasping respirations).” (Cummins et al., 1991, s. 961). Det finns många anledningar till att en 

person drabbas av hjärtstopp. Orsaker kan vara hjärtsjukdom, lungsjukdom, olycksfall, 

intoxikation och drunkningstillbud (Herlitz, 2012). Den vanligaste orsaken är en arytmi som 

kallas ventrikelflimmer (VF) (Zheng et al., 2001), vilken beräknas ligga bakom 80 procent av 

hjärtstoppen utanför sjukhus i Sverige (Wikström, 2012). VF kan beskrivas som ett elektriskt 

kaos i hjärtats kammare vilket leder till att dess pumpförmåga upphör och så småningom 

övergår i asystoli. Den enda behandlingen som kan ges vid VF är defibrillering (Wikström, 

2012). Enligt en amerikansk rapport skapad av McNally et al. (2011) var de med störst chans 

att överleva ett hjärtstopp utanför sjukhus de som bevittnats och hittats i VF då dessa hade 

störst potential att svara positivt på hjärt-lungräddning (HLR) och defibrillering. 

Kedjan som räddar liv, riktlinjer och HLR-utbildning 

Kedjan som räddar liv är en sammanställning och beskrivning av åtgärder som måste ske och 

fungera för att ett liv ska kunna räddas vid hjärtstopp. Sammantaget för de olika länkarna i 

kedjan är att tiden är den mest betydande faktorn för överlevnad (Andersson, 2011; Herlitz, 

2012). Anledningen till att tiden är så viktig är att kroppen och det organ som är mest känsligt 

för syrebrist, hjärnan, riskerar att få irreversibla skador redan efter några få minuter (Herlitz, 
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2012; Wikström, 2012). Enligt internationella riktlinjer bör HLR påbörjas inom en minut och 

defibrillering ske inom fem minuter från att hjärtstoppet inträffat (Koster et al., 2010). Kedjan 

som räddar liv består av fyra länkar: tidigt larm, tidig hjärt-lungräddning, tidig defibrillering 

och mer kvalificerad vård efter återupplivning. 

Riktlinjerna för HLR-utbildning skiljer sig något åt i olika länder, men inga av dem kan ses 

som mer fördelaktiga än någon annan (Vaillancourt, Stiell, & Wells, 2008). Svenska HLR-

rådets riktlinjer är kopierade rakt av från American Heart Association och European 

Resuscitation Council (http://www.hlr.nu/riktlinjer). I utbildningsriktlinjerna för HLR ingår 

bröstkompressioner och inblåsningar med hjälp av mun-till-munandning enligt ration 30:2 (30 

kompressioner, två inblåsningar), där kompressioner görs med ett tempo på minst hundra 

kompressioner per minut. (Koster et al., 2010). Kedjan som räddar liv är inget statiskt 

dokument utan det forskas mycket kring hur överlevnaden efter hjärtstopp kan öka. Flera 

studier föreslår att åtgärder för att öka överlevnaden vid hjärtstopp utanför sjukhus bör 

fokuseras mot att utbilda en så stor del av befolkningen i HLR som möjligt (Herlitz et al., 

2005; Vadeboncoeur et al., 2007; Vaillancourt et al., 2008; Zheng et al., 2001). Då många av 

hjärtstoppen utanför sjukhus sker i det egna hemmet föreslås även att fokus bör ligga på att 

utbilda anhöriga och närstående till patienter i riskzonen för hjärtstopp (Vadeboncoeur et al., 

2007; Vaillancourt et al., 2008). 

Bystander  

Bystander HLR är enligt Cummins et al. (1991) den benämning som bör användas för att 

beskriva den HLR som ges av en person som inte är en del av räddningstjänst eller 

ambulanssjukvård och som ingriper vid ett hjärtstopp utanför sjukhus. Vanligtvis är det denna 

person som också bevittnar hjärtstoppet. I arbetet har således begreppet Bystander använts för 

individen som på något sätt ingriper vid hjärtstopp utanför sjukhus och Bystander HLR för 

handlingen som utförs. 

Studier visar att chansen att överleva ett hjärtstopp fördubblas om bystander HLR utförs 

(Herlitz et al., 2005; Vadeboncoeur et al., 2007). Detta påvisar hur viktigt det är för 

överlevnaden att människor som bevittnar ett hjärtstopp påbörjar bystander HLR. McNally et 

al. (2011) visar i sin rapport att 36,7 procent av alla hjärtstopp utanför sjukhus var bevittnade 

av bystander men bara 16,0 procent av de drabbade fick bystander HLR i väntan på ambulans. 

Svenska hjärt-lungräddningsregistrets årsrapport från 2012 (Herlitz, 2012) visar att 55,0 

procent av alla hjärtstopp utanför sjukhus under perioden bevittnats av bystander men att 
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bystander HLR bara initierades i 38,0 procent. Rapporterna visar att det således inte sker 

bystander HLR vid alla bevittnade hjärtstopp utanför sjukhus utan att siffrorna för Bystander 

HLR snarare är relativt låga.  

HLR – En komplex vårdhandling  

HLR utförs på vårdinrättningar, i ambulanser och ute i samhället av sjuksköterskor, annan 

vårdpersonal samt av gemene man. Då denna vårdhandling kan utföras av alla utanför 

sjukhusets väggar, innebär det att vården inte blir en exklusiv uppgift för exempelvis 

sjuksköterskor. Eriksson (1997) menar att alla människor kan ses som vårdare i grunden och 

beskriver vidare vårdande som ett beteendemönster naturligt förekommande hos människan. 

Även Roach (1992) beskriver vårdandet som tillhörande den mänskliga existensformen och 

förmågan att vårda som något förenat med vår mänskliga natur. Wiklund (2003) beskriver en 

vårdhandling som beroende av själva intentionen bakom handlingen. I en studie gjord av 

Skott och Lundgren (2006) beskrivs vad värdefull vård kan bestå i genom att titta närmare på 

hur den upplevs av människor i en vårdsituation. Varken vården eller den önskade 

förändringen sågs på exakt samma sätt av olika människor, utan var beroende av situationen 

och miljön. Skott och Lundgren kom fram till att förändring var centralt i de syften som fanns 

till vården. Syftena var många men mest förekommande var återhämtning, som ett återgående 

till ursprungsstadiet eller ett förbättrat tillstånd, och lindring av lidande, rädsla och smärta. 

Wiklund (2003) skriver att en medmänniskas lidande driver oss till att försöka lindra detta och 

att medlidande också är en grundpelare för vården. En känsla av ansvar och välvilja för sin 

nästa kännetecknar enligt Wiklund vårdandet och kan summeras i mellanmänsklig kärlek.  

Att ge HLR är en komplex vårdhandling som kompliceras av att patienten inte kan vara 

delaktig i vården och därför inte uttrycka sin egen vilja och behov av vård. Vårdvetenskapen 

kännetecknas av ett patientperspektiv där patienten, den som lider, utgör medelpunkten för 

vårdandet (Dahlberg & Segesten, 2010). Patientperspektivet innebär även ett etiskt perspektiv 

där vårdaren har en etisk skyldighet att ge så god vård som möjligt utefter vårdsituationen och 

vad patienten tillåter. För att kunna uppfylla det etiska kravet behöver patienten ges en 

delaktighet i vården (Dahlberg & Segesten, 2010). Delaktigheten i hjärtstoppscenario kanske 

kan ses som minimal samtidigt som den vårdande handlingen samtidigt är självklar. Dahlberg 

och Segesten anför vidare att i de fall kommunikation mellan vårdare och patient inte går att 

åstadkomma får beslut om vårdande baseras på annat och beslutet tas av den som vårdar. Ett 

sådant beslut skulle kunna grunda sig i principen om patientens bästa eller principen om 
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hypotetiskt samtycke (Dahlberg & Segesten, 2010). Ett ingripande kan även stödjas av synen 

på människans liv som okränkbart där människans liv och skyddet av detta betraktas som ett 

grundläggande element i alla samhällens moraliska regelverk (Roach, 1992). 

Problemformulering 

 

Akuta ischemiska hjärtsjukdomar är sammantaget den ledande dödsorsaken i världen och 

hjärtstopp har högst dödlighet av dessa. Avgörande för överlevnaden vid hjärtstopp utanför 

sjukhus är att personer som bevittnat händelsen ingriper enligt kedjan som räddar liv så snart 

som möjligt. I en stor andel av de hjärtstopp utanför sjukhus som bevittnas utförs dock ingen 

bystander HLR. För att få ökad förståelse för varför vissa ingriper och andra inte samt om 

viljan till att ingripa kan påverkas, är det av intresse att titta närmare på de faktorer som 

främjar eller hindrar ett ingripande.  

Syfte 

Att identifiera faktorer som påverkar människors vilja att ingripa vid hjärtstopp utanför 

sjukhus. 

Metod 

Design 

Arbetet designades enligt Fribergs (2006) beskrivning av en allmän litteraturstudie som en 

sammanfattning och redogörelse för tidigare forskning i syfte att skapa en bild över det valda 

området. Kvantitativ och kvalitativ forskning inkluderades.  

Urval 

Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Cinahl och Medline med hjälp av EBSCO Host. 

Följande sökord användes i studien: out-of-hospital cardiac arrest*, bystander cpr, emotion*, 

interview*, heart arrest*, factor*, willing*, perception*. 

Urvalskriterier 

Inklusionskriterier för arbetet var att artiklarna skulle svara mot arbetets syfte, vara skrivna på 

engelska, ha tillgängligt abstract och vara publicerade tidigast år 2000. Vidare inkluderades 
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artiklar som fokuserade på bystander HLR och hjärtstopp utanför sjukhus samt artiklar som 

fokuserade på bystandern och dennes erfarenheter eller antaganden om HLR och AED. 

Artiklar som endast fokuserade på barn-HLR exkluderades i urvalet.  

Datainsamlingsmetod 

Den strukturerade datainsamlingen utgjordes av identiska sökningar utförda individuellt av 

författarna till arbetet. I dessa sökningar valdes artiklar ut efter titel och, i de fallen titeln var 

otydlig, en snabb genomgång av abstrakt. Utvalda artiklars abstrakt (n=46) lästes därefter igen 

mer grundligt och bedömdes individuellt avseende dess relevans för arbetets syfte. 

Bedömningen skedde enligt en enkel poängmodell skapad av författarna själva. Respektive 

författare gav en poäng till de artiklar som de ansåg skulle gå vidare till kvalitet- och 

innehållsgranskning. Således fick artiklar sammanlagt 0, 1 eller 2 poäng. Samtliga artiklar 

med två poäng (n=17) granskades och artiklar med en poäng sparades för eventuellt behov av 

ytterligare data. Kvalitets- och innehållsgranskningen skedde sedan i två steg. Först 

granskades innehållets relevans för arbetet med Röda Korsets Högskolas mall för granskning 

av vetenskapliga artiklar (Bilaga 1). Den vetenskapliga kvaliteten granskades därefter med 

hjälp av Henricson och Wallengrens (2012) indikatorer på kvalitet. En av de utvalda 

artiklarnas innehåll granskades av båda författarna först tillsammans för att skapa samsyn 

inför den fortsatta innehållsgranskningen. När så skett delades artiklarna upp mellan 

författarna som granskade dessa individuellt. Därefter diskuterades resultaten av 

granskningarna och de artiklar som ingick i arbetets resultat valdes ut (n=10). Av artiklarna 

som valdes ut till analys berörde åtta av tio hur respondenterna trodde att de skulle handla 

som bystander vid ett hjärtstopp utanför sjukhus, det vill säga potentiella bystanders 

(artikelnummer: 1,2,3,4,5,6,7,10). Resterande två artiklar frågade istället respondenter med 

erfarenheter av att ha varit bystander, det vill säga faktiska bystanders (artikelnummer: 8,9). 

Då alla tio artiklars innehåll svarar mot syftet och behandlar området av intresse inkluderas de 

oavsett erfarenhet av att vara faktisk bystander finns eller inte. De artiklar som efter 

granskning valdes ut att ingå i resultatet presenteras i bifogad artikelmatris (Bilaga 2).  
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Tabell 1. Sökmatris 
 

Sökning 
nummer 

Sökord Träffar 
 

Totalt/PR** 

Lästa 
abstrakt 

Totalt/PR** 

Lästa 
studier 

Totalt/PR** 

Utvalda 
studier 

Totalt/PR** 

Artikelnummer i 
arbetet 

1 Out-of-hospital 
cardiac arrest* 

3207/644 0/0 0/0 0/0 0 

2 Out-of-hospital 
cardiac arrest* 
AND bystander cpr 

306/75 24/6 20/3 5/1 1, 3, 4, 5, 9  

3 Bystander cpr* 
AND emotion* 

4/2 3/2 3/2 2/1 6, 8  

4 Out-of-hospital 
cardiac arrest AND 
bystander cpr AND 
emotion* 

0/0 0/0 0/0 0/0 0 

5 Bystander cpr AND 
interview* 

23/14 3/1 3/0 0/0 0 

6 Bystander cpr AND 
willing* 

27/5 16/3 11/2 3/1 2, 7, 10 

7 Heart arrest* AND 
bystander cpr 

494/261 0/0 0/0 0/0 0 

8 Heart arrest* AND 
bystander cpr AND 
willing* 

12/3 12/3 0/0 0/0 0 

9 Bystander cpr 788/389 0/0 0/0 0/0 0 

Boleeanska sökord skrivs i versaler och markeras med fet stil 

* Trunkering 

**Totalt antal träffar / antal träffar av totalen som var PR (Peer-Reviewed). 

Dataanalys  

Analysen syftade till att identifiera faktorer som påverkar viljan att ingripa vid Hjärtstopp 

utanför sjukhus i den befintliga litteraturen. Dataanalysen inspirerades av hur Evans (2002) 

skriver om sammanställningen av kvalitativ forskning.  

Analysen skedde enligt följande fyra steg: 

1. Artiklarna lästes flera gånger vilket skapar en bredare förståelse för varje artikel i sin 

helhet men även för detaljerna som skiljer dem åt (Evans, 2002).  
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2. Nyckelfynden från varje studie extraherades och sammanställdes av författarna för att 

få fram essensen av hur artiklarna svarar mot syftet.  

3. För att kunna se hur artiklarna stod i relation till varandra och på så sätt identifiera 

kategorier jämfördes sammanställningarna. Nyckelfynd som kunde länkas till varandra 

fördes samman och resulterade i kategorier som inbegrep både hindrande och 

främjande faktorer för viljan att utföra HLR. Övergripande kategorier skapades efter 

ytterligare analys av materialet. De senare var Bystandern och Scenariot. 

4. Utifrån kategorierna granskades nyckelfynden igen vilka utvecklades till 

underkategorier som enligt Evans (2002) förbättrar förståelsen för fenomenet eller 

företeelsen av det som ska studeras. Detta gjordes genom en gruppering av nyckelfynd 

under respektive kategori vilket resulterade underkategorier. 

 

 

Figur 1 – Exempel av processen i dataanalysen. 

 

Etiska aspekter 

Det är av vikt att en studie har en etisk motivering (Kjellström, 2012). En etiskt motiverad 

studie bör utgå från en väsentlig forskningsfråga av nytta för individen, samhället och/eller 

professionen, ha god vetenskaplig kvalitet och ett etiskt utförande (Kjellström, 2012). 

Relevansen av arbetets forskningsfråga diskuterades därför utefter dess användbarhet för 

nämnda målgrupper Etiska överväganden bör göras inför urvalet och presentation av resultatet 

 Forsberg    engstr m,     ). I urvalet har därför artiklar med ett etiskt godkännande eller 

där en tydlig etisk argumentation har förts inkluderats. Oredlighet i vetenskapligt arbete kan 

Rädslor för smitta, 
sjukdom, juridiska 
konsekvenser etc. 
 

Kunskapsbrist, HLR-
utbildning,  etc. 

• Nyckelfynd 

Rädslor 
 
Kunskaper och 
Erfarenheter 

• Underkategorier 

Bystandern • Kategori 
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bestå i plagiering samt fabrikation och förfalskning av data och källmaterial (Kjellström, 

2012). Författarna har således eftersträvat en så exakt presentation av data som möjligt och en 

stringens i referenshantering. För att minimera feltolkning av data samt att resultat som talar 

både för eller emot författarnas argumentationslinje redogörs har författarna genom arbetets 

gång haft ett kritiskt förhållningssätt till eventuella förväntningar på resultatet. 

Resultat 

Resultatet visar faktorer som påverkar människors vilja att ingripa vid hjärtstopp utanför 

sjukhus. Dessa faktorer är hindrande eller främjande och ibland både och. När faktorerna 

grupperats och analyserats kunde de kopplas till bystandern och vissa kunde kopplas till 

hjärtstoppsscenariot. Hur dessa två kategorier med tillhörande underkategorier förekommer i 

artiklar som ingår i resultatet redovisas i tabell 2.  

Tabell 2 - Förekomst av kategoriserade nyckelfynd 

 

Kategorier Bystandern Scenariot 

         Under- 
kategorier 

 

Artiklar 

Rädslor 
Kunskap, 

erfarenheter och 
kapacitet 

Kroppsvätskor och 
utseende 

Anhörig eller 
främling 

Den sociala och 
geografiska 
kontexten 

1. Coons & Guy 
(2009) 

X X  X  

2. Hubble et al. 
(2003) 

X     

3. Johnston et al. 
(2003) 

X X X X X 

4. Kanstad et al. 
(2011) 

X X X X  

5. Kuramoto et al. 
(2008) 

 X  X X 

6. Sasson et al. 
(2013) 

X X   X 

7. Shibata et al. 
(2000) 

X   X  

8. Skora & Riegel 
(2001) 

X X X  X 

9. Swor et al. 
(2006)
  

X X    

10. Taniguchi et al. 
(2012) 

X X  X  
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Bystandern 

Rädslor 

I nästan samtliga studier som analyserats uppgav respondenterna olika typer av rädslor som 

ibland var främjande men oftast hindrande i deras val att ingripa.  

En vanligt förekommande rädsla var den för smitta och sjukdom. I studier med potentiella 

bystanders var denna rädsla vanligt förekommande, men i studier med faktiska bystanders 

förekom den knappt överhuvudtaget. Rädslan för smitta och sjukdom var den mest hindrande 

faktorn för utförandet av HLR i Johnston, Clark, Dingle och FitzGeralds (2003) studie och 

även för de respondenter som var sjuksköterskor, ambulanspersonal eller läkarstudenter i 

Taniguchi, Sato, Fujita, Okajima och Takamuras (2012) studie. Viljan att utföra mun-till-

munandning påverkas också av denna rädsla. Respondenterna i Hubble, Bachman, Price, 

Martin och Huies (2003) samt Kanstad, Nilsen och Fredriksens (2011) studier anger den som 

främsta faktorn bakom oviljan att utföra mun-motmunandning. I ytterligare en studie 

beskriver respondenterna hur risken för den egna hälsan påverkade deras val att inte utföra 

HLR och att mun-till-munkontakt var en starkt bidragande orsak (Sasson et al., 2013). 

Anmärkningsvärt är att det i studierna med faktiska bystander endast är en respektive ingen av 

respondenterna som uppger denna rädsla som hindrande (Skora & Riegel, 2001; Swor et al., 

2006) och att endast fyra av de faktiska bystanders som inte utförde HLR (n=279) angav 

mun-till-munkontakt som bakomliggande faktor (Swor et al., 2006).  

I vissa studier framkom en rädsla som berörde juridiska konsekvenser för bystandern. Främst 

handlar rädslan om att fel utförd HLR eller AED skulle kunna skada eller döda den drabbade, 

vilket potentiellt kunde leda till juridiska konsekvenser för bystandern (Hubble et al., 2003; 

Sasson et al., 2013). Dessutom framkommer rädslan för att en HLR-utbildad bystander som 

inte utför HLR skulle kunna hållas juridiskt ansvarig för detta (Sasson et al., 2013). Det 

sistnämnda var enligt Sasson en avskräckande faktor till att överhuvudtaget utbilda sig i HLR. 

Rädslan för juridiska konsekvenser påverkades till viss del av relationen mellan den drabbade 

och bystandern. I Coons och Guys (2009) studie anger respondenterna denna rädsla som den 

främsta hindrande faktorn när den drabbade var en främling, men den minst hindrande om det 

var en anhörig. Möjliga juridiska konsekvenser kan i dessa studier därför anses vara en 

hindrande faktor till utförandet av bystander HLR.  
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Kunskap och erfarenheter 

Bristande HLR-kunskaper var en vanlig anledning som påverkade viljan att utföra HLR 

(Shibata, Taniguchi, Yoshida, & Yamamoto, 2000; Swor et al., 2006; Taniguchi et al., 2012). 

Oväntat var att de respondenter som skulle kunna tänka sig ha goda eller till och med mycket 

goda HLR-kunskaper uppgav bristande kunskap som en vanlig anledning till att inte vilja 

utföra HLR (Shibata et al., 2000). I motsats till detta visade andra resultat att utbildning i HLR 

och en känsla av att ha tillräckligt god kunskap var främjande för viljan. Bristande kunskap 

var den mest förekommande anledningen till att inte påbörja HLR i Kanstad et al. (2011) 

studie och även i en av respondentgrupperna i Taniguchi et al. (2012) studie där 40 procent av 

respondenterna uppgett att de fått fler än tre HLR-utbildningar. En majoritet i 

respondentgrupper bestående av sjuksköterskor och läkarstuderande uppgav rädslan att utföra 

HLR fel och bristande kunskap som den främsta orsaken till att inte vilja utföra bystander 

HLR (Shibata et al., 2000). Potentiellt goda HLR-kunskaper kunde därför inte undanröja 

bristande kunskap som en hindrande faktor för viljan att utföra HLR. Kunskaper i HLR 

(Johnston et al., 2003) samt att ha vänner med hjärtsjukdom (Kuramoto et al., 2008) 

associeras dock med en högre vilja att ingripa. En signifikant korrelation mellan viljan att 

ingripa och antalet genomförda HLR-utbildningar observerades i Shibata et al. (2000) studie. 

Genomförd HLR-utbildning skapade, förutom kunskap i HLR, en känsla av plikt och ansvar 

att ge HLR. Detta uttryckte faktiska bystanders som en främjande faktor (Skora & Riegel, 

2001) 

Scenariot 

Kroppsvätskor och utseende  

Viljan att utföra HLR på en person påverkades av att denne exempelvis kräkts, var skadad och 

blodig, såg smutsig ut, hade löständer och luktade obehagligt. Obehagliga attribut sågs som 

ett hinder till att utföra HLR i studien av Johnston et al. (2003) medan de i studien av Skora 

och Riegel (2001) inte påverkade viljan till den grad att HLR inte utfördes. Faktiska 

bystanders i Skora och Riegels studie konstaterade att den drabbade personen haft flera 

obehagliga attribut men att de fortgått med återupplivningen trots detta. 

Anhörig eller främling  

I studier med potentiella bystanders var viljan att hjälpa en anhörig generellt högre än viljan 

att hjälpa en främling (Coons & Guy, 2009; Kanstad et al., 2011; Shibata et al., 2000; 

Taniguchi et al., 2012). Även de potentiella bystanderna i Johnston et al. (2000) studie anger 
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en familjerelation till den drabbade som en främjande faktor. Däremot visar en av studierna 

med faktiska bystanders på motsatsen. I denna anger Swor et al. (2006) att en familjerelation 

mellan den drabbade och bystandern inte var signifikant förknippad med HLR-

tillhandahållande, trots att över 80 procent av hjärtstoppen inträffade i privata hem och nästan 

70 procent bevittnades av anhöriga. I flera studier presenterades de potentiella bystanderna 

inför varierande scenarion där den drabbade var en främling med olika karaktärsdrag. Särskilt 

låg var viljan i de scenarion där den drabbade var missbrukare eller då omständigheterna 

kunde tyda på det (Hubble et al., 2003; Kanstad et al., 2011). Viljan att utföra HLR var också 

lägre för scenarion med drabbade som utsatts för trauma och hade blod i ansiktet (Shibata et 

al., 2000; Taniguchi et al., 2012) och där den drabbade var en äldre person (Kanstad et al., 

2011; Shibata et al., 2000). I studien av Johnston et al. (2003) var dock det faktum att den 

drabbade var äldre en hindrande faktor för vissa respondenter men en främjande faktor för 

andra. Att den drabbade var ett barn upplevdes som främjande för viljan att utföra HLR 

(Hubble et al., 2003; Johnston et al., 2003; Shibata et al., 2000; Taniguchi et al., 2012). 

Den sociala och geografiska kontexten 

Det finns främjande faktorer i den sociala och geografiska kontexten beträffande möjligheten 

att få HLR vid ett hjärtstopp. I ett scenario där hjärtstoppet varit bevittnat och skett på allmän 

plats har den som drabbats goda chanser att få HLR (Swor et al., 2006). Det råder delade 

meningar i studierna huruvida det är en främjande faktor att bystandern är ensam med den 

drabbade eller om det är främjande faktor att andra finns närvarande. Johnston et al. (2003) 

visar nämligen att det är en främjande faktor att bystandern är ensam med den drabbade. 

Däremot uppger faktiska bystanders att press från oroliga familjemedlemmar som varit 

närvarande framkallat en känsla av skuld och socialt tryck. Denna känsla frambringades som 

en främjande faktor för ingripandet (Skora & Riegel, 2001).  Även respondenter som tvivlade 

på de egna HLR-kunskaperna ingrep eftersom ingen annan gjorde det. ”I realized that if I did 

not try to help him and he died, I would be responsible.  ...)” (Skora & Riegel, 2001).  

I en studie där respondenterna kom från ett område med hög brottsstatistik och låg inkomst 

togs hinder till viljan upp på ett sätt som urskilde sig från andra studier. Hinder för viljan att 

utföra HLR återfanns i scenarion där den personliga säkerheten skulle kunna äventyras. 

Respondenterna var oroliga över att de genom att stanna och hjälpa en annan människa 

samtidigt riskerade att bli rånad eller skjuten (Sasson et al., 2013). Även samhörigheten i 

samhället uppfattades som hinder för viljan att utföra HLR. Respondenterna i Sasson et al. 
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studie upplever en känsla av att samhället har förändrats till det sämre. Bristande gemenskap 

och solidaritet i samhället upplevs som en hindrande faktor: 

”This is a me generation now, not a we generation. (...) if we can 

reverse the generation from a me generation back to a we generation, 

then more people will know CPR, more people will want to learn 

CPR, and more lives will be saved.” (Sasson et al., 2013). 

Diskussion 

Resultatet identifierade flera intressanta aspekter av hur viljan påverkas av olika faktorer. De 

viktigaste fynden och det som främst diskuteras är att många känner rädsla för smitta och 

sjukdom, upplevd okunskap, att bystandern ofta inte är förberedd på obehagliga attribut som 

vomering och blod samt att relationen mellan bystandern och den drabbade påverkar 

ingripandet. Intressant är också att det fanns skillnader i vilka faktorer som potentiella och 

faktiska bystanders uppger som hindrande eller främjande och till vilken grad. Ett bifynd var 

att medicinskt- och sjukvårdsutbildade bystanders, tillexempel sjuksköterskor, möjligtvis 

upplever samma rädslor och känsla av okunskap som lekmän gör.  

Metoddiskussion 

Urvalet 

Resultatet av datainsamlingen gav flera kvantitativa undersökningar och ett fåtal artiklar med 

kvalitativ ansats. Trots att artiklarna med kvantitativ ansats svarade på syftet så observerades 

flest intressanta aspekter av situationen som låg inom ämnet för omvårdnadsvetenskap i de 

med kvalitativ ansats. Fler kvalitativa artiklar skulle kunna ha gett studien ett ytterligare djup 

där upplevelser skulle kunna fått större utrymme.  

Endast två av tio artiklar har i sitt resultat utgått från respondenter som faktiskt varit med om 

ett hjärtstopp, faktiska bystanders. De resterande åtta bygger sina antaganden på hur 

respondenter antar att deras vilja att hjälpa ett hjärtstoppsoffer skulle påverkas av olika 

faktorer, potentiella bystanders. Då problemet skall belysas utefter den forskning som finns på 

området och då samtliga studier svarade mot syftet valdes båda kategorierna av artiklar att 

inkluderas (Friberg, 2006). Artiklarna med sina olika egenskaper bidrog till arbetets resultat 

på olika sätt. Exempelvis gav de artiklar som baserade sig på antaganden en mer generell 

uppfattning då de inte behövde begränsa sitt urval till endast personer som utfört bystander 

HLR och på så sätt kunde göra sin studie med ett större antal respondenter.  
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Sök- och urvalsstrategin grundades i författarnas önskan om en strukturerad och 

kvalitetssäkrad arbetsmetod. Genom att göra identiska sökningar, individuellt, av respektive 

författare minskade risken för att relevanta artiklar sorteras bort i första gallringen. Inför 

urvalet av prioriterade artiklar att läsa, poängbedömdes också artiklarna individuellt vilket 

bidrog till att artiklar som båda författarna upplevde som intressanta prioriterades för 

granskning. Författarna diskuterade också mycket kring huruvida artiklarna som valdes ut 

skulle vara publicerade i tidskrifter som var peer-reviewed. Båda var överens om att det vore 

bäst ur kvalitetssynpunkt, men vid granskning av sökresultaten framgick att många intressanta 

artiklar på så sätt föll bort. Därför ingår artiklar ur tidskrifter som inte var peer reviewed.  

Kvalitetsgranskning och dataanalys 

Begränsad kunskap i det engelska språket samt brist på erfarenhet av forskningsarbete kan 

leda till brister i granskningen av artiklar (Kjellström, 2012). Därför användes Engelskt 

lexikon för översättning av svårbegripliga ord och i de fall ett ord eller fras på engelska varit 

svåröversatt eller saknat svensk motsvarighet har den engelska benämningen använts. I 

utförandet av kvalitetsgranskningen uppstod problem med att hitta en granskningsmall som 

kunde appliceras på både kvalitativa och kvantitativa artiklar med olika sorters metoddesign. 

Granskningen utfördes därför genom att artiklarnas vetenskapliga kvalitet problematiserades 

och diskuterades av författarna utifrån indikatorer som presenterades av Henricson och 

Wallengren (2012). För att minimera brister i granskningen av artiklarnas innehåll användes 

en beprövad granskningsmall, RKHs granskningsmall för vetenskapliga artiklar (Bilaga 1). I 

dataanalysen togs ett beslut om val av analysmetod som även här komplicerades något av att 

både kvalitativ och kvantitativ data ingick i arbetet. Författarna valde en kvalitativ 

utgångspunkt för analysen trots att artiklar med både kvalitativ och kvantitativ vilket inte bör 

utgöra ett hinder (Bryman, 2011).  

Validitet och reliabilitet 

Vi anser att syftet har besvarats med den valda metoden för arbetet men att kvaliteten av 

resultatet är beroende av artiklarna i urvalet. Inför datasökningen diskuterades huruvida 

sekundärsökningar skulle inkluderas. Resultatet av denna diskussion resulterade i 

ställningstagandet att användandet av sekundärsökningar skulle innebära en risk för bias. 

Resultatet skulle riskera att visa vad författarna vill att de ska visa då artiklarna väljs ut 

manuellt. Därför uteslöts denna metod ur arbetet.  
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Henricson och Wallengren (2012) förklarar att en utförlig redovisning av urval, sökningar, 

datainsamling och dataanalys ger förutsättningarna för reproducerbarhet och på så sätt stärker 

reliabiliteten. Detta försökte uppnås genom att vi demonstrerade sökningarna, urvalet och ett 

exempel på hur dataanalysen gick till i tabeller och figurer. Innehållsgranskningen skedde 

delvis enskilt av författarna vilket Henricsson och Wallengren anser sänker reliabiliteten. Den 

stärktes dock genom att en av de utvalda artiklarna inledningsvis granskades av båda 

författarna tillsammans för att skapa samsyn i kvalitetsgranskningen och att resultaten av 

granskningarna även diskuterades innan artiklar till arbetets resultat valdes ut. Trots att vi 

strävade efter reliabilitet i arbetet så påverkas den även av artiklarna som valdes att ingå 

(Henricson & Wallengren, 2012). Ett flertal olika mätinstrument har använts i artiklarna vilket 

kan göra det problematiskt att dra slutsatser. Då flera av artiklarna använt sig av enkäter kan 

även frågor ställas kring om frågorna var tydliga eller hur de uppfattades av respondenterna. 

Detta ser vi som en påverkan av reliabiliteten i arbetet.  

Urvalet av artiklar bör även diskuteras under denna rubrik då artiklarna hade olika design, 

olika stora respondentgrupper samt riktat in sig på specifika respondentgrupper.  Studier kan 

även var påverkade av att de gjorts i olika länder. Exempelvis uppkom rädslan för juridiska 

konsekvenser endast i studier från USA. Detta ser vi påverkar validiteten och är en bidragande 

effekt till att resultatet inte är generaliserbart. Kultur och beteende i de olika länderna skulle 

även kunna påverka resultatet på olika sätt. Då en tredjedel av artiklarna är från Japan kan det 

antas att beteenden specifika för Japansk kultur till stor del skulle kunna prägla resultatet. 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att identifiera faktorer som påverkar människors vilja att ingripa vid 

hjärtstopp utanför sjukhus. De identifierade faktorerna kunde som resultatet visar delas upp 

beroende på om de var kopplade till bystandern eller scenariot. Ett hjärtstoppsscenario går 

inte att påverka nämnvärt men faktorer kopplade till bystandern såsom rädslor och kunskaper 

är föränderliga.  

Risk för smitta och sjukdom i samband med HLR 

Rädslan för smitta och sjukdom vid HLR framkommer inte som hindrande faktor bland 

faktiska bystanders (Skora & Riegel, 2001; Swor et al., 2006), men upplevs generellt som ett 

stort hinder av potentiella bystanders (Hubble et al., 2003; Johnston et al., 2003; Kanstad et 

al., 2011; Sasson et al., 2013; Taniguchi et al., 2012). Skillnaden mellan dessa två typer av 

respondentgruppers upplevelse skulle kunna bero på flera saker. Kunskap eller okunskap 
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kring smittorisker är en möjlig orsak, att den faktiska bystandern sätter den drabbades behov 

före sina egna är en annan. Det skulle också kunna vara så att en människa som ställs inför ett 

verkligt hjärtstopp inte har samma tid att tänka efter och reflektera över eventuella rädslor, 

utan agerar på instinkt eller sitt medlidande för den som drabbats. En teori som förmedlas av 

Wiklund (2003) är att medlidandet är en av grundpelarna i vårdandet. Därmed skulle 

tillhandahållandet av HLR kunna antas bottna i just lidandet som tillfogas den som drabbas av 

hjärtstopp och hur det berör människorna i dennes omgivning.  

Rädslan för smitta och sjukdom är dock obefogad. Forskning konstaterar att risken för att bli 

smittad av sjukdom vid HLR är minimal. Mejicano publicerade 1998 en studie som ämnade 

uppskatta risken av att smittas av sjukdom vid HLR. Studien visade att trots att HLR utförts 

på ett stort antal människor både i och utanför sjukhusmiljö runt om i världen, fanns det 

endast 15 stycken rapporterade fall av överförda infektioner vid återupplivningsförsök. Inga 

fall av humant immunbristvirus (HIV), hepatit B-virus (HBV) eller hepatit C-virus (HCV) 

som smittats via mun-till-munkontakt hade dokumenterats och risken uppskattades vara 

minimal. Ett fall där den överförda smittan var tydligt kopplat till ett återupplivningsförsök 

var av Mycobacterium Tuberculosis. Detta fall rapporterades 1965 och sedan dess har inga 

nya fall redogjorts för, trots hög prevalens av tuberkulos i stora delar av världen. Studien av 

Mejicano är publicerad 1998 och skulle kunna anses vara inaktuell men illustrerar tydligt den 

väldigt låga smittorisk som föreligger vid HLR då den omfattar en tidsperiod på 30 år. 

Resultatet visade även att det inte enbart är lekmanna-bystanders som anger rädslan för smitta 

som hindrande faktor. Det var också medicinskt- eller sjukvårdsutbildade bystanders, bland 

annat sjuksköterskor och läkarstudenter, som upplevde rädslan för smitta och sjukdom som ett 

vanligt förekommande hinder för HLR (Taniguchi et al., 2012). Detta var förvånande då deras 

kunskaper avseende både patofysiologi och smittorisker skulle kunna anses vara bättre än 

lekmäns. Underlaget för detta fynd i resultatet var tunt, men stöds av Brenner och Kauffman 

(1993), som i sin studie påvisade att 80 procent av sjuksköterskorna inte skulle utföra mun-

till-munandning på en främling och att orsaken till det var just rädslan för att bli smittad av 

sjukdom. Det är inte enkelt att spekulera i vad denna rädsla bland främst sjukvårdsutbildade 

bystanders beror på men det skulle kunna bero på fördomar och ren okunskap avseende 

faktiska smittorisker.  

Resultatet indikerar att denna obefogade rädsla skulle kunna vara en anledning till att det i 

många av de hjärtstopp som bevittnas inte sker något ingripande från bystanders. Detta skapar 
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i sig ett incitament för att HLR-utbildning för både sjukvårdspersonal och allmänhet borde ses 

över i avsikt att möjliggöra en tydligare förståelse för faktiska smittorisker vid HLR.  

Att vara förberedd 

Viljan att utföra HLR varierade kraftigt beroende på scenariot kring hjärtstoppet. Resultat 

visar att potentiella bystanders i flera fall upplever att viljan hindras av att den drabbade 

exempelvis har kräkts eller är blodig. McCormack, Damon och Eisenberg (1989) visar i sin 

studie att motbjudande fysiska egenskaper är relativt vanligt bland hjärtstoppsoffer. I den 

undersökta populationen uppvisade 59,0 procent någon form av detta och 33,0 procent av 

patienterna i studien kräktes i samband med hjärtstoppet antingen före, under eller efter en 

minut av HLR. Studien visar dock, liksom den av Skora och Riegel (2001) att respondenterna 

som tillfrågats, trots de motbjudande attributen, fortskridit med återupplivningen. Ett flertal 

respondenter i studien av (McCormack et al., 1989) ansåg att den HLR-utbildning de fått inte 

förberett dem tillräckligt för att kunna hantera att den drabbade kräkts. En studie gjord av 

Page och Meerabeau (1996) visar att sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter finner att 

HLR-utbildningen har bristfälliga likheter med riktiga situationer och att den teoretiska 

kunskapen ger en otillfredsställande förberedelse för ett verkligt hjärtstoppsscenario. Det 

ligger därför nära till hands att, även i detta fall, anta att bättre anpassad utbildning som rustar 

potentiella bystanders för realistiska omständigheter, skulle kunna öka antalet 

bystanderingripanden. 

Anhöriga som bystanders 

I resultaten observerades en tydlig skillnad mellan olika studier i huruvida relationen mellan 

bystander och den drabbade påverkar viljan. I de studier respondenterna var potentiella 

bystanders var viljan att hjälpa en släkting eller nära anhörig hög (Coons & Guy, 2009; 

Kanstad et al., 2011; Shibata et al., 2000; Taniguchi et al., 2012), men i studien av Swor et al. 

(2006) där faktiska bystanders tillfrågats var resultatet något helt annat. I studien skedde 80 

procent av hjärtstoppen i privata bostäder och bevittnades i hög grad av en anhörig (69 

procent). Ändå var det bara i ett fåtal av dessa fall som HLR tillhandahölls av bystandern. I en 

studie gjord av (Waalewijn, Tijssen och Koster (2001) bevittnades 44 procent av hjärtstoppen 

utanför sjukhus av en anhörig, men endast i 11 procent av dessa initierades HLR av 

bystandern. Detta bekräftar den låga viljan att ingripa när den drabbade är en anhörig i 

faktiska hjärtstopp utanför sjukhus. Vad detta beror på är svårt att svara på och är ett ämne för 

vidare diskussion och forskning. En anledning skulle kunna vara bystanderns ålder. Enligt 

Herlitz (2012) är den drabbade ofta en äldre person och det skulle genom det kunna antas att 
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den anhöriga som bevittnar hjärtstoppet också är en äldre person. Det finns studier som 

konstaterar att äldre upplever det svårt att både lära sig och utföra HLR relaterat till sin ålder 

(Donohoe, Haefeli & Moore, (2006). Att fokusera HLR-utbildningen mot den äldre 

befolkningen och anpassa den bättre för dessa potentiella bystanders, skulle därför kunna vara 

ett sätt att öka andelen bystander HLR utförd av anhöriga (Vadeboncoeur et al., 2007; 

Vaillancourt et al., 2008; Waalewijn et al., 2001).  

Livet är okränkbart – Även för äldre 

I resultatet framkom att graden av vilja för att utföra HLR var beroende av scenario. Graden 

av vilja skilde sig exempelvis mellan scenarion där den drabbade var äldre respektive barn. 

Det väcker en skrämmande tanke om att människors liv skulle vara av olika värde och 

stämmer inte med Roach (1992) syn på människans liv som okränkbart och något som måste 

skyddas. De faktiska bystanderna i Skora och Riegels (2001) studie uppgav inga hinder 

kopplade till den drabbades ålder vilket de potentiella bystanderna gjorde. Potentiella 

bystanders upplevde i större grad en vilja att ge barn HLR än om den drabbade varit en äldre 

person. Detta skulle kunna spegla en tanke om att hjärtstopp hos barn skulle uppfattas som 

onaturligt och att liv går förlorade medan hjärtstopp hos äldre är något naturligt och att dessa 

skulle vara färdiga med sina liv. Det senare delas inte av respondenterna, hjärtsviktpatienter 

mellan 60-80 år, i en studie av Ågård, Hermeren och Herlitz (2000). I studien framkom att 

nästan alla respondenter (36 av 40) ville att HLR tillhandahölls om de skulle drabbas av 

hjärtstopp. Två tredjedelar av respondenterna ville att HLR tillhandahölls även om chansen att 

överleva var mindre än 5 procent. Flera respondenter upplevde HLR som något positivt och 

önskvärt och uttryckte att det åtminstone skulle vara värt ett försök och att det fanns barn och 

barnbarn att tänka på. Denna studie visar att människor trots ålder och sjukdom önskar att få 

HLR. 

Juridiska konskevenser 

Rädslan för juridiska konsekvenser behandlades i flertalet studier och uppgavs av 

respondenterna vara en betydande hindrande faktor för utförandet av HLR. Det bör dock 

uppmärksammas att samtliga studier där denna faktor identifierades var genomförda i USA 

och bestod av amerikanska populationer. Generaliserbarhet och överförbarhet kan därför 

diskuteras. Då denna rädsla i mångt och mycket bottnar i okunskap avseende regelverk och 

lagar som reglerar HLR-tillhandahållande, borde tydligare information vid HLR-utbildning 

och informationskampanjer riktade mot allmänheten till stor del eliminera denna hindrande 

faktor.  
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Slutsatser 

Syftet med arbetet var att identifiera faktorer som påverkar viljan att ingripa vid hjärtstopp 

utanför sjukhus. Flera faktorer, både hindrande och främjande för viljan identifierades och 

kopplades till bystandern eller scenariot. De faktorer som satts i förbindelse till bystandern 

skulle kunna påverkas då de främst består av olika rädslor, känslan av att inte vara förberedd 

och avsaknaden av tillräckliga kunskaper. Faktorerna kopplade till scenariot behandlade i 

mångt och mycket sådant som inte lika lätt kan påverkas; vem som drabbas, relationen mellan 

de inblandade samt om den drabbade kräkts, är blodig eller den drabbades ålder. En förbättrad 

HLR-utbildning skulle kunna minimera rädslor och upplevd okunskap som identifierats och 

på så vis öka antalet bystanderingripanden. 

Klinisk betydelse  

Den kliniska betydelsen av arbetet rör till stor del utbildning då flera av de faktorer som 

identifierats i resultatet skulle kunna påverkas genom detta. Som ett bifynd fann vi att rädslor 

och okunskap även var vanligt bland sjuksköterskor, avseende hur de skulle agera utifrån ett 

bystanderperspektiv. En översyn av och vid behov förändringar i HLR-utbildningen skulle 

därför potentiellt kunna leda till både ökad andel utförd bystander HLR och till att stärka 

sjuksköterskans profession genom ökad kunskap.  

Utbildning 

Dessa fynd, att rädslor och okunskap är vanligt bland potentiella bystanders och även 

sjuksköterskor, visar att en översyn och eventuell förändring av HLR-utbildningen kanske är 

nödvändig. En förhoppning är att en sådan insats med grund i dessa faktorer skulle kunna leda 

till en mer realistisk utbildning med verklighetstrogen scenarioundervisning, att information 

kring smittorisk tydligare behandlas, samt en utbildning fokuserad mot och bättre anpassad 

för äldre. Vår uppfattning är att det skulle kunna leda till fler bystanderingripanden vilket i sin 

tur potentiellt kan leda till ökad överlevnad och en mer framgångsrik konvalescens för den 

drabbade. 

Profession 

Bieffekten av att se över HLR-utbildningen med ovan nämnda fokus även för sjuksköterskor, 

tror vi skulle stärka sjuksköterskeprofessionen i vissa avseenden. Vid tillförandet av 

kunskaper som rör exempelvis smittorisk och patofysiologi vid hjärtstopp och HLR-



20 

 

tillhandahållande, kan vi få mer kompetenta sjuksköterskor som känner sig tryggare både i sin 

yrkesroll och som potentiella bystanders. Patienter och hjärtstoppsoffer kan i och med det få 

bättre och mer adekvat vård, samtidigt som anhöriga kan delges tydligare och mer korrekt 

information från sjuksköterskan avseende hjärtstopp och HLR.  
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Bilaga 1 

Mall för granskning av vetenskapliga artiklar 

 
Detta är ett hjälpmedel för att bedöma vetenskapliga artiklars kvalitet och användbarhet för 

Dina studiesyften. Besvara inte kriterierna med endast Ja eller Nej. Motivera alltid Din 

bedömning. Alla frågor är inte relevanta för alla artiklar. 

Börja med slutet! 

1. Konklusion och/eller diskussion. 

(eng. Conclusion/discussion) 

Egna anteckningar 

Försök att inledningsvis skapa Dig en uppfattning om 

forskarens konklusioner och/eller diskussion. Det ger 

dig en utgångspunkt i den fortsatta läsningen. Det är 

viktigt att veta vad presentationen av artikeln ska leda 

till för att kunna bedöma relevansen i vad som 

representerar underlaget för forskarens argumentation. 

a) Vilka resultat dominerar diskussionen och/eller 

konklusionen? 

b) Formulera Din uppfattning om 

konklusionen/diskussionen. Det kommer att vara en 

värdefull utgångspunkt i Din vidare läsning. 

 

2. Syfte (eng. Purpose, Aim)  

a) Vad är syftet med studien/undersökningen?  

b) Finns det några specifika frågeställningar 

formulerade? 

c) Verkar det rimligt i förhållande till Din egen 

utgångspunkt? 

 

3. Bakgrund 
(eng. Introduction, Background, Literature review, 

Conceptual framework) 

 

a) Refererar författaren till tidigare forskning? Om ja, 

vilken?  

b) Presenteras en teori som utgör ramen för studien? 

Om ja, vilken/vilka? 

c) Finns viktiga termer och/eller begrepp definierade? 

Om ja, vilken/vilka?  
d) Förtydligas eller förklaras det i bakgrunden varför 

denna studie är nödvändig? Om ja, med vilka 

argument? 

e) Beskriver forskaren sin egen förförståelse eller sitt 

eget synsätt (viktigt i studier med kvalitativa data). Om 

ja, hur?  
f) Verkar bakgrunden rimlig i förhållande till Din egen 

utgångspunkt och författarens syfte? 
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4. Metod  (eng. Method: Study setting, Sample, 

Participants, Procedure, Intervention) 

 

a) Vilken typ av studie utfördes (ex. experiment. 

hermeneutisk textanalys)?  
b) I vilken miljö genomfördes studien ex. sjukhus, 

skola, laboratorium)? 

c) Urval (vem, vilka, vad undersöktes)? Beskrivs ev. 

försökspersoner, var de unika på något sätt eller 

“normaltyper”.  

d) Hur gick man tillväga för att välja 

deltagare/försökspersoner (ex. slumpmässigt urval, 

konsekutivt, strategiskt urval)? 

e) Hur många deltagare/försökspersoner ingick i 

studien?  
f) Erhölls godkännande från etisk kommitté? Beskrivs 

det hur försökspersonernas identitet skyddades och 

frivillighet garanterades?  

g) Hur gick datainsamlingen till (ex. mätningar, 

enkäter, intervjuer, observationer)?  
h) Verkar metoden för datainsamlingen och ev. val av 

försökspersoner rimliga och relevanta i förhållande till 

Din egen utgångspunkt och forskarens syfte?  
i) På vilket sätt analyserades materialet (statistiska 

metoder, begreppsanalys. viss tolkningsmetod etc)?  
j) Användes beskrivande statistik (tabeller, figurer, 

stapeldiagram etc) och/eller statistiska analyser? Om 

ja, vilka?  

k) Vid statistisk analys, vilka variabler undersöktes?  

l) Beskrivs hur validitet och reliabilitet (kvantitativa 

analyser), trovärdighet och överförbarhet (kvalitativa 

analyser) säkerställts?  
m) Tycker Du att metodavsnittet ger en tydlig 

beskrivning av tillvägagångssättet? Skulle det vara 

möjligt att göra om (replikera) studien genom att följa 

metodbeskrivningen?  

n) Verkar metoden som helhet rimlig i förhållande till 

Din egen utgångspunkt och forskarens syfte? Finns 

det svagheter av betydelse för just Dina syften? 

 

 

5. Resultat (eng. Results, Findings)  

a) Beskriv resultaten av undersökningen.  

b) Om statistiska analyser använts identifiera de 

resultat som är statistiskt signifikanta och ange 

signifikansnivån.  

c) Vid tolkande analyser, ange teman och/eller 

kategorier. Verkar resultaten logiska, tillförlitliga och 

trovärdiga? 

 

6. Diskussion och/eller konklusion (eng. Discussion, 

Conclusion, Implications for further research) 

 

Läs nu diskussion och konklusion igen.  

a) Vilka slutsatser drar forskaren?  

b) Vilka begränsningar diskuterar forskaren? 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c) Räkna upp förslag på fortsatt forskning, forskarens 

och/eller egna.  

d) Verkar detta rimligt i förhållande till Din egen 

utgångspunkt och forskarens syfte? 

7. Innebörden av studien för den praktiska vården 
(eng. Clinical implications, Implications for practice 

 

a) Vilka resultat kan ha betydelse för den praktiska 

vården enligt forskaren?  

b) Anser Du att resultaten är lämpliga att omsätta i 

praktiskt vårdarbete? Om ja, i vilken miljö? 

c) Hur skulle användandet av dessa resultat förändra 

arbetet på Din avdelning? Beskriv utifrån tidsaspekter, 

arbetsbelastning, ekonomi, juridiska och etiska 

aspekter, kvalitet för vem/vilka grupper. 

 

8. Sammanfattande helhetsbedömning  

a) Syftet: varför har undersökningen gjort? 

b) Genomförandet: på vilket sätt har 

undersökningen gjorts? 

c) Kvaliteten: hur bra anser du att 

undersökningen är? 

d)  Relevans: är denna studien relevant för dina 

patienter? 
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Bilaga 2 

Artikelmatris 

Författare & År / Titel / Land Syfte Metod / Urval Resultat # 

Coons & Guy (2009) 

Performing bystander CPR for sudden cardiac 

arrest: Behavioral intentions among the general 

adult population in Arizona. 

USA 

Att identifiera hinder för bystander HLR i staten 

Arizona 

Metod:  Allmän befolkningsstudie. Frågeformuläret  

designades av författarna för att passa studiens 

syfte.  

Urval: 850 namn och adresser från invånare 18 år 

och uppåt valdes slumpmässigt ut från var och en av 

två mål-subpopulationer., en från landet och en 

rural och en urban. 384 vs 379 svarade. 

Urvalsstrategin designades för att försöka 

säkerställa att respondenterna reflekterade 

mångfalden bland Arizonas invånare. 

>50procent av alla respondenter var villiga att 

utföra HLR på en främling. >80 procent på en 

familjemedlem. De viktigaste anledningarna till att 

inte vara villig att utföra HLR på en främling var 

rädsla för lagliga sviter, fysiskt inkapabel att utföra 

HLR, rädsla för att utföra det fel, rädsla för mun-till-

munandning kontakt, rädsla att skada personen. På 

en familjemedlem var de främsta anledningarna 

rädsla för att utföra det fel, rädsla att skada 

personen, fysiskt inkapabel att utföra HLR, rädsla för 

mun-till-munkontakt, rädsla för lagliga sviter. 

1 

Hubble et al. (2003) 

Willingness of High School Students to Perform 

Cardiopulmonary Resuscitation and Automated 

External Defibrillation 

USA 

Att utvärdera skolelevers vilja att utföra HLR och 

AED. 

Metod: Strukturerad enkätstudie där deltagarna 

först fick se en instruktionsvideo för AED och 

därefter 6 videos med olika hjärtstoppsscenarion 

(Trauma med blod i ansiktet, drunknande barn, 

missbrukare, kvävning hos familjemedlem, offer 

med annan etnisk bakgrund och offer med 

vomering i ansiktet). Efter varje scenario 

undersöktes deltagarens vilja att hjälpa den 

drabbade genom olika former av HLR-ingripande. 

Urval: Ett icke-sannolikhetsurval av totalt 683 

85,7 procent av deltagarna var HLR-utbildade och 

20,8 procent var AED-utbildade. HLR-utbildade var 

inte mer villiga att utföra mun-till-munandning än 

icke HLR-utbildade och de som var AED-utbildade 

var inte mer villiga att utföra AED, än de som ej 

hade AED-utbildning. Respondenterna var mest 

villiga att genomföra HLR med bara 

bröstkompressioner, därefter fullständig HLR och 

allra minst AED. Viljan att ingripa varierade mellan 

de olika scenariona, men viljan var absolut lägst i 
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v 

 

skolelever från 10 skolor. scenariot med missbrukaren, oavsett metod. 

Johnston et al. (2003) 

Factors influencing Queenslanders’ willingness to 

perform bystander cardiopulmonary resuscitation. 

Australien 

Att bedöma attityder kring utförandet av HLR hos 

lekmän i Queensland och huruvida 

sociodemografiska och hälso- kännetecken kan 

associeras till viljan att utföra HLR 

Metod:  En survey undersökning som en del av en 

regional allmän hälsoundersökning. 

Urval:  En undergrupp av respondenter, n=4490, 

valdes slumpmässigt ut till att intervjuas pertelefon 

genom ”computer assisted telephone interview” 

(CATI). Alla hushåll i Queensland med en telefon 

hade lika stor chans att bli utvalda. Urval beskrivs i 

en annan studie. 

 

54.7 procent av respondenterna uppgav att de med 

”största sannolikhet” skulle utföra bystander HLR, 

29.6 procent ”någorlunda sannolikt” 6.6 procent 

”någorlunda osannolikt”, 5.9 procent ”extremt 

osannolikt”. 0.5 procent uppgav att det endast 

skulle utföra bröstkompressioner eller endast mun-

till-munandning. 

53,0 procent av respondenterna rapporterade ingen 

faktor alls som skulle göra att de mer sannolikt 

skulle utföra HLR. De faktorer som oftast nämndes 

skulle främja ett ingripande var: 9.2 procent 

personen är en familjemedlem, 8.2 procent 

personen är känd för mig, 6.4 procent personen 

skulle säkerligen dö om jag inte gjorde något. 62.5 

procent uppgav ej några hinder till att utföra HLR. 

De mest nämnda hinder var: rädsla för att smittas 

av sjukdom (18.4 %), synligt blod (12.2 %), personen 

ser smutsig ut (11.0 %). 

3 

Kanstad et al. (2011) 

CPR knowledge and attitude to performing 

bystander CPR among secondary school students in 

Norway. 

Norge 

Att undersöka kunskapen i HLR och attityden till att 

utföra HLR bland ungdommar i Norge. 

 

Metod:  Enkätundersökning, Deltagandet var 

frivilligt och frågeformulären anonyma. 

Frågeformulären var uppdelade i tre delar som 

bland annat behandlade studenternas förstahjälpen 

kunskp, teoretisk kunskap om första hjälpen och 

slutligen gavs studenterna sex hypotetiska 

scenarion där de skulle utvärdera sina attityder till 

att utföra förstahjälpen åtgärder (där inbegripet 

83,0 procent svarade inledande att de skulle utföra 

HLR om de konfronterades med ett hjärtstopp. 

Endast 6,0 procent rapporterade rädsla för att bli 

smittad av sjukdom som anledning till att inte 

påbörja HLR. Vid konfrontation med realistiska 

scenarion blev både smittsamma sjukdomar och 

motvilja vanligare. Sex stycken realistiska scenarion 

presenterades.  Räknat med alla scenarion skulle 

49,0 procent av studenterna utföra full HLR och 
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HLR). 

Urval: Ett icke-sannolikhetsurval. 800 enkäter 

skickades ut till elever från ett specifikt program i 

nio gymnasieskolor i Nordland och Troms, 376 

svarade. 

 

mindre än 1,0 procent skulle inte göra något alls. 

Respondenterna delades även in i två grupper, en 

grupp med ”god” kunskap i första hjälpen baserat 

tidigare HLR-utbildning samt egen rapporterad tillit 

till de egna kunskaperna och en grupp utan dessa 

egenskaper. Den förstnämnda gruppen svarade 

signifikant oftare ja till att utföra fullständig HLR. 

Kuramoto et al. (2008) 

Public Perception of and Willingness to Perform 

Bystander CPR in Japan 

Japan 

Att undersöka faktorer associerade med viljan att 

utföra HLR hos den Japanska befolkningen. 

Metod: Enkätstudie med flervalsfrågor 

Urval: Ett representativt randomiserat urval 

(n=2400) av den Japanska befolkningen, varav 1132 

(47 procent) slutförde studien 

Endast 147 (13 procent) respondenter svarade att 

man var villig att utföra HLR på en familjemedlem 

eller bekant. Ännu färre (75; 7 procent) svarade att 

man var villig att utföra HLR på en främling. 

Främjande faktorer för viljan att utföra HLR var HLR-

utbildning, gärna vid flera tillfällen, att bystandern 

hade erfarenhet av att ha utfört HLR tidigare samt 

att bystanderns utbildningsnivå var högre än ”High 

School”. Viljan att utföra HLR oavsett relationen till 

den drabbade var således mycket låg.  
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Sasson et al. (2013) 

Barriers and Facilitators to Learning and 

Performing Cardiopulmonary Resuscitation in 

Neighborhoods With Low Bystander 

Cardiopulmonary Resuscitation Prevalence and 

High Rates of Cardiac Arrest in Columbus, OH. 

USA 

Att genomföra en djupgående undersökning av 

hinder och främjande faktorer till att lära sig och 

utföra HLR i 3 högrisk områden i Columbus, OH. 

 

Metod: Fokusgrupper. Kvalitativ innehållsanalys. 

Urval: Bekvämlighetsurval, ändamålsenligt urval och 

snöboll urval. 

 

Hinder till att utföra HLR: Rädsla för rättsliga 

konsekvenser - rädsla att bli stämd, missförstånd av 

”good samaritan laws”, åldern på offret (vuxen som 

utför inblås på ett barn). Känslomässig frånkoppling 

från samhället - ifrågasättande av om andra 

invånare skulle stanna och hjälpa till. Kunskap - 

osäkerhet på hur och när HLR sak utföras, förvirring 

på grund av frekventa ändringar i riktlinjer, rädsla 

för att göra fel. Risk för den personliga säkerheten - 

utföra inblåsningar på en främling, farlig situation. 
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Shibata et al. (2000) 

Obstacles to bystander Cardiopulmonary 

Resuscitation in Japan 

Japan 

Att undersöka den japanska befolkningens attityder 

gentemot utförandet av bystander HLR.  

Metod: Enkätstudie. 5 hypotetiska HLR-scenarion 

presenterades för respondenterna där de fick svara 

på frågor kring hur de skulle agera och varför. 

Scenariona var; en främling, ett traumaoffer med 

blod i ansiktet, ett drunknande barn, en äldre 

person och en släkting. 

Urval: Deltagarna i studien var; skolelever (n=479) 

och lärare (n=147) från 12 olika skolor i regionen 

Ischikawa som valdes ut randomiserat. 148 EMT’s 

valdes också ut randomiserat från samma region. 

Samtliga anställda sjuksköterskor (n= 424) och 104 

sista års läkarstuderande vid ett sjukhus i regionen. 

Sjuksköterskorna, EMT’s och läkarstudenterna 

ombads att besvara enkäten utifrån ett ”bystander-

perspektiv” och inte utifrån ett ”yrkesperspektiv”. 

Viljan att utföra HLR på en främling, ett traumaoffer 

eller en äldre person var generellt låg, men högre 

för scenariona med barnet och släktingen. EMT’s 

och läkarstudenter hade en signifikant högre vilja 

att utföra HLR än elever och lärare, oavsett 

scenario. Endast 5-6 procent av lekmännen uppgav 

rädsla för smitta som den viktigaste hindrande 

faktorn, medan nästan alla EMT’s uppgav denna 

orsak. Cirka 80 procent av lekmännen och en 

majoritet av sjuksköterskorna och läkarstudenterna 

uppgav kunskapsbrist och rädsla för ett ofullständigt 

utförande som den viktigaste hindrande orsaken. 

Viljan att utföra enbart bröstkompressioner var 

signifikant högre än att utföra fullständig HLR, i alla 

respondentgrupper och i alla scenarion.    

7 

Skora & Riegel (2001) 

Thoughts, feelings, and motivations of bystanders 

who attempt to resuscitate a stranger: a pilot 

study. 

USA 

Att undersöka tankar, känslor och motivationen hos 

lekmän som har försökt att återuppliva en främling. 

 

Metod: En surveyundersökning med en 

kombination av öppna och slutna frågor.  

Urval: Ett ändamålsenligt urval av 12 lekmän som 

utfört bystander HLR till en främling med hjärtstopp 

utanför sjukhus. 

Vad som motiverade att tillhandahålla livräddande 

åtgärder till en främling: plikt och ansvar, skuld och 

socialt tryck, altruism  

Tvekan, barriärer och hinder för att ge livräddande 

åtgärder: personlig kapacitet, fysiska egenskaper, 

sjukdoms potential 
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Swor et al. (2006)  

CPR Training and CPR Performance: Do CPR-trained 

Bystanders Perform CPR? 

USA 

Att identifiera faktorer som påverkar viljan att 

utföra HLR samt kvalitén av denna hos HLR-

utbildade bystanders. 

Metod: Strukturerade telefonintervjuer 

Urval: 684 bystanders (= Den person som larmat 

911 alternativt sett till att någon annan gjort det) 

som närvarat vid OHCA, januari 1997-maj 2003 

Denna studie visar att en minoritet av HLR-utbildade 

faktiskt genomför HLR vid OHCA. Att hjärtstoppet 

inträffar på allmän plats samt att det bevittnas av 

bystandern är prediktorer för HLR-ingripande. 

Rädsla för smitta var inte en hindrande faktor. 

Studien stödjer inte hypotesen att borttagande av 
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mun-till-munandning skulle öka antalet ingripanden. 

Största andelen som inte utförde HLR uppgav att de 

fick panik.  

Taniguchi et al. (2012) 

Attitudes to Bystander Cardiopulmonary 

Resuscitation in Japan 2010 

Japan 

Att undersöka viljan att ingripa med HLR hos det 

Japanska folket, samt undersöka resultatet med 

tidigare studier 

Metod: Enkätstudie. 5 hypotetiska HLR-scenarion 

presenterades för respondenterna där de fick svara 

på frågor kring hur de skulle agera och varför. 

Scenariona var; en främling, ett traumaoffer med 

blod i ansiktet, ett drunknande barn, en äldre 

person och en släkting. 

Urval: Skolelever (n=1708) och lärare (n=238) som 

valdes ut av rektorerna vid 12 olika skolor, samtliga 

heltidsanställda sjuksköterskor (n=748) vid två 

stycken sjukhus i regionen samt fjärdeårs 

läkarstuderanden (n=91) vid dessa sjukhus.   

De skolor och sjukhus som ingick i studien ingick i 

liknande studier från tidigare år. 

Sjuksköterskorna och läkarstudenterna ombads att 

besvara enkäten utifrån ett ”bystander-perspektiv” 

och inte utifrån ett ”yrkesperspektiv”. 

Viljan att utföra HLR varierade kraftigt både 

avseende respondentgrupper och scenarion. I 

scenariona som rörde främlingen och traumaoffret 

var viljan att utföra generellt låg, medan den var 

högre i scenariona avseende barnet och släktingen. 

Eleverna och lärarna angav kunskapsbrist och 

rädslor relaterade till detta som den främsta 

hindrande faktorn i samtliga scenarion. 

Sjuksköterskorna och läkarstudenterna uppgav 

rädslan för smitta som den främsta hindrande 

faktorn, oavsett scenario. Viljan att utföra 

bröstkompressioner var generellt högre än viljan att 

utföra fullständig HLR.  Bystanderns ålder och kön 

hade ingen påverkan på viljan att utföra HLR 
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