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Abstrakt 

Bakgrund: För personer som drabbas av plötsligt hjärtstopp kan ett tidigt 

ingripande med hjärt- och lungräddning (HLR) ge ökad chans till överlevnad. 
Däremot har det identifierats brister i vårdens uppföljning då reaktionerna i 

samband med HLR varit många vilket påverkat bystanderns upplevelse.  
Syfte: Syftet var att undersöka erfarenheter hos bystanders vid hjärt- och 

lungräddning utanför sjukhus före, under och efter livräddningsinsatsen. 
Metod: En allmän litteraturöversikt där 14 vetenskapliga artiklar valts ut och 

sammanställts i ett resultat. Sex artiklar var kvalitativa och sju var kvantitativa samt 

en artikel av mixad metod. 
Resultat: Bystanders upplevde bristande kunskap gällande hjärtstopp. Vid initiering 

av HLR fanns faktorer som hindrade men också faktorer som var stödjande. I 

efterförloppet delade samtliga erfarenheten att uppföljande samtal av sjuksköterskor 

vore önskvärt för att kunna hantera de känslor och tankar som uppstod. Kunskap 

och utbildning hade en positiv inverkan på bystanders erfarenheter och var 

betydelsefull för att få fler att engagera sig i samhället. 
Slutsats: Resultatet belyser vikten av att uppmärksamma de som medverkar i 

livräddningsarbetet och sjuksköterskans betydelse i efterförloppet. Att synliggöra 

både HLR-utbildning, hjärtstartare och SMS-livräddning samt sprida kunskap om 

hjärtstopp leder till ökat engagemang i samhället.  
 

Nyckelord 
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1 Inledning 

För personer som drabbas av plötsligt hjärtstopp kan ett tidigt ingripande med hjärt- 

och lungräddning (HLR) öka chansen för överlevnad. Tillsammans utgör samhället 

en förenad styrka att rädda liv ute på gatan, i affären eller på bussen. Livräddaren 

kan vara allt från räddningspersonal, medlem i frivilligorganisationer till privata 

individer, så kallade bystanders. I samband med att det blir allt mer vanligt att 

bystanders ingriper visar studier att överlevnaden ökar med tre gånger jämfört med 

om HLR inte påbörjats innan ambulansen anländer (HLR-rådet, 2019). Enligt hjärt- 

och lungräddningsregistrets årsrapport (Herlitz & Rawshani, 2018) sker det upp till 

15 hjärtstopp dagligen utanför sjukhus i Sverige där HLR påbörjats. Samtidigt 

synliggörs bristande kunskap på att identifiera hjärtstopp vilket i sig kan vara ett 

problem. Överlevnaden för hjärtstopp utanför sjukhus har sedan år 2000 ökat från 

4,4% till 11,4 % 2017. Det är sannolikt tidigt ingripande från allmänhet, polis eller 

räddningstjänst innan ambulans anländer som är viktigast för att öka chansen för 

överlevnad. I Sverige ses en trendökning av initial livräddning vilket kan bero på 

ökad medvetenhet hos allmänheten, men också på en ökad satsning av att utbilda 

allmänheten i HLR. Sedan 2017 finns det 15 000 registrerade hjärtstartare 

utplacerade som är till hjälp för allmänheten vid initial livräddning. Samtidigt som 

det har skett en ökning av användandet av hjärtstartare så har också responstiden för 

ambulans ökat avsevärt från fem minuter i början av 1990-talet till elva minuter 

2017, vilket troligtvis beror på resursbrist inom ambulansen (Herlitz & Rawshani, 

2018).  

2 Bakgrund 

2.1 Hjärtstopp 

Ett plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtats pumpförmåga slutar att fungera. En av de 

vanligaste faktorerna kan vara att ett ventrikelflimmer uppstår vilket medför att 

hjärtat inte längre kan pumpa runt blodet i kroppen. Ett ventrikelflimmer kan liknas 

vid ett elektriskt kaos och medför att hjärtat “flimrar” istället för att slå normalt. För 
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att den drabbade ska ha en chans till överlevnad är det av största vikt att hjärt- och 

lungräddning påbörjas omgående eller inom loppet av någon minut (Strand, 2017). 

Ett hjärtstopp kan vara svårt att förutse då den drabbade oftast faller ihop utan 

förvarning. Symtom är att den drabbade är okontaktbar och har ofta en rosslande, 

suckande andning som styrs av reflexer, vilket kallas för agonal andning (Hjärt- och 

lungfonden, u.å).  

2.2 Definition av bystanders 
Bystander och bystander HLR definieras som de personer som är först på plats vid 

ett hjärtstopp och utför den initiala hjärt- och lungräddningen tills dess att ambulans 

kommer till platsen. I definitionen kan sjuksköterskor och annan blåljuspersonal 

räknas in om de inte är i tjänst (Jacobs et al., 2004). Definitionen av bystander och 

bystander HLR kommer från Utsteins riktlinjer. Utsteins riktlinjer finns till för att 

kunna rapportera enhetligt kring hjärtstopp. Namnet kommer från en konferens som 

hölls i Utstein Abbey i Norge (Cummins et al., 1991).  

2.3 Kedjan som räddar liv 
HLR som genomförs tidigt och med god teknik ökar överlevnaden med upp till tre 

gånger under förutsättning att HLR utförs kontinuerligt tills dess att en defibrillator 

ansluts (HLR-rådet, 2019). Den främsta anledningen till plötsligt hjärtstopp ses vara 

bakomliggande hjärtsjukdom (Herlitz & Rawshani, 2018).  

   Kedjan som kan rädda liv består av fyra länkar. Första åtgärden för att förebygga 

hjärtstopp är att så tidigt som möjligt uppmärksamma tidiga tecken och larma. 

Andra länken är att i tidigt skede utföra HLR för att upprätthålla cirkulation och 

andning. Tredje länken består av defibrillering vilket är en viktig tidsfaktor för 

chansen till överlevnad. Sista länken är eftervård av hjärtstopp där bakomliggande 

orsaker bör undersökas så adekvat behandling kan ges (Svenska rådet för hjärt-

lungräddning, 2016). 
    Hasselqvist-Ax et al. (2015) visar att överlevnaden hos de personer som fick tidig 

bystander HLR innan ambulans anlände var 10,2% jämfört med 4% hos de som inte 

fick HLR. Tidsaspekten för defibrillering är en viktig del i HLR för att öka chansen 

till överlevnad (Herlitz & Rawshani, 2018). I en studie från 2017 visar det att 

överlevnaden ökar stadigt hos de personer som får behandling av bystanders och 
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hjärtstartare innan ambulans anländer. Fyrtiosex procent av de som fick 

defibribrillering innan ambulansens ankomst överlevde 30 dagar efter hjärtstoppet 

jämfört med 23% av de som fick defibrillering av ambulanspersonal (Claesson et al, 

2017).  

   På flera platser i Sverige används sms-livräddning som bygger på att frivilliga 

ansluter sig via en app och kan rycka ut på de hjärtstoppslarm som är i närheten. 

Syftet med att ha sms-livräddning är att minska tiden från kollaps till start av HLR 

(SMS-livräddare, 2019). Studier visar att all praktisk träning i HLR ger färdighet 

och självförtroende att faktiskt utföra HLR i en nödsituation (Bouland et al. 2017; 

Dobbie et al. 2018 & HLR-rådet, 2019).  

2.4 Det plötsliga påverkar existensen 
Dahlberg och Segesten (2010) definierar existens som upplevelsen av hälsa och 

välbefinnande i en sammanflätad biologisk och existentiell dimension. Att leva i 

denna värld innebär således att leva i en existens tillsammans med andra människor 

där vi berörs genom samverkan. Allt som sker ger oss inblick i vår egen existens 

såväl som andras livsvärld. Perspektivet i det existentiella innefattar att livet är 

föränderligt efter upplevelser och erfarenheter. Den egna existensen kan således 

påverkas av en plötslig händelse vilket kan definieras till ett bevittnat hjärtstopp. 

Det kan leda till omdefiniering av egna livsmål och självreflektion. Wiklund (2009) 

beskriver att lidandet sammanlänkas till olika skeenden i livet som påverkas av 

traumatiska händelser och sjukdomar.  Det bidrar till att människor försätts i en 

självreflektion över sitt eget liv och livets innehåll samt att den personliga 

upplevelsen av livet ger utrymme för perspektiv i sin levda erfarenhet. Det öppnar 

upp för att förstå och tolka det vi möter på vägen. Olika situationer vi står inför kan 

bli betydelsefulla för livets fortsättning och innehåll. 

2.5 Sjuksköterskans roll 

I sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a) 

ingår det att sjuksköterskan ska kunna samverka i team för att ge bästa möjliga vård. 

Då sjuksköterskan idag har många olika arbetsområden, kommer hon med stor 

sannolikhet att komma i kontakt med bystanders. Antingen direkt vid den akuta 
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situationen, senare på mottagning då många bystanders är anhöriga, eller inom 

psykiatrin om personen upplever psykisk ohälsa vid sin bearbetning av händelsen. 
Sjuksköterskan bör vara empatisk och lyhörd för den enskilde personens upplevelse 

och ta dessa på allvar (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Då ICN:s etiska kod 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017b) belyser att sjuksköterskan ska främja 

insatser som tillgodoser personens behov av vård, kan detta få betydelse i 

omhändertagandet av bystanders.     

2.6 Teoretisk referensram 
I detta examensarbete används Lazarus och Folkmans (1984) copingstrategier som 

teoretisk referensram. Det finns en rad olika strategier och fokus läggs vid hur 

bystanders hanterar stressen men också hoppet om att faktiskt rädda liv. Coping 

handlar om människans förmåga att hantera och bedöma olika situationer vilka 

ställer krav på människans förmåga att klara av situationer som är utanför deras 

trygghetszon (Lazarus & Folkman, 1984). Enligt Folkman (2010) bygger stress och 

copingstrategier på att hantera olika situationer som personen anser vara hanterbara, 

stressande, skrämmande eller oförutsägbara. Bedömningen av situationer sker i flera 

steg och värderas ofta utifrån personens psykologiska, emotionella och existentiella 

möjligheter, vilket i sin tur ger en inblick i om situationen är hotfull, utmanande 

eller stressande. Processen ser olika ut för olika personer (Folkman, 2010) vilket 

också kan förklara varför vissa personer ingriper vid ett hjärtstopp och andra inte. 

Stress och hopp är tätt sammanflätade genom att de tilltar och avtar utifrån 

situationen som personen befinner sig i (Folkman, 2010). Att känna hopp bidrar till 

känsla av mening med livet och personen har en medvetenhet kring sina 

begränsningar och vet att det alltid finns en valmöjlighet (Benzein, 2012). Folkman 

(2010) beskriver den känslomässiga berg och dalbanan som blir när personen 

innerst inne vet att utfallet av insatsen kanske inte blir som önskat, vilket gör det 

komplext att utföra handlingar som i vissa fall ligger utanför personens 

kunskapsbas. 
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3 Problemformulering 

Ett hjärtstopp kan ske var som helst och när som helst. Chansen för överlevnad ökar 

om bystanders agerar och påbörjar HLR i tidigt skede. Det saknas dock kunskap 

kring orsakerna till varför en del vågar ingripa vid ett hjärtstopp, medan andra inte 

gör det. Sådan kunskap är viktig för att öka chansen att fler vågar ingripa för att 

rädda liv. När det oplanerade inträffar påverkas tillvaron inte bara för den som 

drabbas av hjärtstopp utan också för de som är bystanders och först på plats. 

Eftersom allt fler bystanders utför livräddningsingripanden är det viktigt att 

undersöka deras erfarenheter. Att bevittna ett hjärtstopp som närstående eller som 

förbipasserande kan frambringa en möjlig traumatisk reaktion. Som sjuksköterska 

ingår det att förebygga ohälsa, är det så att bystanders erfarenheter visar på att de 

riskerar att drabbas av ohälsa så är det sjuksköterskans ansvar att förebygga detta. 

Men för att kunna hjälpa bystanders måste sjukvårdspersonal förstå vad de går 

igenom. Det kan således vara viktigt för sjuksköterskor att få mer kunskap kring 

bystanders reaktioner före, under och efter HLR ingripande för att kunna erbjuda 

stöd om det behövs. 

4  Syfte 

Syftet var att undersöka erfarenheter hos bystanders vid hjärt- och lungräddning 

utanför sjukhus före, under och efter livräddningsinsatsen. 

5 Metod  

I detta examensarbete gjordes en allmän litteraturöversikt. Användandet av 

litteraturöversikt nyttjades till att skapa en strukturerad översikt av det utvalda 

forskningsämnet genom sammanställning av tidigare redovisad forskning (Friberg, 

2012a). I linje med valt syfte ansågs det relevant att använda en allmän 

litteraturöversikt för att få en fördjupad kunskap kring valt ämne.  
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5.1 Litteratursökning 

Inledningsvis utfördes provsökning både i Pubmed och Cinahl vilket resulterade i de 

artiklar som senare lade grunden för den egentliga sökningen. De inledande 

sökorden i båda databaserna var Bystander AND CPR (cardiopulmonary 

resuscitation) AND cardiac arrest AND out of hospital. Artiklarna vi fann 

möjliggjorde en systematisk sökning med hjälp av att skapa olika sökblock. De tre 

sökblocken utgjordes av Bystanders erfarenhet, hjärt- och lungräddning utanför 

sjukhus samt hjärtstopp utanför sjukhus. I sökblocken kombinerades både Cinahl 

headings och MESH-termer i Pubmed med fritextord som tagits fram genom 

artiklarna i provsökningen. En boolesk sökstrategi har använts och med hjälp av 

operanderna AND och OR har en bred sökning utförts. OR användes i sökblocken 

för att bredda sökningen och AND har använts mellan sökblocken för att kombinera 

ihop dem. Trunkering (*) har använts på en del sökord för att få med samtliga 

böjningar av ordet. Exempel på ett sådant ord har varit experience (Östlundh, 2012).  
 

Urval, inklusions- och exklusionskriterier 

I sökningen valdes publikationsår mellan 2004–2019 och att artiklarna var skrivna 

på engelska samt peer reviewed. I Pubmed har Ulrichsweb använts för att 

kontrollera att tidskrifterna använder sig av expertgranskning, detta medför dock 

inte automatiskt att artiklarna är vetenskapliga. En av artiklarnas tidskrift återfanns 

inte i Ulrichsweb men har inte exkluderats då den uppfyllde hög kvalitet i 

granskningen samt svarade till valt syfte (nr 14 i artikelmatrisen). Artiklar som har 

med sjukvårdspersonal i definitionen av bystander har exkluderats. Vi valde dock att 

inkludera artiklar som definierar bystanders som sjukvårdspersonal utanför 

tjänstgöring. Studier som innehöll patientens perspektiv på hjärtstopp och bystander 

HLR har även de exkluderats då syftet med vår studie var att skildra bystanders 

erfarenhet. 

5.2 Datainsamling 

Cinahl 
Sökningen i Cinahl utgjordes av tre sökblock som namngavs till Bystanders 

erfarenhet, hjärt- och lungräddning utanför sjukhus samt hjärtstopp utanför 

sjukhus. Det första sökblocket Bystanders erfarenhet innehöll en kombination av 



 

 7 

ämnesord (major headings) som Bystander CPR, Resuscitation cardiopulmonary, 

life experience, emotions och psychological theory samt fritextord som bystander*, 

layperson* layrescuer*, bystander experie*, bystander attitude, bystander view 

samt performing cpr. Alla sökord söktes med operanden OR för att få en bred 

sökning. Efter att ha gjort sökning på alla tre sökblock gjordes en kombination av 

dem genom att använda operanden AND. Det ledde till en träff på 1287 artiklar, två 

artiklar valdes ut i denna sökning. I den sista sökkombinationen med enbart 

ämnesorden gav det 445 träffar vilket genererade i fem nya artiklar. Totalt valdes 

sju artiklar från Cinahl (se fullständig sökning i bilaga 1).  
 

Pubmed 
Sökning i Pubmed utgick från samma strategi som i Cinahl med viss ändring i 

ämnesorden (MESH) då exempelvis bystander inte var en MESH-term. I första 

sökblocket användes följande MESH-termer: Heart arrest, Out of hospital cardiac 

arrest, Cardiopulmonary resuscitation, Attitude to health, attitude samt emotions. 

Fritextorden som användes var bystander*, layperson* layrescuer*, bystander 

experie*, bystander attitude, bystander view samt performing cpr. Även här 

användes operanden OR för att bredda sökningen samt AND för att kombinera ihop 

de olika sökblocken. Den sista sökningen genererade 1310 artiklar där sju nya 

artiklar valdes ut. Alla artiklar som användes från Cinahl återfanns i denna sökning 

(se fullständig sökning i bilaga 2).  

5.3 Kvalitetsgranskning av artiklar 
Under litteratursökningens process lästes över 2000 titlar och 150 abstrakt. De titlar 

och abstrakt som ansågs vara intressanta och svarade på valt syfte lästes i fulltext. 

Totalt lästes 44 artiklar i fulltext av båda författarna och efter kritisk läsning valdes 

14 artiklar ut som vidare granskats enligt en strukturerad granskningsmall av 

Carlsson & Eiman (2003). Granskningen av artiklarna gjordes enskilt och därefter 

gjordes en gemensam sammanställning av granskningens resultat. 
   Mallen är reviderad efter valt syfte då den var utformad för patienter med 

lungcancer, vilket ändrades till bystanders erfarenheter (se bilaga 5). Då det använts 

både kvantitativa (7 st) och kvalitativa (6 st) artiklar samt en mixad artikel har det 

använts en kvalitativ mall för kvalitativa artiklar och en kvantitativ mall för 
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kvantitativa artiklar. De olika mallarna gav poäng för olika delar i artikeln såsom 

abstrakt, syfte, metod, problemformulering och analys. Därefter räknades poängen 

ihop och omvandlades till procent. Fick artikeln över 80% innebar det hög kvalité, 

70% eller lägre innebar medel kvalité och under 60% låg kvalité. Alla granskade 

artiklar har uppfyllt kravet på medel (2) eller hög (12) kvalité (se artikelmatris 

bilaga 3 och 5). 

5.4 Dataanalys 
I denna litteraturöversikt har Fribergs (2012a) analysprocess använts som 

inspiration genom att identifiera skillnader och likheter i artiklarna. Till en början 

delades artiklarna upp och lästes var för sig. Artiklarna lästes flera gånger för att få 

en helhet i vad artikeln handlade om. I detta skede plockades även nyckelfynd ut 

som svarade på valt syfte, vilket sammanställdes i ett gemensamt dokument. När 

detta var klart bytte författarna artiklar med varandra så att båda fick en helhet i alla 

artiklar.  

   Tre huvudrubriker formulerades för att skildra valt syfte, före, under och efter ett 

hjärtstopp utanför sjukhus. Därefter skapades subteman efter de nyckelfynd som 

hittades. Nyckelfynd har använts både för de kvalitativa och kvantitativa artiklarna. 

Det har tagits i beaktning att de granskas och presenteras på olika sätt och att det 

inte alltid kan göras en exakt jämförelse av siffror och ord. De områden som belyst 

liknande aspekter samlades under samma subtema (Friberg 2012b).  
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Tabell 1 Utdrag ut analysprocessen.  

Huvudrubrik Nyckelfynd Subtema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bystanders 

erfarenheter efter 

livräddningsinsatsen 

Det rapporterades psykologiska reaktioner både på kort 

och lång sikt. Många skulle ingripa igen. Stressnivån var 

överlag låg. De som påverkades mest var kvinnor och de 

som hade engelska som andra språk. Visste att deras 

ingripande var meningslöst. Bystandern blev mest 

påverkad om den drabbade var ung. Sömnproblem och 

avskärmning från sociala event var vanligt. 

Koncentrationssvårigheter och mardrömmar påverkade 

flertalet. Stor skillnad på att utföra HLR på en riktig 

person. Jobbigt att inte veta vad som hände med personen 

efteråt.  

 

 

 

Psykologiska 

reaktioner 

Lättare att gå vidare om bystandern visste om personen 

överlevde eller inte. Händelsen har fått personerna att 

känna sig mer förberedd om det skulle hända igen. En del 

kände ett ökat ansvar efter händelsen. Relaterade sin egen 

insats till utfallet hos den drabbade. Tankar om det kunde 

gjorts mer dök upp. Att få bearbeta den omedelbara 

reaktionen hjälpte för att kunna gå vidare. Att få veta att 

inget fel hade gjorts ingav lugn och mindre skuldkänslor.  

 

 

Existensen – 

Att gå vidare 

Dagliga aktiviteter hjälpte många att hantera händelsen. 

Prata med vänner och familj hjälpte. En del ville inte ha 

uppföljning. Direkt feedback visade sig vara värdefull. 

Frivillig uppföljning av sjukvårdspersonal efterfrågades.  

Behov av att veta vad som hände med personen efteråt. 

Att få träffa den drabbade efteråt beskrevs som en viktig 

del i att kunna gå vidare. Osäkerheten kring vad deras 

ingripande hade lett till var svår att hantera. Många 

efterfrågade en sjuksköterska eller annan vårdpersonal att 

prata med. En del ansåg att de inte behövde prata med 

sjuksköterska. Ett samtal från sjukvårdspersonalen ingav 

lättnad om bystandern skulle få en allvarlig psykisk 

reaktion. Sjukvårdspersonalen känner till 

tillvägagångssättet vid hjärt- och lungräddning och kan 

därmed svara på specifika frågor. Viktigt att sjukvården 

kontaktade och inte bystandern. Ett viktigt skyddsnät.  

 

 

 

 

 

Vikten av 

uppföljning 
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5.5 Forskningsetiska aspekter 
Enligt Kjellström (2012) finns forskningsetiken till för att skydda både forskare och 

deltagare i forskningen. I denna litteraturöversikt har det diskuterats och reflekterats 

kring de olika tillvägagångssätten för att få en mer objektiv syn på arbetet. För- och 

nackdelar har noga övervägts innan artiklar som inte ansågs svara på valt syfte 

exkluderats. Artiklar som har etiskt godkännande har valts ut och utefter bästa 

förmåga översatts till svenska med avsikt att rättvist spegla dess innehåll. En artikel 

inkluderades där inte etiskt godkännande framgick men svarade på valt syfte (nr 1 i 

artikelmatrisen). Utefter god forskar etik har det genomgående i arbetet använts 

relevant referensteknik och resultatet är skrivet på ett sådant sätt att inget är 

exkluderat efter eget tycke (Codex, 2019).   

   I Sverige ska det alltid ansökas om en etikprövning för att få klartecken att göra 

sin studie. Detta arbete kräver inget formellt etiskt godkännande men författarna 

ansåg att det var av vikt att inneha en objektiv inställning för ett rättvist resultat. 

6 Resultat 
I syfte att undersöka bystanders erfarenheter kring hjärtstopp utanför sjukhus har 

valda artiklar granskats och sammanställts i resultatet. Sammanställningen har 

utifrån valda huvudrubriker lett fram till subtema som utgjorts av nyckelfynden. För 

att underlätta läsningen har vi valt att använda oss av siffror när referenser används. 

Siffrorna stämmer överens med artikelmatrisen i bilaga 3.  

   Den första delen i resultatet speglar bystanders perspektiv med rubriken Innan 

hjärtstoppet är ett faktum tillsammans med följande underrubriker: Svårigheter 

med att identifiera ett hjärtstopp, Bystanders medvetenhet kring hjärtstartare och 

HLR, samt Bystanders tankar. Därefter följer en skildring hur bystanders upplever 

själva utförandet med rubrik Att påbörja hjärt- och lungräddning tillsammans med 

underrubriker: Hindrande faktorer, Bystanders förmåga att överkomma hindrande 

faktorer, Bystanders förmåga att ingripa, Bystanders upplevelse under ingripandet 

samt stödjande faktorer. I tredje och sista delen belyses Bystanders erfarenheter 

efter hjärt- och lungräddning med följande underrubriker: Psykologiska reaktioner, 

Existensen- Att gå vidare samt Vikten av uppföljning. 



 

 11 

6.1 Innan hjärtstoppet är ett faktum 

6.1.1 Svårigheter att identifiera ett hjärtstopp 
Bystanders erfarenhet talade för att det var svårt att identifiera ett hjärtstopp. 

Osäkerhet kring om det faktiskt var ett hjärtstopp var avgörande för om HLR 

startades eller inte. Att avgöra medvetandegrad och andning visade sig vara den 

svåraste utmaningen. Symtom som kräkningar, cyanos och kippande efter luft 

misstogs flera gånger för att den drabbade hade satt i halsen (3, 4, 5). Granskningen 

visade att det fanns en skillnad på att HLR startas om det inte finns några tecken på 

andning jämfört med om andning identifierats av bystandern. När den drabbade var 

medvetslös startades HLR i större utsträckning jämfört med uppvisade tecken på 

agonal andning (3). Den agonala andningen som kan uppkomma hos personer som 

drabbas av hjärtstopp har i flera fall gjort att HLR inte har startats alternativt 

avbrutits i tron om att personen lever och att räddningsförsöket hade lyckats (4). 

6.1.2 Bystanders medvetenhet kring HLR och hjärtstartare 
Kunskapen kring symtom på hjärtstopp, hur hjärt-och lungräddning utförs samt hur 

en hjärtstartare används ökade vid genomgången HLR- utbildning. Efter att ha 

deltagit i HLR-utbildning stärktes självförtroendet och en känsla av ökat ansvar 

infann sig. Som bystander eller närstående var det viktigt att förstå att chansen för 

överlevnad ökade vid agerande jämfört med att inte göra något alls (6, 13, 14). 

Medvetenheten kring HLR och hjärtstartare i Sydkorea ökade mellan 2007 och 2011 

på grund av ökade insatser med HLR utbildningar, ökad militärtjänst samt 

massmedias inflytande (13). 

6.1.3 Bystanders tankar kring HLR 

Att ingripa vid ett hjärtstopp var för många självklart då förmågan att rädda liv vid 

agerande ansågs vara medmänskligt. Bystanders delade uppfattningen om att varje 

liv är ovärderligt oavsett ursprung. Både de som var utbildade i HLR och de som 

inte hade utbildning ansåg att de var beredda att utföra HLR oavsett vem som 

drabbades av hjärtstopp. Resultatet visar på att personer bar på en rädsla för att 

känna skuld om de inte ingrep eller hjälpte till i räddningsförsöket samt att de skulle 

starta HLR när det kom till att hjälpa en anhörig. Det fanns även en förväntan på att 
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andra som befann sig i närheten också skulle hjälpa till. När denna förväntan inte 

uppfylldes infann sig en besvikelse (7). Resultatet visar att många skulle starta HLR 

på en närstående utan att tveka och ungefär hälften om det var en granne eller 

främling som drabbades (14). 

6.2 Att påbörja hjärt- och lungräddning 

6.2.1 Hindrande faktorer 
De flesta bystanders beskrev att de agerade direkt och instinktivt på hjärtstopp 

utanför sjukhus, oavsett om de var direkt involverade eller vilken relation de hade 

till den drabbade. Av de som inte valde att ingripa beskrev de att de ville initiera 

HLR men inte kunde för att de hindrande faktorerna var för starka för att övervinna. 

Känslan av att möta en främmande situation och en osäker miljö gjorde att flera 

avstod. Att kunna garantera den egna säkerheten var för en del viktigare om det inte 

var självklart att det handlade om ett hjärtstopp (7, 10, 13, 14). Rättsliga repressalier 

(7, 8, 10) var det få som var rädda för, en del uppgav dock att de skulle vara mer 

försiktiga om de befann sig i ett annat land där de inte var säkra på sina rättigheter. 

Andra uppgav att de inte kände sig säkra på hur de skulle utföra HLR på ett korrekt 

sätt och var även rädda för risken att skada den drabbade ytterligare. Överförbara 

infektioner oroade en del men det uppgavs inte som ett överhängande hinder (7, 10, 

13, 14).  
   Ytterligare hinder var att bystanders inte visste vad de skulle göra i den akuta 

situationen såsom att hitta puls och säkra fria luftvägar. Känslor som panik, 

obekvämlighet, chock och upplevelse av overklighet var vanligt förekommande 

även bland de som hade fått utbildning i HLR. För att känna att de gjorde något i 

situationen valde de att ta hand om praktiska saker som att ringa larmcentralen och 

bana väg för räddningspersonal. Språkliga hinder och upplevelse av att inte vara 

förberedd var även återkommande. För att klara av situationen fick många lugna ner 

sig själva innan de kunde agera (2, 6, 9, 12). 

6.2.2 Bystanders förmåga att överkomma hindrande faktorer 
En rad olika hinder har identifierats som eventuellt kunde hindra personer från att 

utföra HLR. Faktorer som att behöva utföra mun mot mun metod när det förekom 
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fradga och eller spyor var för många outhärdligt. Även panikkänslor var hindrande 

för initiering av HLR. Många överkom sina hinder på grund av att de förstod 

allvaret i situationen och var väl införstådda med att om de inte ingrep så skulle 

personen framför dem avlida. Om det fanns en möjlighet att rädda en annan persons 

liv verkade det vara tillräckligt för att faktiskt ingripa i den specifika situationen (4, 

6, 9). 

6.2.3 Bystanders förmåga att ingripa 
Det visade sig att olika personer hade olika förutsättningar för att ingripa vid ett 

hjärtstopp. När ett hjärtstopp sker i hemmet eller på gatan där bystanders som kunde 

ingripa var nära anhörig hände det ofta att ambulans tillkallades, utan att den 

anhöriga kunde eller visste hur denne skulle hjälpa den drabbade. Panikkänslor och 

nedsatt fysisk förmåga hindrade många att följa instruktionerna från SOS-

operatören, vilket också medförde att det gick lång tid mellan kollaps och första 

HLR-start (9). Såg bystanders tecken på att döden var nära eller att den drabbade 

redan hade avlidit påbörjades aldrig livräddande insatser (2, 9).  

6.2.4 Bystanders upplevelse under ingripandet 
Den första och mest uttalade reaktionen var panik. Att för första gången se en 

person ramla ihop och få kramper, färgförändringar och kippa efter luft gjorde dels 

att bystanders insåg allvaret i situationen, men gav dem också känslor av hjälplöshet 

och chock. Att se en person med hjärtstopp och utföra HLR för första gången på en 

riktig person var för många utmanande men gav också en känsla av att inte vara 

förberedd för situationen. En del kände sig säkra direkt och andra kände sig osäkra 

på bland annat var de skulle placera sina händer för att utföra korrekta 

kompressioner. Andra kände ett stort behov av att räkna antalet kompressioner och 

hade egna mantra som de upprepade för sig själva för att kunna hålla takten på vad 

det trodde var adekvata kompressioner (4).  
   Kunskapen kring användandet av hjärtstartare skilde sig åt. En del missuppfattade 

pipandet från maskinen till att de gjorde felaktiga kompressioner och en del 

upplevde startaren som en hjälp och stöd i deras insats. En känsla av lugn infann sig 

när de insåg att hjärtstartaren faktiskt guidade dem genom HLR- utförandet (4, 6). 
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6.2.5 Stödjande faktorer 

Det framkom att larmoperatören hade stort inflytande när det gällde att initiera 

HLR. Kommunikationen med SOS-operatören ingav en lugnande känsla i en 

stressig och skrämmande situation. Stödet gjorde att bystanders upplevde sig säkrare 

i sitt utförande och vågade fortsätta på inrådan från SOS-operatören (2, 7, 9). De 

som hade genomgått HLR utbildning var mer kapabla till att självständigt besluta 

start av HLR jämfört med de som aldrig tidigare utfört HLR (7). Det visade sig att i 

86,6% av fallen startade bystanders HLR efter inrådan från SOS-operatör, 15,4% 

utförde inte HLR trots inrådan från operatören. I de fallen var SOS inte kontaktades 

uppgav 53,3% att de startade HLR självständigt och 46,7% att de inte startade HLR 

(3).   

6.3 Bystanders erfarenheter efter hjärt- och lungräddning 

6.3.1 Psykologiska reaktioner 
Känslomässiga svårigheter och utmaningar upplevdes i sociala sammanhang efter 

ingripandet av HLR. Händelsen beskrevs som obehaglig och chockerande, vilket 

också påverkade livet hos flera. Konsekvensen av detta blev 

koncentrationssvårigheter och social återhållsamhet med upplevd ensamhet som 

följd. Återblickar på livräddningsinsatsen samt mardrömmar var vanligt 

förekommande hos bystanders och resultatet av det blev sömnproblem. Det sågs 

även fysiska effekter som viktnedgång, förvirring och utmattningssyndrom (4, 12). 

   Det framkom samtidigt att stressnivån efter ingripandet var relativt låg. 

Stressnivån skiljde sig inte heller mellan de som utfört HLR en gång jämfört med de 

som utfört HLR fler gånger. De som upplevde högre stressnivå var kvinnor och de 

som hade svårigheter med språket (12). Att utföra HLR på unga personer och 

insikten om att det var en “riktig” person som låg framför dem upplevdes som 

särskilt påfrestande och obekvämt (6, 12).  

6.3.2 Existensen – Att gå vidare 
Existentiella tankar, möjligheten för att optimera sina färdigheter samt förmågan att 

gå vidare var för många viktigt. Att få veta huruvida den drabbade hade överlevt 

eller inte var en viktig del i bearbetningen av händelsen men också en indikation på 
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om ett bra jobb utförts. En del bystanders kopplade kvalitén på sitt ingripande till 

utfallet för den drabbade. Att ständigt gå och tänka på om ens ingripande hade 

orsakat förlamning, svåra skador eller död gjorde det svårt att gå vidare. Att få 

bearbeta den omedelbara reaktionen gjorde att många kände ett inre lugn och en 

mildare form av skuldkänslor (5, 11). Bystanders som ingripit i hemmet eller på 

arbetsplatsen (4, 9) fick ofta veta utfallet för den drabbade och hade också en bättre 

förutsättning för bearbetning, jämfört med bystanders på gatan som många gånger 

inte fått reda på hur det gick efteråt. Bystanders kände att de var mer förberedda 

efter att gjort det en gång och var därför mer redo att ingripa igen (4).  

6.3.3 Vikten av uppföljning 
Resultatet visar på att flertalet av bystanders efterfrågade uppföljning av 

sjukvårdspersonal. Återkoppling direkt på plats eller några veckor efter händelsen 

har utgjort en viktig faktor för deras hälsa. Att bearbeta och ta sig vidare efter en 

händelse där utfallet varit oklart har visat sig vara påfrestande för många. 

Bystanders har uppgett att de gärna pratar med vänner och familj om det inträffade 

men en stor del har också efterfrågat det professionella omhändertagandet (11). Att 

få bekräftelse på ett bra utfört jobb och att det inte fanns mer att göra har visat sig ha 

god effekt på återhämtningen. Samtidigt fanns det också bystanders som inte 

efterfrågade hjälp från sjuksköterskor eller annan professionell yrkesgrupp (1). 

Anledningarna till att fler ville se ett omhändertagande var för att 

sjukvårdspersonalen antogs kunna livräddningskedjan och kunde på så sätt sätta sig 

in i bystanders situation och besvara mer specifika frågor kring ingripandet. Ett 

flertal efterfrågade att de ville veta vad som hände med den drabbade efter att de 

lämnat platsen och att detta skulle kunna hjälpa dem att gå vidare och hitta ett inre 

lugn. Bristen på denna information har upplevts vara svårhanterad och stressande, 

dels för att de inte visste vad deras ingripande hade lett till men också för att de inte 

hade haft någon att ventilera med i nära tid efter händelsen (1, 5, 11). 
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7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Arbetet är genomgående en allmän litteraturöversikt. Syftet med litteraturöversikt är 

att skapa en ny helhet utifrån delar och därmed forma ett nytt resultat baserat på 

tidigare forskning (Friberg, 2012a). 
Valet av litteraturöversikt har känts som ett naturligt val även om en intervjustudie 

möjligtvis hade givit en annan skildring kring bystanders erfarenheter. Då det har 

varit begränsat både i tid och med vilka grupper som får intervjuas är vi nöjda med 

vårt val av metod. Om intervjuer valts som metod hade de utförts i en liten del av 

Sverige och överförbarheten till större population hade varit begränsad, resultatet 

visar dock att erfarenheterna inte skiljer sig nämnvärt, oavsett vilket land artiklarna 

kom ifrån. Valda artiklar skildrar delar av Europa, USA och Sydkoreas syn på HLR 

och bystander, vilket gör att vi inte kan dra slutsatsen att vår studie kan appliceras 

globalt. Vi anser dock att arbetet har god tillförlitlighet då valda artiklar kommer 

från olika delar av världen.  

7.1.1 Litteratursökning 

Ett strukturerat söksätt har gett oss en bred och djup sökning (Östlundh, 2012). 

Provsökningen genererade ett smalt antal artiklar. Detta gjorde att sökningen 

utökades och fler sökord lades till, vilka kom fram med hjälp av artiklarna från 

provsökningen. Inledningsvis gjordes enbart en fritextsökning i Pubmed vilket 

genererade flertalet artiklar. Risken fanns att artiklar hade missats om vi bara använt 

oss av fritextsökning. Därför användes MESH-termer fortsättningsvis i sökningen 

för att få bredare resultat. I Cinahl användes Cinahl Headings och sökblock 

utformades för att inte missa artiklar som var relevanta för valt syfte. Inom 

sökblocken har operanden OR använts för att få med alla aspekterna av sökorden. 

Mellan sökblocken har AND använts för att kombinera ihop dem. Sökstrategin 

medförde ett stort antal träffar och många titlar och abstrakt har lästs. Sökstrategin 

ansågs vara nödvändig för att inte missa artiklar.  

   Sökningen i Pubmed har gjorts på liknande sätt, dock med lite andra ämnesord då 

databaserna inte har samma typ av ämnesord. Utfallet av artiklar blev liknande i de 

olika databaserna vilket gjorde att många av artiklarna återfanns i båda databaserna. 
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Då det från början var många olika sökord tror vi inte att det hade hjälpt att byta ut 

sökord i de olika databaserna i syfte att hitta andra artiklar. Det hade heller inte 

påverkat om vi hade minskat ner på sökord, utan snarare begränsat oss i sökningen. 

I efterhand fanns det en rad olika förändringar och förbättringar som hade kunnat 

underlätta vår sökstrategi. Mer kontakt med bibliotekarie hade kunnat generera färre 

och eventuellt mer relevanta sökord. Även en avsmalning av syftet hade underlättat 

sökandet efter relevanta artiklar. Ett avsmalnande av syftet ansågs inte relevant då 

alla aspekter hos bystanders har varit av vikt för att förstå deras agerande och 

erfarenhet.  

7.1.2 Urval, inklusions- och exklusionskriterier  
Då syftet med studien var att skildra bystanders erfarenhet exkluderades artiklar 

som innehöll patientens perspektiv på att ha fått hjärtstopp och bystander HLR. Vi 

har valt att inkludera aspekterna både före, under och efter själva ingripandet för att 

få en större helhet kring bystanders erfarenhet. Både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar har inkluderats vilket anses ha gett ett djup i resultatet och därmed inte 

heller uteslutit några erfarenheter som bystanders har fått stå inför i utförandet av 

HLR.  Initialt valdes ingen begränsning i årtal för publicering. Under 

litteratursökningens gång upptäcktes dock att det fanns tillräckligt med artiklar för 

resultatet varpå en avgränsning från 2004 gjordes för att få med relevant forskning. 

Under arbetets gång har artiklar aktivt exkluderats som innefattat sjukvårdspersonal 

i tjänst, men inkluderat de artiklar som innefattade sjukvårdsutbildade bystanders 

som utförde HLR utanför tjänstgöring. Anledningen till detta var att de har 

sjukvårdsutbildning och högre HLR utbildning än bystanders. Väl i tjänst förväntas 

sjukvårdspersonal agera på ett visst sätt och de har utbildning som lär dem att 

hantera traumatiska situationer. Därför anses exklusionen vara nödvändig för att få 

ett så rättvist resultat som möjligt.  Ett antal artiklar har inte angivit sin definition av 

bystanders vilket kan ha medfört att dessa artiklar innefattar även sjukvårdspersonal 

i tjänst. Vi tror dock inte att det har påverkat vårt resultat nämnvärt. 

7.1.3 Kvalitetsgranskning 
Granskningen av artiklarna har utförts med hjälp av en granskningsmall för både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar (Carlsson & Eiman, 2003). De artiklar som är 
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inkluderade i resultatet har uppfyllt grad I och II och har därmed medel eller hög 

kvalitet. Det är en begränsning i arbetet att vi valde att dela upp artiklarna och 

granska lika många var, då det kan ha medfört att vi fått olika resultat jämfört om 

båda gått igenom alla. Det kan ha haft påverkan på resultatet men vi tror inte att det 

har påverkat nämnvärt.  

   Granskningsmallarna innehöll en rad olika punkter som gav olika poäng, en del 

punkter hade behövt klargöras för att inte lämna rum för egen tolkning. Att bedöma 

hur välskriven en text är eller hur väl vald metoden är kan vara svår att bedöma utan 

att lägga in egna värderingar. Vi tror inte att det har påverkat arbetet nämnvärt men 

det diskuterades när vi träffades för gemensam genomgång. Ytterligare 

begränsningar kan ses då båda författarna inte har tidigare erfarenhet av att granska 

texter på ovanstående sätt. 
   Etiska överväganden har noga diskuterats för att inte exkludera någon artikel efter 

eget tycke. En artikel som inte angav om de hade etiskt godkännande har inkluderats 

i resultatet då den svarade på valt syfte och uppnådde hög kvalitet i granskningen 

(nr 1 i artikelmatrisen).  

7.1.4 Dataanalys 

Alla artiklar är lästa flera gånger av båda författarna för att få en helhet kring det 

insamlade materialet. Utefter syftet valdes tre huvudrubriker då aspekterna både 

före, under och efter skulle belysas på ett strukturerat sätt. I analysen plockades 

nyckelfynd ut som svarade på valt syfte för att sedan göras om till subtema som 

senare skapade underrubrikerna i resultatet (Friberg, 2012b). Huvudfynden från 

resultatet har sedan fått stå till grund för resultatdiskussionens rubriker. Från början 

följdes Fribergs (2012b) analysprocess och det fanns specifika teman till varje 

subtema. Detta medförde dock att resultatet blev väldigt otydligt och det fanns ingen 

röd tråd. Efter flertalet diskussioner valde vi att utgå från syftet och använda 

huvudrubriker istället för teman, dock fortfarande med inspiration från Fribergs 

(2012b) metod. Vi båda har varit väl insatta i alla moment vilket har medfört att 

resultatet är grundat på material vi har funnit och har också minimerat risken för att 

ta med våra egna föreställningar i resultatet. Det kan på så sätt stärka 

tillförlitligheten i arbetet. Vi synliggör vår analysprocess i bilaga 4 vilket också kan 

öka tillförlitligheten. 
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7.2 Resultatdiskussion 

Diskussionen speglar resultatets huvudfynd och utgår från bystanders erfarenheter 

kopplat till copingstrategier, betydelsen av uppföljning samt behovet av förbättring i 

HLR utbildning. De huvudfynd vi funnit var bystanders erfarenheter i likheter och 

skillnader, sjuksköterskans betydelse för att kunna hantera händelsen och vikten av 

att se över HLR utbildningar. Dessa huvudfynd knyts samman i ett sammanhang 

eftersom våra fynd tyder på att de påverkas av varandra. 

7.2.1 Bystanders erfarenheter – copingstrategier 

Vårt resultat belyser vikten av att lyfta bystanders erfarenheter och upplevelser. 

Fynden visar på att bystanders agerande avgörs av det humanitära värdet samt att 

göra vad som krävs trots rädsla för att göra fel, vilket Axelsson beskriver i flertalet 

av sina studier (Axelsson et al., 1998; Axelsson, Helitz & Fridlund, 2000; Axelsson, 

2001).  
   Att få sätta ord på sina känslor verkar vara betydelsefullt i bearbetningsprocessen 

för bystanders vilket vårt resultat också speglar. Relationen mellan människor 

påverkas genom omtanke och omsorg och bekräftar individen och dennes värde. 

Som en moralisk kompass följer ansvarstagande men även den beroendeställning vi 

har gentemot varandra. Det har betydelse för hur vi reagerar i akuta situationer och 

vad som får oss att agera och kan således appliceras på bystanders erfarenhet vid 

hjärtstopp (Dahlberg & Segesten, 2010; Örensland & Lützen, 2009). Att agera 

instinktivt när en människas liv står på spel tycks vara självklart, men att vara 

känslomässigt redo för hjärtstopp är inte givet och visar sig röra aspekter kring både 

kunskap om HLR och om den drabbades sjukdomstillstånd (Axelsson, Helitz & 

Fridlund, 2000). 
   Lazarus och Folkmans (1984) emotionella copingstrategi bygger på att sätta sina 

egna rädslor åt sidan för att kunna agera. Vårt resultat visar att många bystanders 

väljer att se bortom det obehagliga och agera utifrån sin instinkt som säger att 

personen framför dig kommer att avlida om du inte agerar. Att vara med om en 

traumatisk händelse kan få många att omdefiniera sina liv. Det handlar alltså om hur 

bystanders hanterar sina känslor i en svår situation och även efteråt. Finns förmågan 

att gå vidare? Behövs omhändertagandet i direkt anslutning eller anses bystanders 

klara det på egen hand? Vårt resultat visar tydligt hur viktigt det är med 
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omhändertagandet samt hur viktigt det är för bystanders att faktiskt få veta hur det 

gick för att få möjlighet till att läka och gå vidare. Det visar också på att de 

bystanders som faktiskt fick uppföljande samtal samt bekräftelse på att det inte 

fanns något mer att göra hade lättare för att anpassa och hantera sina känslor 

gentemot den traumatiska händelse de faktiskt varit med om. Detta resonemang är 

helt i linje med Lazarus och Folkmans (1984) teorier om att människan hanterar sina 

känslor olika. Alla reagerar inte likadant i en akut situation. För en del är det 

självklart att agera för andra inte och det har att göra med personens förmåga att 

anpassa sig och vilken typ av copingstrategi bystanders använder sig av. Samtal och 

kunskap kring hjärtstopp och utförandet av HLR tycks vara viktigt dels för att få fler 

att agera men också som en slags förberedelse på vad bystanders kan mötas av på 

plats. Resultatet lyfter således varför bystanders inte agerar men frågan kvarstår 

dock om det finns en rädsla för att bystanders inte kommer att ingripa, om det 

föreligger ett problem. Även om resultatet lyfter bystanders reaktioner är det svårt 

att diskutera detta vidare då relevant forskning och litteratur är knapphändig. Vi kan 

således inte heller tala mot resultatet i denna fråga. Vidare forskning kan förslagsvis 

hitta skillnader. 

7.2.2 Uppföljande samtal 

Vården och sjuksköterskan har en betydande roll för bystanders i det fortsatta skedet 

efter HLR utanför sjukhus, vilket majoriteten av studierna lyft i resultatet. 
Sjuksköterskan kan finnas till som stöd genom att aktivt lyssna som en del i 

bystanders process att bearbeta det som hänt. Resultatet visar på att bystanders hade 

många tankar som relaterades till deras närstående och hur snabbt livet kan 

förändras. Detta förmedlar att ett direkt behov av information i efterskedet är 

betydelsefullt. Halpern et al., (2009) beskriver att sjukvårdsutbildad personal och 

räddningstjänst önskar uppföljande samtal i nära anslutning till en akut situation för 

att få hjälp att hantera sina känslor. Sjuksköterskor kan uppleva psykologisk såväl 

som fysisk stress efter ett HLR ingripande och vid uppföljande samtal har det setts 

reducera upplevd stress i efterförloppet (Gamble, 2001). Det föranleder antagandet 

av att bystanders utan sjukvårdsutbildning än mer kan behöva uppföljning av vården 

efter sitt ingripande.   
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   Bystanders hade ofta tankar kring den drabbade och dennes familj vilket gjorde att 

de kom att tvivla på om de gjorde rätt i att ingripa. En del funderade kring om de 

utförde HLR korrekt och andra om de kunde gjort något annorlunda. Här är ett 

tydligt exempel på att sjuksköterskan och vården har en viktig del i att vara 

delaktiga med bystanders efter ett ingripande. Om bystanders med dessa känslor 

hade fått ge uttryck för detta till en kunnig inom området hade känslorna sannolikt 

varit mer hanterbara.  
   Antagandet att bystanders drar fördel av att få uppföljning efter livräddande 

insatser stämmer väl överens med de reaktioner som uppkommer. Närstående kan 

utgöra ett stöd men när kunskap kring hjärtstopp och HLR efterfrågas krävs 

sjukvårdsutbildad personal (Axelsson et al., 1998, Axelsson et al., 2000 & 

Axelsson, 2001). Därmed visar det att vården har en viktig roll i att följa upp 

bystanders efter HLR ingripande, dels för att stärka deras självförtroende men också 

för att motivera dem till att ingripa igen. Om sjuksköterskan förstår vad bystanders 

går igenom kan också rätt verktyg ges för att ta sig vidare (Lazarus & Folkman, 

1984). Genom att upprätta riktlinjer för denna grupp vad gäller omhändertagandet 

tror vi att det kan generera att fler vågar agera i framtiden.  
 

Resultatet visar vidare hur det har påverkat bystanders att inte veta hur det gick för 

personen efter att de lämnat med ambulansen. Här har sjuksköterskor en svårare 

situation att hantera. Både den etiska koden för sjuksköterskor och lagen 

(Offentlighets- och sekretesslagen, SFS 2009;400) hindrar sjuksköterskor att dela 

denna information.  
   Enligt Lazarus och Folkman (1984) tar det olika lång tid för olika personer att 

bearbeta en händelse. I vårt resultat framkom det att vissa bystanders hade både 

tankar och känslor kvar flera år efter det inträffade. De uttryckte speciellt att om de 

fått veta hur det hade gått hade det varit nyckeln för att kunna gå vidare och hantera 

händelsen. Enligt Lazarus och Folkman (1984) handlar detta om att frigöra sig från 

sina känslor och acceptera förlusten, relaterat till att de inte får veta hur det gick för 

personen. En del bystanders uttryckte vikten av att få träffa den drabbade och/eller 

dennes familj för att hantera händelsen. Detta kan vara en aspekt att titta på i vidare 

forskning om det finns ett behov eller en möjlighet att genomföra. Det kan också 



 

 22 

finnas ett behov även hos den drabbade och dennes familj att få prata och diskutera 

det inträffade. Det behovet bör kunna tillgodoses genom att det finns personal från 

ambulansen som fångar upp bystanders som det finns när det är anhöriga på plats. 

Går det att lösa att bystanders får åka med till sjukhuset och därefter förmedla 

kontakt till familjen om de vill prata? Där har också bystanders möjlighet att få 

uppföljande samtal med ansvarig sjuksköterska. Dock behövs vidare forskning och 

att någon ser över de juridiska dilemman som finns här.  

7.2.3 HLR- utbildning 

Vårt resultat tyder på en del brister i HLR-utbildningar runt om i världen. De 

hindrande faktorer som framkommit visar på att det finns brister kring hur de 

psykologiska effekterna lyfts under utbildningen. Det har visat sig att bystanders 

inte känner sig förberedda på vad de faktiskt kommer att få se när de väl anländer 

till ett hjärtstopp. Frågan är varför de psykologiska reaktionerna inte inkluderas i 

HLR-utbildningar i den utsträckning som resultatet visar behov av. Kan det bidra till 

att utbildningen blir för lång eller är det en kostnadsfråga?  
   Brist på kunskap föranleder hinder för bystanders som kan tyckas vara onödiga 

och som kan avhjälpas med information. Att utveckla HLR utbildningar till att vara 

mer informativa och förebyggande för bystanders kan vara en god idé för att inverka 

positivt på den psykiska effekten efteråt. Information om hur upplevelsen kan 

påverka dem själva och att bystanders kan uppleva hjärtstoppet som mycket 

traumatiskt vore önskvärt.   
   Att uppmuntra bystanders att själva våga söka hjälp om de inte blir sedda av 

vården, informera om att stöd finns och vart de kan vända sig är också av betydelse. 

Eftersom resultatet lyfter kunskapsbrister kring hjärtstopp och hur den faktiska 

situationen kunde se ut bör förslagsvis HLR- utbildningar lyfta aspekter kring detta. 

De bör således inkludera varför ett hjärtstopp sker, hur den drabbade kan se ut och 

information i vikten av att initiera HLR och hur exempelvis agonal andning ter sig 

och att det i sig inte är en indikation för att avbryta HLR. Det är viktigt att skapa en 

förståelse för att situationen inte kan bli värre utan att den drabbade får en chans till 

överlevnad vilket både resultatet men också annan forskning visar (Axelsson et al 

1998; Axelsson et al., 2000 & Axelsson, 2001).  
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Nord et al., (2017) har visat på att det finns skillnader om HLR utförs av bystanders 

eller sjukvårdsutbildade bystanders som är utanför tjänst. De visade på att utgången 

för den drabbade var bättre när HLR utfördes av sjukvårdsutbildad bystander, vilket 

också tyder på att HLR utbildningen bör förbättras, men samtidigt visar en annan 

studie (Kaji, Hanif &Niemann, 2011) att det inte skiljer nämnvärt. Hur kommer 

detta sig? När SMS-livräddning ökar kan detta vara en viktig aspekt att se över i 

HLR-utbildningen. Då HLR utanför sjukhus i ungefär 50% av fallen är utförda av 

bystanders anses det vara av betydelse att lyfta utveckling av SMS-livräddning. 

SMS-livräddning kan fungera som en nyckel att fler initierar HLR utanför sjukhus 

med ökad överlevnad som resultat. Tillsammans med utveckling av sådana appar 

ökar vårt ansvar att i vården ta hand om bystanders då det framkommit att dessa 

människor upplever försämrat mående. Utveckling av smartphone-appar kan därför 

vara högst aktuellt för att nyttja HLR- utbildade vid hjärtstopp utanför sjukhus enligt 

Berglund et al., (2018). De menar att tiden för ingripande blir betydligt kortare 

jämfört med ambulansens responstid om bystanders kan skickas ut med hjälp av en 

app. Minskade skador för de drabbade är också en positiv effekt som kan ses efter 

hjärtstopp eftersom den drabbade snabbare kan få hjälp (Pijls et al., 2016). Det finns 

många positiva vinningar att ta tillvara på för att hjälpa alla de som drabbas av 

hjärtstopp utanför sjukhus.  
   Av resultatet att tolka kan vi således dra en parallell att det behövs mer forskning 

kring bystanders erfarenhet vid hjärtstopp för vidareutveckling av HLR utbildningar 

samt SMS livräddning för att optimera samhällets engagemang och utgången för de 

hjärtstoppsdrabbade. 

8 Slutsats 
Resultatet har lett till ökad förståelse för bystanders erfarenheter och för det viktiga 

arbete sjuksköterskor kan ha efter ingripande av HLR. Vi behöver uppmärksamma 

de personer som medverkar i livräddningsarbetet, således även bystanders där vi 

funnit att behov finns att tillgodose. Behov som att få samtala kring händelsen, få 

hjälp att bearbeta de känslor och tankar som uppstår. Hela samhället utgörs av 

bystanders och det är av betydelse att uppmärksamma hjärtstopp utanför sjukhus 

och hur den erfarenheten upplevs. Genom att synliggöra både HLR utbildning, 
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hjärtstartare, SMS-livräddning och sprida kunskap om hjärtstopp kan vi förbereda 

bystanders i samhället och utveckla det viktiga arbete bystanders kan stå 

inför.  Fokus bör även läggas på vad bystanders emotionellt möter och inte bara hur 

det praktiska går till eftersom dessa aspekter kan påverkas av varandra. Förberedelse 

på akuta situationer som hjärtstopp är värdefullt för alla medmänniskor om du så är 

den drabbade eller den som står inför att ingripa som bystander. 

9 Förslag till vidare forskning  
Författarna har belyst i diskussionen att det finns alltför lite forskning kring 

bystanders erfarenheter och brister inom HLR utbildningar som förbereder 

bystanders emotionellt inför ett hjärtstopp. Detta vore intressant att undersöka 

vidare för att utveckla HLR utbildningar samt öka bystanders upplevelse i positiv 

riktning då de har en viktig roll i samhället. Det framgår också att det brister i 

uppföljning från vården då det saknas rutiner för omhändertagande av bystanders 

vilket förslagsvis kan vara av betydelse att forska vidare kring.  
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Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet Etiska aspekter 

1 Zijlstra, J. A.  
Beesems, S. G.  
De Haan, R. J.   
Koster, R. W.  
 
2015 
 
Nederländerna 
 

Resuscitation 
 
Psychological 
impact on 
dispatched local lay 
rescuers performing 
bystander 
cardiopulmonary 
resuscitation.  

Syftet var att studera 
kortsiktiga psykologiska 
effekter samt PTSD-
relaterade symtom hos 
livräddare som utför 
hjärt- och lungräddning 
utanför sjukhus efter att 
ha fått ett 
notismeddelande i 
telefonen samt bedöma 
faktorer som bidrar till 
en högre nivå av PTSD- 
relaterade symtom.  

Kvantitativ Prospektiv 
observationsstudie 
 
Tre olika faser av 
kontakt med livräddarna.  
1. Online frågeformulär 
2. Semistrukturerade 
intervjuer över telefon 
3. Mätning på en skala 
som mäter psykologiska 
symtom på PTSD   

Den viktigaste upptäckten var att 
ingen av livräddarna i studien 
uppvisade PTSD-symtom 4–6 
veckor efter att ha utfört hjärt-och 
lungräddning även om deras 
kortvariga psykologiska effekter var 
uthärdliga eller svåra.  
 
Av alla deltagarna som svarade på 
mätinstrumentet upplevde 91% att 
deras upplevelse var positiv.   

Hög Framgår ej i artikeln 

2 Swor, R. 
Khan, I. 
Domeier, R. 
Honeycutt, L. 
Chu, K. 
Compton, S.  
 
2005 
 
USA 
 
 
 
 
 

Academic 
Emergency 
Medicine 
 
CPR Training and 
CPR Performance: 
Do CPR-trained 
Bystanders Perform 
CPR? 

Syftet med studien var 
att fastställa faktorer 
som var associerade med 
HLR tillhandahållet av 
HLR-utbildade 
livräddare samt fastställa 
faktorer som är 
associerade med HLR 
utförande gjort av 
utbildade livräddare.    

Kvantitativmulticenter 
prospektiv 
observationsstudie  
 
Deltagare var livräddare 
som var först på plats till 
personer som fördes till 
fem olika sjukhus i 
Michigan USA.  
 
Strukturerade 
telefonintervjuer 
genomfördes en vecka 
efter ingripandet.  

Majoriteten av livräddarna var 
utbildade i hjärt- och lungräddning. 
Anledningen till att HLR inte 
utfördes var antingen att de fick 
panik eller att de trodde att de inte 
skulle kunna utföra HLR korrekt 
alternativt att de skulle skada 
patienten. I andra fall trodde 
livräddaren att patienten redan var 
avliden.  

Hög Muntligt medgivande 
från deltagarna 
Accepterad av alla 
deltagande sjukhus 
institutionella 
granskningskommittéer.  
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Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet Etiska aspekter 

3 Brinkrolf, P. 
Metelmann, B. 
Scharte, C. 
Zarbock, A. 
Hahnenkamp, K. 
Bohn, A. 
 
2018 
 
Tyskland 

Resuscitation 
 
Bystander-
Witnessed cardiac 
arrest is associated 
with reported 
agonal breathing 
and leads to less 
frequent bystander 
CPR.  

Syftet med studien var 
att fastställa faktorer 
som avgör att livräddare 
tar initiativ till att starta 
hjärt- och lungräddning.  

Kvantitativ prospektiv 
studie  
Semistrukturerade 
telefonintervjuer 

Studien undersökte om agonal 
andning gjorde att färre utförde 
HLR. Av 101 intervjuade livräddare 
startade 66 HLR. Om SOS-
operatören sa att HLR skulle 
påbörjas gjordes det av 84,6%. Om 
patienten var medvetslös vid första 
kontakt startades HLR i 47/63 fall.  

Hög Muntligt medgivande 
från deltagare.  
Studien är godkänd av en 
etisk kommitté (2013–
329-f-S).  

4 Mausz, J. 
Snobelen, P. 
Tavares, W. 
 
2018 
 
Kanada 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circ Cardiovasc 
Qual Outcomes 
 
Please. Don´t. Die. 
A grounded theory 
study of bystander 
cardiopulmonary 
resuscitation 

Syftet var att kvalitativt 
utforska bystander HLR 
för att identifiera 
kontextuell påverkan på 
utförande som kan vara 
till hjälp för kommande 
HLR-träning, samt 
beskriva den emotionella 
och psykologiska 
effekten av att utföra 
HLR.  

Undersökande kvalitativ 
studie med konstruktivt 
grundad teori.   
 
Semistrukturerade 
intervjuer och 
fokusgrupper.  
 
15 livräddare från 6 olika 
hjärtstopp scenario 
deltog i studien.  

Resultatet i studien visar på att det 
finns brister i HLR-utbildningarna. 
De som försöker rädda en person 
misstar ofta andningsproblematiken 
med att personen har satt i halsen 
men också att den agonala 
andningen misstas för att patienten 
lever, och därmed försenas starten 
av HLR. Livräddaren får också stå 
själv med känslor som att de tvivlar 
på sig själv, obesvarade frågor och 
obekväma känsloreaktioner till en 
traumatisk upplevelse.  

Hög Godkänd av etisk 
kommitté.  
 
Alla deltagare gav 
skriftligt informerat 
samtycke.  
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(Nr) Författare 
År 
Land 

Tidsskrift 
 
Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalité Etiska aspekter 

5 Möller P, T. 
Hansen, C. 
Fjordholt, M. 
Pedersen D, B. 
Östergaard, D. 
Lippert, F.  
 
2014 
 
Danmark 

Resuscitation 
 
Debriefing 
bystanders out-of-
hospital cardiac 
arrest is valuable.  

Syftet med studien var att 
utforska konceptet av att 
debriefa livräddare efter att de 
har deltagit i 
livräddningsförsök vid 
hjärtstopp utanför sjukhus 
inklusive livräddarnas 
vanligaste reaktioner efter 
deltagande i 
livräddningsförsök med 
debrifing av sos-operatör, 
deras uppfattning av att motta 
debriefing samt livräddarnas 
rekommendationer för en 
systematisk debriefing 
koncept.  

Kvalitativ 
explorativ 
intervjustudie 
baserat på 
individuella 
semistrukturerade 
intervjuer.  
 
Intervjuerna var 
uppdelade i 2 steg.  
1. Telefon 
debriefing till 
livräddare efter 
OHCA 
2. livräddarens 
utvärdering av 
telefon 
debriefingen.  
 

Studiens resultat visar på 
livräddarens upplevelse av att få 
debriefing av sjukvårdspersonal 
efter att ha deltagit i ett 
livräddningsförsök. Sex teman kom 
fram under studien som beskriver 
upptäckten av OHCA, 
känslomässiga och perceptuella 
upplevelser vid OHCA, samarbetet 
med sjukvårdspersonal, patientens 
överlevnad, hanteringen av 
upplevelsen samt generella 
reflektioner. Efter utvärdering av 
livräddarnas upplevelser kom de 
fram till att ett debriefing koncept 
skulle vara av värde.  

Medel Etiskt godkännande 
behövdes inte för 
studien. Den är dock 
granskad av en 
granskningskommitté 
(H-3-2013-FSP 14).  

6 Malta-Hansen, C. 
Rosenkranz, S. 
Folke, F. 
Zinkernagel, L. 
Tjörnhöj-
Thomsen, T. 
Torp-Pedersen, C. 
Sondergaard, K. 
Nichol, G. 
Hulvej Rod, M. 
 
2017 
 
Danmark 

Journal of the 
American Heart 
Association  
 
Lay Bystanders´ 
perspectives on what 
facilitates 
cardiopulmonary 
resuscitation and use 
of automated 
external defibrillators 
in real cardiac 
arrests.  

Syftet vara att undersöka vilka 
faktorer som uppmuntrade 
livräddare att påbörja HLR och 
använda hjärtstartare i en 
kohort av livräddare som 
tidigare har utbildats i HLR 
tekniker och varit närvarande 
vid ett hjärtstopp utanför 
sjukhus.  
 

Kvalitativ studie 
med 
semistrukturerade 
intervjuer.  

Resultatet visar på en rad olika 
faktorer som spelar in att en 
livräddare faktiskt ingriper, bla. att 
veta innan hur viktigt det är med 
tidigt ingripande, att veta att det 
inte gör någon skada samt att 
hjärtstartaren faktiskt guidar en 
genom förloppet. Andra faktorer 
var att det visade ledarskap och 
hade en känsla av moralisk 
skyldighet att agera.   

Hög Alla deltagare fick 
information om syftet 
och att det var frivilligt 
att delta.  
 
Studien är godkänd av 
en etisk kommitté 
(2012-41-0203) 
 
Skriftligt medgivande 
behövdes inte av 
deltagarna.  
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(Nr) Författare Tidsskrift 
 
Titel 

Syfte Resultat Metod Kvalité Etiska aspekter 

7 Mathiesen, W. 
Bjørshol, C. 
Høyland, S. 
Braut, G. 
Søreide, E. 
 
2016 (b) 
 
Norge 
 

Prehospital and 
Disaster Medicine 
 
Exploring how lay 
rescuers overcome 
barriers to provide 
cardiopulmonary 
resuscitation: A 
qualitative study.  

Syftet med studien 
var att få en bättre 
förståelse för varför 
hinder att utföra 
HLR övervinns.  

Kvalitativ studie med 
semistrukturerade 
intervjuer.  
 
10 livräddare 
intervjuades efter att ha 
deltagit i 
livräddningsförsök 
utanför sjukhus.  
 
En kvalitativ 
innehållsanalys 
genomfördes.  

Resultatet visar att livräddarna var beredda att 
utföra HLR på vem som helst, när som helst. 
När det kom till om det hände i en oklar miljö 
började deltagarna tveka på grund av 
osäkerheten kring deras egen säkerhet.  

Hög Studien 
godkändes av 
Norwegian 
Social Science 
Data Services 
(Bergen, 
Norway).  

8 Savastano, S. 
Vanni, V. 
 
2011 
 
Italien 

Resuscitation 
 
Cardiopulmonary 
resuscitation in real life: 
The most frequent fears 
of lay rescuers.  

Syftet med studien 
var att undersöka 
hur många 
livräddare som kan 
utföra HLR faktiskt 
gör det samt att 
analysera dess 
hindrande rädslor.  

Kvantitativ studie  
 
Frågeformulär som var 
utformat för att fånga 
deltagarnas vilja att 
utföra HLR på både 
vuxna och barn.   
 
Deltagarna var de 
deltagare som inte hade 
någon medicinsk 
utbildning. 

Studien undersökte hur många av deltagarna 
som deltog i en HLR kurs skulle utför HLR 
på en riktigt patient. 1000 frågeformulär 
analyserades och skillnad sågs när det gällde 
att utföra HLR på en vuxen vs ett barn. 86,2% 
uppgav att de skulle utföra HLR på en vuxen 
och 73,9 % på ett barn. De värsta farhågor för 
att utföra HLR var infektioner, vara 
otillräcklig, legala konsekvenser samt att de 
skulle skada patienten.  

Medel Deltagarna 
deltog frivilligt 
och anonymt.  
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Tidsskrift 
 
Titel 

Syfte Resultat Metod Kvalité Etiska aspekter 

9 Thorén, A-B. 
Danielsson, E. 
Helitz, J. 
Axelsson B, Å. 
 
2009 
 
Sverige 

European Journal 
of Cardiovascular 
Nursing  
 
Spouses´ 
experiences of a 
cardiac arrest at 
home: An 
interview study 

Syftet var att beskriva 
närståendes 
upplevelse av att 
bevittna sin partner få 
ett hjärtstopp hemma, 
fokuserat på tiden 
innan samt under tiden 
det hände.  

Kvalitativ intervjustudie.  
 
15 anhöriga deltog, 12 
kvinnor och 3 män. 
 
 Analysen var en kvalitativ 
innehållsanalys.   

Intentionen var att fånga anhörigas 
upplevelse av hjärtstopp i hemmet. 
De anhöriga försökte förstå hur allt 
hände och de gick tillbaka till precis 
innan och försökte komma ihåg om 
de sett varningstecken. Ofta fanns 
det inte något specifikt tecken utan 
det bara hände upplevde de 
anhöriga. Många upplevde att de 
inte hade den fysiska kraften att 
hjälpa till och andra var rädda för att 
skada. Panikkänslor hindrade också 
de anhöriga. De anhöriga upplevde 
stödet från SOS-operatören som 
viktig då de kände att de fick stöd i 
att fortsätta utföra HLR.  

Hög I informationsbrevet 
framgick det att det var 
helt frivilligt och att de 
kunde dra sig ur 
närsomhelst utan att 
behöva förklara.  
 
Etiskt godkänd av 
kommitté (No: S 299-02) 

10 Jarrah, S. 
Judeh, M. 
AbuRuz, M, E.  
 
2018 
 
Jordanien 

BMC Emergency 
Medicine  
 
Evaluation of 
public awareness, 
knowledge and 
attitudes towards 
basic life support: a 
cross-sectional 
study 

Syftet var att 
undersöka 
allmänhetens 
medvetenhet, kunskap 
och attityd mot 
grundläggande 
livsuppehållande stöd 
i Jordanien,  

Kvantitativ tvärsnittsstudie 
med bekvämlighetsurval.  
 
Deltagarna hade Jordansk 
nationalitet, var över 18 år, 
kunde skriva och förstå 
arabiska, att de gav ett 
muntligt informerat 
samtycke att delta, samt att 
de inte hade avslutat 
medicinsk utbildning.  

Studien visade att 29% av deltagarna 
hade fått HLR utbildning. De flesta 
genom skolan. De som hade fått 
HLR utbildning hade lättare för att 
känna igen symtom på hjärtstopp än 
de som inte hade fått utbildning. 

Hög Godkänd av 
granskningskommitté.  
 
Deltagarna gav muntligt 
informerat samtycke 
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Titel 
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11 Mathiesen, W.T 
Bjørshol, C. 
Braut, G.S 
Søreide, E 
 
2016 (a) 
 
Norge 

BMJ Open 
 
Reactions and 
coping strategies in 
lay rescuers who 
have provided CPR 
to out-of-hospital 
cardiac arrest 
victims: a 
qualitative study 
 

Syftet med denna 
studie var att utforska 
reaktioner och 
coping-strategier hos 
bystanders som har 
utfört HLR på 
utanför sjukhus-offer. 

Kvalitativ studie med 
semistrukturerade 
intervjuer. 
 
Deltagare över 18 år från 
som talade antingen 
skandinaviskt språk eller 
engelska som utfört HLR 
utanför sjukhus 
inkluderades.  

Studien belyste att flertalet bystanders 
delade erfarenheten av mental stress 
efter att ha utfört HLR utanför sjukhus. 
De var även oroliga för utfallet för 
deras hjärtstoppsoffer. HLR utbildade 
ansågs inte uppleva samma nivå av 
stress efteråt jämfört med de som ej 
deltagit i HLR utbildning. En 
copingstrategi var att samtala med 
vårdpersonal och en del behövde 
professionell hjälp. 

Hög Studien godkändes av 
Institutional Review 
Board vid Stavanger 
sjukhus Trust, Norge. 

12 Riegel, B 
Vincent, N 
Mossesso 
Birnbaum, A 
Bosken, L 
Evans, L,M 
Feeny, D 
Holohan, J 
Jones, C,D 
Peberdy, M A 
Powell, J 
and the PAD 
investigators 
 
2005 
 
USA 

Training and 
educational paper 
 
Stress reactions 
and perceived 
difficulties of lay 
responders to a 
medical emergency 

Syftet med denna 
studie var att 
kvantifiera graden av 
stress upplevt av 
bystanders vid en 
akut situation och för 
att identifiera 
barriärer som kan ha 
hindrat deras respons 
vid eventet. 

Mixad metod användes. 
Både kvalitativa och 
kvantitativa data 
analyserades.  
 
Intervjuer hölls med 
personer som antingen 
öppnat dörren för 
sjukvårdspersonal, utfört 
HLR och/eller använt 
hjärtstartare.  

Resultatet av studien visade att de flesta 
bystanders inte var signifikant stressade 
efter utförd HLR. Praktiska bekymmer 
som erfarenheter och kunskap 
bekymrade dem mer än uppkomna 
känslor. Studien fann också att det var 
viktigt att debriefing var en möjlighet 
för dem som behövde detta.    

Hög Studien är granskad av en 
granskningskommitté.  
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13 Lee, M.J 
Hwang, S.O 
Cha, K.C 
Cho, G.C 
Yang, H.J 
Rho, T.H 
 
2013 
 
Sydkorea 

Resuscitation 
 
Influence of 
nationalwide policy on 
citizens awareness and 
willingness to perform 
bystander 
cardiopulmonary 
resuscitation 

Syftet av denna studie var att 
identifiera inflytande av 
rikstäckande policy 
angående medborgarnas 
medvetenhet och vilja att 
utföra bystander HLR. 

Kvantitativ bi-temporal 
tvärsnittsstudie.  
 
Användande av 
strukturerad frågeformulär 
som avsåg att utvärdera 
medvetenhet, erfarenhet 
och attityder för HLR.  
 

Studien visade på skillnader i 
medvetenhet kring HLR 
utbildade och outbildade samt 
användning av hjärtstartare 
mellan år 2007-2011. Det 
framkom att manligt kön, HLR 
utbildade och yngre samt HLR 
kännedom var faktorer som oftare 
var villiga att initiera HLR. 

Hög Alla deltagare gav 
informerat 
samtycke. 

14 Özbilgin, Ş 
Akan, M 
Hanc, V 
Aygün, C 
Kuvaki, B 
 
2015 
 
Turkiet 

Turk J Anaesth Reanim 
 
Evaluation of public 
awareness, knowledge 
and attitudes about 
cardiopulmonary 
resuscitation: report of 
Izmir 

Syftet var att undersöka 
medvetenhet, nivå av 
kunskap och attityder av 
allmänheten för HLR och 
grundläggande 
livräddningsförsök. 

Kvantitativ enkätstudie 
med 21 frågor som rörde 
hjärtstopp och vilka 
åtgärder som behövdes. 
Syftet var att få ut enkäten 
till över 500 turkiska 
medborgare över 18 år.  

Studien fann markanta skillnader 
mellan de som utbildat sig inom 
HLR och de som inte har utbildat 
sig. Skillnader i att upptäcka 
tecken på hjärtstopp, viljan att 
initiera HLR och självförtroende i 
att utföra HLR upptäcktes där 
HLR utbildning hade en tydlig 
betydelse. 

Hög Studien godkändes 
av Dokuz Eylül 
University 
Medical faculty 
Non-invasive 
clinical studies 
ethics comittee. 
no: 2014/24-16 
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Bilaga 4 Analysprocessen 
 
 

Huvudrubrik Nyckelfynd Subtema 
 

 

 

 

Innan hjärtstoppet är 

ett faktum 

Kunskapen kring symtom på hjärtstopp var högre hos de som hade HLR utbildning. Medvetenheten kring användning av 

hjärtstartare hade ökat Tidigare HLR utbildning gjorde att bystanders var mer medvetna när de stötte på ett hjärtstopp utanför 

sjukhuset. Bättre att göra något än ingenting alls.  

Bystanders medvetenhet 

kring HLR och 

hjärtstartare 

Identifikation av hjärtstopp var utmanande. Tecken på andning och medvetandegrad var svårt. HLR startades om det inte fanns 

andning eller om patienten var medvetslös. Livräddarna visste inte alltid om det var ett hjärtstopp. Många misstog agonal andning 

för att den drabbade kvävdes.  

Svårigheter att identifiera 

ett hjärtstopp 

Känslan av att inte veta vad som skulle göras. Första tanken var att ringa ambulansen. Känsla av overklighet. Panikkänslor och oro 

speglar allvaret i situationen. HLR skulle utföras oavsett vem som låg framför dem. Att vara kapabel till att hjälpa till gjorde att 

bystanders agerade. Skuldkänslor skulle uppstå om de inte gjorde något. Förväntan på att andra skulle hjälpa till. 

 

Bystanders tankar 
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Huvudrubrik Nyckelfynd Subtema 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att påbörja hjärt- och 

lungräddning 

Övervinna rädslan innan ingripande kunde göras. De som inte hade HLR utbildning antogs ingripa efter larmoperatörens uppmaning. 

En del var rädd för att göra misstag. Rädsla för att orsaka skada. Rädsla för smittsamma sjukdomar. Rädsla för att möta en främmande 

situation. Brist på självförtroende. Panikkänslorna tog över och gjorde det omöjligt att ingripa. Kommunikationen var svår i vissa fall. 

Känna sig oförberedd för situationen. Främmande miljö och osäkerheten kring den egna säkerheten hindrade en del. Rättliga 

repressalier oroade en del och gjorde att de va försiktiga om de var i ett främmande land.     

 

 

Hindrande faktorer 

Mun mot mun metoden var skrämmande så även spyor och fragma. Nödsituationen gjorde att bystanders överkom sin panik och insåg 

att personen framför en skulle avlida. 

Bystanders förmåga 

att överkomma 

hindrande faktorer 

Fysisk hälsa begränsade många. Panik förhindrade deltagarna att ingripa. Viljan att göra det bästa av situationen gjorde att många 

ingrep. 

 

Bystanders förmåga 

att ingripa 

Plötslig kollaps, färgförändringar och kramper gjorde att personen ingrep. Oförberedd då de aldrig sett en livlös person tidigare. 

Plötslig chock gav en känsla av panik. Vissa blev lamslagna andra triggade att agera. Utmanande att utföra HLR och använda 

hjärtstartare. Fokuserade genom egna mantra för att hålla räkningen på antalet kompressioner. En del missförstod meningen med 

hjärtstartaren och trodde de gjorde något fel när den pep. En del upplevde att hjärtstartaren guidade dem genom ingripandet. Gjorde att 

de upplevde ett lugn i den stressande situationen. 

Bystanders upplevelser 

under ingripandet 

 

Kommunikationen med SOS-operatören var viktig. SOS-operatören ingav ett lugn och uppmanade att fortsätta. Upplevde att kvalitén 

på kompressionerna förbättrades med hjälp av guidning från SOS-operatören. Startade HLR på inrådan av SOS-operatören. Få hjälp 

att fatta beslut. Kände sig mindre ensam.  

Stödjande faktorer 
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Huvudrubrik Nyckelfynd Subtema 
 

 

 

 

 

 

Bystanders erfarenhet 

efter livräddningsinsatsen 

Det rapporterades psykologiska reaktioner både på kort och lång sikt. Många skulle ingripa igen. Stressnivån var överlag låg. De som 

påverkades mest var kvinnor och de som hade engelska som andra språk. Visste att deras ingripande var meningslöst. Bystandern blev 

mest påverkad om den drabbade var ung. Sömnproblem och avskärmning från sociala event var vanligt. Koncentrationssvårigheter och 

mardrömmar påverkade flertalet. Stor skillnad på att utföra HLR på en riktig person. Jobbigt att inte veta vad som hände med personen 

efteråt.  

 

 

Psykologiska 

reaktioner 

Lättare att gå vidare om bystandern visste om personen överlevde eller inte. Händelsen har fått personerna att känna sig mer förberedd 

om det skulle hända igen. En del kände ett ökat ansvar efter händelsen. Relaterade sin egen insats till utfallet hos den drabbade. Tankar 

om det kunde gjorts mer dök upp. Att få bearbeta den omedelbara reaktionen hjälpte för att kunna gå vidare. Att få veta att inget fel hade 

gjorts ingav lugn och mindre skuldkänslor.   

 

Existensen – Att 

gå vidare 

Dagliga aktiviteter hjälpte många att hantera händelsen. Prata med vänner och familj hjälpte. En del ville inte ha uppföljning. Direkt 

feedback visade sig vara värdefull. Frivillig uppföljning av sjukvårdspersonal efterfrågades.  

Behov av att veta vad som hände med personen efteråt. Att få träffa den drabbade efteråt beskrevs som en viktig del i att kunna gå vidare. 

Osäkerheten kring vad deras ingripande hade lett till var svår att hantera. Många efterfrågade en sjuksköterska eller annan vårdpersonal 

att prata med. En del ansåg att de inte behövde prata med sjuksköterska. Ett samtal från sjukvårdspersonalen ingav lättnad om bystandern 

skulle få en allvarlig psykisk reaktion. Sjukvårdspersonalen känner till tillvägagångssättet vid hjärt- och lungräddning och kan därmed 

svara på specifika frågor. Viktigt att sjukvården kontaktade och inte bystandern. Ett viktigt skyddsnät.  

 

 

 

Vikten av 

uppföljning 
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Bilaga 5 Granskningsmall av Carlsson & Eiman (2003) 
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