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Sammanfattning    

 

Chansen att överleva ett hjärtstop är i dag liten. Riktlinjerna för hur HLR ska 

genomföras är beskrivet i arbetsmodellen Kedjan som räddar liv och har genom åren 

förändrats stort. De studier som är gjorda visar på varierande resultat där en del studier 

visar att kvalitén på HLR försämras drastiskt redan efter ett par minuter medan andra 

studier visar att kvalitén av utförd HLR inte försämras nämnvärt på upp till tio minuter. 

Ett stort problemen är svårigheten att utvärdera sig själv samt att uppskatta sin kvalité 

av HLR under och efter en återupplivningssituation. Syftet med studien var att 

undersöka hur erfarna ambulanssjuksköterskor gör basal HLR över en period om 10 

minuter och hur faktorer såsom kön, ålder, längd, vikt, BMI, ambulanserfarenhet, 

specialistutbildning, tid sedan HLR repetition samt självskattad trötthet korrelerar med 

uppmätt resultat. Femtioen ambulanssjuksköterskor deltog i studien där de fick utföra 

basal HLR på en simuleringsdocka under 10 minuter. Dockan registrerade 

ventilationsvolym, kompressionsdjup och kompressionstakt vilket analyserades och 

sammanställdes. Försökspersonerna uppgav även subjektivt när de ansåg sig påverkas 

av trötthet och vilka parametrar som de ansåg påverkades. Resultatet visade att 

förändringen från minut ett till minut 10 i medelvärdet för de respektive parametrarna 

var 665ml till 753ml för ventilationsvolymen, 46,5mm till 42,1mm för 

kompressionsdjup och 125n/min till 126n/min för kompressionstakten. För de 

demografiska faktorerna korrelerade ålder och antalet år i ambulans mot 

ventilationsvolymen, kön och ålder mot kompressionsdjupet samt längd och ålder 

negativt  mot kompressionstakten. Ambulanssjuksköterskorna ansåg sig klara av att 

göra godkänd HLR i 6 minuter och 17 sekunder innan tröttheten försämrade resultatet. 

Därefter ansåg 94% att kompressionsdjupet, 24% att kompressionstakten och 6% att 

ventilationsvolymen påverkades. Ambulanssjuksköterskors uppfattning av deras trötthet 

kunde inte signifikant korreleras mot deras objektiva mätresultat. 

 

Nyckelord: Ambulans, prehospital, HLR, hjärtstopp, utmattning, kvalitet 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

INLEDNING _________________________________________________________ 1 

BAKGRUND _________________________________________________________ 1 

Utveckling av riktlinjer för hjärtlungräddning _________________________________ 1 

Kedjan som räddar liv ______________________________________________________ 2 

Nuvarande riktlinjer _______________________________________________________ 3 

Den drabbade patienten ____________________________________________________ 3 

Motsägelsefullt utförande ___________________________________________________ 5 

PROBLEMFORMULERING ____________________________________________ 7 

SYFTE ______________________________________________________________ 7 

METOD _____________________________________________________________ 7 

Kontext __________________________________________________________________ 7 

Urval ____________________________________________________________________ 8 

Datainsamling _____________________________________________________________ 8 

Databearbetning ___________________________________________________________ 9 

Etiska överväganden _______________________________________________________ 9 

RESULTAT __________________________________________________________ 9 

Demografisk sammanställning _______________________________________________ 9 

Subjektiv uppfattning ______________________________________________________ 9 

Objektivt mätresultat _____________________________________________________ 10 

Faktorer som kan ha betydelse för resultatet __________________________________ 12 

DISKUSSION _______________________________________________________ 12 

Metoddiskussion __________________________________________________________ 12 

Resultatdiskussion ________________________________________________________ 14 

Konklusion __________________________________________________________ 16 

Implikation __________________________________________________________ 17 

REFERENSER ______________________________________________________ 18 
 

 

 



 1 

INLEDNING 

I den prehospitala vårdmiljön är plötsligt hjärtstopp en av de mer komplexa situationer 

ambulanssjuksköterskan
1
 kan möta på och förväntas behärska. Situationen är oftast unik 

i förhållande till var, när och hur det inträffar och involverar för det mesta även 

anhöriga. Ambulanssjuksköterskan är tränad för att arbeta enligt specifika mallar 

beroende på vilken typ av hjärtstopp patienten drabbats av. Det som alltid ska 

genomföras är dock grundläggande hjärtlungräddning [HLR]. Patienter med hjärtstopp 

är en mycket vårdkrävande och utsatt patientgrupp, helt utlämnad till välviljan hos 

bystander
2
 och vårdpersonalens kunnande. För varje minut som en patient har en 

otillräcklig cirkulation och syresättning ökar risken att dö och redan efter fem minuter 

börjar hjärnan ta allvarliga och permanenta skador. Det är av stor vikt för den drabbade 

att tidigt larm och tidig HLR påbörjas före ambulansens framkomst. HLR utbildning till 

allmänheten är därför en viktig faktor. När ambulansen väl kommit till platsen är 

förväntningarna stora bland allmänheten och framförallt de anhöriga att 

ambulanssjuksköterskan tar kontroll över situationen och genomför den bästa möjliga 

HLR som går att göra. Med anledning av det vill föreliggande studie titta på hur bra 

ambulanssjuksköterskan gör basal HLR och i sin tur hur väl det stämmer med deras 

subjektiva uppfattning om HLR-kvalitén. 

 

BAKGRUND 

Utveckling av riktlinjer för hjärtlungräddning 

Återupplivning av personer med hjärtstopp har genom tiden sett väldigt olika ut i 

världen. År 1740 ger Paris Academy of Sciences ut rekommendationerna att mun mot 

mun metoden kan användas på människor som drunknat och 1891 dokumenterade en 

tysk kirurg det första kända försöket med hjärtkompressioner på en patient med 

hjärtstopp (American Heart Association [AHA], 2015). Kouwenhoven och 

Knickerbocker var två pionjärer inom den moderna hjärtlungräddningen. Den tidigare 

standardiserade behandlingen av ett hjärtstopp på sjukhus var att göra en öppen 

thorakotomi och handgripligen massera hjärtat för att skapa cirkulation. Deras studie 

från 1961 på patienter som under eller efter operation drabbats av hjärtstopp visade 

dock att omedelbar extern hjärtmassage följt av defibrillering kunde få igång hjärtat till 

en sinusrytm i totalt 90% av fallen (Jude, Kouwenhover & Knickerbocker, 1961). Det 

dröjde emellertid till 1966 innan den första konferensen hölls i USA där studier och 

erfarenheter sammanställdes till generella riktlinjer för återupplivning (AHA, 2015). 

Olika länder startade egna organisationer för att studera och sammanställa kunskap 

kring HLR. Några exempel är AHA, European Resuscitation Council [ERC], Australian 

and New Zealand Committee on resuscitation [ANZCOR] och Resuscitation Council of 

Southern Africa [RCSA]. För att bättre ta vara på kunskapen gick flertalet 

organisationer ihop och grundade International Liaison Committee On Resuscitation 

[ILCOR] 1992. ILCOR's uppgift är att sammanställa kunskapen i världen och komma 

                                                 
1
 Med begreppet ambulanssjuksköterska menas en legitimerad sjuksköterska som arbetar i ambulans 

oberoende om personen endast är grundutbildad eller specialistutbildad inom någon inriktning 
2
 Med begreppet bystander menas en person som inte är en professionell vårdutövare. Det kan vara en 

anhörig eller för patienten främmande människa som blir involverad i livräddande behandling vid ett 

hjärtstopp. 
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med övergripande gemensamma riktlinjer i HLR. ILCOR sammankallas var femte år för 

att revidera och uppdatera riktlinjerna mot den nyaste forskningen (Cummins, 

Chamberlain, Montgomert, Kloeck & Nadkarni, 2005). I Sverige startades Svenska 

Rådet för Hjärt-Lungräddning 1983. Organisationen har till uppgift att omvandla 

ILCOR's och ERC's riktlinjer till att praktiskt kunna användas inom svensk sjukvård 

och av allmänheten (Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2012).  

 

Kedjan som räddar liv 

Arbetet kring riktlinjer har mynnat ut i ett internationellt koncept som kallas Kedjan 

som räddar liv. Kedjan är en modell för hur en person som drabbas av plötsligt 

hjärtstopp bäst ska tas om hand. Den består av fyra länkar som benämns Tidigt larm, 

Tidig HLR, Tidig defibrillering och Tidig avancerad HLR och vård efter hjärtstopp. 

Alla delar är viktiga för att minska dödligheten och bevara god livskvalitet efter 

hjärtstoppet (Herlitz, 2014; Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2013). 

 

Den första länken, Tidigt larm, innebär att en bystander uppmärksammar situationen 

och snabbt ringer larmcentralen efter ambulans. Tiden det tar från att en patient faller 

ihop av ett bevittnat hjärtstopp tills att en bystander larmat har förbättrats från att vara 

fem minuter under tidigt 90-tal till att vara två minuter under 2013 (Herlitz, 2014). 

Tiden till larm är central för att patienten ska ha möjlighet att överleva ett hjärtstopp. 

Herlitz, Svensson, Engdahl, Angquist, Silfverstolpe och Holmberg (2006) 

sammanställde statistik från bevittnade hjärtstopp utanför sjukhus där patienten återfick 

spontan cirkulation. I de fallen larmet inkom inom fem minuter från hjärtstoppet levde 

47% en månad senare, i de fallen larmet inkom efter mer än 30 minuter levde endast 

fem procent en månad senare. I den andra länken, Tidig HLR, betonas vikten av 

bystander-HLR. Den siffran har också förbättrats från att vara 40% under tidigt 90-tal 

till 70% under 2013 (Herlitz, 2014). Statistik ur det svenska hjärtstoppsregistret visade 

en tydlig ökad överlevnad då en bystander gjort HLR innan ambulansens ankomst 

(Herlitz, Svensson, Holmberg, Ängquist & Young, 2005; Adielsson, Hollenberg, 

Karlsson, Lindqvist, Lundin, Silfverstolpe, Svensson & Herlitz, 2011). Svenska rådet 

för hjärt-lungräddning (2013) belyser också att kvaliteten av utförd HLR har visat sig ha 

betydelse för överlevnaden. Med kvalitet menas det att HLR utförs med rätt 

kompressionstakt, rätt kompressiondjup, att uppsläpp görs mellan kompressioner, att 

tiden utan kontinuerliga hjärtkompressioner görs så liten som möjligt och att personen 

som gör kompressioner avlöses med jämna mellanrum. 

 

I den tredje länken, Tidig defibrillering, belyses det att den enda behandlingen som med 

hög säkerhet kan bryta ett ventrikelflimmer [VF] eller ventrikeltakykardi [VT] är att 

defibrillera hjärtat med en defibrillator. Hollenberg, Riva, Bohm, Nordberg, Larsen, 

Herlitz, Pettersson, Rosenqvist och Svensson (2009) visade genom sin pilotstudie att 

överlevnaden troligen ökar ju tidigare patienten blir defibrillerad vid ett hjärtstopp. 

Holmgren, Bergfeldt, Edvartsson, Karlsson, Lindqvist, Silfverstolpe, Svensson och 

Herlitz (2010) har även visat att 80% av de patienter som överlevt ett hjärtstopp har 

initialt en defibrillerbar rytm vid ambulansens ankomst. Den fjärde och sista länken 

benämns Tidig avancerad HLR och vård efter hjärtstoppet. Det är ett samlingsbegrepp 

på den vård som utförs av den utbildade vårdpersonalen från det tillfälle ambulansen 

ankommer till hjärtstoppet tills patienten eventuellt blir utskriven från sjukhuset. Det 
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innefattar oftast läkemedel och avancerad luftvägshantering (Svenska rådet för hjärt-

lungräddning, 2013). Werling, Thoren, Axelsson och Herlitz (2007) har även visat att 

ett tidigt genomförande av percutan koronar intervention [PCI] markant kan öka 

andelen som lever 30 dagar efter sitt hjärtstopp. 

 

Nuvarande riktlinjer 

Utförandet av HLR har förändrats och uppdaterats allt eftersom ny forskning och 

evidens framkommer. I 2005 års revidering frångicks den tidigare rutinen att börja med 

två inblåsningar följt av 15 kompressioner (2:15) till att numera börja med 30 

kompressioner följt av två inblåsningar (30:2). Vid den senaste revideringen 2011 

ökades den rekommenderade kompressionstakten från 80-100 kompressioner/minut till 

en takt av 100-120 kompressioner/minut. Även kompressionsdjupet ökades från att ha 

varit 36-51mm till att det nu ska vara över 50mm men inte mer än 60mm, dock finns 

inte någon evidens för det övre djupet. Inblåsningarna bör vara mellan 500-800ml vilket 

enkelt uttryckt innebär att patientens bröstkorg ska lyfta sig. Viss forskning har visat att 

kvalitén på kompressionerna försämras över tid vilket gör att rekommendationerna är att 

växla mellan livräddare med två minuters mellanrum. Pulskontroll är även borttagen 

vilket innebär att hjärtstopp konstateras efter att den drabbade blir medvetslös och 

saknar eller har agonal andning (Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2013). 

 

Den drabbade patienten 

Vid ett plötsligt hjärtstopp slutar hjärtats normala pumpförmåga att fungera. Personen 

blir då medvetslös och syresättningen till kroppens organ och framförallt hjärnan bryts. 

För varje minut som hjärtat inte har en pulsgivande rytm och syresättningen till hjärnan 

är avstängd ökar risken för dödlig utgång med 10%. Det innebär att efter 10 minuter 

utan HLR är förhoppningen för en lyckad återupplivning nära omöjlig (Hjärt-

lungfonden, 2012, ss.6-18). Majoriteten av de som överlever vid ett hjärtstopp har ett 

VF som första registrerade rytm. Ett VF kännetecknas av ett elektriskt kaos i 

hjärtmuskeln som då inte kan arbeta på ett normalt sätt utan tappar sin pumpförmåga. 

Om ingen behandling sätts in i tid övergår ett VF till ett asystoli inom ett par minuter. 

(Herlitz, 2014, ss.13-16). Under de senaste åren är dock andelen fall där VF var den 

första registrerade rytm i en minskande trend vilket gör återupplivningen svårare (Weil 

& Tang, 2010; Herlitz, 2014, s.17). År 2013 hade 21 % av alla registrerade hjärtstopp 

ett VF som den initiala rytmen vilket kan jämföras med 34 % år 1992 (Herlitz, 2014, 

s.17). Weil och Tang (2010) menar att utan HLR eller defibrillering kommer ett initialt 

VF snabbt att övergå i asystoli och även om HLR därefter påbörjas och ett VF 

återuppstår är sannolikheten liten för att effektivt kunna defibrillera patienten till en 

pulsgivande rytm. 

 

Svenska rådet för hjärt-lungräddning gör uppskattningen att cirka 10.000 personer 

årligen drabbas av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus (Svenska rådet för hjärt-

lungräddning, 2014). Enligt Svenska hjärtstoppsregistret startar ambulansjukvården 

behandling på ca 5000 av de patienterna. I 67 % av fallen bedöms hjärtstoppet vara 

orsakade av hjärt- kärlsjukdomar och är således den vanligaste utlösande orsaken 

(Herlitz, 2014, s.14). Det är i linje med socialstyrelsens statistik som visar att hjärt- 

kärlsjukdomar utgör runt 37 % av alla dödsfall och är därmed den största gruppen av 
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dödsorsaker i Sverige (Socialstyrelsen, 2014, s.22). Herlitz (2014) beskriver vidare att 

67% av de som drabbas av plötsligt hjärtstopp är män, medelåldern är 68 år och i nästan 

68 % av fallen sker hjärtstoppet i hemmet (s.14-15). 

 

I 54% av fallen är hjärtstoppet bevittnat av en bystander. Det kan vara en anhörig eller 

en för patienten främmande människa (Herlitz, 2014, s.17). Det innebär att patienten är 

helt utelämnad till välviljan hos den som befinner sig på platsen innan ambulansen 

anlänt. Bremer, Dahlberg och Sandman (2009) beskriver i sin studie anhörigas 

upplevelse när en närstående drabbas av ett plötsligt hjärtstopp. De anhöriga beskrev att 

det uppstod en overklighet i verkligheten som i sin tur ledde till en kraftig känsla av 

ansvar för situationen. Vidare beskrevs att den anhöriga upplevde en känsla av 

otillräcklighet, hade etiska tvivel, pendlande mellan hopp och hopplöshet och upplevde 

osäkerhet inför framtiden. Jabre, Tazarourte, Azoulay, Borron, Belpomme, Jacob, 

Bertrand, Lapostolle, Combes, Galinski, Pinaud, Destefano, Normand, Beltramini, 

Assez, Vivien, Vicaut och Adnet (2014) har dock visat i sin studie att anhöriga som fått 

vara med vid patientens sida under återupplivningen uppvisade ett år senare mindre 

symtom på posttraumatisk stress syndrom, depression och sorg. Dahlberg och Segesten 

(2010) beskriver i sin tur den utsatta patienten som inte längre kan vara delaktig i 

beslutsfattandet kring sin situation. De menar att vid ett hjärtstopp blev 

ambulanssjuksköterskan tvungen att fatta beslut om att vårda patienten utan att ha fått 

ett medgivande eller att kunna göra patienten delaktig i beslut som tas kring den 

återupplivande behandlingen. Bremer och Sandman (2011) menar att det kan uppstå 

etiska dilemman när ambulanssjuksköterskan inte vet vad patientens inställning är kring 

återupplivningen. Det kan vara svårt att veta om patienten och anhöriga vill och tycker 

samma sak. HLR utförs därför ibland för att visa de anhöriga att allt görs för att rädda 

patienten trots att ambulanssjuksköterskan kanske inte tror att återupplivning är möjligt. 

 

För den återupplivade patienten väntar en oviss väg till hälsa och livskvalitet. Enligt 

Herlitz (2014)  överlevde endast 10,6% av patienterna längre än 30 dagar efter att de 

haft sitt hjärtstopp utanför sjukhus under 2013 trots att 25% fördes in till sjukhus med 

en egen cirkulation. En vanlig tidig komplikation efter ett hjärtstopp är pneumoni 

(Pabst, Römer, Samol, Kümpers, Waltenberger & Lebiedz, 2013). Det kan leda till att 

patienten behöver behandlas längre på intensivvårdsavdelningen och i respirator. 

Davies, Walters, Kerslake, Greenwood och Thomas (2013) visade att infektioner 

uppstod i 97,8% av alla patienter som drabbats av hjärtstopp utanför sjukhus, men att 

tidig antibiotikabehandling signifikant kan öka överlevnaden. En annan faktor för 

överlevnad var neurologisk funktion. Corrada, Mennuni, Grieco, Sesana, Beretta och 

Presbitero (2013) kunde visa att 96% av de patienter med en god neurologisk 

återhämtning efter att ha drabbats av hjärtstopp utanför sjukhus levde ett år senare 

medan ingen ur den gruppen med dålig återhämtning gjorde det. De patienter som 

överlevt ett hjärtstopp och skrivits ut från sjukhus har visat sig kunna återfå en god 

livskvalitet. Smith, Andrew, Lijovic, Nehme och Bernard (2015) har i en studie 

bestående av 697 överlevare visat att 73% bodde hemma utan hemtjänst, 88% klarade 

sin allmändagliga livsföring själv och 74% hade återgått till arbete. De flesta ansåg dock 

att livskvalitén försämrats men 20% ansåg sig ha bättre livskvalitet efter sitt hjärtstopp 

än före. Även patienter som initialt hade en sämre prognos med pulslös elektrisk 

aktivitet [PEA] som första rytm men överlever och senare blir utskrivna har en 

möjlighet att återfå en god livskvalitet. Saarinen, Kämäräinen, Silfvast, Yli-Hankala och 
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Viskkunen (2012) beskrev att endast 10 patienter av 99 skrevs ut från sjukhuset levande 

och sju levde efter ett år. Däremot uppvisade fem av dem samma neurologiska status 

som innan hjärtstoppet och de ansåg sig själva endast milt eller måttligt påverkade i det 

dagliga livet. 

 

Motsägelsefullt utförande 

Redan 1995 kunde forskning visa att utmattning under återupplivning var ett problem. I 

en studie av Hightower, Thomas, Stone, Dunn och March (1995) påvisades stora 

skillnader i effektiviteten av utförd HLR över tid. I studien testades 11 erfarna 

undersköterskor som arbetade på en akutmottagning. De gjorde HLR i fem minuter på 

en docka. Under den första minuten gjorde försökspersonerna 92.9% rätt men därefter 

föll resultatet kraftigt. Under nästkommande fyra minuter var antalet rätt utförda 

kompressioner nere i 62.7%, 39.2%, 31,2% respektive 18.0%. Studien visade även att 

försökspersonen inte kunde känna av när utmattning minskade effektiviteten av 

kompressionerna. De uppgav i snitt att trötthet påverkade dem 253 sekunder in i 

genomförandet. Kompressionstakten försämrades dock inte över tid i studien. Det 

resultatet bekräftas av Ochoa, Ramalle-Gómara, Lisa & Saralegui (1998) vilka 

studerade 38 läkare och sjuksköterskor som också gjorde HLR under fem minuter på en 

docka. Första minuten gjordes 79,7% rätt men därefter föll resultatet under de 

nästkommande fyra minuter till 24,9 %, 18.0%, 17.7% respektive 18.5%. Studien 

påvisade inga skillnader i om försökspersonen var läkare eller sjuksköterska eller vid 

jämförelse bland de demografiska faktorerna såsom kön, ålder, vikt och längd. Vidare 

visade resultatet som i tidigare studie att försökspersonerna överskattade sin förmåga 

och kunde inte bedöma när utmattning försämrade effektiviteten av utförda 

kompressioner vilket de trodde skedde efter 186 sekunder. Kvinnor upplevde sig trötta 

efter 171,5 sekunder medan männen uppgav 202,1 sekunder. 

 

Även Ashton, McCluskey, Gwinnutt och Keenan (2002) bekräftar i deras studie att 

HLR kvalitén försämras över tid. De använde 40 försökspersoner som gjorde HLR i sex 

minuter med ett 30 sekunders uppehåll efter tre minuter enligt gällande riktlinjer vid 

tidpunkten för studien. Första omgången om tre minuter visade ett fallande resultat om 

82%, 68% och 52% rätt. Andra omgången likaså med 70%, 44% respektive 27% rätt. 

Kvinnor presterade signifikant sämre än män. Sju försökspersoner klarade inte av att 

fullfölja försöket utan avbröt under den andra omgången på grund av trötthet. 

McDonald, Heggie, Jones, Thorne och Hulme (2013) genomförde en studie med 62 

studenter vilka precis gått en HLR utbildning. De fick utföra HLR under fem minuter 

för att utvärdera 2010 års riktlinjer. Resultatet visade på en minskning av korrekt 

utförda kompressioner över tid. Under den första minuten gjordes 52.4% rätt som sen 

försämrades till 46.3%, 43.2%, 41.1% och 39.2% under de nästkommande fyra 

minuterna. Den enda faktor som försämrades över tid var kompressiondjupet. 

Kompressionstakten och mängd luft som ventilerades var i oförändrad nivå under hela 

genomförandet. Tiden då försökspersonerna upplevde utmattning var 167 sekunder. 

Kvinnor upplevde sig trötta efter 151 sekunder jämfört med män vid 203 sekunder.  

 

I motsatts till studierna ovan har Bjøshol, Søreide, Torsteinbø, Lexow, Nilsen och 

Sunde (2007) visat att HLR kunde utföras enligt riktlinjerna under 10 minuter. 

Femtiofyra ambulanssjukvårdare ingick i studien som jämförde förhållandet 30 



 6 

kompressioner följt av två inblåsningar (30:2) med 15:2 och 50:2. Resultatet för 30:2 

visade att kompressiondjupet minskade lite efter två minuter, men höll sig över 40mm 

under resterande åtta minuter. Kompressionstakten föll från strax över 120n/min till 

110n/min under genomförandet. Även en studie i Tylösand 2010 visade på att HLR inte 

försämrades över tid. Studien inkluderade 40 stycken livräddare som gjorde HLR under 

totalt 10 minuter. I studien av Claesson, Karlsson, Thorén och Herlitz (2010) jämfördes 

effektiviteten av utförd HLR med eller utan föregående ansträngning. Först gjorde 

gruppen HLR på en docka när de var utvilade. Senare gjorde samma grupp en 

havslivräddning 100m ut i havet direkt åtföljt av 10 minuter HLR vid strandkanten. 

Resultatet visade att kompressiondjupet inte signifikant förändrades över tid när 

gruppen var utvilad. Första två minuterna var djupet 42.6mm jämfört med 40.8mm 

under de sista två minuterna. Efter ansträngning var skillnaden lite större, 44.2mm mot 

41.5mm, men fortfarande inom godkänt djup enligt gällande riktlinjer vid 

försökstillfället. En mindre minskning av frekvensen kunde ses i både den utvilade och 

ansträngda gruppen. 116n/min till 113n/min  respektive 117n/min till 114n/min under 

de två första respektive två sista minuterna. Mängd luft som ventilerades var över 

rekommenderade nivåer för båda grupperna. I den utvilade respektive ansträngda 

gruppen förändrades ventilationsvolymen från de första till de sista två minuterna från 

1060ml till 1174ml respektive 1116ml till 1203ml. Inga demografiska faktorer visade 

någon signifikant skillnad för resultatet. I en studie av Chih-Hsien, Jui-Yi och Fong-

Chin (2010) mättes även kompressionkraften i Newton [N] under fem minuter HLR. 

Studien gjordes på 17 försökspersoner vilka arbetade inom akutsjukvåren. 

Kompressionskraften minskade från 473.57N till 435.59N under ett 20 sekunders 

intervall mellan tiden en minut och 20 sekunder och en minut och 40 sekunder 

respektive fyra minuter 20 sekunder och fyra minuter 40 sekunder vilket författarna 

ansåg vara ett tecken på trötthet. Däremot konstaterades att kvalitén på HLR inte 

signifikant försämrades över tid. Vid de tre tidpunkterna; en minut och 20 sekunder, två 

minuter och 59 sekunder och fyra minuter och 20 sekunder var kompressiondjupet 

44.6mm, 43.9mm respektive 41.8mm och kompressiontakten  108n/min, 107n/min 

respektive 108n/min. Det totala antalet korrekta kompressioner var 82.4%, 78.2% 

respektive 78.3%.   

 

I jämförelsen mellan studierna måste hänsyn tas till att riktlinjerna förändrats över tid. 

Framförallt vid revisionen 2005 då kompressions och ventilationsförhållandet ändrades 

från två ventileringar följt av 15 kompressioner (2:15) till 30 kompressioner följt av två 

inblåsningar (30:2). Deschilder, De Vos och Stockman (2007) jämförde just skillnaden i 

upplevd utmattning mellan de två sätten att göra HLR.  Ökningen av antalet 

kompressioner som förändringen innebar ökade också utmattningen. I studien ingick 

138 försökspersoner med blandad vårdbakgrund vilka fick använda visuell analog skala 

[VAS] som metod att subjektivt mäta utmattningen. När gruppen gjorde 2:15 var 

resultatet 4.5 på VAS skalan och för 30:2 var resultatet 5.9. Kompressionstakt och 

kompressionsdjup skiljde sig dock inte mellan grupperna trots att det totala antalet 

kompressioner ökade från 244 vid 2:15 till 347 vid 30:2 under de fem minuter som 

försöket varade. 
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PROBLEMFORMULERING 

De förutsättningar som krävs för att lyckas med återupplivningen av en patient som 

drabbats av plötsligt hjärtstopp är att det genomförs hjärtlungräddning av god kvalitet. 

Den erfarna ambulanssjuksköterskan har en formell utbildning i avancerad 

hjärtlungräddning och har även klinisk erfarenhet av flertalet hjärtstopp ute på fältet. 

Svårigheten ligger dock i att veta om den hjärtlungräddning som genomförs håller en 

tillräcklig hög kvalitet för att komma patienten till godo och om det möjliggör för en 

effektiv återupplivning. Återkoppling till ambulanssjuksköterskan huruvida kvalitén var 

bra eller dålig efter ett genomförande av hjärtlungräddning är av självklara skäl svårt att 

genomföra, oavsett om patienten lyckades återupplivas eller inte. Den enskilda 

ambulanssjuksköterskans subjektiva uppfattning om hur bra hjärtlungräddning som 

utfördes kan därför inte styrkas. 

 

Studien bygger på hypotesen att ambulanssjuksköterskan klarar av att göra HLR enligt 

riktlinjerna längre än två minuter men att de samtidigt överskattar sin förmåga att 

upprätthålla kvalitén på den HLR de utför. 

 

SYFTE 

Syftet med studien var att undersöka a) hur erfarna ambulanssjuksköterskor gör basal 

HLR över en period om 10 minuter och b) hur faktorer såsom kön, ålder, längd, vikt, 

BMI, ambulanserfarenhet, specialistutbildning, tid sedan HLR repetition samt 

självskattad trötthet korrelerar med uppmätt resultat. 

 

METOD 

Den föreliggande studien är av en prospektiv experimentell design med en kvantitativ 

ansats. 

Kontext 

Studien har genomförts inom Ambulanssjukvården Sahlgrenska Universitetssjukhus 

[SU]. Ambulanssjukvården SU:s upptagningsområde är de fem kommunerna Göteborg, 

Partille, Mölndal, Härryda och Öckerö som är en del av Västra Götalandregionen 

(Rotter & Thörnqvist, 2014). Enligt Statistiska centralbyrån [SCB] är den sammanlagda 

arealen för de fem kommunerna 944 kvadratkilometer (SCB, 2014a). Den sista 

december 2013 bodde det 679702 invånare inom de gränserna (SCB, 2014b). Enligt 

Hammar
3
 består SU:s ambulansverksamhet till dagtid av 22 akutambulanser, två 

bedömningsbilar, en läkarstödbil och åtta liggande sjuktransportbilar. Nattetid verkar 12 

akutambulanser, en bedömningsbil och en liggande sjuktransportbil. Totalt är 238 

personer tjänstgörande i akutambulanserna i olika befattningar och anställningsformer. 

Av dem är 182 legitimerade sjuksköterskor. Könsfördelningen är 128 män (70%) och 

54 kvinnor (30%). Statistik presenterade av Rotter och Thörnqvist (2014) visade att 

organisationen under 2013 hade en nyttjandegrad på 66,7% för akutambulanserna. 

Under året genomfördes 91501 uppdrag av vilka 30818 var klassade med prioritet ett. 

                                                 
3
 Elisabeth Hammar, Vårdenhetschef Ambulans och Prehospital Akutsjukvård SU, E-post den 20 januari 

2015. 
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Den genomsnittliga tiden vid ett prioritet ett uppdrag från att SOS fått ett larm tills att 

en ambulans kommit fram till adressen var 12,3 minuter. Enligt Lindqvist
4
  var median 

och medeltiden för ambulansen att komma fram vid ett hjärtstopp inom 

Ambulanssjukvården SU:s upptagningsområde nio respektive 10,2 minuter. 

Organisationen startade behandling på 352 hjärtstopp under 2013 vilket innebar en 

incidens på 51,78 per 100000 invånare. 

 

Urval 

Ett skriftligt godkännande från verksamhetschefen att genomföra studien säkerställdes. 

Inklusionskriterierna för försökspersonerna var att de var anställda i någon form 

(tim/vikarie/tillsvidare) i Ambulanssjukvården SU, att de var legitimerade 

sjuksköterskor och att de hade minst två års arbetslivserfarenhet på heltid som 

ambulanssjuksköterska. Datainsamlingen skedde på två sätt. Dels genom annonsering 

efter försökspersoner via organisationens interna nyhetsbrev. De personer som visade 

intresse stämdes träff med på olika ambulansstationer runtom i Göteborg i samband 

med t.ex. personalbyten eller raster. Vidare insamling skedde på akutmottagningen på 

Sahlgrenska och Östra Sjukhuset i samband med att ambulanser lämnade patienter. De 

som bemannade ambulanserna vid det tillfället och uppfyllde inklusionskriterierna 

tillfrågades. Urvalet kan därför beskrivas som ett bekvämlighets urval. Demografik 

information såsom erfarenhet i ambulans (år), eventuell 

specialistutbildning/grundutbildad, kön (kvinna/man), ålder (år), vikt (kg), längd (cm) 

och tid sedan senaste HLR repetition (månader) samlades in. Insamlingen skedde under 

en period om tre veckor i februari 2015. Totalt ställde 51 ambulanssjuksköterskor upp 

som försökspersoner. 

 

Datainsamling 

Studien innebar att försökspersonerna genomförde basal HLR med en-livräddarteknik 

oavbrutet under 10 minuter på en HLR-docka. Innan genomförandet fick 

försökspersonerna bekanta sig med och prova på dockan i max en minut utan att få 

återkoppling.  Under genomförandet hölls tiden hemlig för försökspersonerna. De skulle 

vid ett tillfälle uppge när de upplevde att de inte längre klarade att utföra godkänd HLR 

på grund av att de blev trötta. Försökspersonerna informerades om att godkänd HLR har 

definierats att som helhet göra mer än 80 % korrekt enligt gällande riktlinjer. När 

försökspersonen uppgav att de inte längre tyckte de presterade mer än 80 % korrekt 

registrerades den tiden i sekunder (s) från genomförandes början.  Efter genomförandet 

fick försökspersonerna uppge vilken eller vilken kombination av parametrar de ansåg 

försämrades på grund av tröttheten. 

 

De parametrar som analyserades vid bedömningen av HLR-kvalité var: 

 

1. Ventilationsvolym (ml) 

2. Kompressionsdjup (mm)  

3. Kompressionstakt (n/min). 

 

                                                 
4
 Jonny Lindqvist, Hjärtstoppsregistret, E-post den 29 april 2015. 
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För att göra varje försökstillfälle så likvärdigt som möjligt användes ett manus för att 

presentera och beskriva studien för försökspersonerna. Manuset är bifogat som bilaga 1. 

Dockan var en Resusci Anne från Laerdal, Stavanger, Norge. Med hjälp av 

dataprogrammet Laerdal Skill Reporting System version 2.4.1 registrerades och 

sparades varje försökspersons genomförande. 2010 Resuscitation guidelines användes 

som programinställning. 

 

Databearbetning 

För skillnad mellan grupper vad gäller kön och specialistutbildad/grundutbildad har 

Mann-Whitney U test använts medan för korrelation med övriga kontinuerliga variabler 

har Spearmans rangkorrelationstest använts. Ett p-värde <0.05 har ansetts vara 

statistiskt signifikant. För analys av förändring över tid har Wilcoxons rangsummetest 

med Bonferronikorrektion använts. Alla test är tvåsidiga och analysen har utförts med 

programvaran SAS v9.3. 

 

Etiska överväganden 

Studien har genomförts inom ramen för en magisterexamen vid Högskolan i Borås. 

Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) har 

studier som genomförts av studenter inte behövts bedömas av etikprövningsnämnden. 

Högskolan har däremot genomfört en etisk bedömning i enlighet med 

Helsingforsdeklarationen. Alla försökspersoner informerades om att det var frivilligt att 

delta i studien, att anonymitet garanterades och att de i efterhand även kunde dra 

tillbaka sitt deltagande om de så ville.  

 

RESULTAT 

Demografisk sammanställning 

Studien innefattade 51 ambulanssjuksköterskor. Av dem var 36 män (71%) och de hade 

en medianålder på 37 år (min-max, 27-57). Medelvikten var 78,2kg (min-max, 54-118), 

medellängden var 176,9cm (min-max, 159-195) och medel-BMI var 24,9 (min-max, 

18,9-32) Medianerfarenhet av heltidsarbete i ambulans uppgick till sju år (min-max, 2-

34). Trettionio (76%) var specialistutbildade inom ett eller flera områden (23 ambulans, 

6 intensivvård, 5 anestesi, 3 ambulans samt anestesi, 1 operation, 1 barnmorska). 

Mediantiden sedan de gick den senaste repetitionen i vuxen-HLR var 4 månader (min-

max, 1-150). 

 

Subjektiv uppfattning 

Av de 51 ambulanssjuksköterskor som deltog i studien uppgav 34 (67%) att de någon 

gång under genomförandet ansåg sig göra sämre än 80% korrekt i sitt helhetsutförande 

på grund av att det blev trötta. Sexton (31%) genomförde HLR i 10 minuter och ansåg 

att de höll en helhetsnivå som var bättre än 80%. En försöksperson (2%) missuppfattade 

den subjektiva delen av studien och räknas som ett bortfall. Medeltiden för hur länge de 

50 ambulanssjuksköterskorna ansåg sig klara att göra basal HLR med en-

livräddarteknik med en helhetsnivå på över 80% korrekt var 376 sekunder (min-max, 
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85-600). Åttio procent av kvinnorna och 66 % av männen upplevde sig sjunka under 

80% korrekt under genomförandet. Kvinnorna sade till efter 345 sekunder (min-max, 

88-600) och männen efter 390 sekunder (min-max, 85-600). Av de 34 

ambulanssjuksköterskor som uppgav att de började prestera sämre än 80% korrekt 

tyckte 32 (94%) att kompressionsdjupet påverkades, åtta (24%) att kompressionstakten 

påverkades och två (6%) att ventilationsvolymen påverkades. Ingen signifikant 

korrelation mellan verklig och upplevd förändring kunde hittas mot någon av de tre 

parametrarna. 

 

Objektivt mätresultat  

Referensvärdet för godkända ventilationer är mellan 500-800ml enligt gällande 

riktlinjer för HLR. Jämfört med den första minuten var det en statistisk signifikant 

skillnad till minut fyra, åtta och 10. Mellan varje konsekutiv minut uppvisades ingen 

signifikant skillnad.  

 

 
Figur 1: Boxplotarna visar ventilationsvolymen i milliliter för varje minut under 10 minuter. Varje 

box visar interkvartila spridningen med medianvärdet. De utskjutande linjerna visar min–

respektive maxvärdet. 

 

Referensvärdet för godkända kompressioner vad gäller kompressionsdjupet är mellan 

50-60mm enligt gällande riktlinjer för HLR. Jämfört med den första minuten var det en 

statisktisk signifikant skillnad till minut tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio och 10. Mellan 

varje konsekutiv minut uppvisades ingen signifikant skillnad.  
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Figur 2: Boxplotarna visar kompressionsdjupet i millimeter för varje minut under 10 minuter. 

Varje box visar interkvartila spridningen med medianvärdet. De utskjutande linjerna visar min–

respektive maxvärdet. 

 

Referensvärdet för godkända kompressioner vad gäller kompressionstakt är mellan 100-

120 kompressioner/minut enligt gällande riktlinjer för HLR. Jämfört med den första 

minuten var det en statistisk signifikant skillnad till minut två, tre, fyra och fem. Mellan 

varje konsekutiv minut uppvisades en signifikant skillnad mellan minuterna 8-9 och 9-

10.  

 

 
Figur 3: Boxplotarna visar kompressionstakten i kompressioner/minut för varje minut under 10 

minuter. Varje box visar interkvartila spridningen med medianvärdet. De utskjutande linjerna 

visar min–respektive maxvärdet. 
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Faktorer som kan ha betydelse för resultatet 

För den statistiska analysen gentemot de demografiska faktorerna har minut ett och 

minut 10 samt skillnaden däremellan analyserats. Ingen signifikant skillnad för något av 

måtten fanns mellan sjuksköterskor med och utan specialistutbildning. Inte heller fanns 

det någon signifikant korrelation med vikt och tiden sedan senaste HLR repetition. 

Angående ventilationsvolym fanns det en signifikant korrelation med ålder för minut ett 

(r=0.33; p=0.02) och minut 10 (r=0.31; p=0.02) där de med högre ålder ventilerade en 

större volym. Även antalet år i ambulans var signifikant korrelerat med volym under 

minut ett (r=0.39; p=0.004) och minut 10 (r=0.41 p=0.003) där mer erfarna ventilerade 

större volym. För kompressiondjupet så presterade kvinnor bättre än män (50.3±6.1mm 

vs 45.0±8.5mm, p=0.05) under den första minuten. Förändringen mellan den första och 

tionde minuten visade en signifikant korrelation med ålder där högre ålder innebar en 

mindre försämring i djupet över tid (r=0.31; p=0.03). Kompressiontakten var signifikant 

negativt korrelerad med längd under både minut ett (r=-0.31; p=0.03) och minut 10 (r=-

0.29; p=0.04) vilket innebar att ju kortare längd desto högre frekvens. Förändringen 

mellan den första och den tionde minuten var negativt korrelerad med ålder (r=-0.30; 

p=0.03) vilket innebar att för yngre försökspersoner förändrades frekvensen mindre. En 

lista på samtliga analyser finns bifogad som bilaga 2. 

 

 
Figur 4: En summerande graf där medelvärdet för kompressionstakt, ventilationsvolym och 

kompressiondjup redovisas för varje minut under 10 minuter. Det skuggade området är referens 

för de gällande riktlinjerna för HLR. Notera att Y-axeln har olika skalor för respektive variabel. 

Medeltiden för när ambulanssjuksköterskorna tyckte att de presterade sämre än 80% korrekt var 

efter 6 minuter och 16 sekunder. En detaljerad lista med samtliga mätvärden finns bifogad som 

Bilaga 3. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Studien har strikt genomförts inom en organisation för att populationen skulle bli så 

snäv som möjligt. Det innebär att resultatet kan tillämpas på det geografiska området 
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som organisationen ansvarar för vilket anses vetenskapligt fördelaktigt. Samtidigt 

valdes att endast inkludera sjuksköterskor och inte ambulanssjukvårdare vilka i botten 

är utbildade undersköterskor. Valet att exkludera ambulanssjukvårdare beror på att 

studien genomförts inom ramen för en specialistsjuksköterskeutbildning samt att 

ambulanssjukvårdare är ett annat yrke vilket skulle medföra att urvalet kunnat anses 

bestå av två faktorer. Svagheten i det innebär dock att resultatet inte kan tillämpas på 

organisationen i sin helhet utan endast den del vilken består av sjuksköterskor. 

Inklusionskriterierna för sjuksköterskorna sattes även till att de skulle ha minst två års 

arbetslivserfarenhet inom ambulanssjukvård. Anledningen var att författarna ville 

försäkra sig om att försökspersonerna skulle ha varit med om ett antal 

återupplivningssituationer och fått en viss rutin på situationen och med det påverkas så 

lite som möjligt av stress och osäkerhet. Med andra ord exkluderades oerfarna och 

nyanställda sjuksköterskor inom ambulanssjukvården därför författarnas intention var 

att resultatet skulle spegla den erfarna ambulanssjuksköterskan. 

 

På grund av tidsfaktorn har urvalet av försökspersoner gjorts via en förbokad träff på en 

ambulansstation alternativt när de passerat en akutmottagning en viss dag under 

perioden som datainsamlingen skedde. Det innebar en svaghet i studiedesignen eftersom 

det inte kan anses vara ett slumpmässigt urval. En viss faktor av slump kan dock 

tillskrivas metoden vilket kan avspeglas i att könsfördelningen har visat sig stämma väl 

överens med den faktiska könsfördelningen inom populationen. Författarna har 

diskuterat kring hur resultatet kan ha påverkats av att försökspersonerna varit i tjänst 

under datainsamlingen. Yttre faktorer såsom hur många och vilken typ av 

ambulansuppdrag de haft samt hur länge de varit i tjänst fram till att de utförde 

momentet kan på ett eller annat sätt ha inverkat på resultatet. Om det kan ses som en 

styrka eller svaghet är oklart men oavsett så avspeglar det de faktiska dagliga 

variationerna i personalens dagsform i ambulansorganisationen.  

 

Datainsamlingen har initialt utförts gemensamt av författarna för att skapa en standard 

för hur genomförandet ska ske. Därefter skedde insamlingen var och en för sig för att 

kunna ha så stor täckning på akutmottagningen som möjligt. Ett manus utformades 

specifikt för att säkerställa att alla försökspersoner fick samma information och 

möjlighet till förberedelse.  Möjligheten har ändå funnits att små variationer mellan 

författarnas genomförande kunnat inverka på resultatet. Den simuleringsdocka som 

användes har även använts i tidigare studier (Hightower et al., 1995; Ochoa et al., 1998; 

Ashton et al., 2002; Bjøshol et al., 2007; Chih-Hsien et al., 2010; Claesson et al., 2010; 

McDonald et al., 2013). Det går att spekulera i huruvida HLR som utförts på en 

simuleringsdocka är överförbart till en verklig situation. Självklart är dock att en studie i 

föreliggande form inte kan genomföras på människor. Det är även svårt att avgöra om 

det lugna icke akuta scenariot kan avspegla prestationen ambulanssjuksköterskan gör i 

en verklig situation där stresspåslag på grund av allvar för liv och död kan ha en tydlig 

inverkan. 

 

Valet av hur länge HLR skulle utföras i studien sattes till 10 minuter. Anledningen till 

det var att motsvarar den tid det kan ta att få assistans av ytterligare en ambulans till en 

patient med hjärtstopp. En ambulansbesättning kan alltså tvingas göra manuella 

kompressioner under minst 10 minuter om de inte har utrustning för mekaniska 

kompressioner. Försökspersonerna ombads säga till en gång under de 10 minuter 



 14 

genomförandet varade när de upplevde att deras prestationsförmåga hamnade under 80 

% rätt. Den procentsatsen sattes för att ge försökspersonen ett riktmärke att gå efter 

samt att minska risken för att de skulle påverkas av nuvarande riktlinjer som råder till 

att byta den person som utför kompressionerna efter två minuter. Alternativet skulle 

vara att inte ange någon siffra utan att de istället skulle uppge när de blev trötta. Det 

ansågs dock vara för abstrakt i sammanhanget. 

 

Författarna valde ut tre olika variabler som undersöktes i studien. Det var 

ventilationsvolym, kompressionsdjup och kompressionstakt. De variabler används i hög 

grad i den tidigare forskningen vilket underlättar jämförelser studier emellan. Valet av 

att inte ta med andra variabler såsom antalet korrekta uppsläpp, handplacering och 

"handsoff tid" är en svaghet för det totala resultatet. Varför de variabler inte togs med 

berodde på att det i gällande riktlinjer inte är uttryckt exakt vad som är ett godkänt 

korrekt uppsläpp, vad som kan anses vara normal "handsoff tid" eller hur nära rätt punkt 

på bröstkorgen som kan ses som rätt handplacering. Författarna anser dock att de 

variablerna är intressanta och även påverkar effektiviteten av HLR i en 

återupplivningssituation. Tidigare studier har också ofta redovisat en totalsiffra på 

antalet rätt utförda kompressioner, oftast definierat som andel kompressioner vilka 

uppnådde rätt kompressionsdjup. Den föreliggande studien presenterar istället hur 

variablerna enskilt förändras över tid vilket anses ge en bättre helhetsbild. Det innebär 

samtidigt att analyserna är gjorda mot det faktiska utförandet av HLR och inte mot hur 

resultatet förhåller sig till riktlinjerna vilket komplicerar jämförelser mot tidigare 

studier.  

 

Resultatdiskussion 

Enligt patientlagen (SFS 2014:821) ska behandling genomföras i samråd med patienten. 

Även anhöriga ska ges möjlighet att inverka på sin närståendes vård. Bremer och 

Sandman (2011) har dock visat att det kan vara svårt att göra både patient och anhörig 

delaktiga i vården kring ett hjärtstopp eftersom det kan uppstå oklarheter kring vad 

patienten och anhöriga vill, och om de vill samma sak. Den samlade evidensen kring 

riktlinjerna för HLR visar på att tidigt larm, tidig HLR, tidig defibrillering och tidig 

avancerad HLR och vård efter hjärtstoppet är den arbetsmodellen som ger patienten bäst 

chans till att återupplivas (Herlitz, 2014; Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2013). 

För patientens del säger Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) att vård ska ges på 

lika villkor till alla, att vården ska vara av god kvalitet och att den tillgodoser patientens 

behov av trygghet och säkerhet. Ambulanssjuksköterskan måste därför, som Dahlberg 

och Segesten (2010) beskriver, agera utan att göra patienten delaktig i sin vård och 

påbörja återupplivning. Det för att garantera den säkerhet och kvalitet lagen styrker. 

Enligt den studerade organisationens riktlinjer kan ambulanssjuksköterskan överväga att 

avstå från att påbörja HLR vid två situationer (Prehospitalt och Katastrofmedicinskt 

Centrum, 2013). Vid obevittnat hjärtstopp på patient över 80 år som har asystoli eller 

pulslös elektrisk aktivitet [PEA]. Den gruppen har visat sig ha en obefintlig överlevnad 

(Herlitz, Engdahl, Svensson, Young, Ängquist & Holmberg, 2004). Även vid hjärtstopp 

efter högenergitrauma finns möjlighet att avstå från HLR. Skadorna ska dock vara 

tydligt oförenliga med liv. Leis, Hernández, Blanco, Paterna, Hernández och Torres 

(2013) har i övriga traumatiska hjärtstopp visat att en aggressiv behandling kan rädda 

liv. I alla andra fall än de två beskrivna ska återupplivning omedelbart påbörjas. 



 15 

 

Tidigare studier har visat att försökspersonerna överskattat sin förmåga att göra bra 

HLR över tid. I Hightowers et al (1995) studie var medeltiden 253 sekunder, i Ochoas et 

al (1998) 186 sekunder och i McDonalds et al (2013) 167 sekunder. Den föreliggande 

studien visar en medeltid på 376 sekunder vilket är mer än dubbelt så länge jämfört med 

två av de tre tidigare studierna. Möjligen inverkar designen på studierna då Hightower 

et al (1995) och föreliggande studien fastställde ett mått på vad som räknas som 

godkänd HLR på 90% respektive 80% medan Ochoa et al (1998) och McDonald (2013) 

gav försökspersonerna en mer abstrakt instruktion att säga till när de kände att tröttheten 

påverkar kvalitén på kompressionerna. Oavsett studiedesign och gällande riktlinjer 

bekräftar resultatet de tidigare studierna att försökspersonerna inte kan koppla sin 

subjektiva trötthet med när kvalitén på utförd HLR försämras. Det förefaller tydligt 

eftersom försökspersonerna i den föreliggande studien redan från första minuten inte 

kommer upp i rätt kompressionsdjup och samtidigt har en lite för hög kompressionstakt. 

Även könsskillnaden bekräftas där kvinnor i snitt uppger sig bli trötta tidigare än 

männen (Ochoa et al, 1998; McDonald et al, 2013). 

 

Ventilationsvolymen som redovisad parameter har varit en bristvara i tidigare studier. I 

studien gjord av Claesson et al (2010) konstaterades det att ventilationsvolymen 

signifikant ökade över tid medan i studien av McDonald et al (2013) inte kunde hitta det 

sambandet. Resultatet för ventilationsvolymen i den föreliggande studien visar att 

ventilationsvolymen ökar något över tid från 665ml för första minuten till 775ml för den 

tionde minuten med signifikans mot minut fyra, åtta och 10 i jämförelse med den första 

minuten. Vidare visar resultat av ventilationsvolymen på stor spridning framför allt åt 

det större hållet där den övre interkvartilgränsen är klart utanför riktlinjernas övre gräns 

på 800ml redan från minut ett och över alla nästkommande nio minuter. Resultatet är 

svårvärderat mot tidigare studier. Medan storleken på ventilationsvolymen tenderar att 

gå åt samma håll som i resultatet från Claesson et al (2010) studie så håller sig 

medelventilationsvolymen inom riktlinjerna såsom i studien av McDonald et al (2013). 

Samtidigt visade resultatet på att stigande ålder var korrelerat med en större 

ventilationsvolym. Även antal år i yrket korrelerade med ventilationsvolymen där 

ambulanssjuksköterskor med längre erfarenhet ventilerade en större volym. 

Anledningen till det går bara att spekulera i men kanske kan ålder och erfarenhet göra 

ambulanssjuksköterskan bättre på att skapa en friare luftväg vilket möjliggör för en 

högre ventilationshastighet. Alternativt att de inte är uppdaterade mot gällande riktlinjer 

som säger att ventilationen är tillräcklig när bröstkorgen precis börjat lyfta sig. Trots att 

medelvärdet var inom riktlinjernas gränsvärden kan det konstateras att ett stort antal 

inblåsningar utförts med en för stor volym. Enligt Wenzel, Keller, Idris, Dörges, 

Lindner och Brimacombe (1999)  kan en för stor ventilationsvolym öka risken för 

kräkning och aspiration. Det för att trycket i den nedre magmunnen som normalt gör att 

bolus behålls i ventrikeln kan minska hos patienter med hjärtstopp (Gabrielli, Wenzel, 

Layon, Von Goedecke, Verne & Idris, 2005). Följden kan bli ett ovälkommet avbrott i 

återupplivningen för att åtgärda luftvägen. Det kan leda till en försämrad HLR kvalité 

vilket i sin tur kan medföra en risk för patientsäkerheten. För den återupplivade 

patienten innebär en aspiration en högre risk för tidigt förvärvad pneumoni med 

förlängd vårdtid i efterförloppet (Pabst et al, 2013). 
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Angående kompressionsdjupet har studierna genom åren visat varierande resultat. En 

del visar på att djupet är för grunt eller försämras väldigt fort (Hightower et al, 1995; 

Ochoa et al, 1998; Ashton et al, 2002 & McDonald et al, 2013) medan andra visar att 

kompressionsdjupet enligt för studien gällande riktlinjer kan uppnås och bibehållas 

under en längre tid (Bjøshol et al, 2007; Chih-Hsien, 2010 & Cleasson et al, 2010). 

Förbehållet är dock att djupare kompressioner är klart associerat med högre överlevnad 

(Kramer-Johansen, Myklebust, Wik, Fellows, Svensson, Sørebø & Steen, 2006; Babbs, 

Kemeny, Quan, & Freeman, 2008). Den föreliggande studien visar att 

ambulanssjuksköterskan inte kommer upp i rätt kompressionsdjup redan från första 

minuten och börjar även signifikant försämras efter två minuter. Medelvärdet för första 

minuten var 46.5mm vilket försämrades till 42.1mm under minut 10. Resultatet 

bekräftar således de studier som tidigare visat att kompressionsdjupet inte kunnat 

uppnås i tillräckligt hög utsträckning. Det var dock bara McDonald et al (2013) som 

också använt sig av de nu gällande riktlinjerna. Skulle tidigare riktlinjer tillämpats där 

referensvärdet var 38-51mm hade ambulanssjuksköterskorna lyckats genomföra HLR 

med ett godkänt kompressionsdjup under hela perioden om 10 minuter. Möjligen kan 

nuvarande resultat bero på att det nyare kompressionsdjupet på minst 50mm av någon 

anledning inte anammats eller övats in i muskelminnet i tillräcklig utsträckning sedan 

det infördes i Sverige under 2011. Samtidigt visade resultatet att en högre ålder var 

korrelerat med en mindre försämring över tid vilket borde innebära att de som tappat 

minst i kompressionsdjupet har upplevt flest förändringar av riktlinjerna. Kvinnor 

presterade även signifikant bättre än män under den första minuten vilket var i kontrast 

till en tidigare studie (Ashton et al, 2002). De lyckades samtidigt uppnå ett godkänt 

kompressionsdjup på 50,3mm under den första minuten. Spekulativt kan det bero på att 

ambulansyrket lockar kvinnor som i genomsnitt har en bättre fysik än 

genomsnittskvinnan eller att kvinnorna tagit till sig nuvarande riktlinjer i högre 

utsträckning. 

 

Kompressionstakten i de tidigare studierna har i det närmaste varit oförändrad över tid 

och samtidigt varit för snabb mot de gällande riktlinjerna vid studiernas genomförande 

(Bjøshol et al, 2007; Chih-Hsien, 2010; Cleasson et al, 2010 & McDonald et al, 2013). 

Den föreliggande studien uppvisar samma mönster där medelvärdet för varje minut 

under de 10 minuterna endast förändrades inom spannet 122-126 kompressioner/minut. 

Riskerna med en för snabb kompressionstakt kan vara att kompressionsdjupet försämras 

(Monsieurs, De Regge, Vansteelandt, De Smet, Annaert, Lemoyne, Kalmar & Calle, 

2012). Längd var negativt korrelerad med kompressionstakten vilket möjligen kan bero 

på att korta personer åstadkommer en sämre hävstångseffekt när de lutar sig över 

patienten för att göra kompressioner. 

 

Konklusion 

a) Förändringen från minut ett till minut 10 i medelvärdet för de respektive 

parametrarna som mättes var 665ml till 753ml för ventilationsvolymen, 46,5mm till 

42,1mm för kompressionsdjup och 125n/min till 126n/min för kompressionstakten. Det 

innebär att den genomsnittliga ambulanssjuksköterskan inom ambulanssjukvården SU 

inte lyckas göra HLR enligt nuvarande riktlinjer redan från den första minuten. 
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b) En positiv korrelation återfanns mot ålder och antalet år i ambulans för parametern 

ventilationsvolym samt mot kön och ålder för parametern kompressionsdjup. En negativ 

korrelation hittades mot längd och ålder för parametern kompressionstakt. Det innebär 

att det kan föreligga karakteristika hos den utförande ambulanssjuksköterskan vilket kan 

påverka den HLR som patienten får. Ambulanssjuksköterskorna ansåg sig klara av att 

göra HLR med ett minst 80% godkänt helhetsresultat i 6 minuter och 17 sekunder. 

Tiden hade ingen signifikant korrelation mot förändringen av någon av de uppmätta 

parametrarna. Om ambulanssjuksköterskan fortsätter att göra HLR utan att märka att 

kvalitén förändras kan det leda till en försämrad möjlighet till återupplivning och 

därmed en risk för patientsäkerheten. 

 

Implikation 

Resultatet visade att ambulanssjuksköterskan redan från första minuten inte utförde 

godkänd HLR och samtidigt överskattade sin förmåga att göra HLR över tid. Det 

föranleder implikationen att mer fokus bör läggas på övning för att lära sig rätt 

kompressionstakt och kompressionsdjup. Framförallt en känsla för kompressionsdjupet 

ansågs vara ett problem vilket avspeglades i att 94% av försökspersonerna uppgav att 

den parametern försämrades under genomförandet. För att åstadkomma de 

förbättringarna krävs troligen övningsutrustning som ger kontinuerlig återkoppling. 
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Bilaga 1 

Manus 
 

Hej kära medarbetare! 

 

Förutsättningar 

 

● Att delta i studien är frivilligt 

● All data är avpersonifierad, endast författarna kommer se datan vid själva 

genomförandet 

● Du kan även efter genomförandet säga att du inte längre vill vara med, då raderas 

datan 

● Efter genomförandet får du ej reda på hur det gick för dig eftersom vi inte vill att man 

ska prata om sitt resultat i arbetsgruppen, du kan få tillgång till det efter vi kört klart 

med alla testpersoner. Kom ihåg ditt nummer. 

 

Genomförande 
 

● Innan vi börjar så får du känna och prova dockan i max en minut. 

 

(låt dom prova) 

 

● Du ska nu göra basal HLR på den här dockan oavbrutet i 10 minuter 

● Medvetande kontroll är redan gjord, du börjar direkt med kompressioner och 

inblåsningar och kör enligt de HLR riktlinjer vi har 

● Du ska säga till en gång när eller om du upplever att du inte längre gör godkänd HLR 

p.g.a at du blivit för trött 

● Godkänd HLR har i den här studien definierats som att du som helhet håller minst 

80% rätt 

● Du får själv känna av vad som är 80% rätt 

● Efter du sagt till så fortsätt med HLR tills vi säger att det gått 10 minuter 

● Vi kommer inte nån gång berätta hur lång tid som återstår av genomförandet 

 

Frågor? 

 

Säg till när du är redo så startar jag programmet och så kör vi 

 

● Vilken eller vilken kombination av parametrar ansåg du försämrades när du sa till? 

Om du får välja bland inblåsningar, kompressionstakt och kompressionsdjup? 
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    Bilaga 2 

Ventilationsvolym 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Minut 1 Minut 10 Minut 10 – 1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Män (n=36) 669±285 746±301 76±183 

Kvinnor (n=15) 654±225 771±284 117±230 

 p=0.95 p=0.83 p=0.64 

 

Ingen VUB (n=12) 589±246 668±268 78±175 

VUB (n=39) 688±272 780±299 91±205 

 p=0.29 p=0.29 p=0.99 

 

Tid till upplevd trötthet r=-0.02 r=0.16 r=0.22 

 p=0.88 p=0.27  p=0.13 

 

År i ambulans r=0.39  r=0.41 r=-0.04 

 p=0.004  p=0.003  p=0.80 

 

Ålder r=0.33  r=0.31 r=-0.04 

 p=0.02  p=0.02 p=0.80 

 

Vikt r=-0.01  r=0.02 r=0.01 

 p=0.94  p=0.87 p=0.97 

 

Längd r=-0.13  r=-0.24 r=-0.20 

 p=0.37  p=0.08 p=0.16 

 

BMI r=0.02  r=0.14 r=0.14 

 p=0.91  p=0.32 p=0.33 

 

Tid sedan HLR-rep. r=0.19  r=0.05 r=-0.22 

 p=0.18  p=0.71 p=0.12 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Kompressionsdjup 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Minut 1 Minut 10 Minut 10 – 1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Män (n=36) 45.0±8.5 41.2±10.3 -3.8±6.1 

Kvinnor (n=15) 50.3±6.1 44.4±7.1 -5.9±4.7 

 p=0.05 p=0.30 p=0.22 

 

Ingen VUB (n=12) 46.1±9.4 42.8±11.2 -3.3±5.0 

VUB (n=39) 46.7±7.9 42.0±9.2 -4.7±6.0 

 p=0.84 p=0.76 p=0.66 

 

Tid till upplevd trötthet r=-0.08 r=0.06 r=0.11 

 p=0.58 p=0.70 p=0.45 

 

År i ambulans r=-0.08 r=0.03 r=0.24 

 p=0.56 p=0.84 p=0.09 

 

Ålder r=-0.05 r=0.12 r=0.31 

 p=0.74 p=0.41 p=0.03 

 

Vikt r=-0.17 r=-0.05 r=0.19 

 p=0.22 p=0.74 p=0.19 

 

Längd r=-0.06 r=0.08 r=0.17 

 p=0.68 p=0.59 p=0.23 

 

BMI r=-0.27 r=-0.16 r=0.17 

 p=0.05 p=0.26 p=0.24 

 

Tid sedan HLR-rep. r=-0.02 r=0.01 r=0.19 

 p=0.86 p=0.96 p=0.18 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Kompressionsfrekvens 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Minut 1 Minut 10 Minut 10 – 1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Män (n=36) 125±13 125±15 1±8 

Kvinnor (n=15) 126±12 128±14 2±7 

 p=0.92 p=0.55 p=0.79 

 

Ingen VUB (n=12) 128±15 130±18 2±9 

VUB (n=39) 124±12 125±14 1±8 

 p=0.72 p=0.47 p=0.55 

 

Tid till upplevd trötthet r=0.07 r=-0.02 r=-0.12 

 p=0.61 p=0.87 p=0.39 

 

År i ambulans r=0.02 r=-0.06 r=-0.14 

 p=0.88 p=0.66 p=0.33 

 

Ålder r=0.14 r=-0.02 r=-0.30 

 p=0.31 p=0.87 p=0.03 

 

Vikt r=-0.11 r=-0.10 r=-0.03 

 p=0.43 p=0.48 p=0.81 

 

Längd r=-0.31 r=-0.29 r=0.01 

 p=0.03 p=0.04 p=0.95 

 

BMI r=0.08 r=0.06 r=-0.06 

 p=0.57 p=0.66 p=0.69 

 

Tid sedan HLR-rep. r=0.12 r=0.08 r=0.06 

 p=0.39 p=0.56 p=0.70 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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    Bilaga 3 

Ventilationsvolym i milliliter [ml] 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Medelvärde Median Interkvartil spridning Min-Max 

Minut 1 665 598 453-894 260-1336 

Minut 2 688 627 487-849 307-1552 

Minut 3 704 690 484-837 63-1600 

Minut 4 716 712 502-916 180-1600 

Minut 5 727 686 514-860 300-1600 

Minut 6 729 677 504-845 260-1450 

Minut 7 723 698 508-868 300-1600 

Minut 8 749 733 522-882 260-1592 

Minut 9 723 717 508-837 155-1575 

Minut 10 753 703 509-980 285-1593 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kompressionsdjup i millimeter [mm] 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Medelvärde Median Interkvartil spridning Min-Max 

Minut 1 46.5 46.3 42.8-52.5 21.7-59.6 

Minut 2 45.4 46.9 41.4-50.9 23.5-59.2 

Minut 3 44.8 46.5 40.1-50.9 21.3-59.0 

Minut 4 44.5 45.6 40.3-50.6 22.4-58.9 

Minut 5 44.3 45.3 39.6-50.4 19.4-57.8 

Minut 6 43.7 44.1 37.7-50.7 19.2-57.9 

Minut 7 43.1 44.2 36.4-50.1 18.6-57.2 

Minut 8 43.0 44.3 35.4-49.5 19.3-58.6 

Minut 9 42.6 42.7 37.0-49.0 16.1-59.5 

Minut 10 42.1 43.9 38.0-47.4 15.7-59.8 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kompressionsfrekvens i kompressioner/minut [n/min] 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Medelvärde Median Interkvartil spridning Min-Max 

Minut 1 125 126 118-131 97-156 

Minut 2 122 121 114-129 95-154 

Minut 3 122 121 113-128 95-156 

Minut 4 122 120 115-128 95-157 

Minut 5 123 119 114-129 96-160 

Minut 6 123 121 114-129 97-162 

Minut 7 124 122 113-131 97-166 

Minut 8 124 122 114-131 98-168 

Minut 9 125 123 115-132 98-169 

Minut 10 126 123 116-132 98-170 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


