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SAMMANFATTNING 

 

Plötsligt oväntat hjärtstopp är ett tillstånd som är vanligt internationellt och nationellt i 

Sverige. Etiologin är ofta relaterad till ischemisk hjärtsjukdom med hjärtinfarkt. Vid en 

hjärtinfarkt med efterföljande hjärtstopp drabbas hjärtats retledningssystem av ett elektriskt 

kaos som kan hävas med en elstöt, en defibrillering. Innan en defibrillator är tillgänglig är det 

av största vikt att en hjärt-lungräddning (HLR) av högsta kvalitet utförs. Idag överlever ca 11 

procent i Sverige ett hjärtstopp. Internationellt varierar överlevnaden mellan länder och 

regioner. För att överlevnaden ska öka krävs vetenskap, utbildningseffektivitet och 

implementering. Tidigare forskning visar att hjärt-lungräddning är suboptimal inom 

ambulanssjukvården. Att utbildningen inom hjärt-lungräddning inom ambulanssjukvården är 

av god kvalitet är en viktig del i att öka överlevnaden vid hjärtstopp. Syftet var att utforska 

ambulanspersonalens uppfattning om HLR utbildning inom sin organisation. Metoden var en 

enkätundersökning med en kvantitativ ansats. Studien var deskriptiv och genomfördes i fyra 

olika ambulansorganisationer. All aktiv ambulanspersonal kunde inkluderas i studien. 

Resultatet visade att ambulanspersonalen uppfattar sin HLR utbildning som god. Generellt 

uppfattas utbildningen och instruktörerna vara av hög kvalitet. Personalen uppfattar en något 

lägre kvalitet vad gäller frekvens av utbildningstillfälle och tiden som är avsatt för utbildning. 

Bättre utrustning och implementering av utbildningsprogrammen i organisationerna uppfattas 

som förbättringsåtgärder som kan genomföras. Personalen uppfattar även ett behov av mer 

utbildning i vård efter hjärtstopp. Slutsatsen är att utbildningen inom hjärt-lungräddning inom 

de undersökta organisationerna uppfattas som god av personalen. Att genomföra tätare 

utbildningar och samordna implementeringen kan bli bättre. Utrustningen behöver förbättras 

och ett fokus behöver läggas på utbildning i vård efter hjärtstopp. 

 

Nyckelord: Hjärt-lungräddning, utbildning, ambulanspersonal, hjärtstopp  



 

 

ABSTRACT 

Sudden cardiac arrest is a relatively common condition worldwide as well as in Sweden. The 

etiology is often related to ischemic cardiac disease with acute myocardial infarction. In a 

myocardial infarction followed by cardiac arrest the electrical system in the heart is set into 

chaos. This can be reversed by an electrical shock, a defibrillation. Before a defibrillator is 

available, high quality cardiopulmonary resuscitation (CPR) is an important factor. Today 

about 11 percent survive a cardiac arrest outside of hospital in Sweden. Internationally the 

survival rates vary between countries and regions. Science, educational efficiency and 

implementation is required to increase survival from sudden cardiac arrest. The CPR 

performed by the emergency medical services (EMS) could be suboptimal according to 

earlier research. Education in CPR in the ambulance services is an important factor to 

increase survival from sudden cardiac arrest. The aim was to explore the emergency medical 

services personnel’s perceptions of the CPR training in their organization. The method was a 

survey with a quantitative approach. The study was descriptive and was conducted in four 

different EMS organizations. All active EMS personnel could be included in the study. The 

results showed that the EMS personnel perceived their CPR training as good. In general, the 

training and the instructors were considered to be of high quality. The frequency of training 

opportunities could be more frequent as well as the designated time for training. Equipment 

for training and implementation of the educational programs are other parts that could be 

improved. A need for more education in post cardiac arrest care was also identified. The 

conclusion was that CPR training in the studied organizations was perceived as good by the 

EMS personnel. To conduct training more often and coordinate the implementation are areas 

to improve. The equipment used for training could be better and post cardiac arrest care 

education is needed. 
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BAKGRUND 

Plötsligt oväntat hjärtstopp 

 

Definitionen av plötsligt oväntat hjärtstopp beskrivs som ett oväntat hjärtstopp med en 

kardiell genes och som sker inom en timme från symtomdebut hos personer som inte redan 

har ett tillstånd som är dödligt (Zipes & Wellens, 1998). Incidensen i hela världen är i en 

systematisk översikt beräknad till ca 50/ 100 000 invånare/ år (Berdowsky, Berg, Tijssen & 

Koster, 2010). Överlevnaden efter ett hjärtstopp varierar stort i världen och ligger på 1–

25% i totalpopulation (Savastano et al., 2014). Överlevnadssiffror på 62 procent har 

rapporterats vid bevittnade hjärtstopp med ventrikelflimmer som första rytm (The Seattle 

and King County EMS, 2015). 

 

Den vanligaste etiologin till hjärtstopp är kranskärlssjukdom och ischemisk hjärtsjukdom. 

Hjärtats kranskärl som står för blodförsörjningen till hjärtat drabbas av ateroskleros och 

blir trängre. Detta kan fortgå tills kärlet är helt förträngt och en hjärtinfarkt inträffar. När 

detta inträffar drabbas hjärtmuskeln av syrebrist och det kan hända att hjärtats normala 

rytm slår över till ett elektriskt kaos, ett ventrikelflimmer (VF). Detta innebär en elektrisk 

oordnad aktivitet och att hjärtats pumpförmåga slås ut. Detta elektriska kaos kan brytas av 

en elstöt genom hjärtat, en defibrillering. Då elstöten slår ut all elektrisk aktivitet kan 

hjärtats eget impulssystem, sinusknutan ta över och återge en pulsgivande rytm. Detta 

benämns vanligtvis return of spontaneous circulation (ROSC) (Holmberg, Valentin & 

Lindahl, 2010). Ju tidigare elstöten kan ges ju större chans att återstarta hjärtat. Chansen att 

lyckas med en defibrillering minskar med ungefär 10 procent för varje minut som går. Om 

personen får effektiv hjärt-lungräddning (HLR) kan denna tid ökas (Waalewijn, Nijpels, 

Tijssen, & Koster, 2002; Chan, Krumholtz, Nichol & Nallamothu, 2008) 

 

År 2015 överlevde ca 11 procent av de personer som haft hjärtstopp utanför sjukhus i 

Sverige. År 2000 överlevde ca 4,5 procent, räknat som 30 dagars överlevnad. Andelen 

personer med hjärtstopp som får HLR innan ambulansens ankomst har ökat liksom 

ingripande av räddningstjänst och polis. Ambulansens responstid har ökat från åtta minuter 

2002, till 11 minuter 2015. Herlitz, (2016) diskuterar om samhällets medvetenhet och 

engagemang har ökat när det gäller HLR. Även ingripande av räddningstjänst och polis 

kan bidra till den ökade överlevnaden trots den ökade responstiden (Herlitz, 2016). Att 

samarbeta inom alla organisationer och även med privatpersoner är av yttersta vikt vid ett 

hjärtstopp och har visat sig öka överlevnaden både på kort och lång sikt (Nordberg et al., 

2014). Ambulanssjukvården är den första länken i sjukvården som möter patienten och är 

ytterst ansvarig för behandlingen prehospitalt. Ambulanspersonalen bör därför ha den 

högsta kompetensen inom området och agera som teamledare då de anländer till platsen.  

 

Hjärtstopp är ett av de mest tidskritiska tillstånden inom ambulanssjukvården och 

personalen exponeras i varierande grad för hjärtstoppspatienter. Om personalen exponeras 

oftare blir de bättre på att genomföra HLR (Dyson et al., 2015). Överlevnaden hos 

patienter som drabbas av hjärtstopp ökar om den ambulanspersonal som vårdar dem 

exponeras för hjärtstopp ofta (Dyson et al., 2016; Gold & Eisenberg, 2009).  
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Ambulanssjukvård och hjärtstopp 

 

Ambulanssjukvård definieras av Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS:10, 2009) 

som sjukvård i eller i anslutning till ambulans. Ambulanssjukvården av idag har vuxit fram 

under flera decennier. Från att ha varit närmast en transportorganisation är det idag en 

verksamhet med specialistutbildade sjuksköterskor och den första delen i vårdkedjan som 

träffar patienten (Gårdelöf, 2016; Lindström, Bohm, & Kurland, 2015). Redan 1959 

upptäckte forskare att externa bröstkompressioner kunde ge pulsationer i kroppens artärer 

(Kouwenhoven, Knickerbocker & Jude, 1960). Tekniken lärdes ut till ambulanspersonal i 

USA och även till lekmän men resultaten var nedslående då den definitiva behandlingen i 

form av defibrillator fanns på sjukhuset (Gårdelöf, 2016). I Belfast prövades 1966 ett 

koncept med defibrillator i en ambulans och detta föll väl ut, överlevnaden ökade när tiden 

från hjärtstopp till defibrillering minskade (Pantridge, Geddes, 1967). I Sverige gick 

utvecklingen sakta och i slutet av åttiotalet introducerades defibrillatorn i svenska 

ambulanser (Gårdelöf, 2016). Idag är ambulanssjukvården i Sverige utvecklad genom ett 

möte mellan två kunskapsområden, det medicinska och det vårdvetenskapliga. Det 

medicinska handlar om att finna ett bedömt tillstånd som kan behandlas eller lindras och 

det vårdvetenskapliga handlar om en unik individ och situation (Nyström & Herlitz, 2016). 

För att ambulanssjukvården och akutmedicinen ska utvecklas och resultaten för patienterna 

ska förbättras krävs i framtiden hög nivå på vetenskap, utbildningseffektivitet och lokal 

implementering av kunskapen (Lindström et al., 2015) 

 

Teoretisk grund inom HLR utbildning 

 

Svenska rådet för hjärt-lungräddnings (HLR-rådet) utbildningar bygger på Kolbs teori om 

lärande. Kolbs teori utgår från det konkreta, simulerade situationer där deltagarna får öva 

och göra. Lärandet ska vara förankrat i konkret verklighet. Det ska finnas tid till det 

abstrakta, att koppla det som gjorts till teori och forskning och efter detta ska deltagarna få 

reflektera (Egidius, 2009). Kolbs teori handlar om att lära av erfarenhet. Lärande och 

kunskap förutsätter ett begripande eller en figurativ illustration. Detta räcker dock inte till 

för att åstadkomma lärande utan en operativ ombildning av illustrationen behövs. I Kolbs 

teori behövs också en abstrakt begreppsbildning, att lära via förståelse. Alla komponenter 

bildar Kolbs läroteori eller lärcirkel (Illeris, 2015).  

 

Den konkreta upplevelsen eller figurativa illustrationen är scenarioträningen, att deltagarna 

upplever något i en operativ ombildning. I detta ingår den reflektiva delen av teorin. 

Deltagarna ska få tid att reflektera och få en abstrakt begreppsbildning, den teoretiska 

grunden. Deltagarna ska sedan lära av erfarenheten och ombilda detta med att expandera 

sin kunskap i vidare scenarion. En utbildning inom Avancerad hjärt-lungräddning (AHLR) 

ska innehålla alla delar och det ska finnas ett stort mått av aktivt lärande med i 

utbildningen (HLR-rådet, 2016).  Wireklint och Dahlberg (2012) anser att 

ambulanspersonalen ska vara förberedd på att det de möter är allt annat än en lugn 

situation. Utbildningen inom HLR kan vara en viktig del av denna förberedelse. 

Ambulanssjuksköterskor efterfrågar även erfarenhetsbaserat lärande i form av feedback 

och uppföljning av hjärtstoppssituationer. Att veta hur det går för patienten och även vad 

som händer efter hjärtstoppet, vård efter hjärtstopp, verkar vara viktiga delar i ett 

erfarenhetsbaserat lärande (Larsson & Engström, 2013). 
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Utbildning inom HLR 

 

HLR Rådet är i Sverige expertorganisation inom HLR. De ansvarar för att ta fram och 

implementera utbildningsprogram från basal till avancerad HLR. Rekommendationerna är 

att alla utbildningar ska följa deras riktlinjer, detta gäller utbildning till lekmän såväl som 

professionell sjukvårdspersonal (HLR-rådet, 2016). Utbildningsprogrammen börjar med 

det som kallas basal HLR med hjärtstartare, ett program inriktat till lekmän. Det finns 

sedan olika utbildningsprogram som riktar sig till olika personalgrupper inom sjukvård, 

men även för kategorier som arbetar inom t.ex. räddningstjänst. Professionell 

sjukvårdspersonal som arbetar inom verksamheter där risken är stor att patienter med 

hjärtstopp förekommer ska genomgå (AHLR) eller Sjukvårds HLR (SHLR). Dessa 

utbildningar innehåller scenarioträning som obligatorisk komponent. Skillnaden mellan 

dessa utbildningar är att AHLR involverar de läkemedel, EKG tolkning och manuell 

defibrillering som ingår i AHLR programmet (HLR-rådet, 2016). 

 

Genom att utbilda och repetera kunskaper kontinuerligt kan en hög kompetens 

upprätthållas hos personal som inte exponeras så ofta för hjärtstopp. Forskning antyder att 

kontinuerlig träning och repetition kan säkerställa en kompetens hos personalen (Greif et 

al., 2015). Det finns studier som visar att kompetensen inom AHLR försvinner över tid.  

Yang et al., (2012) konstaterar i en slutsats i en review artikel att den praktiska kunskapen 

försvinner fortare än den teoretiska. Genom kunskap inom området kan 

ambulanspersonalen känna sig säkrare vid hjärt-lungräddning och det finns även ett behov 

av uppföljning och feedback från hjärt-lungräddningen (Larsson & Engström, 2013). 

 

En grundutbildning inom AHLR för 4–6 personer tar ca 4–5 timmar och innehåller både 

teori och praktik. En repetitionsutbildning kräver ca 2 timmar att genomföra. Det 

rekommenderas att repetitionsutbildningar genomförs varje halvår men minst en gång om 

året. Utbildningen ska vara planerad i god tid vad gäller plats, innehåll och tidpunkt (HLR-

rådet, 2016). I både grund och repetitionsutbildning ska tidsåtgången i de olika momenten 

hållas så realistiska som möjligt. Genom att ta genvägar och förkorta olika moment för att 

spara tid försämras lärandet (Krogh, Hoyer, Ostergaard & Eika, 2014). 

 

En metod som visat sig öka den så kallade psykomotoriska inlärningen är låg dos, hög 

frekvens träning. Det innebär att personerna övar ofta men lite t ex endast ett par minuter 

varje arbetspass. Just basal HLR kunskap, dvs. kompressioner och inblåsningar är en 

psykomotorisk kunskap och det gäller att bygga upp ett muskelminne (Oermann, Kardong-

Edgren & Odom-Maryon, 2011; Sutton et al., 2011). HLR rådet rekommenderar i sina nya 

riktlinjer från 2016 denna form av inlärningsprocess (HLR-rådet, 2016). Även Sullivan et 

al, (2014) visar att låg dos, hög frekvens träning leder till snabbare start av HLR, tidigare 

defibrillering och en högre fraktion bröstkompressioner. Detta skulle också kunna vara ett 

sätt att utbilda som inte inkräktar på den dagliga driften. Finn & Jacobs (2003) beskriver att 

det finns svårigheter att bedriva årliga utbildningar relaterat till logistik och 

personalomsättning. 

Kvalitet 

 

Kvalitet avser värdet av egenskaper som objekt, subjekt eller aktiviteter har (SAOL, 2017). 

Enligt Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS, 2011:9) så innebär kvalitet att en 

verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra 

föreskrifter inom hälso- och sjukvård. 
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Kvalitet inom omvårdnad och hjärt-lungräddning 

 

Institute of Medicine of the National Academies och Quality and Safety Education for 

Nurses har kartlagt sex kärnkompetenser alla professioner behöver för att hälso- och 

sjukvården ska vara säker och av god kvalitet. Kärnkompetenserna är förbättringskunskap 

för kvalitetsutveckling, samverkan i team, personcentrerad vård, säker vård, 

evidensbaserad vård och informatik (Sherwood & Barnsteiner, 2013). 

Ambulanssjuksköterskan leder och ansvarar för omvårdnad av hjärtstoppspatienten 

prehospitalt. Ambulanssjuksköterskan ska självständigt och i teamsamverkan ansvara för 

diagnostik, bedömning, planering och genomförande av omvårdnad av 

hjärtstoppspatienten. Omvårdnaden ska vara riktad mot patientens grundläggande behov 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Larsson och Engström (2013) beskriver ett tema 

som belyser omvårdnaden av hjärtstoppspatienten, strävan att rädda liv och fatta rätt beslut. 

 

Förbättringskunskap för kvalitetsförbättring 

En grundförutsättning för att förbättra kvaliteten är att sjuksköterskan först vet hur väl de 

presterar. Att kunna skaffa data eller mäta sin prestation är det första steget i en 

kvalitetsförbättring. Identifieras problem ska en analys genomföras för att finna orsaker till 

problemet. Problemet ska åtgärdas och förnyade mätningar ska genomföras för att 

kontrollera att förväntat resultat uppnåtts (Johnson, 2012). Att mäta och utvärdera sin 

prestation i en situation med hjärt-lungräddning via direkt feedback och en systematisk 

uppföljning med debriefing har visat sig gynnsamt för patienternas överlevnad (Spence, 

Derbyshire, Walsh & Murray, 2016; Couper et al., 2015). Även i utbildningssituationen 

behövs en direkt feedback på sin prestation för att öka kvaliteten på den HLR som utförs 

(Smart, Kranz, Carmona, Lindner & Newton, 2015; Buleon et al., 2016). 

 

Samverkan i team 

Samarbete eller teamarbete är en process för gemensamt beslutsfattande mellan oberoende 

enheter med gemensamt ansvar för besluten och kollektivt ansvar för resultaten. Grunden 

är att samarbeta över professionsgränser (Liedtka & Whitten, 1998). Teamarbete inom 

sjukvården är ofta multidisciplinär och ett vanligt team kan vara läkare och sjuksköterska. 

Inom teamet är kommunikationen viktig och att det finns ett klart kommunicerat mål inom 

teamet att jobba mot (Disch, 2012). Teamarbete är en vital del i hjärt-lungräddning och 

rekommendationen är att teamarbete ska övas under en AHLR utbildning (Greif et al, 

2015). Teamarbete kan bestå av ledarskap, kommunikation och att alla i teamet hjälps åt. 

Teamledaren ska leda arbetet framåt, planera och kommunicera. Teamdeltagarna ska utföra 

och återkoppla och samarbeta i teamet (Andersen, Kammer Jenssen, Lippert, & 

Östergaard, 2010). 

 

Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård kan definieras som att ge vård som är respektfull och lyhörd för den 

enskilde patientens önskemål, behov och värderingar och ser till att patienternas 

värderingar styr alla kliniska beslut. I praktiken innebär personcentrerad vård att patienten 

ska respekteras vad gäller värderingar, önskemål och behov. Vården ska samordnas och 

information, kommunikation och undervisning ska ske tillsammans med patienten. 

Patientens närstående ska engageras och de ska få sina fysiska och psykiska behov 

tillgodosedda (Walton, 2012). Inom hjärt-lungräddning är det av förklarliga skäl svårt att 

kommunicera med patienten. Personcentrerad vård kan vara att respektera patienters 

önskan att ej återupplivas om detta finns dokumenterat.  
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Att ta hand om anhöriga är en stor del i en hjärt-lungräddningssituation och anhöriga ska få 

vara med under arbetet om de önskar (Vincent & Lederman, 2017). 

 

Evidensbaserad vård 

Målet med evidensbaserad vård är att använda metoder som grundas på bästa tillgängliga 

evidensen och att eliminera åtgärder som gör mer skada än nytta. Det innebär ett sökande 

efter den bästa tillgängliga evidensen. Denna ska sedan kritiskt granskas och analyseras för 

att eventuellt utveckla rekommendationer. Evidensen måste sedan implementeras och 

resultaten måste utvärderas (Tracy & Barnsteiner, 2012). Inom hjärt-lungräddning 

revideras de rekommendationer som behandlingen och utbildningen bygger på vart femte 

år. Dessa revideringar följer International Liason Committee on Resuscitation (ILCOR) 

rekommendationer. Rekommendationerna bygger på en noggrann genomgång av 

vetenskapen om hjärt-lungräddning, från utbildning till eftervård (Monsieurs et al., 2015). 

Svenska HLR rådets riktlinjer följer de internationella riktlinjer som finns och de revideras 

vart femte år (HLR rådet, 2016).  

 

Säker vård 

Patientsäkerhet innebär frihet från skador på grund av misstag och olyckshändelser 

(Barnsteiner, 2012). Det innebär att målsättningen ska vara att inga misstag eller 

olyckshändelser ska inträffa. Inom vården finns otaliga hot mot patientsäkerheten. Att 

arbeta för en säker vård innebär att systematiskt identifiera och undanröja hot mot 

patientsäkerheten (Barnsteiner, 2012). Det kan vara på en högre organisatorisk nivå eller 

på det lokala planet, t. ex i en ambulans eller på en vårdavdelning. 

 

Informatik 

Informatik är integrering av data, information, kunskap och visdom för att ge stöd åt 

patienter, vårdpersonal och andra yrkesutövare i sitt beslutsfattande. Det innebär att 

sjuksköterskan ska ha kunskaper i dokumentation, information och hantering av 

informationssystem. Sjuksköterskan ska dokumentera sitt arbete för att detta ska användas 

i uppföljning, kvalitetsförbättring och forskning (Warren, 2012). I Sverige dikterar 

patientjournallagen (SFS 1985:562) att legitimerad personal eller särskilt förordnad 

personal ska föra patientjournal. Alla instruktörer inom HLR i Sverige ska registrera de 

utbildningar de bedriver i ett särskilt utbildningsregister. Detta leder till att 

utbildningsfrekvens och nivå kan följas i Sverige över tid (HLR-rådet, 2016). En av de 

viktigaste informatikåtgärderna är det Svenska Hjärt-lungräddningsregistret som grundades 

1990. Här registreras viktiga data vad gäller hjärtstopp och behandlingen av hjärtstopp. 

Bland annat registreras ambulanstider, behandling prehospitalt och överlevnad vid 

hjärtstopp. Registret har bidragit till stor kunskap om hjärtstopp och behandling och nästan 

100 vetenskapliga publikationer har kommit till genom det (Herlitz, 2016). 

 

Kvalitet inom HLR 

 

Kvalitet inom HLR utbildning innebär att utbildningen följer vetenskapligt framtagna 

utbildningsprogram vad gäller innehåll, pedagogik, frekvens och tidsåtgång (Svenska 

HLR-rådet, 2016). Hjärt-lungräddning som behandling av hjärtstopp ska vara av hög 

kvalitet, värdet av aktiviteterna ska vara högt. Aktiviteterna kan ses som AHLR med ett bra 

teamarbete. Basen i behandlingen är kompressioner och inblåsningar. 

Bröstkorgskompressioner som ska vara fem-sex centimeter djupa. Dessa görs med en takt 

av 100–120/minut. Ventilationerna ska vara så djupa att bröstkorgen höjer och sänker sig. 

Dessa kombineras sedan till 30 kompressioner och två inblåsningar.  
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Avbrotten i denna sekvens ska vara minimal och pauser över 10 sekunder ska inte 

förekomma. Användning av hjärtstartare tidigt är också en del i kvaliteten. Ju tidigare en 

hjärtstartare används desto större chans att hjärtat startar (Valenzuela, 2000). 

 

Flera studier har visat att den Hjärt-lungräddning som genomförs både hospitalt och 

prehospitalt är suboptimal. Kompressionsdjupet är ofta för grunt, andelen pauser i HLR är 

för många och kompressionstakten är felaktig (Abella et al., 2005; Wik et al., 2005). 

Körber et al., (2016) konstaterar att även rutinerad ambulanspersonal inte genomför mer än 

50 procent korrekta kompressioner under en simulering, men de som exponerats ofta för 

hjärtstopp har generellt bättre resultat. Stiell et al., (2012) visar att det finns en stark 

korrelation mellan adekvat kompressionsdjup och överlevnad. Även en metaanalys visar 

stark korrelation mellan tillräckligt djupa bröstkompressioner, rätt kompressionstakt och 

överlevnad från hjärtstopp (Wallace, Abella & Becker, 2013). Nielsen, Isbye, Lippert & 

Rasmussen, (2012) visar att det finns brister i kunskaper inom HLR i ett område där 

ambulanspersonalen exponeras sällan för hjärtstopp. Detta trots att utbildningsinsatser och 

andra åtgärder genomförts.  

 

Söreide et al, (2013) beskriver en formel för överlevnad vid hjärtstopp som består av tre 

komponenter; vetenskap, utbildningseffektivitet och lokal implementering. När alla dessa 

tre komponenter finns och fungerar optimalt kan överlevnaden förväntas öka. Alla dessa 

komponenter beaktas när nya riktlinjer tas fram för HLR och det är sedan lokala 

organisationers ansvar att implementera dem. 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Tidigare forskning visar att behandling av hjärtstoppspatienter är suboptimal, vilket kan 

bero på flera faktorer, där utbildning inom HLR är en viktig komponent. 

Ambulanspersonalen exponeras i varierande grad för hjärtstoppspatienter vilket betyder att 

en god utbildning är ett verktyg för att vara förberedd. En utbildning inom HLR som är av 

hög kvalitet kan förväntas bidra till att öka överlevnaden hos patienterna. Det är oklart om 

ambulanspersonalen upplever att dagens HLR utbildning förbereder dem på ett optimalt 

sätt. Utbildning inom HLR följer internationella riktlinjer och om dessa efterföljs får 

ambulanspersonalen de optimala förutsättningarna att vårda hjärtstoppspatienten. 

Utbildning som ges idag inom HLR bör följa HLR rådets riktlinjer, avseende innehåll, 

pedagogisk modell och tidsåtgång. Repetitionsutbildning bör ske minst en gång per år och 

det finns en risk att detta åsidosätts till förmån för daglig drift. 

 

Det är idag oklart hur ambulanspersonalen uppfattar kvaliteten på utbildningen inom 

hjärtlungräddning. Anser personalen att utbildningen som bedrivs idag är av bra kvalitet 

vad gäller innehåll, frekvens av utbildningstillfällen och pedagogiskt upplägg? 

 

SYFTE 

 

Syftet var att utforska ambulanspersonalens uppfattning om HLR utbildning inom sin 

organisation.  
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METOD 

Ansats 

 

Studiedesignen var deskriptiv, icke experimentell då målet var att beskriva och 

dokumentera en uppfattning eller situation (Polit & Beck, 2012). Ansatsen var kvantitativ 

och induktiv då författaren ville försöka generalisera resultaten och kartlägga en åsikt 

(Kristensson, 2014; Polit & Beck, 2012). 

 

Urvalskriterier 

 

Populationen bestod av personal från fyra olika ambulansorganisationer i två län i 

Mellansverige. Avsikten var att nå så många informanter som möjligt för att få ett 

representativt urval. En av organisationerna är en helt offentligt driven ambulanssjukvård. 

Inom denna arbetar ambulanssjukvårdare och sjuksköterskor, både grundutbildade och 

med specialistutbildning. Det finns inget krav på specialistutbildning i denna organisation. 

De tre övriga organisationerna ingår i en upphandlad ambulanssjukvård med två privata 

aktörer och en landstingsdriven organisation. Inom dessa organisationer arbetar 

ambulanssjukvårdare och sjuksköterskor. Här finns ett krav på att minst en person i 

ambulansbesättningen ska vara specialistutbildad sjuksköterska. Varje vårdgivare är 

ansvarig för utbildning i sin organisation.  

 

Inom dessa gjordes ett icke slumpmässigt konsekutivt urval (Houser, 2008; Polit & Beck, 

2012). All ambulanspersonal, ambulanssjukvårdare och sjuksköterskor oavsett 

specialistutbildning kunde inkluderas i studien under två veckor i februari 2017. Urvalet 

bestod av ca 500 personer. Definitionen av aktiv ambulanspersonal var att personen skulle 

arbeta regelbundet, minst varje månad inom ambulanssjukvården. 

 

Inklusionskriterier: All ambulanspersonal som arbetar regelbundet minst en gång i 

månaden och vill delta i studien.  

Genomförande 

 

Verksamhetschefsintyg (bilaga 1) inhämtades och enkäten distribuerades i de fyra olika 

ambulansorganisationerna via e-mail och spridning via informationsplattformen Ping 

Pong™. Ambulansorganisation ett använde sig av sitt verksamhetsledningssystem och 

information på morgonmöten om att fylla i enkäten. Författaren sände en länk till 

verksamhetschefen som distribuerade denna till personalen via ovanstående system. 

Ambulansorganisation två använde sig av informationsplattformen Ping Pong™. Även här 

sändes en länk ut av författaren och ansvarig i organisationen lade ut detta på plattformen.  

Ambulansorganisationerna tre och fyra använde e-mail till personalen. Information och 

länk till enkäten sändes av författaren till stationscheferna i ambulansorganisation tre som 

sände denna till personalen. Även här informerades personalen om att fylla i enkäten under 

morgonmöten. I ambulansorganisation fyra sändes länk till enkäten ut av författaren genom 

organisationsmail till hela personalen. Då informanten fick mailet fanns 

forskningspersonsinformation (bilaga 2) angivet i enkäten, samt en länk till enkäten. När 

enkäten var ifylld sändes den till författarens lösenordskyddade Google™ konto. 

Enkätsvaren var anonyma och inga datadresser kunde identifieras. Informanterna hade två 

veckor på sig att besvara enkäten, efter sju dagar skickades en påminnelse ut av författaren. 
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Detta sändes till samtliga organisationer med angivande av att inte svara igen om de redan 

genomfört enkäten. Författaren gick även ut på Facebook™ med en uppmaning att svara 

på enkäten om den kom på e-mail till personen eller att den kom på deras 

informationsplattform. Då enkäten varit tillgänglig i två veckor stängdes den av författaren 

med ett meddelande att enkätundersökningen var avslutad. 

 

Datainsamling 

En enkätstudie genomfördes då detta är flexibelt och kan användas på en stor och bred 

population. (Polit & Beck, 2012).  

 

Enkät 

Enkäten (bilaga 3) arbetades fram med tanke på syftet och vid utformning av enkäten har 

HLR rådets riktlinjer beaktats vad gäller pedagogisk modell, innehåll, frekvens och 

tidsåtgång för HLR utbildning (HLR- rådet, 2016). Google™ Formulär användes för att 

skapa enkäten i ett webbformulär. Förutom frågor gällande kunskaper och utbildningsnivå 

innehåller enkäten frågor om demografi. Frågorna är mest slutna och bestod av olika typer 

av frågor, dikotoma frågor, flervalsfrågor och skattningsfrågor (Kristensson, 2014). 

Skattningsfrågorna hade en sexgradig skala av Likert typ. Enligt Polit och Beck (2012) är 

detta att föredra då ingen exakt mittpunkt finns på skalan. Det gör att informanterna måste 

ta ställning åt ett håll. Enligt Polit och Beck (2012) ska uttrycken som informanterna ta 

ställning till på skalan vara liknande och relativt starka. Uttrycken undermålig valdes i 

botten av skalan (1) och mycket god i toppen av skalan (6) på några av skalfrågorna. På 

andra frågor skulle informanterna svara på ett antal påståenden, här valdes uttrycken ingen 

mer (1) och mycket mer (6).  En öppen fråga fanns med där personalen kunde uttrycka sig 

fritt (Kristensson, 2014). Den öppna frågan var ”Övriga kommentarer som du vill lämna, 

skriv så mycket du vill”  

 

Sex personer som arbetar aktivt inom ambulanssjukvård användes för att testa förståelsen 

för frågorna (Collins, 2003). Under förståelsetestet fanns författaren med för att kunna ha 

en dialog med personerna som genomförde testet. Författaren ställde frågor om deltagarna 

förstod frågorna och om det fanns oklarheter, och även tidsåtgången för ifyllande av 

enkäten mättes (Polit & Beck, 2012). Under testen framkom att det var två frågor som var 

svåra att förstå. Författaren sammanställde alla synpunkter och förändringsförslag i ett 

dokument och reviderade därefter frågorna. Samtliga enkäter låg inom tidsspannet 8–14 

minuter för ifyllnad och i informationen till forskningspersonerna angavs tidsåtgången till 

ca 10–15 minuter för ifyllnad. 

 

Dataanalys 

 

Analysen och redovisning av data var deskriptiv och redovisas med diagram och tabeller 

(Björk, 2010). Microsoft Excel™ användes för att beräkna statistik Då en skala av Likert 

typ användes var data på ordinalnivå. Då data är på ordinalnivå ska median (md) användas 

som centralmått och kvartiler (Q1 & Q3) användas som spridningsmått (Björk, 2010). 

Kvartiler delar upp ett material i fyra delar. En fjärdedel av observationerna är mindre än 

första kvartilen och tre fjärdedelar är mindre än fjärde kvartilen Detta ger ett mått på 

spridningen i observationerna. Ju närmare medianvärdet kvartilerna befinner sig desto 

större möjlighet är det att värdet är tillförlitligt (Björk, 2010). På frågorna som mer 

specifikt berörde vad informanterna ansåg om den utbildning de erhåller och vad de anser 

sig eventuellt behöva mer av, gjordes även en summerad gradering.  
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Vid en summerad gradering läggs varje informants gradering ihop och bildar ett nummer 

som är åt det positiva eller negativa hållet. En summerad gradering kan identifiera mindre 

skillnader mellan informanter med olika åsikter (Polit & Beck, 2012). I denna studie 

gjordes en summerad gradering på de frågor som var mest specifika mot syftet för att 

komplettera resultatet. Den summerade graderingen presenteras med median som 

centralmått och kvartiler som spridningsmått. Här redovisas också ett 95 procents 

konfidensintervall, detta anger inom vilka värden 95 procent av svaren befinner sig (Björk, 

2010).  Den interna konsistensen mättes med Cronbachs alfa (α). Cronbachs alfa är ett mått 

på om frågorna var för sig mäter samma sak. Alfa kan vara från 0,00–1,00 och ju högre 

värdet är ju högre är den interna konsistensen som är en del av reliabiliteten i en studie 

(Polit & Beck, 2012). Andelen svarande på varje fråga anges som numerär (n). 

Svaren på den öppna frågan sammanställdes i ett dokument och analyserades med 

inspiration från summativ innehållsanalys utan tolkning (Hsieh & Shannon, 2005). Denna 

typ av analys används ofta för öppna enkätfrågor. Nyckelord identifieras och sammanställs 

för att förstå en situation. I en summativ innehållsanalys räknas ord, antingen via ett 

dataprogram eller manuellt (Hsieh & Shannon, 2005). I denna studie räknades inte orden 

utan författaren läste texten upprepade gånger och identifierade återkommande ord och 

lyfte ut dessa. Analysen var manifest vilket innebär att ingen djupare tolkning av materialet 

gjordes utan endast de klart synliga nyckelorden i materialet lyftes ut. Avsnitten av texten 

där nyckelorden fanns sammanställdes i kategorier som hade liknande budskap. 

Forskningsetiska överväganden 

 

Information, konfidentialitet, samtycke och nyttjandekrav är fyra krav som 

Vetenskapsrådet (2011) ställer som krav för forskning. Enligt Vetenskapsrådet (2011) och 

Polit och Beck (2012) ska deltagarna alltid bestämma själva om de vill delta i en studie. 

Det kallas för rätten till självbestämmande. Allt deltagande i denna studie var frivilligt. 

Deltagarna kunde avbryta under ifyllandet av enkäten ända fram till de sände in den. Inga 

persondata eller identiteter användes och allt deltagande var konfidentiellt. Författaren 

kunde inte identifiera några personuppgifter i enkäten. Vid ifyllande av enkäten så sändes 

den till författarens lösenordskyddade konto på Google™ och inget som kan röja 

identiteten på deltagaren fanns med. Ingen mailadress eller IP adress kunde ses av 

författaren. Svaren kunde inte heller detekteras på respektive organisationsnivå. Studien 

kommer att publiceras på DIVA portalen (www.diva-portal.org). DIVA portalen är öppen 

för allmänheten och detta innebär att vem som vill kan läsa studien efter dess slutförande. 

 

I samband med ifyllande av enkäten gavs information om studien. Informationen fanns i 

början av enkäten och personerna gavs möjlighet att välja att inte delta. Information hur 

enkäterna kommer användas och samtycke till deltagande fanns med i inledningen i 

enkäten. 

 

RESULTAT 

 

Bortfall 

 

Populationen bestod av ungefär 500 personer. 228 personer svarade på enkäten vilket 

motsvarar 46 procents svarsfrekvens. Det externa bortfallet var alltså 54 procent. På den 

öppna frågan svarade 58 informanter av 228, en svarsfrekvens på 25 procent. 
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Det interna bortfallet var generellt lågt. På vissa frågor var svarsfrekvensen 100 procent 

och på andra var det några få som valde att inte svara. 

 

 

Demografiska data 

 

Första delen av enkäten berörde demografiska frågor och tidigare genomgångna 

utbildningar inom HLR. Även inom vilket tidsspann de senast gick en grund och 

repetitionsutbildning ingick i första delen av enkäten. Män var i en knapp majoritet av 

informanterna, 57,1 procent var män. Ambulanssjuksköterska var den vanligaste 

kompetensen hos informanterna, 44,7 procent (tabell 1).  

 

Nästan alla, 222 (99,1%) hade genomgått en AHLR utbildning och nästan lika många, 220 

(98,2%) hade genomgått en AHLR-barn utbildning någon gång. Av informanterna var 51 

(22,7%) instruktörer inom något HLR program. Sjutton (7,5%) utbildade i sin organisation. 

  

Tabell 1. Demografi 

 

Ålder/Medel (min-max) 42,7 (25–64) 

Man % 57,1 

Kvinna % 42,9 

Ambulanssjuksköterska % 44,7 

Sjuksköterska annan specialistutbildning % 20,8 

Grundutbildad Sjuksköterska % 7,5 

Ambulanssjukvårdare % 27 

  

Antal år inom ambulanssjukvården/ Medel (min-
max) 

14,7 (0,3–41) 

 

 

                                                                                

Majoriteten av informanterna 152 (69%) bedömer att de larmas till 0–10 hjärtstopp per år. 

Fyrtioen (18%) bedömer att de larmas till 11–20 hjärtstopp per år och 30 (13%) att de 

larmas till över 20 stycken per år. (Fig.1) 

 

För majoriteten av informanterna, 124 (56%), var det över 10 år sedan de gick en 

grundutbildning i AHLR. Nittioåtta (44%) har gått en grundutbildning inom tio år. (Fig. 2)  

 

Majoriteten av informanterna, 201 (90%) hade genomgått en repetitionsutbildning senaste 

året. Arton (8%) hade genomgått en repetitionsutbildning inom 12–24 månader och för 

fem (2%) var det över 24 månader sedan senaste repetitionsutbildningen. (Fig.3) 
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Figur 2. Inom vilken tidsperiod informanterna 

genomgått en grundutbildning i AHLR. 

n=222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skattning av egen kunskap 

 

Nästa del av enkäten berörde informanternas egen kunskap inom HLR. På två olika 

påståenden fick de skatta sina kunskaper. De skattade sin kunskap som god till mycket god 

med mycket liten spridning. Medianvärdet var fem och spridningen var lika på båda 

frågorna. Informanterna anser att både deras teoretiska (Fig. 4) och praktiska (Fig. 5) 

kunskap var god. 
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HLR utbildning inom sin organisation 

 

I följande frågeställningar fick informanterna gradera sina svar på ett antal frågor som 

gällde HLR utbildningen inom sin organisation. Generellt skattar de upplevelsen av sin 

utbildning som god till mycket god. Det finns tendens till något lägre skattning vad gäller 

de frågor som berör avsatt tid för reflektion/återkoppling under scenarioträning (Fig.7) och 

frekvens av utbildningstillfällen (Fig. 13). Här lyftes även de som var instruktörer ut och en 

separat analys gjordes på grupperna separerade, ingen skillnad mellan median eller 

kvartiler i grupperna observerades. Även tiden för återkoppling/reflektion under 

utbildningarna har en något lägre skattning (Fig. 9). För att mäta den interna konsistensen 

användes Chronbachs alfa som är ett mått på att alla delar i instrumentet mäter samma sak. 

Maxvärdet på Chronbachs alfa är ett och ju närmare uppmätt värde är maxvärdet desto 

högre är den interna konsistensen. Chronbachs alfa var α = 0,90. 

 

På frågan ” När du gick en utbildning inom HLR med scenarioträning senast, hur anser du 

att instruktörens anknytning till aktuella riktlinjer inom HLR var?” ansåg en stor del av 

informanterna att anknytningen var god eller mycket god. (Fig. 6) 

 

 
Figur 6. Hur informanterna anser att instruktörens anknytning till aktuella riktlinjer inom 

HLR var. n=226, md=5, Q1=6, Q3=6 
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Figur 5. Hur personalen anser att deras 

teoretiska kompetens inom HLR är. n=266, 

md=5, Q1=5, Q3=6 
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Figur 4. Hur personalen anser att deras 

praktiska kunskap inom HLR är vad avser 
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Medianvärdet var något lägre på frågan som gällde avsatt tid för reflektion/återkoppling 

under scenarioträning. Medianvärdet var fyra med liten spridning (Fig.7). 

  

 
Figur 7. Hur informanterna anser att avsatt tid för reflektion/återkoppling var under deras 

senaste utbildning med scenarioträning inom HLR. n=227, md=4, Q1=4, Q3=5 

 

Informanterna anser att instruktörernas pedagogiska kompetens är god med ett 

medianvärde på fem med liten spridning (Fig.8). Även instruktörernas ämneskompetens 

(Fig.9) anses vara god med medianvärde på fem med liten spridning liksom nivån på aktivt 

lärande (Fig.10). 

 

 
Figur 8.Hur informanterna anser att instruktörernas pedagogiska kompetens är. n=227, 

md=5, Q1=4, Q3=6 
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Figur 9.Hur informanterna anser att instruktörens ämneskompetens inom HLR är. n=227, 

md=5, Q1=5, Q3=6 

 

 
Figur 10. Hur informanterna anser att nivån är på aktivt lärande inom den HLR utbildning 

de får i sin organisation. n=226, md=5, Q1=4, Q3=6 

På frågan som berörde frekvens av utbildningstillfälle var medianvärdet fyra och 

kvartilsvärdena låg något lägre än vissa andra frågor, Q1 var tre och Q3 var fem (Fig.11). 

Vad gäller avsatt tid per utbildningstillfälle var medianvärdet fem och även här var 

kvartilsvärdena något lägre än vissa andra frågor, Q1 var tre och Q3 var fem (Fig.12). 

 

 
Figur 11. Hur informanterna anser att frekvensen av utbildningstillfällen inom HLR är i 

sin organisation. n=227, md=4, Q1=3, Q3=5 
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Figur 12. Hur informanterna anser att tiden per avsatt utbildningstillfälle är i sin 

organisation. n=227, md=5, Q1=3, Q3=5 

Informanterna anser att kvaliteten på den scenarioträning de får i sin organisation är god. 

Medianvärdet är fem med liten spridning (Fig.13). Även kvaliteten på den basala träningen 

som avser kompressioner och ventilation anses som god med ett medianvärde på fem med 

liten spridning (Fig.14). 

 

 
Figur 13. Hur informanterna anser att kvaliteteten är på den scenarioträning inom HLR 

som de får i sin organisation. n=226, md=5, Q1=4, Q3=6 

 

 
Figur 14. Hur informanterna anser att kvaliteten är på den basala träningen i HLR som de 

får i sin organisation. n=225, md=5, Q1=4, Q3=6 
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Summerad gradering 

Varje informants gradering slås samman och ett värde erhålls som kan vara inom max/min 

gränserna. I denna gradering representerar en hög siffra en positiv trend och en låg siffra en 

negativ trend.  Vid en summerad gradering av figur 5–14 ses även här en gradering som är 

övervägande god till mycket god med en liten spridning.  95 procent av alla observationer 

ligger inom spannet 21–54. 

 

Tabell 2. Summerad gradering av figur 5–14 

Max/min 54/9 

Median 44 

Q1/Q3 38–50 

95% referensintervall 21–54 

 

Behov av ytterligare HLR utbildning 

 

I nästa avsnitt av enkäten skulle informanterna svara på ett antal påståenden om vad de 

behöver för att vårda hjärtstoppspatienten på ett optimalt sätt. En låg siffra på skalan 

indikerade att de inte ansåg sig behöva ytterligare utbildning inom det specifika området. 

En hög siffra indikerade att de ville ha mycket mer utbildning inom det området. Generellt 

är resultatet neutralt med viss efterfrågan av mer utbildning. Mer scenarioträning (Fig.16), 

mer träning i teamledarrollen (Fig.18) och mer utbildning i vård efter hjärtstopp (Fig.19) är 

det som tenderar efterfrågas. För att mäta den interna konsistensen användes Chronbachs 

alfa som är ett mått på att alla delar i instrumentet mäter samma sak. Maxvärdet på 

Chronbachs alfa är ett och ju närmare uppmätt värde är maxvärdet desto högre är den 

interna konsistensen. Chronbachs alfa var α = 0,85. 

 

 

 
Figur 15. Beskriver om informanterna anser sig behöva mycket mer eller ingen ytterligare 

teoretisk kompetens. n=227, md 3, Q1=2, Q3=4 
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Figur 16. Beskriver om informanterna anser sig behöva mycket mer eller ingen mer 

scenarioträning. n=227, Q1=3, Q3=5 

 

 

 
Figur 17. Beskriver om informanterna anser sig behöva mycket mer eller ingen ytterligare 

basal HLR träning. n=228, md03, Q1=2, Q3=4 
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Figur 18. Beskriver om informanterna anser sig behöva mycket mer eller ingen mer 

träning i teamledarrollen. n=228, md=4, Q1=3, Q3=5 

 

 

 
Figur 19. Beskriver om informanterna anser sig behöva mycket mer eller ingen mer 

utbildning i vård efter hjärtstopp. n= 228, md=4, Q1=3, Q3=5 

Summerad gradering 

Varje informants gradering slås samman och ett värde erhålls som kan vara inom max/min 

gränserna. I denna gradering representerar en hög siffra att informanterna anser sig behöva 

mer av det efterfrågade och en låg siffra mindre av det efterfrågade. Vid en summerad 

gradering av figur 17–21 ses att medianvärdet indikerar att informanterna vill ha något mer 

utbildning. Spridningen är måttlig. 95 procent av alla observationer ligger inom spannet 7–

28.  
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Tabell 3. Summerad gradering av figur 15–19 

Min/max 5/30 

Median 18 

Q1-Q3 15–21 

95% referensintervall 7–28 

 

På frågan om informanterna anser att den utbildning inom HLR de genomgår idag 

förbereder dem att vårda hjärtstoppspatienten på ett optimalt sätt anser de flesta att den gör 

det. 187 (83,5%) av informanterna anser att utbildningen förbereder dem optimalt medan 

37 (16,5%) inte anser det (Fig.20). 

 

 
Figur 20. Beskriver om personalen anser att den utbildning inom HLR de genomgår idag 

förbereder dem att vårda hjärtstoppspatienten på ett optimalt sätt. n=224 

 

Öppen fråga 

 

Den sista frågan i enkäten var en öppen fråga formulerad ” övriga kommentarer som du 

vill lämna, skriv så mycket du vill”. Vid summativ innehållsanalys framkom vissa 

nyckelord och uttryck som stärkte resultatet men även uttryck som pekade i en annan 

riktning. Den öppna frågan genererade svar från 58 informanter, (25%). Dessa 

sammanställdes och uppgick till 8 st. A4 sidor text, Times New Roman, textstorlek 12 med 

enkelt radavstånd. Nyckelorden som framkom var instruktörer (8ggr), frekvens (4 ggr), 

vård efter hjärtstopp (5 ggr), barn (8 ggr), implementering och samordning, 4 ggr och 

utrustning (4ggr). Stycken där dessa ord förekom lästes för att se innebörden och lyftes ut i 

ett dokument och sammanställdes. Citat som speglade innehållet lyftes ut och 

presenterades. 

 

Bra instruktörer 

Flera informanter kommenterade instruktörernas kompetens under den öppna frågan. Som 

resultatet i enkäten i övrigt så verkar ambulanspersonalen tycka att de instruktörer som 

bedriver utbildning har en god kompetens och är väl pålästa inom ämnet. 

 
Lokalt har vi bra instruktörer som är specialister och pålästa. 
 
XXX som jag jobbar för har ett par instruktörer som är mycket duktiga och lyfter hela 
utbildningen. 
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Bristande implementering 

Bristande implementering av utbildning var ett nyckelord som framkom. Vissa upplevde 

att det saknades central styrning och samordning av utbildningen. Personalen upplevde att 

det saknas visioner för HLR utbildningen. Flera informanter uppgav att de tycker att de 

lokala instruktörerna har en god kompetens men att kraven från verksamheterna inte var 

tillräckligt tydliga. Ambulanspersonalen efterlyste en kvalitetssäkring av utbildningen som 

de upplevde inte fanns. 

 
Centralt så saknas det styrning och visioner. Högre krav på personalen måste vara ett krav 

från verksamheten. Arbetsgivaren bryr sig mest om att fylla luckor i schemat. 

 
Lokalt har vi mycket kompetenta instruktörer som är duktiga, de får inte möjligheter av 
arbetsgivaren. 

 

Utrustning 

Utrustningen som används vid HLR utbildning, dockor för träning och övningsutrustning 

uppgav flera informanter som undermålig. En önskan om utrustning som kan mäta 

prestationer som kompressionsdjup och ventilation efterfrågades. Flera informanter uppgav 

också att brandförsvar och polis har bättre utrustning att öva på än ambulanssjukvården. 

 
Medan brandförsvaret övar på högkvalitetsutrustning övar vi på Mini Anne dockor utan 
möjlighet att mäta och bedöma. Vi saknar en bra docka att öva på. 
 
Vår HLR utbildning saknar en bra docka att öva på, ingen möjlighet till feedback finns. 

 

 

Utbildningsfrekvens 

Brister i frekvensen av utbildningstillfällen och tiden som är avsatt för utbildningen 

uppgavs som ett upplevt problem. De direktiv som ställts upp av HLR rådet för frekvens 

och tidsåtgång ansågs inte följas. Här fanns även de som uppgav att där personen arbetade 

nu var det bra men hos tidigare arbetsgivare hade det varit sämre. I innehållsanalysen var 

det just bristen på tid och tillfälle för utbildningar som var mest frekvent förekommande 

som nyckelord.  

 
Reputbildningarna är väldigt infrekventa och de följer inte HLR rådets direktiv vad gäller 
tidsåtgång. 
 
Att öva en gång per år är inte tillräckligt om man ska vara proffs på HLR. 

 

Vård efter hjärtstopp 

Utbildning i vård efter hjärtstopp var något som efterfrågades i större utsträckning. Det 

efterfrågades mer utbildning i både det direkta omhändertagandet efter att patienten fått 

ROSC (return of spontaneous circulation) men även intensivvård efter hjärtstopp var ett 

ämne som efterfrågades. 

 

Jag saknar utbildning i vård efter hjärtstopp, Eftervården talas det lite om.  
 

Mer riktlinjer om post ROSC vården vore bra att få. 

 

Barn HLR 

Barn HLR var inget denna studie skulle handla om men detta var en kategori under den 

öppna frågan. Många informanter uppgav ett behov av mer utbildning inom barn HLR.  
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De uppgav att det är väldigt sällan de utsätts för detta i verkligheten och vikten av att öva 

blir då större. Även osäkerheten och den ökade känslomässiga aspekten vad gäller barn och 

HLR berördes. 
 

Träning av hjärtstopp på barn kunde göras oftare, eftersom det sällan händer i jobbet. Då 
kanske stressen minskar. 
 
Kunskapsbristen upplevs störst inom barn- HLR. 
 
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Urvalskriterier 

Valet att strategiskt välja ut olika organisationer gjordes för att nå ambulanspersonal från 

olika organisationer med olika utbildningssystem. I dessa organisationer kunde ett snävare 

urval gjorts, t. ex kunde endast ambulanssjuksköterskor valts ut för deltagande. Inom just 

Hjärtstopp och HLR är teamarbete en viktig del. Beslutet att inkludera all aktiv 

ambulanspersonal bör ha gett en bredare bas av data som reflekterar hela organisationerna. 

Att konsekutivt urval gjordes inom organisationerna berodde också på att författaren visste 

att det var aktiv ambulanspersonal som skulle nås inom en prospektiv period (Polit & 

Beck, 2012). Två veckor bedömdes som en rimlig tid för att få in tillräcklig mängd data. 

Urvalsstorleken var svår att få fram beroende på flera orsaker. I vissa fall var det 

administrativ personal medräknad i den totala personalen och viss personal var 

timanställda och hur mycket de arbetade var svårt att få fram då ett inklusionskriterium var 

att de arbetade varje månad. En beräkning av antalet ambulanser som fanns i 

organisationerna och hur många som krävs för att bemanna dem gjordes och det blev ett 

urval på ca 500 personer. 

 

En svarsfrekvens på 46 procent uppnåddes. Enligt Polit och Beck, (2012) finns nästan 

alltid ett externt bortfall och en svarsfrekvens på 70 procent anses mycket bra. Skälen till 

bortfallet kan vara flera. Två veckor är en kort tid för att både identifiera att en enkät finns 

och besvara den. Det framgick också från personer i organisationerna att inte alla anställda 

använder sig av sin verksamhets mail vilket kan påverka bortfallet. 

 

Den externa validiteten och generaliserbarheten kan anses som god inom de organisationer 

undersökningen genomfördes i. Urvalet genomfördes i de organisationer där författaren 

ville generalisera, något som Polit och Beck, (2012) anser stärker den externa validiteten. 

Det går dock inte att generalisera resultaten i en större population.  

 

I urvalet kunde instruktörer som utbildar i sin egen organisation exkluderats. Nu 

inkluderades dessa i urvalet då de inte ansågs vara en stor grupp. För att undersöka om 

instruktörernas svar avvek i jämförelse med informanterna som saknade 

instruktörskompetens, utfördes en separat analys av svaren från respektive grupp. 

Medianvärde och kvartiler skiljde sig inte åt mellan grupperna så det framkom ingen 

skillnad i resultaten. Även fritextfrågan analyserades och ingen av de som var instruktörer 

hade lämnat några kommentarer angående instruktörskompetens. 

 

Författaren är instruktör inom HLR och även huvudinstruktör inom AHLR och det fanns 

möjlighet att informanterna kände till detta.  



22 

 

Författaren har själv instruerat i en del av organisationerna tidigare och det finns risk att 

detta kan ha påverkat både viljan att besvara enkäten och svaren informanterna givit. Det 

hade dock gått lång tid sedan författaren senast hade en grund eller repetitionsutbildning i 

de undersökta organisationerna. 

 

Datainsamlingsmetod 

I studien ville författaren utforska ambulanspersonalens uppfattning om den HLR 

utbildning de får. Av tradition är den kvalitativa ansatsen med intervjuer eller annan metod 

första val då ett fenomen eller uppfattning ska studeras (Houser, 2008; Polit & Beck, 

2012). Dock är det inte ovanligt med en kvalitativ design med t. ex enkäter då en deskriptiv 

studie genomförs, speciellt då ett fenomen eller uppfattning vill beskrivas med precision 

(Houser, 2008).  

 

Enkätinstrumentet var Google Forms™. Detta valdes då det var lätt tillgängligt och enkelt 

att arbeta med. Det ansågs passa studien med de anpassningar som behövdes. Det var 

också helt anonymiserat med ingen synlighet av mailadresser eller dataadresser till 

informanterna. Innehållsmässigt fanns dock en brist som upptäcktes relativt sent. Det gick 

inte att sätta in något mellansteg på skalorna. Endast en botten och toppnotering gick att 

skriva in och författaren hade helst sett en mellangradering som uppgav t ex godkänd eller 

adekvat som etikett. Vid pilottestningen framkom dock inga synpunkter på detta. En 

svaghet med den helt anonyma datainsamlingen var att det gick att svara på enkäten flera 

gånger om man ville. I informationen uppgavs att endast ett ifyllande fick ske men 

författaren kan inte utesluta att någon fyllde i flera enkäter. 

 

Det fanns ingen validerad enkät att tillgå som specifikt handlade om HLR utbildning. Detta 

hade givetvis varit att föredra. Vid konstruktionen av enkäten användes HLR rådets 

riktlinjer för utbildning som grund. För att få fram hur personalen uppfattade sin utbildning 

ställdes frågor om utbildningen men även frågor om vad personalen anser sig behöva mer 

av. Tanken med det var att kontrollera om svaren korrelerade med varandra. Hade det 

funnits en stor diskrepans i svaren hade troligen enkäten inte varit lika reliabel. Enkäten 

togs fram av författaren och den kontrollerades av handledaren kontinuerligt. Både 

författaren och handledaren är huvudinstruktörer i AHLR och har god kunskap om HLR 

rådets program och dess innehåll. Att inkludera en öppen fråga är enligt Kristensson (2014) 

ett sätt att fånga upp saker som enkäten kan missa. Detta kan ju innebära att en enkät inte 

är fullständig inom det som undersöks vilket kan ses som en brist. I denna studie 

identifierades ett område från den öppna frågan som inte enkäten täckt. Detta diskuteras 

vidare i resultatdiskussionen. 

 

Den interna konsistensen innebär hur väl ett instruments olika delar mäter samma sak 

(Houser, 2008; Polit & Beck, 2012). Den interna konsistens reliabiliteten kan mätas med 

Cronbachs alfa eller koefficient alfa och bör ligga över 0,7 för att ett instrument ska räknas 

som reliabelt. Med detta värde kan också ett mätfelsvärde kalkyleras i procent. Alfa var i 

studien 0,9 med 10 procents mätfelsvärde, samt 0,85 med 15 procents mätfelsvärde. 

Frågorna delades upp beroende på olika gradering på skalorna därav två olika alfa värden. 

Dessa värden är höga och indikerar hög intern reliabilitet (Houser, 2008; Polit & Beck, 

2012). 

 

Genomförande 

Författaren hade planerat att få tillgång till så kallade organisationsmail eller maillistor till 

anställda i organisationerna. Detta visade sig inte vara genomförbart.  
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Med hänsyn till den tid som fanns tillgänglig för insamling av data distribuerades enkäten 

av ansvariga i organisationerna på det sätt de ansåg skulle ge störst spridning i 

organisationen. En länk till enkäten distribuerades på de sätt som beskrivits i metoden. 

Författaren kan inte fastställa hur många informanter som nåtts av enkäten och därför blir 

bortfall och urvalsstorlek inte exakt. Detta är en svaghet enligt Polit och Beck, (2012) då 

de som inte nåtts av enkäten rent hypotetiskt kunde ha givit helt andra svar. Vid 

förståelsetestet deltog författaren för att fånga upp åsikter och frågor om enkäten och det 

framkom att två frågor var svåra att förstå. De som testade enkäten var aktiv 

ambulanspersonal och det framkom inte några andra svårigheter att förstå eller misstolka 

frågorna i enkäten. För att ytterligare stärka enkätens reliabilitet hade ett förståelsetest till 

kunnat genomföras (Polit & Beck, 2012). Relaterat till tidsåtgången kunde detta inte göras. 

 

Etiska överväganden 

Information och samtycke gavs i samband med att informanterna öppnade länken till 

enkäten. Här ser författaren en risk att informanterna kan ha upplevt sig tvungna att fylla i 

enkäten då de redan öppnat länken. Informationen som gavs uppgav dock att deltagande 

var helt frivilligt och att inget godkännande gavs innan personen klickat på skicka 

knappen. Skriftligt medgivande att delta i studien inhämtades inte. I informationen 

uppgavs att deltagande godkändes då man sände enkäten. Polit och Beck, (2012) tar upp att 

det finns en risk att t ex patienter känner att de undanhålls behandling om de inte 

godkänner deltagande. I denna studie sågs inte detta som någon risk då ingen behandling 

var aktuell. Konfidentialiteten säkerställdes genom helt anonyma enkäter. Vid revidering 

av enkäten före studien framkom att det fanns en liten risk att personer skulle kunna 

identifieras genom att enkäten då innehöll en fråga om personen var anställd inom privat 

eller offentligt bedriven ambulanssjukvård. Möjligheten att identifiera personen hade varit 

mycket liten men frågan ströks ändå ur enkäten av etiska skäl. I 

forskningspersonsinformationen framgick att studien kommer publiceras för allmänheten 

på DIVA portalen som är öppen för alla. I brevet till verksamhetschefer framgick att 

författaren gärna kommer och presenterar studien för dem om de vill. På detta sätt 

tillgodosågs nyttjandekravet.  

 

Resultatdiskussion 

 

Resultatet visar att majoriteten av ambulanspersonalens uppfattar att den HLR utbildning 

de får inom sin organisation är av god kvalitet. Ambulanspersonalens uppfattning är att 

frekvensen och avsatt tid för HLR utbildning är något sämre än innehållet i utbildningen. 

Trots att de flesta uppfattar sin utbildning hålla god kvalitet finns tendenser att önska sig 

mer av HLR utbildning. En önskan om bättre utrustning att öva på, barn HLR och en bättre 

implementering av utbildningen efterfrågas. 

 

I studien ses att personalen uppfattar att tiden som är avsatt för reflektion/återkoppling är 

något sämre än vissa andra delar av utbildningen. Att avsätta tid för reflektion och 

återkoppling under utbildningen är en viktig del av kvaliteten i HLR utbildningen. Att få 

tid att återkoppla och teoretisera och få möjlighet att reflektera är en viktig del i Kolbs 

läroteori som HLR utbildningen grundar sig på (Egidius, 2009; HLR-rådet, 2016). Även i 

en verklig HLR situation är det viktigt med feedback på händelsen. Bleijenberg, Koster, de 

Vries & Beesems (2016) visar att ett standardiserat program med återkoppling efter varje 

situation med hjärt-lungräddning förbättrar kvaliteten på omhändertagandet.  
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Även Larsson och Engström (2013) beskriver en önskan hos ambulanssjuksköterskor att få 

en bättre återkoppling hur det går för patienten och även mer kunskap vad som händer med 

patienten inne på sjukhuset. 

 

Att arbeta i team är en viktig del i omvårdnadskvaliteten (Disch, 2012; Liedtka & 

Whitten,1998). Arbetet i ambulanssjukvården är ett teamarbete och i hög grad arbetet runt 

hjärtstoppspatienten. Idag samarbetar flera olika organisationer runt patienten, 

räddningstjänst, polis, ambulans och ibland vanliga hjälpare som benämns bystanders. I 

detta arbete är ambulanspersonalen och främst ambulanssjuksköterskan ansvarig för 

medicinsk ledning, prioritering och vård (Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor, 

2012). Teamet bör ledas av en teamledare som har haft möjlighet att öva detta innan. Att 

öva ledning av ett team regelbundet är en viktig del i AHLR utbildning och har visat sig 

öka överlevnaden hos pediatriska patienter efter hjärtstopp (Andreatta, Saxton, Thompson 

& Annich, 2011). Resultatet i föreliggande studie indikerar att ambulanspersonalen vill ha 

mer utbildning i teamledarrollen och detta är något som kanske kan utvecklas i framtida 

utbildningar. 

 

Det resultat som är mest framträdande är att personalen är mindre nöjda med frekvensen av 

utbildningstillfälle och den tid som är avsatt för varje tillfälle i relation till det övriga 

resultatet. Båda dessa fick lägre skattningar i enkäten och det var också det som framkom i 

flest svar på den öppna frågan. Trots att de var mindre nöjda med detta så uppgav ändå 

majoriteten att de haft repetitionsutbildning inom ett år. Repetitionsutbildningar varje år är 

ett minimikrav från HLR rådet men rekommendationen är att dessa genomförs varje halvår 

(HLR rådet, 2016). HLR rådet rekommenderar också att basal HLR övas med så kallad låg 

dos, hög frekvens. Det innebär korta övningstillfällen som återkommer ofta och har visat 

sig vara gynnsamma just för att lära in dessa kunskaper (Oermann et al, 2011; Sutton et al., 

2011). Det är ännu inte helt klarlagt vilken som är den optimala frekvensen av 

utbildningstillfälle men en begränsning av kunskaperna ses klart efter sex månader utan 

repetition (Niles et al, 2017). Även överlevnaden minskar hos patienterna då 

ambulanspersonal inte varit exponerade för hjärtstopp under sex månader (Dyson et al., 

2016). Författaren vet av egen erfarenhet och även studier visar på svårigheter att 

organisera utbildningar relaterat till daglig verksamhet och personalomsättning (Finn & 

Jacobs, 2003). Att då erbjuda personalen tätare utbildningar kan vara svårt och att 

introducera låg dos, hög frekvens träning kan vara ett sätt att få en ökad frekvens av 

träning eller utbildning. 

 

En aspekt på utbildningen framkom som inte berördes i enkätfrågorna. Utrustningen som 

används för HLR utbildning ansågs som mindre bra. Ambulanspersonalen uppgav att andra 

organisationer som räddningstjänst och polis har bättre utrustning i form av övningsdockor. 

Det som efterfrågas är övningsdockor som har en återkopplingsfunktion, att personalen kan 

se sin prestation. Förbättringskunskap för att säkra kvalitet är en viktig del i omvårdnaden 

av patienten (Johnson, 2012). En grundförutsättning för detta är att personalen kan mäta 

sin prestation för att sedan förbättra sig. Flera studier visar också att direkt återkoppling i 

utbildningssituationen förbättrar kvaliteten på den HLR som utförs (Smart, Kranz, 

Carmona, Lindner & Newton, 2015; Buleon et al, 2016). 

 

Söreide et al (2013) och Lindström et al (2015) diskuterar i tidigare studier vikten av några 

komponenter för att skapa bästa förutsättningarna för patienten. Vetenskap, 

utbildningseffektivitet och implementering menar de är viktiga för överlevnad i en 

hjärtstoppssituation eller för att nå en hög kvalitet inom ambulanssjukvården.  
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Att vården är evidensbaserad är en komponent som är viktig för att optimera kvaliteten i 

omhändertagandet och inte orsaka skada (Tracy & Barnsteiner, 2012). Vetenskapen verkar 

finnas med då ambulanspersonalen uppfattar att instruktörerna har en god kunskap om 

aktuella riktlinjer och en god ämneskompetens. Ska ordet utbildningseffektivitet översättas 

till HLR utbildning måste det vara att utbildningen följer de riktlinjer som finns från HLR 

rådet. I majoriteten av fallen verkar det vara så men det finns även vissa som uppfattar att 

det inte är så idag. Vissa anser att det finns brister och det verkar vara en stor skillnad 

mellan de som anser att utbildningen är bra och de som tycker den är undermålig. Troligen 

beror detta på att det är upp till de olika organisationerna att organisera sin utbildning och 

det finns en diskrepans i ambitionsnivån vad gäller HLR utbildning. 

 

Ambulanspersonalen anser dock i stor utsträckning att den utbildning de genomgår 

förbereder dem att vårda hjärtstoppspatienten på ett optimalt sätt. Svensson och Fridlund, 

(2008) har kommit fram till att ambulanssjuksköterskor är oroliga för att inte räcka till i 

vissa situationer. Då ambulanspersonalen möter patienter med hjärtstopp verkar detta inte 

vara ett stort problem. Dock uppger 16,5 procent att de inte känner sig optimalt förberedda. 

I en perfekt värld skulle 100 procent känna sig förberedda. En majoritet av 

ambulanspersonalen uppskattar också sin kunskap inom HLR som god eller mycket god. 

Detta är dock deras egen uppfattning och inte en validerad kunskap. Nielsen, Isbye, Lippert 

och Rasmussen, (2012) visar i tidigare forskning att det finns brister i den generella 

kunskapen inom HLR i ett område med en låg volym av hjärtstoppspatienter trots att en 

satsning gjorts med utbildning och andra insatser. 

 

 

 

SLUTSATS 

 

Utbildningen inom hjärt-lungräddning inom de undersökta organisationerna uppfattas som 

god av personalen. Att genomföra tätare utbildningar och samordna implementeringen kan 

bli bättre. Utrustningen behöver förbättras och ett fokus behöver läggas på utbildning i 

vård efter hjärtstopp. Instruktörernas kompetens och engagemang bör tillvaratas och de bör 

ges förutsättningar att bedriva en HLR utbildning av hög kvalitet. 

 

Vetenskap, utbildningseffektivitet och implementering bör vara ledstjärnor inför framtiden 

för att uppnå det mål som finns med HLR utbildning: Att öka överlevnaden vid plötsligt 

oväntat hjärtstopp. 

 

KLINISK TILLÄMPBARHET 

 

Arbetsgivarna som ansvarar för utbildningen inom HLR bör vidmakthålla den höga 

kompetens som verkar finnas hos instruktörerna. I framtiden kan man utvärdera 

utbildningsformen låg dos, hög frekvens alternativt tillse att personalen får fler 

utbildningstillfällen. Att använda sig av tid mellan skiftbyten kan vara en väg. En annan 

modell skulle kunna vara att övningsutrustning placeras på akutmottagningar. Då skulle 

personalen kunna träna om det finns tid mellan uppdragen. Genom att använda ny teknik 

kan utbildningen effektiviseras och förbättras genom att inte inkräkta på den dagliga 

verksamheten. Att utvärdera en utbildningsmetod som grundar sig på korta, täta 

utbildningstillfällen för att se på överlevnadsutfallet vore intressant. Utbildning inom vård 

efter hjärtstopp kan utökas och utrustningen som används bör moderniseras.  
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Som framtida forskning ses även en potential att samordna och implementera utbildningen 

på ett strukturerat vis. En plan och ett tydligt mål med HLR utbildningen över 

organisationsgränser i geografiskt närliggande organisationer skulle troligen vara till gagn 

både för patienten och organisationerna. 
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_____________________                                               _______________________ 

Thomas Hermansson                Ingela Hasselqvist-Ax 

Tel XXX                                                                Tel XXX 

Student                 Handledare 

Mail: XXX                                                             Mail: XXX 
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Studiens Preliminära titel: Utbildning i Hjärt-lungräddning inom ambulanssjukvården 

 

Preliminärt syfte: Syftet är att utforska ambulanspersonalens uppfattning om HLR utbildning 

inom sin organisation. 

 

Problem: Ambulanspersonal utsätts i varierande frekvens för hjärtstopp i sin yrkesroll. 

Exponeras personalen ofta så visar forskning att en större säkerhet och kunskap bibehålls. Ett 

sätt att ge personal som inte exponeras så ofta säkerhet i hjärtstoppssituationen är 

återkommande utbildning och repetition av hög kvalitet. Detta kan åstadkommas på flera sätt 

och en inledande kartläggning av personalens uppfattning är nödvändig. 

 

Metod: Den planerade metoden är enkätundersökning 

 

Önskemål från din verksamhet: Jag önskar distribuera en enkät till er personal genom 

organisationsmail. Jag vill från er sida ha hjälp med att sprida enkäten genom er 

organisationsmail. 

 

Samtycke: 

□ Jag samtycker till att studien genomförs på det sätt som beskrivits i detta dokument. 

□ Jag samtycker till att studien genomförs med följande förbehåll: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................................... 

□ Tyvärr kan jag inte samtycka till att studien genomförs vid min enhet. 

 

Datum och namn 

 

Namnförtydligande 

 

Organisation 
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                                              Forskningspersonsinformation             

 

Hej. Denna enkät går ut till dig som ambulanspersonal. Enkäten ingår i ett magisterarbete på 

Sophiahemmets Högskola. Syftet är att utforska ambulanspersonalens uppfattning om 

kvaliteten på HLR utbildning inom sin organisation. 

 

Bakgrund till studien är att en av hörnstenarna för att öka överlevnaden vid hjärtstopp är en 

effektiv utbildning av hög kvalitet som följer aktuella riktlinjer. Att utbildningen har hög 

kvalitet innebär att den förbereder personalen att vårda hjärtstoppspatienten på ett optimalt 

sätt. 

 

Kravet för att få delta i undersökningen är att Du är aktiv personal inom ambulanssjukvården, 

Sjuksköterska/Ambulanssjukvårdare och att du arbetar minst en gång i månaden. Det är 

frivilligt att delta och inga risker har identifierats för deltagarna. Allt deltagande är anonymt 

och avidentifierat. Författaren kommer inte se vem som svarar på enkäterna. Inga dataadresser 

är synliga för författaren. Då allt deltagande är anonymt kan du inte ångra dig efter att du sänt 

in enkäten då enskilda svar inte kan spåras. Du får endast svara en gång på enkäten! 

 

Verksamhetschef har givit godkännande att studien genomförs. 

 

Studien kommer efter slutförande publiceras på DIVA portalen (www.diva-portal.org) som är 

öppen för allmänheten. I och med att du fyllt i enkäten och klickat på skicka godkänner du 

också ditt deltagande i studien. Har du frågor är du välkommen att kontakta mig som 

genomför studien eller min handledare. 

 

Hälsningar Thomas Hermansson, Student 

Tel: XXX. Mail: XXX 

 

Handledare: XXX 
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Enkät angående utbildning inom HLR 
Forskningspersonsinformation  

Hej. Denna enkät går ut till dig som ambulanspersonal. Enkäten ingår i ett magisterarbete på 
Sophiahemmets Högskola. Syftet är att utforska ambulanspersonalens uppfattning om kvaliteten på 
HLR utbildning inom sin organisation. 

Bakgrund till studien är att en av hörnstenarna för att öka överlevnaden vid hjärtstopp är en effektiv 
utbildning av hög kvalitet som följer aktuella riktlinjer. Att utbildningen har hög kvalitet innebär att den 
förbereder personalen att vårda hjärtstoppspatienten på ett optimalt sätt. 

Kravet för att få delta i undersökningen är att Du är aktiv personal inom ambulanssjukvården, 
Sjuksköterska/Ambulanssjukvårdare och att du arbetar minst en gång i månaden. Det är frivilligt att 
delta och inga risker har identifierats för deltagarna. Allt deltagande är anonymt och avidentifierat. 
Författaren kommer inte se vem som svarar på enkäterna. Inga dataadresser är synliga för författaren. 
Då allt deltagande är anonymt kan du inte ångra dig efter att du sänt in enkäten då enskilda svar inte 
kan spåras. Du får endast svara en gång på enkäten! När du trycker på knappen skicka så godkänner 
du deltagande i studien. 

Verksamhetschef har givit godkännande att studien genomförs. 

Studien kommer efter slutförande publiceras på DIVA portalen (www.diva-portal.org) som är öppen för 
allmänheten. I och med att du fyllt i enkäten och klickat på skicka godkänner du också ditt deltagande i 
studien. Har du frågor är du välkommen att kontakta mig som genomför studien eller min handledare. 

Hälsningar Thomas Hermansson, Student 
Tel: XXX. Mail: XXX 

Handledare: XXX  

Del 1: 
I denna del av enkäten ska du svara på frågor med fasta svarsalternativ. På en del frågor kan 
du uppge flera alternativ och det framgår av frågan. 
1: Hur gammal är du?  

 
2: Kön?  
Markera endast en oval. 

 Kvinna  

 man  

3: Vad är du anställd som?  
Markera endast en oval. 

 Ambulanssjukvårdare  

 Ambulanssjuksköterska  

 Sjuksköterska med annan specialistutbildning  

https://www.google.com/url?q=http://www.diva-portal.org&sa=D&ust=1487595482585000&usg=AFQjCNFaHzJx4dV5mnREQcRd7a-fqPafiA


 

 

 Grundutbildad Sjuksköterska  

4: Hur länge har du arbetat i ambulanssjukvården? (Antal år)  

 
6: Är du aktiv instruktör inom något av HLR programmen? (Bedrivit utbildning senaste 
12 månaderna) Om du svarar ja på denna fråga besvara även fråga 7 och 8.  
Markera endast en oval. 

 Ja  

 Nej  

7: Om du är aktiv instruktör, inom vilket/vilka program? (Flera alternativ kan väljas)  
Markera alla som gäller. 

 Basal Hjärt-lungräddning vuxen  

 Barn-HLR  

 S-HLR vuxen  

 S-HLR barn  

 D-HLR  

 A-HLR vuxen  

 A-HLR barn  

8: Om du är aktiv instruktör, utbildar du i din egen organisation?  
Markera endast en oval. 

 Ja  

 Nej  

9: Hur många hjärtstopp bedömer du att du larmas till per år? (Din bästa bedömning)  
Markera endast en oval. 

 0-5 st  

 6-10 st  

 11-20 st  

 > 20 st  

10: Vilken/vilka HLR kurser har du genomgått? (Flera alternativ kan väljas)  
Markera alla som gäller. 

 Basal Hjärt-lungräddning vuxen  

 S-HLR vuxen  



 

 

 A-HLR vuxen  

 D-HLR  

 A-HLR barn  

 S-HLR barn  

11: Inom vilken tidsperiod gick du en grundutbildning i avancerad hjärt-lungräddning 
första gången?  
Markera endast en oval. 

 0- 1 år  

 1-5 år  

 5-10 år  

 Över 10 år  

12: Inom vilken tidsperiod gick du en repetitionsutbildning i Avancerad Hjärt-
lungräddning senast?  
Markera endast en oval. 

 0-3 månader  

 4-6 månader  

 7-12 månader  

 12-24 månader  

 Över 24 månader  

Del 2: 
I denna del av enkäten ska du svara på ett antal frågor genom att gradera dem på en 6 gradig 
skala 
13: Hur anser du att nivån är på din teoretiska kunskap inom HLR?  
Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Undermålig       Mycket god 

14: Hur anser du att nivån är på din praktiska kunskap inom HLR vad avser 
kompressioner och ventilation?  
Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Undermålig       Mycket god 

15: När du gick en utbildning med scenarioträning senast, hur anser du att 
instruktörens anknytning till aktuella riktlinjer inom HLR var?  
Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 

 



 

 

Undermålig       Mycket god 

16: När du gick en utbildning med scenarioträning inom HLR senast, hur anser du att 
avsatt tid för reflektion/återkoppling var?  
Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Undermålig       Mycket god 

17: Hur anser du att kvaliteten är på den utbildning i HLR du får i din organisation vad 
gäller: Instruktörens pedagogiska kompetens?  
Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Undermålig       Mycket god 

18: Hur anser du att kvaliteten är på den utbildning i HLR du får i din organisation vad 
gäller: Instruktörens ämneskompetens inom HLR?  
Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Undermålig       Mycket god 

19: Hur anser du att nivån är på aktivt lärande inom den HLR utbildning du får i din 
organisation? (Aktivt lärande innebär ett stort mått av deltagande av både instruktör 
och deltagare)  
Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Undermålig       Mycket god 

20: Hur anser du att frekvensen av utbildningstillfällen inom HLR är i din organisation?  
Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Undermålig       Mycket god 

21: Hur anser du att tiden per avsatt utbildningstillfälle inom HLR är i din organisation?  
Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Undermålig       Mycket god 

22: Hur anser du att kvaliteteten är på den scenarioträning inom HLR du får i din 
organisation?  
Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Undermålig       Mycket god 

23: Hur anser du att kvaliteten är på den basala träningen i HLR (avser kompressioner 
och ventilation) som du får i din organisation?  
Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Undermålig       Mycket god 

24: För att vårda hjärtstoppspatienten på ett optimalt sätt behöver jag:  



 

 

Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Ingen mer teoretisk 
kompetens 

      
Mycket mer teoretisk 

kompetens 

25: För att vårda hjärtstoppspatienten på ett optimalt sätt behöver jag:  
Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Ingen ytterligare scenarioträning       Mycket mer scenarioträning 

26: För att vårda hjärtstoppspatienten på ett optimalt sätt behöver jag:  
Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Ingen ytterligare basal HLR 
träning 

      
Mycket mer basal HLR 

träning 

27: För att vårda hjärtstoppspatienten på ett optimalt sätt behöver jag:  
Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Ingen ytterligare träning i 
teamledarrollen 

      
Mycket mer träning i 

teamledarrollen 

28: För att vårda hjärtstoppspatienten på ett optimalt sätt behöver jag: (Vård efter 
hjärtstopp innebär vården efter att patienten fått cirkulation)  
Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Ingen mer utbildning i vård 
efter hjärtstopp 

      
Mycket mer utbildning i vård 

efter hjärtstopp 

29: Anser du att den utbildning du genomgår inom HLR idag förbereder dig för att 
vårda hjärtstoppspatienten på ett optimalt sätt? ( Kommentera gärna under fråga 30)  
Markera endast en oval. 

 Ja  

 Nej  

Del 3: 
Den sista delen av enkäten är en öppen fråga och här kan du skriva övriga saker som du vill 
förmedla. 
30: Övriga kommentarer som du vill lämna (Skriv så mycket du vill)  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 


