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Sammanfattning: Hjärtlungräddning (HLR) är en direkt livsavgörande kunskap 

och förväntningar på att sådan kunskap finns bland 
sjukhuspersonal är trolig. Syftet med studien var att kartlägga 
utbildning i och attityder till undervisning i HLR bland all 
personal som arbetar på ett mindre sjukhus i södra Sverige. 
En enkät bestående av fjorton frågor besvarades av 151 
personer via sjukhusets intranät. Majoriteten av svaren kom 
från sjuksköterskor och undersköterskor, övriga 
yrkeskategorier fanns också representerade fast i mindre 
omfattning. Majoriteten var nöjd med nuvarande HLR 
utbildning och de flesta önskade regelbunden utbildning. 
Upplevelsen av att befintliga kunskaper var tillräckliga 
instämde endast hälften i och likaså att handlandet i samband 
med hjärtstopp kändes adekvat. Anledningen till ovanstående 
resultat kan bara spekuleras kring men tidigare forskning 
pekar på att faktorer som oerfarenhet, stress, etiska dilemman 
och bristande HLR utbildning kan bidra till sådana 
upplevelser. Slutsatsen kan dras att regelbunden HLR 
utbildning bör ske enligt gängse riktlinjer samt att all 
sjukhuspersonal erbjuds, även de som inte är direkt 
involverade i patientomvårdnaden. Åtgärder för att förbättra 
kunskap och handlande i samband med hjärtstopp kan t ex 
göras genom tillgång till enkla återupplivningsdockor med 
feedback möjlighet och erbjudande om debriefing efter 
hjärtstopp. Kommande forskning bör fokusera på personers 
upplevelse av kunskap och handlande i samband med 
hjärtstopp relaterat till HLR utbildning. 
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Inledning 
 

Plötslig hjärtdöd är den ledande dödsorsaken i Europa och drabbar nästan 700 000 
personer varje år (1). Plötslig hjärtdöd är också den ledande dödsorsaken i USA och 
Canada (2). Fyrtio procent av dessa individer hade kammarflimmer vid första analys av 
hjärtrytm och många skulle kunna överleva om hjärt-lungräddning (HLR) påbörjas 
omedelbart (1). Kunskap och attityder till HLR är varierande och förknippat med 
obehag och osäkerhet för en del (3). Oerfarenhet och frånvaro av regelbunden 
utbildning i HLR skapar otrygghet hos utövarna vilket kan vara en av förklaringarna till 
känsla av bristande kompetens (4,5). Patienter, anhöriga och personal finns i omlopp 
överallt på ett sjukhus. Kunskap i hjärt-lungräddning är direkt livräddande och det 
känns angeläget att vi som arbetar på sjukhus är välutbildade i hjärt-lungräddning och 
dessutom får tillgång till kontinuerlig träning och uppdatering. Även personer som inte 
är direkt involverade i vården, t. ex. vaktmästare, transportörer, administrativ personal 
bör kanske också ha utbildning i hjärt-lungräddning med tanke på att överlevnaden ökar 
om denna insats påbörjas omedelbart.  
 

Bakgrund 
 

Bakomliggande orsaker 
 
En stor andel patienter som dör av hjärtsjukdom drabbas av ett plötsligt elektriskt kaos i 
hjärtat, ett kammarflimmer, som leder fram till hjärtstopp (6). Plötsligt, oväntat 
hjärtstopp är en livshotande komplikation och leder utan behandling alltid till döden. 
Med snabbt insatt behandling kan hjärtat i många fall startas på nytt och människor kan 
räddas till livet (7). Bland dem som drabbas av plötsligt oväntat hjärtstopp, både utanför 
sjukhus och på sjukhus, är orsaken en ischemisk hjärtsjukdom i ca två tredjedelar av 
fallen. Plötsligt oväntat hjärtstopp förekommer också i samband med andra 
hjärtsjukdomar, t. ex. klaffsjukdomar, kardiomyopatier och retledningsrubbningar. 
Tillsammans svarar de för ca tio procent av hjärtstoppen vid hjärtsjukdom, medan 
ischemisk hjärtsjukdom svarar för ca 90 procent (8).  
 
Patofysiologi 
 
Ett cirkulationsstillestånd avslöjar sig genom utebliven artärpuls. Cirkulationsstillestånd 
åtföljs av andningsstillestånd, som emellertid kan förekomma isolerat. Tecken på 
upphävd cirkulation i övrigt är generell blekhet och cyanos samt vidgade och ljusstela 
pupiller (8). Tre olika patofysiologiska mekanismer kan förorsaka hjärtstopp. Dessa är 
kammarflimmer, pulslös elektrisk aktivitet (PEA) och asystoli (7,8). 
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Behandling av hjärtstopp 
 
Om adekvat utrustning och personal finns på plats kan sannolikt långt över 50 procent 
räddas till livet. Varje minut som går innan hjälp anländer minskar dock chanserna till 
överlevnad. När HLR kan startas inom en minut efter hjärtstopp är chansen till 
överlevnad dubbelt så stor än om HLR påbörjas senare (8-11). Redan efter fem minuter 
börjar kroppen få obotliga skador av den syrebrist som blir följden av ett hjärtstopp 
Efter ca 15 minuter är döden nästan oundviklig oberoende av vilka räddningsinsatser 
som sätts in (6). För att en person som drabbas av hjärtstopp ska ha maximal chans att 
överleva krävs många samordnade åtgärder, som kan beskrivas som länkarna i en kedja- 
kedjan som räddar liv (6-8, 12). Varje länk måste fungera på ett optimalt sätt. Kedjan 
består i första hand av fyra länkar, tidigt larm- tidig start av hjärt- lungräddning- tidig 
defibrillering- optimal vård efter inträffat hjärtstopp (6,13-15). 
 
Riktlinjer för hjärt-lungräddning 

 
European Resuscitation Council (ERC) och American Heart Association (AHA) 
presenterade år 2005 nya riktlinjer för hjärt-lungräddning vilka ersätter 2000 års 
riktlinjer. Som vid alla tidigare versioner, sedan de först publicerade 1974, innehåller de 
rekommendationer designade för att förbättra överlevnaden vid hjärtstopp. Riktlinjerna 
skiljer sig från tidigare versioner, bland annat baseras de på de mest omfattande 
publicerade beläggen i HLR hittills. Riktlinjerna har även effektiviserats för att minska 
mängden information som en livräddare behöver lära och komma ihåg samt för att 
klargöra de mest viktiga färdigheterna som en livräddare behöver utöva (2). Det finns 
en variation av metoder för träning av hjärt- lungräddning. Ingen är perfekt och i 
frånvaro av frekvent träning är bevarande av kunskap och färdighet inte helt optimal. 
Optimala träningsintervaller för de flesta personer är ungefär var sjätte månad om de 
inte utövar hjärt- lungräddning regelbundet (16). 
 
Kunskap och attityder till HLR 

 
Många sjuksköterskor anser att oerfarenhet är ett hinder vid utövande av hjärt- 
lungräddning. Det gäller sjuksköterskor från både akuta och icke akuta avdelningar och 
med varierande yrkeslivserfarenhet. Kunskap kan ökas genom bland annat frekvent 
träning, årligt utfärdande av intyg, träning av hantering av utrustning, läkemedel och 
algoritmer. Ytterligare förslag såsom debriefing, stresshantering och utbildning på 
betald arbetstid var förslag som kanske skulle kunna bidra till ökad kompetens och 
motivering till utbildning i HLR (3). Bäst resultat i samband med hjärtstopp har man 
sett vid välorganiserade platser med motiverad och tränad personal samt vid kort 
responstid, t. ex. sjukhus och flygplatser (2,14). För att förbättra resultaten borde HLR 
kurser för sjukvårdspersonal utformas med syftet att öka kunskap och färdigheter för att 
förebygga, känna igen och behandla hjärtstopp korrekt samt att förstärka ”kedjan som 
räddar liv” (17). 
 
Kabinpersonal på ett norskt flygbolag fick utbildning i HLR och i användning av 
halvautomatisk defibrillator. Halva gruppen fick utbildning före användandet av 
defibrillatorn och halva gruppen fick ingen utbildning. Samtliga deltagare använde 
defibrillatorn rätt och säkert direkt samt efter tre och tio månader efter kursen. Korrekt 
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utförande av HLR var den kunskap som hade försämrats efter ett par månader. 
Författarna drog slutsatsen att utplacering av halvautomatiska defibrillatorer är möjlig 
och att tidskrävande träningsprogram inför detta inte är nödvändig eftersom en del av 
deltagarna i studien inte erhöll utbildning före användandet av defibrillatorn. De 
rekommenderade dock årlig HLR utbildning för att bibehålla rätt kompetens (4). 
Kunskap om aktuella riktlinjer gällande HLR har visat sig kunna förbättra vissa 
aspekter vid utförandet av HLR men att behålla korrekt skicklighet generellt vid HLR är 
fortfarande ett problem (18). Ytterligare studier stödjer behovet av träning var sjätte 
månad då förmågan och korrekt färdighet avtar så snabbt (5). 
 
Resultatet av en litteraturstudie visade att HLR utbildning borde ske var tredje till var 
sjätte månad men praktiskt och ekonomiskt är detta inte genomförbart. Ett annat 
alternativ som föreslogs var att en återupplivningsdocka med feedbackmöjlighet och 
datorbaserad HLR träning fanns tillgänglig på avdelningar för att ge de anställda 
möjligheter till självstudier och praktisk träning för att förebygga att kunskap och 
färdigheter försämrades (19). Ytterligare en studie utförd i Finland stödjer denna 
undervisningsmodell med återupplivningsdockor som träningsmetod (20). Även ERC 
anser att detta är en bra inlärningsmetod för att förbättra kompetensen, de föreslår också 
inlärning från hemmet via video eller cd-romskiva med tillhörande enkel 
återupplivningsdocka (16). 
 
I en amerikansk studie fick bl. a. sjuksköterskestudenter HLR utbildning av antingen 
andra studenter eller erfaren sjukhuspersonal. Det visade sig att utbildning erhållen från 
studenter var minst lika effektiv som av den erfarna sjukhuspersonalen och den visade 
sig även ge fördelar som känsla av tillförlitlighet till instruktören (21). 
 
Även sjuksköterskestudenter har bristfälliga kunskaper i HLR trots erhållen träning ett 
år tidigare. Det visade sig också att HLR färdigheterna började avta redan tio veckor 
efter träning (22). Inte bara sjuksköterskor utan även läkare kände sig osäkra inför ett 
hjärtstopp. På Nya Zeeland deltog 233 nyutexaminerade läkare från olika sjukhus i en 
studie beträffande kunskap, attityder och självförtroende vid hjärtstopp. Endast drygt 
hälften av läkarna kände sig förberedda för att vara medlem i ett hjärtstoppsteam. Det 
fanns även cirka tio procent som hade bristande basala kunskaper kring 
defibrilleringsbara rytmer. Nästan 50 procent utförde fel som var direkt farliga för 
patienten. Faktorer för att förbättra självförtroendet föreslogs bland annat vara, att få 
möjlighet att nära vid ett hjärtstopp under utbildning samt att regelbundet erhålla träning 
i HLR (23). Många doktorer upplevde stress i samband med hjärtstoppssituationer och 
de flesta önskade debriefingmöjlighet och trots det erbjöds det bara vid enstaka tillfällen 
efter en händelse (24).  
 
I Finland utförde man en studie för att jämföra sjuksköterskestudenters och 
medicinstuderandes attityd till D- HLR. Den största skillnaden mellan de två grupperna 
visade sig vara den egna upplevda förmågan att kunna defibrillera. Författarna upplevde 
detta oroväckande då sjuksköterskor ofta är de som först bevittnar ett hjärtstopp och 
fördröjning till defibrillering minskade signifikant om osäkerhet upplevdes. 
Sjuksköterskestudenterna uttryckte behov av mer grundlig och ingående utbildning i D-
HLR. Författarna drog slutsatsen att sjuksköterskorna behövde mer uppmuntran och 
information kring defibrillering (25). På Nya Zeeland uppgav 36 % nyutexaminerade 
doktorer i en studie att de inte kände sig förberedda att närvara vid ett hjärtstopp (23). 
Ytterligare studier bekräftar doktorers upplevelse av stress i samband med HLR 
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situationer (24). En studie från Sahlgrenska sjukhuset visade en hög överlevnadssiffra 
jämfört med andra studier. Anledningen kan bland annat bero på att ett effektivt och 
kompetent HLR team fanns, att det fanns välutbildad personal i HLR och att 
automatiska defibrillatorer var utplacerade på sjukhuset. Med andra ord en 
välfungerande ”kedja som räddar liv” (26). 
 

Syfte 
 
Syftet med studien var att kartlägga utbildning i och attityder till undervisning i hjärt-
lungräddning bland all personal som arbetar på ett mindre sjukhus i södra Sverige. 
 

Metod 
 

En enkät (bilaga 1) bestående av fjorton frågor utarbetades och placerades med hjälp av 
sjukhusets it- tekniker på sjukhusets intranät. Intranätet är ett forum som sjukhusets 
cirka 1100 anställda har tillgång till dygnet runt. Alla anställda har en personlig 
inloggning till intranätet och sjukhuset har ungefär 1000 datorer. Ungefär 25 hjärtstopp 
inträffar per år på sjukhuset. 
 
Enkäten fanns tillgänglig på intranätet under fyra veckors tid, från och med vecka tolv 
till och med vecka femton år 2007. I enkätens inledning fick deltagarna information 
angående studiens syfte samt att svaren skulle ligga till grund för en D- uppsats i 
kardiologisk vård. Enkäten inleddes med fem sociodemografiska frågor och därefter 
följde två frågor beträffande aktuell HLR utbildning och senaste utbildningstillfälle. Sju 
påståenden gällande kunskaper i och attityder till HLR besvarades med hjälp av 
påståendena instämmer helt, instämmer delvis, tar delvis avstånd och tar helt avstånd. 
Deltagandet var helt frivilligt och tillstånd att använda intranätet som hjälpmedel för att 
inhämta svar var godkänt av verksamhetschefen och sjukhuschefen. Samtliga svar 
sparades i en databas samt vidarebefordrades via mail till enkätansvarig och alla svar 
behandlades anonymt. När enkäten drogs tillbaka från intranätet exporterades alla svar 
över till Excel, med hjälp av sjukhusets it- tekniker, för att lättare kunna bearbetas och 
hanteras. Med hjälp av Microsoft Word kunde resultaten åskådliggöras i tabeller och 
diagram skapat med hjälp av Macintosh dataprogram. Bearbetningen av data gjordes 
med hjälp av beskrivande statistik. Vid granskning av inkomna svar kunde vissa 
begränsningar i datainsamlingsmetod konstateras. Vissa yrkesgrupper fanns inte 
representerade bland svaren, bl a städpersonal, vaktmästeri och personal från köket. 
 

Resultat 
 

Under de fyra veckor enkäten fanns tillgänglig på sjukhusets intranät svarade 151 
personer, 139 kvinnor och tolv män, på enkäten. 
 
Ålder, yrke, arbetsplats och anställningsår 
 
Av dem som svarade var ingen under 20 år och två personer var över 61 år. Fjorton 
personer var mellan 21 och 30 år och de resterande var fördelade jämnt mellan 31 och 
60 år.  
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Sjuksköterskor var den yrkesgrupp som var främst representerad, 78 personer hade 
svarat på enkäten. Ungefär hälften så många undersköterskor, 42 personer hade svarat. 
Vidare hade tio sekreterare, fyra enhetschefer och tre läkare svarat på enkäten. De 
resterande femton svaren kom från administratörer, ekonomer, medicinsk tekniska 
ingenjörer, arbetsterapeut, kurator, sjukgymnast, dietist och biomedicinska analytiker. 
 
Majoriteten av svaren kom från personal vilka hade direkt patientkontakt, d v s arbetade 
på vårdavdelning, mottagning, operation, akutmottagning, barn eller inom psykiatrin. 
Av det totala antalet svar kom 132 svar från dessa och de resterande 19 kom från IT 
avdelning, administration, medicinsk teknik, sekreterare, laboratoriet, arkiv och 
reception. 
 
Flest svar kom från de personer som varit anställda 21 år eller mer, 59 personer 
sammanlagt. De som varit anställda fem år eller färre och de som varit anställda mellan 
sex och tio år var svaren ungefärligt lika fördelade med cirka 30 personer i respektive. 
Runt 20 personer som varit anställda mellan 16 och 20 hade svarat och endast åtta 
personer mellan elva och femton år. 
 
Nuvarande HLR-utbildning och senaste utbildningstillfälle 
 
På frågan, vilken HLR utbildning har du, fanns det tre personer som inte hade någon 
utbildning över huvudtaget. Det var en kurator, en sekreterare samt en skötare på barn- 
och ungdomspsykiatrisk avdelning. De övriga svaren fördelade sig så att flest hade 
HLR utbildning och därefter var utbildningen jämn mellan A-HLR (Defibrillering med 
halvautomatisk eller manuell defibrillator och läkemedel), D-HLR (med halvautomatisk 
defibrillator) och S-HLR (HLR för sjukvårdspersonal). 
 
Tabell 1 visar att 23 personer inte erhållit HLR utbildning på över två år och 18 
personer fått HLR utbildning för två år sedan. Majoriteten hade dock fått utbildning 
inom de närmaste sex månaderna. 
 
Tabell1 Senaste HLR utbildning 
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Attityder till och kunskap i HLR  
 
Majoriteten av de som svarat på enkäten ansåg att all personal ska vara utbildade i HLR, 
sammanlagt 133 personer En sjuksköterska tog delvis avstånd och en läkare tog helt 
avstånd. De resterande 16 personerna instämde delvis i att all personal ska vara 
utbildade i HLR. 
 
Tabell 2 visar att 142 personer önskar regelbunden HLR utbildning. Av de åtta personer 
som delvis tog avstånd till regelbunden HLR utbildning var fyra personer inte direkt 
involverade i vården. En läkare tog delvis avstånd. 
 
Tabell 2 Jag vill ha regelbunden HLR utbildning 
 

I tabell 3 redovisas hur deltagarna upplevde nuvarande HLR utbildning och majoriteten 
instämde helt i att utbildningen tillgodosåg deras önskemål. Av de 42 personer som 
instämde delvis var största delen sjuksköterskor med varierande antal anställningsår, 
HLR utbildning och senaste utbildningstillfälle. De som inte erhållit någon HLR 
utbildning eller som inte fått någon utbildning på två år eller mer svarade vet ej eller att 
de tog helt avstånd. De som svarat vet ej eller tar helt avstånd var personer som aldrig 
erhållit HLR utbildning eller inte fått det på mer än två år. De som svarat att de tog 
delvis avstånd var både vårdpersonal och personal som inte var direkt involverade i 
vården. 
 
Tabell 3 Nuvarande HLR utbildning tillgodoser mina önskemål. 
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Tabell 4 visar om nuvarande kunskaper är tillräckliga för att ge trygghet vid ett 
hjärtstopp. Två personer valde att inte svara på detta påstående. De som hade svarat tar 
delvis avstånd eller tar helt avstånd var de personer som inte var direkt involverade i 
vården eller så var det mer än två år sedan de fick HLR utbildning. Det fanns någon 
enstaka individ som arbetade direkt i vården som även upplevde det så. Instämmer helt 
gjorde 57 personer och instämmer delvis gjorde 71. 
 
Tabell 4 Mina nuvarande kunskaper ger mig trygghet vid ett hjärtstopp. 
 

 
 
 
Erfarenhet av hjärtstopp, kunskaper och handlande i 
samband med dessa 
 
Tabell 5 visar att 58 personer aldrig varit närvarande vid ett hjärtstopp och att 38 
personer varit närvarande 1-2 gånger och att samma antal varit närvarande fem gånger 
eller fler. De resterande 16 hade varit närvarande 3-4 gånger. En valde att inte svar på 
frågan. 
 
Tabell 5 Hur många gånger har du varit närvarande vid ett hjärtstopp? 
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Frågorna som redovisas i tabell 6 och 7 besvarades endast av dem som varit närvarande 
vid hjärtstopp, sammanlagt 92 personer. Två personer valde att inte besvara dessa 
frågor. De flesta instämde helt eller delvis. Endast sex personer hade svarat att de tog 
delvis avstånd varav en aldrig fått någon HLR utbildning. Ingen hade svarat att de tog 
helt avstånd. 
 
Tabell 6 Jag tycker att mina kunskaper var tillräckliga vid detta/dessa hjärtstoppstillfällen. 
 
 

 
 
 
Tabell 7 visar hur handlandet i samband med hjärtstoppet upplevdes och någon större 
skillnad mellan instämmer helt och instämmer delvis finns inte. Endast fyra personer 
tog delvis avstånd. 
 
Tabell 7 Mitt handlande i samband med hjärtstoppet kändes adekvat. 
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Metoddiskussion 
 

Val av annan datainsamlingsmetod hade kanske kunnat inbringa svar från fler 
yrkesgrupper, t.ex. genom att via mail skicka ut en förfrågan till samtliga anställda. I 
denna enkätundersökning nådde jag inte alla anställda och det går bara att förmoda att 
t.ex. städpersonal, vaktmästare och personal från köket inte är regelbundet utbildade. 
Att använda intranätet för att nå de anställda kändes för övrigt som en relevant, enkel 
och tillförlitlig metod. Enkätens utformning beträffande val av frågor kändes bra, det 
har dock dykt upp någon fråga i efterhand som jag skulle vilja ha svar på, t.ex. 
personalens behov av debriefing. Resultatsammanställningen var något invecklad och 
professionellt kunnande hade underlättat arbetet. 
 

Resultatdiskussion 
 

Många av dem som svarat på enkäten hade fått utbildning inom sex månader eller ett år 
och detta helt enligt de aktuella rekommenderade riktlinjerna (2,16,19). De som inte 
erhållit utbildning inom den rekommenderade tidsintervallen arbetade mestadels inte 
inom direkt patientomvårdnad. Det fanns dock ett inte helt oansenligt antal personer 
som inte fått utbildning på mer än två år och en del av dessa var direkt involverade i 
patientomvårdnaden. I denna enkätundersökning nådde vi inte alla anställda och det går 
bara att förmoda att t. ex. städpersonal, vaktmästare och personal från köket inte är 
regelbundet utbildade och det är kanske yrkeskategorier vilken HLR utbildningen även 
bör satsas på i framtiden. Hjärtstopp sker inte enbart på vårdavdelningar eller platser där 
det finns utbildad personal tillgänglig eller tillgång till teknisk övervakning. 
Överlevnaden är högre på avdelningar med övervakningsmöjligheter än andra platser 
(26). Det känns angeläget att utbilda personal regelbundet även utanför vårdavdelningar 
för att överlevnaden ska öka även där. För att en person ska överleva ett hjärtstopp 
krävs en välfungerande ”kedja som räddar liv”(6-8,12). 
 
Nuvarande HLR utbildning tillgodosåg mångas önskemål och önskemål om 
regelbunden HLR utbildning var hög bland dem som svarat på enkäten. Det fanns med 
andra ord anställda på sjukhuset som önskade utbildning regelbundet men som inte 
erhållit någon på över två år eller inte erhållit någon utbildning överhuvudtaget. Det är 
kanske inte praktiskt och ekonomiskt genomförbart att utbilda all personal regelbundet. 
Av de 42 som instämde delvis i att utbildningen tillgodosåg deras önskemål var 
majoriteten sjuksköterskor. Anledningen till att de inte var helt nöjda lämnas obesvarad. 
Tillförlitlighet till instruktören har visat sig kunna vara en anledning som är viktig för 
att känna tillfredsställelse med utbildningen (21). Det är viktigt att kunskapen som 
förmedlas vid utbildningstillfällena är korrekt, tydlig och pedagogisk för att deltagarna 
ska uppleva trygghet i samband med en hjärtstoppssituation (17). 
 
Resultatet av denna undersökning visade att fler inte kände sig helt trygga med sin 
kunskap i samband med ett hjärtstopp än de som instämde helt. En anledning kan vara 
att alla inte är utbildade regelbundet och enligt rekommenderade riktlinjer. Enligt 
Brown m.fl. (18) är det erkänt svårt att bibehålla kunskap och skicklighet vid HLR. 
Ytterligare undersökningar bekräftar dessa påståenden (4,5,19). Det är inte helt enkla 
problem att komma åt då hjärtstopp sker helt oväntat och kanske med långa mellanrum. 
Det är ett tillstånd som kanske är förknippat med obehag för en del, egna personliga 
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upplevelser, förväntningar att handla korrekt trots långa mellanrum o.s.v. För att 
undvika eller minska känslan av otrygghet inför ett hjärtstopp borde alternativa 
kompletterande möjligheter till inlärning finnas att tillgå vid respektive enhet. Behov av 
uppdatering av HLR färdigheter är individuell och beroende på i vilken verksamhet man 
befinner sig i. Tidigare studier har gett förslag på återupplivningsdockor med feedback 
möjlighet eller cd-rom skiva med tillhörande enkel återupplivningsdocka (16,19,20). 
Detta borde ge anställda möjligheten att vid behov och vid känsla av sviktande färdighet 
öva upp kompetensen.  
 
Av det sammanlagda antalet som svarat på enkäten hade 58 personer aldrig varit med 
om ett hjärtstopp och många av dessa var sjuksköterskor och undersköterskor. Att aldrig 
varit med om ett hjärtstopp skapar kanske också känsla av obehag och osäkerhet. De 
som varit med om ett eller flera hjärtstopp ombads ange om de ansåg att deras 
kunskaper var tillräckliga och om deras handlande i samband med hjärtstopp kändes 
adekvat. Av de 38 som varit med om hjärtstopp fem gånger eller fler instämde 24 
personer helt att deras kunskaper var tillräckliga. Av de 38 som varit med om ett 
hjärtstopp en till två gånger instämde tio personer helt att deras kunskaper var 
tillräckliga. Beträffande handlandet i sambandet med hjärtstopp instämde 25 personer 
helt, av dem som varit med om ett hjärtstopp fem gånger eller fler, att deras agerande 
kändes adekvat. Av dem som varit närvarande en till två gånger instämde 17 personer 
helt att deras handlande var adekvat i samband med hjärtstoppet. Det är en liten studie 
och det går givetvis inte att dra några slutsatser men ju fler gånger man varit närvarande 
vid ett hjärtstopp desto mer upplevs kunskaperna och även handlandet vara tillräckliga 
vid ett sådant tillfälle. Handlandet vid hjärtstopp upplevdes av dem som varit 
närvarande en till två gånger bättre än upplevelsen av kunskap. Något samband mellan 
antalet anställningsår, senaste HLR utbildning och arbetsplats kunde inte ses. Möjligtvis 
kunde man notera att de som arbetade på sjukhusets hjärtavdelning angav högre känsla 
av kunskap och att handlandet i samband med hjärtstopp i större utsträckning upplevdes 
mer adekvat än övriga som svarat på enkäten. I tidigare undersökningar har sett att 
personal som är motiverad och välutbildad presterar de bästa resultaten (2,14) och har 
man valt att arbeta på en hjärtavdelning får man förutsätta att personalen både är 
motiverad och välutbildad. Har man inte varit närvarande någon gång eller endast vid 
något enstaka tillfälle kan det finnas hinder som gör att man känner oro inför ett sådant 
tillfälle. Det kan vara känslan av att inte riktigt veta sin plats eller sin roll under 
händelseförloppet, den egna eller medarbetares oerfarenhet, stress eller etiska frågor 
vilket styrks av tidigare forskning (3). Huruvida personalen i denna enkätundersökning 
ställde sig till att eventuellt behöva använda en defibrillator vet vi inte men tidigare 
forskning har dragit slutsatsen att personal även kan känna osäkerhet och tvivel inför att 
behöva använda defibrillator (25). 
 
En del forskning är sedan tidigare utförd på läkare och de flesta studier visade att de inte 
kände sig förberedda, upplevde stress och till och med hade bristande kunskaper i 
hjärtrytmer (23,24). Det är oroväckande eftersom de har det medicinska ansvaret under 
ett hjärtstopp. Det kan kanske också vara en anledning till att övrig personal känner sig 
osäker inför ett hjärtstopp om de upplever eller har upplevt bristande medicinsk 
kompetens hos den person som har ansvaret under händelseförloppet. 
 
Tillgång till debriefing efter ett upplevt hjärtstopp har visat sig vara önskvärt och 
efterlyst i tidigare studier (3,25). Upplevelser, känslor och agerande vid ett hjärtstopp 
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kan variera men i de flesta handlar det om liv och död och att bära de upplevelserna 
själv måste vara en börda och påverka kommande situationer.  
 

Konklusion 
 

Majoriteten av deltagarna i studien var nöjda med nuvarande HLR utbildning. Alla 
utom åtta personer önskade regelbunden HLR utbildning och majoriteten ansåg också 
att all personal bör vara utbildade i HLR. Cirka en tredjedel av de anställda var inte 
utbildade enligt de rekommenderade riktlinjerna. Drygt hälften av dem som varit med 
om ett hjärtstopp upplevde både att deras kunskaper och handlande inte var helt 
tillfredsställande i samband med en sådan händelse och detta utan relation till 
arbetsplats, antal anställningsår eller senaste HLR utbildning. 
 

Implikation 
 
Med ovanstående resultat borde vissa kliniska förändringar göras. Personalen kunde 
erbjudas tillgång till enkla återupplivningsdockor med feedback möjlighet, kontinuerlig 
träning var sjätte månad och professionell debriefing efter närvarande vid hjärtstopp. Ur 
forskningssynvinkel vore det spännande och intressant att genomföra en kvalitativ 
studie med inriktning på personers upplevelse av kunskap och handlande i samband 
med ett hjärtstopp och eventuellt i relation till HLR utbildning. 



 

 
Referenser 

 
1) Handley AJ, Koster R, Monsieurs K, Perkins GD, Davies S, Bossaert L. European 
Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2005. Section 2. Adult basic life support 
and use of automated external defibrillators. Resuscitation 2005;7-23.  
2) American Heart Association. Part 3: Overview of CPR. Circulation 2005;112:12-18.  
3) Hemming Rutherford H, Hudson MF, Richuso K. Effective resuscitation by nurses: 
perceived barriers and needs. Journal for nurses in staff development 2003;19:254-259.  
4) Wik L, Dorph E, Auestad B, Steen PA. Evaluation of a defibrillator-basic  
cardiopulmonary resuscitation programme for non medical personnel. Resuscitation 
2003;56:167-172. 
5) Semearo F, Signore L, Cerchiari EL. Retention of CPR performance in anaesthetists. 
Resuscitation 2006;68:101-108. 
6) Herlitz J. Nationellt register för hjärtstopp på sjukhus. Årsrapport 2006. Göteborg: 2006. 
7) Wallentin L. (red.) Akut kranskärlssjukdom. Stockholm: Liber AB; 2005. 
8) Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård 2004. Det medicinska faktadokumentet. 
Lindesberg: Bergslagens Grafiska AB; 2004. 
9) Herlitz J, Bång A, Alsén B, Aune S. Characteristics and outcome among patients suffering 
from in hospital cardiac arrest in relation to the interval between collapse and start of CPR. 
Resuscitation 2002;53:21-27. 
10) Spearpoint KG, McLean CP, Zideman DA. Early defibrillation and the chain of survival 
in-hospital adult cardiac arrest; minutes count. Resuscitation 2000;44:165-169. 
11) Pembeci K, Yildirim A, Turan E, Buget M, Camci E, Senturk M, et al. Assessment of the 
success of cardiopulmonary resuscitation attempts performed in a Turkish university hospital. 
Resuscitation 2006;68:221-229. 
12) Persson S. Kardiologi- hjärtsjukdomar hos vuxna. Lund: Studentlitteratur; 2003. 
13) Nolan J, Soar J, Eikeland H. The chain of survival. Resuscitation 2006;71:270-271. 
14) American Heart Association. Part 4: Adult basic life support. Circulation 2005;112:19-34. 
15) Nolan J. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2005. Section1. 
Introduction. Resuscitation 2005;3-6. 
16) Baskett P, Nolan P, Handley A, Soar J, Biarent D, Richmond S. European Resuscitation 
Council Guidelines for Resuscitation 2005. Section 9. Principles of training in resuscitation. 
Resuscitation 2005;181-189. 
17) Scapigliati A, Sanna T, Zamparelli R, Sandroni C, Colizzi C, Fenici P, Arlotta G et al. 
The immediate life support (ILS) course- The Italian experience. Resuscitation 2007;72:451-
457. 
18) Brown TB, Dias JA, Saini D, Shah RC, Cofield SS, Terndrup TE, Kaslow RA, Waterbor 
JW. Relationship between knowledge of cardiopulmonary resuscitation guidelines and 
performance. Resuscitation 2006;69:253-261. 
19) Hamilton R. Nurses´knowledge and skill retention following cardiopulmonary 
resuscitation training: a rereview of the literature. Journal of Advanced Nursing 2005;51:288-
297. 
20) Skrifvars MB, Castrén M, Kurola J, Rosenberg PH. In-hospital cardiopulmonary 
resuscitation: organization, management and training in hospitals of different levels of care. 
Acta Anaesthesiologica Scandinavia 2002;46:458-463. 
21) Perkins GD, Hulme J, Bion JF. Peer-led resuscitation training for healthcare students: a 
randomised controlled study. Intensive Care Medicine 2002;28:698-700. 



 

22) Madden C. Undergraduate nursing students´acquistion and retention of CPR knowledge 
and skills. Nurse Education Today 2006;26:218-227. 
23) Price C, Bell S, Janes S, Ardagh M. Cardio-pulmonary resuscitation training, knowledge 
and attitudes of newly-qualified doctors in New Zealand in 2003. Resuscitation 2006;68:295-
299. 
24) Morgan R, Westmoreland C. Survey of junior hospital doctors` attitudes to 
cardiopulmonary resuscitation. Postgrad Med Journal 2002;78:413-415.  
25) Niemi-Murola L, Mäkinen M, Castren M. Medical and nursing students´attitudes toward 
cardiopulmonary resuscitation and current practice guidelines. Resuscitation 2007;72:257- 
263. 
26) Fredriksson M, Aune S, Thorén AB, Herlitz J. In-hospital cardiac arrest-An Utstein style 
report of seven years experience from the Sahlgrenska University Hospital. Resuscitation 
2006;68:351-358. 
27) Herlitz J, Bång S, Aune S, Ekström L, Lundström G, Holmberg S. Characteristics and 
outcome among patients suffering in-hospital cardiac arrest in monitored and non- monitored 
areas. Resuscitation 2001;48:125-13 



Bilaga 1 

 

Detta är en enkät vars frågor handlar om attityder till och utbildning i hjärt- lungräddning 
(HLR). Svaren kommer att ligga till grund för min D- uppsats som är en del av ett 
magisterprogram i kardiologisk vård vilken bedrivs av högskolan i Halmstad. Det skulle vara 
till stor hjälp och ytterst värdefullt om Du ägnande några minuter åt att besvara enkäten. Jag 
som är ansvarig för enkäten heter Pernilla Svensson och arbetar som sjuksköterska på avd 
26/27. 
 
 

ENKÄTFRÅGOR  
 
 

1. Kön? 
❑ Man 
❑ Kvinna 
 
2. Ålder 
❑ -20 
❑ 21-30 
❑ 31-40 
❑ 41-50 
❑ 51-60 
❑ 61- 
 
3. Yrke……………. 
 
4. Arbetsplats………. 
 
5. Anställd antal år 
❑ 0-5 
❑ 6-10 
❑ 11-15 
❑ 16-20 
❑ 21- 
 
6. Vilken HLR utbildning har du? 
❑ Ingen 
❑ HLR 
❑ D-HLR 
❑ A-HLR 
❑ S- HLR 
 
7. Senaste HLR utbildning: 
❑ Aldrig 
❑ 6 mån sedan 
❑ 1 år sedan  
❑ 2 år sedan 
❑ mer än 2 år sedan  
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Hur ställer du dig till följande påståenden:  
 
8. Jag anser att all personal anställd på ett sjukhus ska vara utbildade i HLR, dvs även 
de som inte är direkt involverade i vården? 
❑ Instämmer helt 
❑ Instämmer delvis 
❑ Tar delvis avstånd 
❑ Tar helt avstånd 
 
 
9. Jag vill ha regelbunden HLR utbildning? 
❑ Instämmer helt 
❑ Instämmer delvis 
❑ Tar delvis avstånd 
❑ Tar helt avstånd 
 
10. Nuvarande HLR utbildning tillgodoser mina önskemål  
❑ Instämmer helt 
❑ Instämmer delvis 
❑ Tar delvis avstånd 
❑ Tar helt avstånd 
 
11. Mina nuvarande kunskaper är tillräckliga för att ge mig trygghet vid ett hjärtstopp 
❑ Instämmer helt 
❑ Instämmer delvis 
❑ Tar delvis avstånd 
❑ Tar helt avstånd 
 
12. Hur många gånger har du varit aktiv vid ett hjärtstopp?  
Om du inte varit aktiv vid något hjärtstopp, besvara ej fråga 14 och 15. 
❑ Aldrig 
❑ 1-2 
❑ 3-4 
❑ 5- 
 
13. Jag tyckte att mina kunskaper var tillräckliga vid detta/dessa tillfällen 
❑ Instämmer helt 
❑ Instämmer delvis 
❑ Tar delvis avstånd 
❑ Tar helt avstånd 
 
14. Mitt handlande i samband med hjärtstoppet kändes adekvat 
❑ Instämmer helt 
❑ Instämmer delvis 
❑ Tar delvis avstånd 
❑ Tar helt avstånd 

Tack för din medverkan ! 
 


