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Førstehjelps-
undersøkelser
i Røde Kors 
2015- 2021

- Bakgrunn

• Førstehjelpskampanjer 8. mai
• Rettet mot befolkningen 16-87 år
• Utført av Respons Analyse
• Ca 1100 respondenter (statistisk utvalg)

- Landsrepresentert
- Kvinner 50%/ Menn 50%

• Pre- og posttest
• Metode: Telefon og epost
• Spørsmålene er en kombinasjon av:

- Repiterende
- Nye for årets undersøkelse

• Resultatene danner grunnlag for vårt arbeid 
og budskap



Lokale 
aktiviteter i 
Røde Kors
2019:
Over 100 
lokalforeninger hadde 
aktiveter

Det ble gjennomført 
nærmere 1000 gratis 
førstehjelpskurs lokalt i 
løpet av mai-juni 2020.



Spørsmål i undersøkelsen 2019

• Spm. 1 - Når gikk du sist på et førstehjelpskurs? (Pretest)

• Spm. 2 - Har du utført førstehjelp de siste 12 månedene innen et eller flere av disse temaene? 
(Pretest)

• Spm. 3 - Tør du å gi førstehjelp dersom du kommer ut for en person som er bevisstløs eller livløs? 
(Pre- og posttest/utvikling over tid)

• Spm. 4 - Hva er årsaken(e) til at du ikke tør, eller er usikker på om du tør, å hjelpe? (Pre- og posttest)

• Spm. 5 - Hvor uenig eller enig er du i følgende utsagn? (Pre- og posttest)

• Spm. 6 - Når skal du starte med hjerte- og lungeredning? (Pre- og posttest)

• Spm. 7 - Hvordan gjennomfører du hjerte- lungeredning? Vennligst noter antall brystkompresjoner og 
innblåsninger. (Pre- og posttest)

• Spm. 8 - Hvilket telefonnummer vil du ringe hvis du eller noen rundt deg blir kritisk skadd eller akutt 
syk? (Pre- og posttest)

• Spm. 9 - Hva vil det viktigste for deg være hvis du ringer 113? (Pretest)
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«Hjemmelekse»

Funn fra 2019

1. Hvor mange % av de spurte tør å utføre 
førstehjelp når en akutt situasjon krever 
det?

2. Hvorfor er de utrygge?

3. Hvilken aldersgruppe utfører førstehjelp 
oftest i befolkningen?
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Spm. 2 - Har du utført førstehjelp de siste 12 månedene innen et eller flere av 
disse temaene? (Pretest)
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• Desidert flest respondenter har ikke utført 
førstehjelp i løpet av de siste 12 mnd. 
(80%)

• Det er signifikant flere kvinner enn menn 
som ikke har utført førstehjelp de siste 12 
mnd. (82% mot 77%)

• Av de som har utført førstehjelp de siste 12. 
mnd, har flest utført førstehjelp blødninger 
eller sårskade (15%)

• Kun 6% har utført hjerte- og lungeredning 
de siste 12 mnd. for hjertestans eller 
pustestopp

Ant. respondenter: 1199 Filter: Ingen



Spm. 3 - Tør du å gi førstehjelp dersom du kommer ut for en person som er 
bevisstløs eller livløs? (Pre- og posttest/utvikling over tid)
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Spm. 4 - Hva er årsaken(e) til at du ikke tør, eller er usikker på om du tør, å hjelpe? 
(Pre- og posttest)
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Ant. respondenter: 307 i pretest og 227 i posttest Filter: De som svarte nei eller usikker i spm. 3 fikk dette spørsmålet

• Av de som svarer at de 
ikke tør eller er usikre 
på om de tør, oppgir 
flest respondenter at de 
ikke tør eller er usikre 
på om de tør fordi de er 
redd for å gjøre feil i 
både
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Spm. 5 - Hvor uenig eller enig er du i følgende utsagn? (Pre- og posttest)
Jeg føler meg trygg nok på HRL til å tørre å utføre det dersom jeg skulle havne i en situasjon 
hvor det er behov for det
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• Signifikant færre respondenter sier 
seg uenig i at de føler seg trygge nok 
på HRL til å tørre å utføre det dersom 
de skulle havne i en situasjon hvor 
det er behov for det.

Ant. respondenter: 1199 i pretest og 1053 i posttest Filter: Ingen
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Spm. 7 - Hvordan gjennomfører du hjerte- lungeredning? (Pre- og posttest)
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Spm. 9 - Hva vil det viktigste for deg være hvis du ringer 113? (Pretest)
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Annet, noter:

Total

Total

• Flest respondenter oppgir at når de 
ringer 113, så er det viktigst for dem 
at de kan gi dem veiledning på hva 
de skal gjøre (88%), etterfulgt av at 
ambulansen skal komme så raskt 
som mulig (72%)



Røde Kors
Førstehjelp under koronapandemien

Posttest
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Spørsmål i undersøkelsen

1. Er du redd for å bli smittet av koronaviruset hvis du utfører førstehjelp?
Pretest og posttest

2. Er du mer redd for å utføre førstehjelp nå enn tidligere?
Pretest og posttest

3. Tør du gi førstehjelp dersom du kommer ut for en person er bevisstløs eller livløs?
Pretest og posttest

4. Føler du deg trygg på hvordan du skal utføre førstehjelp under koronapandemien?
Pretest og posttest

5. Er du interessert i å lære mer om hvordan du skal utføre førstehjelp på en trygg måte også 
under koronapandemien?
Pretest og posttest

6. Kan du huske å ha sett annonser, en film eller tilsvarende fra Røde Kors om førstehjelp de siste 
ukene?
Posttest

7. Hvor uenig eller enig er du i følgende utsagn om annonsene/filmen?
Posttest
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6 av 10 er redde for å bli smittet av koronaviruset hvis de utfører førstehjelp
Total og med nedbrytning på kjønn
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Spørsmål 1. Er du redd for å bli smittet av koronaviruset hvis du utfører førstehjelp?
Ant. respondenter: 1008 i pretest og 1024 i posttest
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Føler du deg trygg på hvordan du skal gjennomføre førstehjelp under 
koronapandemien
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Spørsmål 4. Føler du deg trygg på hvordan du skal utføre førstehjelp under koronapandemien?
Ant. respondenter: 1008 i pretest og 1024 i posttest



Stor interesse for å lære mer om hvordan man skal utføre førstehjelp på en 
trygg måte under koronapandemien – hele 82%
Med nedbrytning på redsel for å bli smittet ved å utføre førstehjelp
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86%

14%
77%

23%

Ja, interesssert

Nei, ikke interessert

Ja, redd for å bli smittet ved å utføre
førstehjelp
Nei, ikke redd for å bli smittet ved å
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Spørsmål 5. Er du interessert i å lære mer om hvordan du skal utføre førstehjelp på en trygg måte også under koronapandemien?
Ant. respondenter: 1024 i posttest

• De som er redde for å bli smittet av koronaviruset hvis de utfører førstehjelp er i større grad interessert i å lære mer om hvordan de 
skal utføre førstehjelp på en trygg måte under koronapandemien

• Tilsvarende ser vi blant de som er mer redd for å utføre førstehjelp nå enn tidligere
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«Enkelt å lære 
– trygt å utføre»

8.Mai kampanjen 2020



Noen funn 
2015-2018

2015 – Personlig beredskap:

91 prosent av de spurte vet hva de skal gjøre 
dersom noen faller om på gaten og trenger 
førstehjelp. 

Samtidig oppgir 57 prosent at de ikke har vært på 
førstehjelpskurs de siste to årene. 

Over halvparten av oss er usikre på hva vi skal gjøre 
i en slik situasjon og 76 prosent vil ikke gjøre noe i 
frykt for å gjøre noe feil.

81 prosent oppgir at de har nok vann, mat og alternativ 
varmekilde til å klare seg på egen hånd hjemme i to døgn 
dersom en katastrofe inntreffer. 







Sosiale medier



Facebook

• 422 annonser
• 4 millioner 

annonsevisninger
• 3 X antall klikk på 

nettsiden vs 2018
• Leads 

• Extremt relevant og 
engasjerende innhold



Sosiale medier Lær deg førstehjelp på 3 
minutter - YouTube



Spørsmål • xx


