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Sammanfattning 
Bakgrund: Av de 10 000 personer som årligen drabbas av hjärtstopp överlever ungefär 1000 
personer. Avgörande för överlevnad är kvaliteten på hjärt- lungräddningen och tiden från 
hjärtstopp till påbörjad hjärt- lungräddning (HLR). Riktlinjer för hjärtstopp på sjukhus är att 
HLR ska påbörjas inom en minut och defibrillering ske inom tre minuter. Det ställer höga 
krav på sjuksköterskan och därför rekommenderas repetitionsutbildning var sjätte månad. 
Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans uppfattning av sin förmåga att utföra hjärt- 
lungräddning på sjukhus.  
Metod: Data samlades in genom en enkät som besvarades av 119 allmänsjuksköterskor på 15 
olika avdelningar och mottagningar på tre sjukhus i Sverige.  
Resultat: I studiegruppen angav 29 % att de uppfattade sig säkra på sin förmåga att utföra S-
HLR och 64 % var ganska säkra. Alla sjuksköterskor erbjöds inte repetition i S-HLR enligt 
rekommendationer. Ungefär hälften, 48 %, ansåg att fler repetitionstillfällen skulle öka deras 
förmåga att utföra HLR och 55 % ville öva tillsammans med övriga yrkesgrupper.  
Slutsats: Knappt en tredjedel av studiegruppen uppfattade sig säkra på sin förmåga att utföra 
HLR på sjukhus och 64 % uppfattade sig ganska säkra. Alla sjuksköterskor erbjuds inte 
repetitionsutbildning inom det intervall som HLR-rådet rekommenderar och alla har inte alltid 
möjlighet att delta. Missade repetitionstillfällen beror bland annat på att sjuksköterskor inte 
har möjlighet att gå ifrån sin arbetsplats eller att övningen erbjudits utanför arbetstid. Chefer 
bör sträva efter att samtliga anställda ska delta och det bör även finnas ett användbart Kliniskt 
träningscenter på alla sjukhus för att ge möjlighet att öva moment självständigt. 
 
Nyckelord: Förmåga, Hjärt- lungräddning, Self-efficacy, Sjuksköterska, Uppfattning 
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1. Bakgrund 

Hjärtstopp 
I Sverige drabbas drygt 10 000 personer av hjärtstopp varje år, varav en tredjedel hjärtstopp 
inträffar på sjukhus (Nilsson, 2013; Wikström, 2012). Få patienter som drabbas av hjärtstopp 
erhåller hjärt- lungräddning (HLR) och av dem är det ännu färre som får HLR med god 
kvalitet vilket är orsaken till flertalet dödsfall (Xanthos et al., 2012). Av dem som får HLR 
överlever drygt 1000 personer (Herlitz, 2014). På sjukhus överlever 30 till 40 % av de som 
drabbas av hjärtstopp (Andersson, Eldh, Kiejstut & Thuresson, 2012). 
 
Ett hjärtstopp föregås av att hjärtats pumpkraft försvinner, så även patientens blodtryck och 
puls (Andersson et al., 2012; Wikström, 2012). Hjärtstopp orsakas i de flesta fall av att det 
uppstår ett elektriskt kaos i hjärtats båda kammare, ett så kallat ventrikelflimmer (Andersson 
et al., 2012; Eikeland, Haugland & Stubberud, 2011; Herlitz, 2014; Wikström, 2012). Det kan 
också bero på hjärtruptur eller hjärttamponad (Eikeland et al., 2011).  
 
Om en patient är medvetslös och inte andas ska hjärt- lungräddning påbörjas direkt 
(Andersson et al., 2012; Wikström, 2012), helst inom en minut (Andersson et al., 2012; 
Svensson et al., 2010), då tiden till påbörjad behandling är helt avgörande för patientens 
överlevnad (Andersson et al., 2012; Herlitz, 2014, Wikström, 2012). En patient som inte 
behandlas kommer inom några minuter få obotliga hjärnskador. Om ytterligare tid går utan 
behandling blir hjärnskadorna så utbredda och svåra att patienten avlider (Andersson et al., 
2012; Herlitz, 2014; Wikström, 2012). 

Hjärt- lungräddning 

Historik 
Olika inblåsningsmetoder utvecklades under 1400- till 1700-talet, däribland metoden att 
tillföra luft med hjälp av en blåsbälg och att ventilera in tobaksrök via ändtarmen (Svenska 
rådet för hjärt- lungräddning [HLR-rådet], u.å.a). Metoden förändrades under 1800-talet då 
experiment på djur visade att det höga tryck som uppstod vid användning av blåsbälg 
orsakade lungbristningar och att tobaksröken var dödlig. Istället rekommenderades att den 
livlöse lades till sängs och värmdes av anhöriga som låg bredvid, på så vis skulle livet 
behållas i kroppen. År 1855 ansåg en läkare att det faktum att personen låg på rygg var 
livsfarlig då tungan blockerade luftvägen (HLR-rådet, u.å.b) och istället introducerades 
manipulation av kroppslägen vilket hävdades effektivt för att passivt få in luft i lungorna 
(HLR-rådet, u.å.a; HLR-rådet, u.å.b). 
 
Under första världskriget fick en ny metod genomslag. Ett tryck i ryggslutet fick luft att sugas 
in i lungorna och under tidigt 1900-tal lärdes metoden ut av amerikanska Röda korset. Den 
och liknande tekniker var dock testade på intuberade patienter med fri luftväg och fungerade 
inte alls på samma vis vid plötsligt hjärtstopp då kontroll över luftvägen inte var möjlig. På 
1960-talet introducerades mun-mot-mun-metoden (HLR-rådet, u.å.a). 

HLR idag 
Idag genomförs HLR genom att patienten omväxlande får 30 bröstkompressioner och 2 
konstgjorda andetag (Eikeland et al., 2011; Wikström, 2012). HLR utförs för att på konstgjord 
väg tillföra syre till patientens lungor och pumpa runt det syresatta blodet i kroppen 
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(Andersson et al., 2012; Wikström, 2012). Vid ventrikelflimmer kan inte hjärt- lungräddning 
starta hjärtat utan det åtgärden medför är att hålla hjärnan vid liv tills defibrillering är möjlig 
(Wikström, 2012; Eikeland et al., 2011). Genom att upprätthålla cirkulationen till vitala organ 
i väntan på defibrillering ökar sannolikheten för överlevnad avsevärt (Andersson et al., 2012; 
Eikeland et al., 2011; Herlitz, 2014; Wikström, 2012). Det är därför viktigt att hjärt- 
lungräddningen håller hög kvalitet (Wikström, 2012; Eikeland et al., 2011). Optimalt är att 
den drabbade omväxlande får kompressioner och konstgjord andning. En person utan HLR-
utbildning rekommenderas att endast utföra kompressioner eftersom den stressade situationen 
kan medföra svårigheter att växla mellan kompressioner och konstgjort andning med god 
kvalitet. (Wikström, 2012). 
 
På sjukhus finns riktlinjer för HLR i syfte att patienter ska få optimal behandling, däribland 
målet att larm och start av HLR ska ske inom en minut och defibrillering inom tre minuter. 
För att uppnå målen behövs en välutbildad personal och en välfungerande larmorganisation 
(Andersson et al., 2012). 
 
Det pågår ett ständigt arbete med att revidera kunskapsläget. De svenska riktlinjerna för hjärt- 
lungräddning är utvecklade utifrån European Resuscitation Council (ERC). ERC är en del av 
den globala organisationen International Liasion Comitte on Resuscitation (ILCOR), som var 
femte år anordnar en kongress för utvärdering och utveckling av riktlinjer för HLR. De 
svenska riktlinjerna revideras var femte år efter kongressen och efter ERC:s publicering av 
sina revideringar (Andersson et al., 2012; HLR-rådet, u.å.c). 

HLR-utbildning 
HLR-rådet har startat utbildningar i syfte att öka kunskapen i HLR för att så många som 
möjligt, som drabbas av hjärtstopp, ska kunna räddas. Många hjärtstopp sker utanför sjukhus 
och det krävs ett flertal åtgärder för att rädda liv i de situationerna (Nilsson, 2013). HLR-rådet 
(u.å.d) rekommenderar att alla genomgår repetitionsutbildning en gång per år. 
 
Basal-HLR innebär hjärt- lungräddning med enkla medel, det ska all sjukvårdspersonal kunna 
(Eikeland et al., 2011; Nilsson, 2013; Xanthos et al., 2012). HLR inom sjukvården (S-HLR) 
är en grundutbildning i HLR för sjukvårdspersonal som arbetar på eller utanför sjukhus samt 
för studenter inom vårdutbildningar. S-HLR-utbildningen innefattar bland annat teamträning, 
ventilation med andningsmask och halvautomatisk defibrillering. Avancerad HLR (A-HLR) 
är en påbyggnad utifrån tidigare utbildningar som innefattar bland annat manuell tolkning av 
hjärtrytm, manuell defibrillering samt läkemedel (Andersson et al., 2012). 
 
Det finns också utbildning i Barn-HLR och A-HLR-barn vilken är riktad till de som arbetar 
inom bland annat akutsjukvård och barnsjukvård. Det finns även utbildning i hjärt- 
lungräddning med defibrillering (D-HLR) som är avsedd för yrkesgrupper som har skyldighet 
att ingripa vid hjärtstopp, exempelvis polis och badvakt (Andersson et al., 2012). 
 
Det finns rekommendationer om att alla sjuksköterskor ska genomgå repetitionsutbildning i 
S-HLR en gång per halvår (HLR-rådet, u.å.e; Hopstock, 2008; Lunz et al., 2013) men minst 
en gång per år (HLR-rådet, u.å.e). En av tio genomgår repetitionsutbildning enligt 
rekommenderat intervall (Hopstock, 2008). Sjuksköterskor har dåliga kunskaper i HLR 
(Verplancke et al., 2008) vilket kan bero på otillräcklig träning (Preusch et al., 2010) eller att 
kunskaper och färdigheter i HLR börjar minska redan två veckor efter övning (Moser & 
Coleman, 1992 refererad i Xanthos et al., 2012). Tron på sig själv har också inflytande över 
kvaliteten på utförandet av HLR (Preusch et al., 2010; Verplancke et al., 2008). 
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Sjuksköterskans roll vid hjärtstopp 
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), 5 §, uppger att patientsäkerhet innebär att skydda 
patienten från att drabbas av undvikbara skador, lidande eller dödsfall som inte skulle 
uppkommit om patienten vårdats med rätt kompetens och adekvata åtgärder vidtagits.  
 
Sjuksköterskan är ofta den som är först på plats vid ett hjärtstopp på sjukhus. Det är av stor 
vikt att HLR utförs med god kvalitet för att öka patientens chans till överlevnad (Xanthos et 
al., 2012). Sjuksköterskan måste regelbundet uppdatera sina kunskaper och färdigheter i HLR 
då sjuksköterskan har skyldighet att sätta igång HLR-behandling när det krävs (Eikeland et 
al., 2011). Sjuksköterskan har i uppgift att känna till larmrutiner vid hjärtstopp på sin 
arbetsplats, (Eikeland et al., 2011; Nilsson, 2013) vilket innebär att veta var den nödvändiga 
utrustningen finns, hur den fungerar och vem som ska kontaktas (Eikeland et al., 2011).  
 
Ett hjärtstopp kan inträffa när anhöriga och andra patienter är närvarande och då är det viktigt 
att de sjuksköterskor som inte deltar i hjärt- lungräddningen tar hand om dem. Om närstående 
vill närvara bör en sjuksköterska finnas hos dem och förklara vad som sker (Eikeland et al., 
2011). 

Teoretisk referensram 
Self efficacy1 (SE) innebär en människas uppfattning av sin förmåga. Det krävs exempelvis 
hög SE för att hålla fokus i kravfyllda och pressade situationer som har betydande 
konsekvenser. En person som är säker på sin förmåga ser svåra uppgifter som utmaningar att 
klara av snarare än hot som bör undvikas. De med hög SE har lättare att sätta upp utmanande 
mål och upprätthålla ett starkt engagemang, de går även in i hotande situationer med en 
övertygelse om att de har kontroll över den. I pressade situationer har de med låg grad av SE 
en förmåga att bli oberäkneliga, sänka sina ambitioner och även kvaliteten på prestationen 
försämras. Personer med hög grad av SE har däremot lättare att hålla fokus och de har en god 
analytisk förmåga vilket gör att kvaliteten på prestationen håller hög nivå (Bandura, 1994). 
 
Låg SE leder till tvivel på sin förmåga, låga ambitioner, undvikande av svåra uppgifter som 
ses som hot och svårigheter att hålla fast vid uppsatta mål. När en svår uppgift ska utföras kan 
tankarna hos en person med låg SE dras till personliga brister och till olika tänkbara negativa 
resultat snarare än att fokus ligger på hur uppgiften ska slutföras framgångsrikt. Personer med 
låg SE gör ofta en svag insats och ger lätt upp. Det krävs endast små misslyckanden för att de 
ska förlora tron på sin förmåga och de har svårt att återvinna sitt självförtroende. Hög SE ger 
däremot en förmåga att snabbt återvinna tron på sig själv. Graden av SE påverkar även 
motivation, motståndskraft vid motgångar och sårbarhet för stress och depression. Grad och 
omfattning av SE förändras under hela livet (Bandura, 1994). 
 
Det finns fyra huvudsakliga källor som har inflytande på människans SE. Den första och mest 
effektiva är att bemästra olika situationer. När en person klarar av en svår uppgift byggs en 
stadig tro på ens egen kapacitet. Motgångar tär däremot på en persons uppfattning av sin 
förmåga, speciellt om motgången uppkommer innan en stadig grund av SE byggts upp. 
Förebilder är den andra påverkande faktorn. När personer som är lika en själv lyckas ökar tron 

                                                
1 En möjlig svensk översättning av ”self-efficacy” är kompetensupplevelse. Dock saknas en vedertagen 
översättning av begreppet och därför används det engelska ordet genomgående i uppsatsen. 
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på att själv inneha förmågan att lyckas med liknande uppgifter. På samma sätt minskar tron på 
den egna förmågan om förebilder misslyckas. Verbal uppmuntran är ett tredje sätt att öka SE. 
Uppmuntrande ord stärker människors tro på att de har vad som krävs för att lyckas vilket 
även bidrar till att personen anstränger sig mer och gör en starkare insats. Fjärde sättet att öka 
SE är genom att minska stressreaktioner då människor har en tendens att tolka 
stressreaktioner och spänningar som tecken på sårbarhet och oförmåga (Bandura, 1994). 

Problemformulering 
Idag överlever endast en av tio ett hjärtstopp (Herlitz, 2014). Vid ett hjärtstopp måste HLR 
påbörjas omedelbart (Andersson et al., 2012; Wikström, 2012) och på sin arbetsplats har 
sjuksköterskan en skyldighet att se till att behandling påbörjas omgående (Eikeland et al., 
2011). Om en person med hjärtstopp inte erhåller HLR leder det, inom några minuter, till 
obotliga hjärnskador och slutligen död (Wikström, 2012). I pressade situationer är det viktigt 
med hög self-efficacy för att kunna bemästra situationen genom att hålla fokus och på så vis 
prestera bra (Bandura, 1994). Det finns få studier om sjuksköterskans upplevelse av sin 
förmåga att utföra HLR och vad författarna beträffat saknas det helt studier gjorda i Sverige. 
Hjärtstopp är ett kritiskt läge där det är viktigt för sjuksköterskan att veta exakt vad som ska 
göras. Det är därför av betydelse att ta reda på sjuksköterskans uppfattning av sin förmåga att 
utföra HLR i syfte att öka patientsäkerheten. 

2. Syfte 
Syftet var att beskriva sjuksköterskans uppfattning av sin förmåga att utföra hjärt- 
lungräddning på sjukhus. 

Frågeställningar 
● Hur uppfattar sjuksköterskan sin förmåga att utföra S-HLR? 
● Finns det en skillnad i uppfattning av sin förmåga beroende på om S-HLR har utförts 

tidigare eller ej? 
● Hur ofta erbjuds sjuksköterskor repetitionsutbildning i S-HLR? 
● Vad skulle öka sjuksköterskans uppfattning av sin förmåga att utföra S-HLR? 

3. Metod 

Design 
Studien var en tvärsnittsstudie med deskriptiv design. 

Urval 
Undersökningen genomfördes på tre sjukhus i Mellansverige. Ett slumpmässigt urval bland 
samtliga 162 avdelningar och mottagningar gjordes genom en slumpfunktion i Microsoft 
Excel 14.5.1 vilket resulterade i att totalt femton avdelningar/mottagningar tillfrågades. Enligt 
Kristenssons (2014) instruktioner kontaktades verksamhetscheferna via telefon för tillstånd att 
genomföra enkätundersökningen under sjuksköterskornas arbetstid och när godkännande 
givits skickades ett informationsmail till cheferna (Bilaga 2). Genom bekvämlighetsurval 
tillfrågades samtliga sjuksköterskor som arbetade de dagarna undersökningen genomfördes. 
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Inklusionskriterier 
Inklusionskriterier var legitimerade, kliniskt verksamma allmänsjuksköterskor som arbetade 
på avdelning eller mottagning där personalen erbjöds S-HLR-utbildning. 

Exklusionskriterier 
Exklusionskriterier var sjuksköterskor med specialistutbildning och sjuksköterskor som 
erbjöds annan HLR-utbildning än S-HLR på sin arbetsplats. 

Datainsamling 

Instrument 
En standardiserad enkät fanns inte, därav konstruerades en studiespecifik enkät (Bilaga 1). 
Frågorna utformades utifrån studiens frågeställningar (Billhult & Gunnarsson, 2012) och 
författarnas förförståelse med intentionen att uppnå studiens syfte. Utformningen av frågorna 
gjordes med avsikt att författarnas förförståelse inte skulle styra studiegruppens svar (Billhult 
& Gunnarsson, 2012).  
 
Enkäten bestod av fjorton frågor varav fem beskrev studiegruppen. En öppen fråga ställdes 
om deltagarnas arbetsplats och resterande frågor var slutna där svarsalternativen utformades 
med ordinal- och nominalskala. Enkäten delades ut personligen till chefen för arbetsplatsen 
och samlades in fem dagar senare. Med enkäterna följde ett informationsbrev till 
studiedeltagarna. 

Validitet 
En pilotstudie genomfördes i syfte att förbättra enkätens kvalitet och minska risk för 
feltolkning av frågorna. Enligt Hansagi & Allebeck (1994) ska en pilotstudie genomföras då 
enkäten är i stort sett färdig. Den nästintill färdigställda enkäten fylldes i av två legitimerade 
sjuksköterskor för kontroll av frågornas begriplighet och för att testa hur lång tid det tog att 
besvara enkäten. Sjuksköterskorna läste även informationsbrevet för att bekräfta att 
informationen var relevant och att den information som de behövde fanns med. Deltagarna i 
pilotstudien var allmänsjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna för studien. Efter 
pilotstudien gjordes mindre justeringar av enkäten. 

Dataanalys 
Alla enkäter och svarsalternativ kodades och fördes in i statistikprogrammet IBM SPSS 
Statistics 20 (IBM, Armonk, NY, USA) för bearbetning. Frekvenstabeller skapades för att få 
fram svarsresultat på varje fråga och korstabeller användes för att undersöka skillnader mellan 
flera variabler. Icke-parametriska analyser med chi-tvåtest användes för att analysera skillnad 
i andel som svarat säker på att utföra HLR beroende på om de utfört HLR tidigare eller inte. 
Den statistiska signifikansnivån sattes till p < 0.05. Slutligen bearbetades resultatets tabeller 
och grafer i Microsoft Excel 14.5.1 och Microsoft Word 14.5.1. 
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4. Etiskt ställningstagande 
Information om studien gavs muntligt till verksamhetschefen som förde informationen vidare 
till deltagarna, vilka även fick ett skriftligt informationsblad tillsammans med enkäten. I 
informationsbladet angavs studiens syfte och vilken kunskap den avsåg bidra med, tidsåtgång 
för deltagande, frivillighet, rätten att avbryta, information om att enkäterna skulle behandlas 
konfidentiellt samt namn och kontaktuppgifter till studiens ansvariga, se Bilaga 3 (Ejlertsson, 
2014; Kjellström, 2012; Lag om etikprövning av forskning som avser människor, SFS 
2003:460, 16 §; Trost, 2012). För att möjliggöra högsta möjliga konfidentialitet var enkäterna 
utformade anonymt och författarna hade, under studiens gång, ingen kontakt med deltagarna. 
För att minska risken för identifiering nämns inte sjukhusens namn. Det ställdes även ett krav 
på arbetsplatsen att det skulle finnas minst fem sjuksköterskor som uppfyllde kriterierna för 
att få delta i studien. Garanti av konfidentialitet gavs genom att samtliga enkäter förstördes 
efter färdigställd kandidatuppsats. 
      
Informerat samtycke är ett krav med syfte att värna om deltagarens rätt att bestämma över sitt 
deltagande (Ejlertsson, 2014) vilket bygger på principen om respekt för frihet och 
självbestämmande (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Enligt Lag om etikprövning av 
forskning som avser människor (SFS 2003:460), 17 §, krävs dokumentation av samtycket. 
Dock krävs inget dokumenterat samtycke när enkäten besvaras anonymt, då ses en besvarad 
enkät som ett bevis på att personen samtyckt till deltagande (Kristensson, 2014). För att 
underlätta deltagarnas självbestämmande lämnades betänketid genom att enkäten fanns på 
avdelningen eller mottagningen i fem arbetsdagar. 
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5. Resultat 

Studiegruppen 
Majoriteten av de 119 sjuksköterskor som deltog i studien var kvinnor (94 %) (Tabell 1). Det 
var 35 % av studiedeltagare som var mellan 20 och 30 år och omkring hälften (56 %) hade 
arbetat tio år eller kortare tid (Tabell 1). Den största gruppen (24 %) arbetade på en medicinsk 
klinik och därefter arbetade flest på kirurgisk klinik (Tabell 1). Det var 11 % som var 
instruktörer i HLR (Tabell 1).  
 
Tabell 1  
Beskrivning av studiegrupp (n = 119) 
 Frekvens Procent 
Kön   
Kvinnor 112 (94 %) 
Män 7  (6 %) 
Ålder   
20-30 41  (35 %) 
31-40 25  (21 %) 
41-50 27  (23 %) 
51-60  18  (15 %) 
>60 8  (7 %) 
Arbetsplats   
Medicin 29  (24 %) 
Kirurgi 25  (21 %) 
Dialys/Njurmedicin 14  (12 %) 
Lungavd. 12  (10 %) 
Ortopedi 10  (8 %) 
Infektion 9  (8 %) 
Urologi 7  (6 %) 
Geriatrik 6  (5 %) 
Ögonmott. 6  (5 %) 
Psykiatri 1  (1 %) 
Erfarenhet som sjuksköterska  
< 1 år 12  (10 %) 
1-5 år 35  (29 %) 
6-10 år 19  (16 %) 
11-20 år 24  (20 %) 
> 20 år 29  (24 %) 
HLR instruktör   
Ja 13  (11 %) 
Nej 106  (89 %) 
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Uppfattning av förmåga att utföra S-HLR 
De flesta (64 %) uppfattade sig ganska säkra på att utföra HLR (Figur 1) och majoriteten av 
studiedeltagarna (62 %) kände sig säkra på när HLR ska initieras (Tabell 2). Större delen av 
studiegruppen (51 %) var ganska säkra på sina kollegors kompetens i HLR (Tabell 2). 
 

 
Figur 1. Svar på frågan: ”Hur säker känner du dig på att utföra HLR?”. 

Erfarenhet av HLR 
Över hälften av sjuksköterskorna (61 %) hade någon gång utfört HLR och majoriteten av dem 
hade gjort det två till fem gånger. Mer än en tredjedel (37 %) av studiegruppen hade aldrig 
utfört HLR när studien genomfördes (Tabell 2). Det var en signifikant skillnad i andel som 
svarat säker på att utföra HLR beroende på om de utfört HLR tidigare eller inte (p < 0.001). 
Betydligt fler bland dem som tidigare hade utfört HLR svarade att de kände sig säkra i 
utförandet jämfört med de som inte utfört HLR. 
 
Tabell 2 
Hjärt- lungräddning, HLR 
 Frekvens Procent 
Antal gånger HLR utförts 
0 ggr 44 37 % 
1 gg 13 11 % 
2-5 ggr 46 39 % 
6-10 ggr 8 7 % 
> 10 ggr 6 5 % 
Obesvarad 2 2 % 
Säker på när HLR ska initieras 
Osäker 0  - 
Ganska osäker 2 2 % 
Ganska säker 43 36 % 
Säker 74 62 % 
Säker på kollegors  
kompetens i HLR 
Osäker 0 - 
Ganska osäker 3 3 % 
Ganska säker 61 51 % 
Säker 55 46 % 

Säker 
29 % 

Ganska 
säker 
64 % 

Ganska 
osäker 

7 % 

Osäker 
0 % 
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Repetitionsutbildning i S-HLR 
De flesta sjuksköterskor (n = 75, 63 %) erbjöds HLR-repetition en gång per år, 23 % (n = 27) 
två gånger per år och 13 % (n = 16) erbjöds mindre än en gång per år. En deltagare besvarade 
inte frågan. Det var 71 % (n = 85) av deltagarna som aldrig hade missat ett HLR-
repetitionstillfälle, 9 % (n = 11) kom inte ihåg om de missat och 19 % (n = 23) hade missat 
något eller några tillfällen. Sex sjuksköterskor angav att orsaken till senast missade tillfälle 
var att de inte hade möjlighet att gå ifrån på arbetstid, fyra angav att övningen låg utanför 
deras arbetstid och två svarade att de var frånvarande på grund av sjukdom. Tio deltagare 
angav alternativet annat och däribland uppgav tre sjuksköterskor föräldraledighet som 
anledning till frånvaro. En deltagare uppgav inte orsak till frånvaro. 
 
Nästan alla deltagare (n = 113, 95 %) ansåg att den S-HLR-utbildning som erbjöds av 
arbetsgivaren höll god kvalité. En person (1 %) tyckte att utbildningen inte höll god kvalité. 
Fem sjuksköterskor (4 %) hade ännu inte genomgått repetitionsutbildning och av dem hade 
fyra arbetat mindre än ett år. 

Åtgärder för att öka uppfattning av förmåga att utföra S-HLR 
Åtgärder som flest studiedeltagare ansåg skulle öka deras förmåga att utföra HLR var att ha 
fler repetitionstillfällen samt att repetera tillsammans med samtliga professioner. Även att få 
hospitera och självständigt öva praktiskt var åtgärder som många angav (Tabell 3). En 
sjuksköterska, som valde alternativet annat, ville gå igenom avdelningens utrustning och 
rutiner oftare. 
 
Tabell 3 
Önskade åtgärder för att bli säkrare på HLR 
 Frekvens Procent* 
HLR-övning med samtliga professioner 65 54,6 % 
Fler repetitionstillfällen 57 47,9 % 
Hospitera i syfte att få uppleva hjärtstopp 27 22,7 % 
Öva mer praktiskt, självständigt (t.ex. på KTC) 24 20,2 % 
Läsa mer teoretiskt självständigt 6 5,0 % 
Mer teoretisk undervisning 4 3,4 % 
Annat önskemål 3 2,5 % 
* Summan av svar  > 100% på grund av att deltagarna fick välja upp till två alternativ. 
 
En fråga formulerades i syfte att ta reda på vad sjuksköterskorna gjorde för att öka sin 
självsäkerhet i att utföra HLR. Summan av svaren är över 100% på grund av att flera 
alternativ kunde väljas. En stor del av studiegruppen (n = 26, 22 %) läste teori självständigt, 8 
% (n = 10) gick extra HLR-utbildning utöver den som arbetsgivaren erbjöd och 4 % (n = 5) 
övade praktiskt självständigt på exempelvis Kliniskt träningscenter (KTC). Det var 2 % (n = 
2) som hospiterade på annan arbetsplats där HLR krävdes mer regelbundet och 7 % (n = 8) 
valde alternativet annat som egenåtgärd varav en sjuksköterska skrev att hon arbetade på en 
annan avdelning ibland. Majoriteten (n = 74, 62 %) gjorde ingenting för att öka sin 
självsäkerhet i HLR. 
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6. Diskussion 

Metodologiska överväganden 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans uppfattning av sin förmåga att utföra HLR 
på sjukhus. För att få svar på forskningsfrågan tillämpades kvantitativ ansats med enkät som 
datainsamlingsmetod då ett stort antal personer, på kort tid, kan delta (Ejlertsson, 2014; 
Hansagi & Allebeck, 1994). På så vis ges ett stort underlag vilket ger en möjlighet att 
överföra resultatet på populationen. Rekrytering av deltagare skedde från olika typer av 
sammanhang med anledning att minska risken för bias (Kristensson, 2014).  
 
Anledning till den höga svarsfrekvensen kan vara att författarna personligen lämnade 
enkäterna till cheferna vilket upplevs mer personligt än att skicka dem via post. Mötet med 
cheferna gav även möjlighet till att ge utförlig muntlig information om studiens syfte och 
detaljer vilket kan ha lett till att chefen påminde sina anställda om att besvara enkäten. 
Information om studien ska gärna ges både muntligt och skriftligt (Kjellström, 2012; 
Kristensson, 2014) vilket inte var möjligt då samtliga deltagare inte kunde samlas vid ett 
tillfälle. Därför gavs muntlig information till chefen för arbetsplatsen som framförde 
informationen till deltagarna. 
 
En standardiserad enkät som kunde svara för syftet fanns inte, därför konstruerades en 
studiespecifik enkät. Den var inte validerad, däremot kunde frågorna anpassas för att få svar 
på exakt det som söktes. Den höga svarsfrekvensen och det minimala bortfallet tyder på att 
frågorna var välformulerade och tydliga. 
 
Enkäten bestod till en majoritet av slutna frågor med anledning av att den skulle kunna 
besvaras snabbt och därmed minska risken för bortfall. Öppna frågor bör undvikas (Trost, 
2007) för att minska risken för internt bortfall, i form av ofullständigt ifyllda enkäter, då 
deltagare ofta undviker att svara på öppna frågor (Kristensson, 2014; Kylén, 2004; Trost, 
2007). Trost hävdar också att slutna frågor underlättar sammanställning av enkäter och 
Kristensson menar att öppna frågor är svåra att analysera på gruppnivå. 
 
Fråga fjorton (Bilaga 1), om deltagarens ålder, hade kunnat efterfråga ett exakt mätvärde 
vilket hade möjliggjort statistiska analyser på en högre nivå med parametriska analyser och t-
test. Sådana analyser var inte nödvändiga för att besvara studiens syfte och det ansågs därmed 
motiverat att använda alternativ med intervall om tio år då det kan vara känsligt att uppge sin 
ålder. Intervallen ökar även anonymiteten (Ejlertsson, 2014). 
 
En faktor som fanns i åtanke under hela processen vid utformning av enkäten var deltagarens 
eventuella svårighet att minnas händelser långt tillbaka i tiden. Vid minnesfrågor ska inte 
svarsalternativen vara för detaljerade (Ejlertsson, 2014) vilket formade alternativen i 
följdfrågan till fråga tre (Bilaga 1). Frågan bestod av intervall om minst tre då det kan vara 
svårt att minnas exakt antal gånger deltagande vid HLR har skett. I fråga fem formulerades 
svarsalternativet vet ej/minns ej för att inte göra minnesprocessen allt för svår och i 
följdfrågan uppmanades deltagaren att utgå från sitt senast missade tillfälle (Bilaga 1). 
 
Enligt Ejlertsson (2014) ska frågor där svaret inte är så definitivt att svarsalternativen ja och 
nej räcker utformas med en gradering. Fråga sju, åtta och nio (Bilaga 1) hade därför 
svarsalternativ med en fyrgradig ordinalskala. Fler än fyra alternativ hade möjligtvis givit en 
större spridning av svar, dock hade det krävts ett större stickprov för att kunna analysera 



 

 12 

spridningen. Ett jämnt antal svarsalternativ valdes med syfte att tvinga deltagaren till ett 
ställningstagande och på så vis undvika att någon på grund av osäkerhet eller bekvämlighet 
valde ett neutralt mittalternativ (Kristensson, 2014). 
 
Enkäten hade många styrkor utöver de redan nämnda, till exempel var frågorna formulerade 
utan negationer, en fråga åt gången ställdes och frågorna var korta och tydliga (Kristensson, 
2014). Svarsalternativen höll samma logiska följd i alla frågor av liknande karaktär och det 
fanns en symmetri i svarsalternativen, alltså lika många positiva som negativa alternativ. 
Genom symmetri undveks en falsk övervikt av positiva eller negativa svar i resultatet. 
Svarsalternativen var även ömsesidigt uteslutande och för att undvika missförstånd gjordes 
inga antaganden om studiegruppen. Samtliga listade faktorer är sådana som Ejlertsson (2014) 
förespråkar. 
 
Under andra förutsättningar hade ett test-retest ökat enkätens reliabilitet (Ejlertsson, 2014). 
Det var dock inte logistiskt möjligt för studien och frågorna var sådana där svaren kan 
förändras över tid vilket gör att ett test-retest, enligt Ejlertsson (2014), inte blir tillförlitligt. 
Ejlertsson och Kristensson (2014) menar även att om det går för kort tid mellan 
frågetillfällena kan deltagarna minnas sina svar vilket leder till falsk hög reliabilitet. Om 
studien ska upprepas måste dock enkäten testas. 
 
Pilotstudien gjordes för att förbättra enkätens kvalitet och ytvaliditet. Två legitimerade 
sjuksköterskor besvarade frågorna för att kontrollera begriplighet eftersom det finns en risk 
att frågorna formulerats med en bakomliggande tanke och att frågorna därmed inte uppfattas 
på samma vis av författare som av deltagare. Det finns även en risk för att ord använts som 
inte är anpassade till målgruppen (Ejlertsson, 2014, Kristensson, 2014), exempelvis fick en 
förkortning skrivas ut då en pilotstudiedeltagare inte förstod innebörden. Deltagarna i 
pilotstudien var allmänsjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna för studien för att 
likna och därmed kunna representera urvalet. 
 
På en avdelning hade ingen sjuksköterska besvarat enkäten. En trolig orsak var att enkäterna 
inte var synligt placerade i personalrummet samt att det, enligt chefen, hade varit hög 
arbetsbelastning på avdelningen den veckan. På två enkäter fanns ett internt bortfall bestående 
av en fråga som inte var besvarad, i båda fallen var det en följdfråga och därför troligtvis ett 
misstag och inte ett val från aktuella deltagare. Samtliga frågor var skrivna med fetstil, dock 
var följdfrågorna inte lika utstickande då de var skrivna med kursiv stil. Ejlertsson (2014) och 
Kristensson (2014) skriver att dåligt formulerade frågor ökar risken för internt bortfall. Det 
interna bortfallet var dock endast 0,1% vilket tyder på att frågorna, för majoriteten, var 
tydliga. Två deltagare hade inte besvarat baksidan på enkäten, då gjordes valet att räkna hela 
enkäterna som oplanerat bortfall då de inte ansågs bidra med tillräcklig fakta. Orsaken till att 
baksidan inte var besvarad kan vara att deltagaren inte hann, men högst troligt beror det på att 
de inte visste att det fanns frågor på båda sidor. En text alternativt en pil borde ha lagts till 
längst ner på enkätens första sida för att uppmana deltagaren att vända blad. 
 
Ett slumpmässigt urval av avdelningar på de tre sjukhusen gjordes för att inte påverka vilka 
avdelningar som inkluderades i studien. Studiedeltagarna tillfrågades genom ett 
bekvämlighetsurval med orsak att inte begränsa storleken på studiegruppen samt att det kan 
innebära mindre störning i verksamheten jämfört med en annan typ av urvalsmetod 
(Kristensson, 2014). Ett slumpmässigt urval är i många fall en säkrare metod, däremot utgör 
studiens tydliga och avgränsande inklusions- och exklusionskriterier en ökad möjlighet för att 
urvalet ändå är representativt för populationen. Socialstyrelsens arbetsmarknadsstatus och 
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åldersfördelning för sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2014) och Vårdförbundets lönestatistik 
(Vårdförbundet, 2014) tyder på att stickprovet i studien är representativt för populationen. 

Resultatdiskussion 
Endast 29 % av sjuksköterskorna i studien är säkra på sin förmåga att utföra HLR, ändå 
erbjuds inte alla repetition i HLR enligt HLR-rådets rekommendationer och flertalet 
studiedeltagare anser att fler repetitionstillfällen skulle öka deras förmåga att utföra HLR. 
Betydligt fler bland dem som tidigare utfört HLR kände sig säkra på utförandet jämfört med 
dem som inte utfört HLR. 
 
Resultatet visar att majoriteten av studiegruppen uppfattade sig vara ganska säkra på att utföra 
HLR och knappt en tredjedel uppfattade sig säkra. Båda grupperna kan antas ha hög self-
efficacy (SE) i olika grad. Hög SE medför att kunna hålla fokus och ha god analytisk förmåga 
i kravfyllda och pressade situationer vilket gör att också prestationen håller hög nivå 
(Bandura, 1994). Det kan innebära att de som känner sig säkra också har en förmåga att utföra 
HLR med god kvalitet. Studier av Preusch et al. (2010) och Verplancke et al. (2008) visar 
också att tron på sig själv har inflytande över kvaliteten på utförandet. De 6,7 % som angav 
sig vara ganska osäkra kan antas ha låg SE vilket innebär att de i pressade situationer, som vid 
ett hjärtstopp, kan bli oberäkneliga och prestationen kan försämras. 
 
Studien visar att 61 % av deltagarna hade utfört HLR tidigare. Ett sätt att öka SE är att klara 
av svåra uppgifter vilket bygger en stabil uppfattning om ens egen kapacitet (Bandura, 1994), 
det kan göra att de som tidigare utfört HLR känner sig säkrare. Studier av Hopstock (2008) 
och Xanthos et al. (2012) visar att sjuksköterskor som tidigare utfört HLR skattade sin 
förmåga högre än de som inte hade den erfarenheten. Samma skillnad framkom i den här 
studien som visar att det fanns en signifikant skillnad i andel som svarat säker på att utföra 
HLR beroende på om de utfört HLR tidigare eller inte. Skillnaden kan även liknas vid det 
Bandura (1994) tar upp om att ha klarat av en svår uppgift och därav ökat sin kapacitet. 
Studien visar att hospitera i syfte att medverka vid ett hjärtstopp bör öka sjuksköterskans 
uppfattning av sin förmåga att utföra HLR. Det är även en åtgärd som sjuksköterskor i studien 
själva anser skulle öka deras förmåga. 
 
Drygt hälften av sjuksköterskorna kände sig säkra på när HLR ska initieras. Det är oerhört 
viktigt att veta när HLR ska påbörjas då tiden mellan hjärtstopp och påbörjad HLR är 
avgörande för patientens överlevnad (Andersson et al., 2012; Herlitz, 2014, Wikström, 2012) 
och sjuksköterskan har skyldighet att starta behandling när det krävs (Eikeland et al., 2011). 
Patitentsäkerhetslagen (SFS 2010:659), 5§, beskriver också sjuksköterskans skyldighet då den 
uppger att patienten, genom att vårdas med rätt kompetens och adekvata åtgärder, ska skyddas 
mot exempelvis skador och dödsfall. 
 
Enligt Preusch et al. (2010) kan problem i utförande av HLR bero på otillräcklig träning. Det 
rekommenderade intervallet för HLR-repetition är var sjätte månad (HLR-rådet, u.å.e; 
Hopstock, 2008; Lunz et al., 2013) vilket endast erbjuds till 23 % av studiegruppen. 
Majoriteten erbjuds repetition en gång per år vilket enligt HLR-rådet (u.å.e) är ett minimikrav. 
Trots minimikravet är det 13 % som erbjuds färre tillfällen. Liknande resultat visar en studie 
av Hopstock (2008) där genomsnittstiden sedan senaste repetitionstillfälle för deltagarna var 
1,4 år och endast en av tio hade genomgått repetition enligt det rekommenderade intervallet 
på sex månader. I den här studien önskade 48 % av studiedeltagarna att få genomgå fler 
repetitionstillfällen för att öka sin förmåga att utföra HLR. Forskning visar att kunskapen och 
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färdigheterna i HLR minskar redan två veckor efter övning (Moser & Coleman, 1992 
refererad i Xanthos et al., 2012) och att de praktiska färdigheterna försämras snabbare än de 
teoretiska (Moser & Coleman, 1992 refererad i Preusch et al., 2010). Praktisk övning är 
därför oerhört viktig och ett Kliniskt träningscenter kan vara en lösning för att hålla de 
praktiska kunskaperna uppdaterade. 
 
Ett antal deltagare uppgav att de missat något HLR-repetitionstillfälle och att det bland annat 
har berott på föräldraledighet och att de inte har kunnat gå ifrån sin arbetsplats. Eftersom 
repetitionsutbildning är viktig (Preusch et al., 2010) och kunskaper snabbt försämras (Moser 
& Coleman, 1992 refererad i Xanthos et al., 2012) måste utbildningarna prioriteras och 
planeringens mål bör vara att alla på arbetsplatsen ska ha möjlighet att delta. 
 
I stort sett alla i studiegruppen tyckte att HLR-repetitionsutbildningen de genomgått höll god 
kvalitet. Det som också framgår i den frågan är att ett fåtal ännu inte hade genomgått 
repetitionsutbildning vilket kan bero på att fyra av dem hade arbetat mindre än ett år. Enligt 
Ranse och Arbon (2008) upplever nyutexaminerade sjuksköterskor sig redo att vara med vid 
en HLR-situation i lärande syfte men inte för att leda. Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 
2010:659), 5 §, är sjuksköterskor skyldiga att initiera adekvat behandling för att kunna rädda 
patienten vilket medför ett krav på att även nya sjuksköterskor måste kunna leda arbetet. 
Nyanställda kan vara i behov av att få genomgå repetition omgående när de börjar på 
arbetsplatsen för att uppdatera sin kunskap i HLR och lära sig avdelningens rutiner. 
 
Det var en, i stort sett, jämn fördelning av svar på alternativen säker och ganska säker på fråga 
8 (Bilaga 1) om uppfattning av kollegors kompetens. När människor som är lika en själv, 
exempelvis kollegor, misslyckas kan det minska tron på den egna förmågan att kunna lyckas 
(Bandura, 1994). På samma vis kan en sjuksköterska bli osäker på sig själv när en kollega 
uppfattas osäker. Det kan också vara ovissheten om vad kollegor faktiskt kan som skapar en 
osäkerhet hos en själv. En övervägande del av studiegruppen ville öva HLR med samtliga 
professioner för att på så vis öka uppfattningen av sin förmåga att utföra HLR. HLR-
repetition med alla kollegor kan medföra att ovissheten kring kollegors kompetens minskar 
och tilliten ökar vilket i sin tur kan öka sjuksköterskans uppfattning av sin egen förmåga att 
utföra HLR. Teamträning ingår i S-HLR-utbildningen (Andersson et al., 2012) och är viktig 
för att öka tilliten i arbetsgruppen. Det är enligt Bandura (1994) viktigt med en uppmuntrande 
kultur bland kollegorna då verbal uppmuntran är ett sätt att öka tron på att ha det som krävs 
för att lyckas. Det leder även till att personen anstränger sig mer och gör en starkare insats. 
 
Majoriteten av studiedeltagarna angav sig vara ganska säkra på sin förmåga att utföra HLR. 
Trots det gör de flesta ingenting för att öka sin säkerhet. Det kan bero på att det inte finns tid 
avsatt för eller möjlighet att självständigt läsa om eller praktiskt träna på HLR. För att öka 
kunskaper och förmåga att utföra HLR med god kvalitet bör tid för repetition schemaläggas. 
Ytterligare en orsak till att många inte gör någonting, för att öka sin säkerhet, kan vara att en 
okunskap om vad osäkerheten beror på förekommer och att sjuksköterskor därmed inte vet 
vad som skulle kunna öka säkerheten. 
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7. Slutsats med klinisk implikation 
Knappt en tredjedel av studiegruppen uppfattade sig säker på sin förmåga att utföra HLR på 
sjukhus och 64 % uppfattade sig ganska säker. Alla sjuksköterskor erbjuds inte 
repetitionsutbildning i HLR inom det intervall som HLR-rådet rekommenderar och alla har 
inte alltid möjlighet att delta. Missade repetitionstillfällen beror bland annat på att 
sjuksköterskor inte har möjlighet att gå ifrån sin arbetsplats eller att övningen erbjudits 
utanför arbetstid. Ur ett omvårdnadsperspektiv är det av intresse att öka sjuksköterskans tro 
på sin förmåga att utföra HLR och på så vis öka patientsäkerheten samt patientens och 
sjuksköterskans känsla av trygghet. Det behövs fler repetitionstillfällen då kunskaper snabbt 
försämras och för att sjuksköterskor själva anser sig behöva mer repetition. För att tillgodose 
önskan om självständig övning bör ett Kliniskt träningscenter finnas tillgängligt för all 
vårdpersonal och övning bör få ske under arbetstid och kanske till och med vara schemalagd. 
 
Vårdpersonalens förmåga att utföra HLR borde vara en prioritet hos ledningen inom hälso- 
och sjukvård om de vill minska antalet dödsfall orsakade av hjärtstopp. Arbetsgivaren måste 
sträva efter att samtliga anställda ska delta vid HLR-repetitionsutbildning vilket kan 
möjliggöras genom att de som måste stanna på avdelningen erbjuds ett annat tillfälle inom 
kort. Ett förslag är också att personal, under föräldraledighet eller sjukskrivning, får 
information om och möjlighet att delta vid repetitionsutbildning. Vid återgång till arbete bör 
personen omgående få genomgå repetitionsutbildning. Nyanställda bör också omgående få 
HLR-utbildning och genomgång av avdelningens larmrutiner då de, precis som övriga 
sjuksköterskor, har skyldighet att leda arbetet, larma och initiera HLR. 

Vidare forskning 
Kunskap från studien kan användas som grund för att i vidare forskning exempelvis utreda 
orsaker till den osäkerhet som förekommer bland sjuksköterskor. Det kan genomföras med en 
studie med kvalitativ metod för att få djupare kunskaper om orsakerna och vad osäkerheten 
resulterar i. Flera studier visar att ett samband förekommer mellan uppfattning av förmåga 
och faktiska kunskaper. Den här studien visar att en osäkerhet förekommer. Vidare forskning 
behövs för att påvisa om det, hos svenska sjuksköterskor, finns ett samband mellan 
uppfattning och faktisk förmåga. En liknande studie skulle då kunna utföras där det 
inkluderas frågeställningar om orsaker till den uppfattade förmågan och där faktiska 
kunskaper i HLR testas. Det bör då ske på ett större urval och med en större spridning över 
Sverige.  
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Bilaga 1 
 

OBS! Enkäten får endast fyllas i av allmänsjuksköterskor med S-HLR-utbildning 
 

ENKÄT – Hjärt- lungräddning (HLR) 
Information 
Kryssa i rutan vid det svarsalternativ som stämmer bäst in på dig. 
Lämna ditt ifyllda formulär i kuvertet märkt ”Enkätundersökning, Linnea och Jennifer” när 
du är klar. 
 

1. Vilken avdelning/mottagning samt ort arbetar du på? 
 

 
 

2. Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 
☐ < 1år ☐ 1-5 år ☐ 6-10 år ☐ 11-20 år ☐ > 20 år 

 
3. Har du någon gång utfört HLR på sjukhus? 

☐ Ja  ☐ Nej 
 

Om ja, antal gånger? 
☐ 1 gg ☐ 2-5 ggr ☐ 6-10 ggr ☐ > 10 ggr 
 

4. Hur ofta erbjuds du, av din arbetsgivare, repetitionsutbildning i S-HLR? 
☐ < 1 gg/år  ☐ 1 gg/år ☐ 2 ggr/år  ☐ ≥ 3 ggr/år 
 

5. Har du någon gång missat ett repetitionstillfälle i S-HLR? 
☐ Ja  ☐ Nej ☐ Vet ej/Minns ej 

 
Om ”ja”, varför? (Utgå från ditt senast missade tillfälle) 
☐ Jag arbetade och hade inte möjlighet att gå från arbetspasset 
☐ Övningen låg utanför min arbetstid 
☐ Ansåg mig inte behöva p.g.a. att hjärtstopp sällan inträffar på min arbetsplats 
☐ Ansåg mig inte behöva då jag känner mig säker på HLR 
☐ Sjukdom 
☐ Annat 

 
6. Anser du att S-HLR-utbildningen, som erbjuds av arbetsgivaren, håller god 

kvalitet? 
☐ Ja   ☐ Nej ☐ Ej genomgått repetitionsutbildning 
 

7. Är du säker på när HLR ska initieras? 
☐ Säker  
☐ Ganska säker 
☐ Ganska osäker 
☐ Osäker 

 
 



 

 

8. Hur säker känner du dig på dina kollegors kompetens att utföra HLR? 
☐ Säker  
☐ Ganska säker 
☐ Ganska osäker 
☐ Osäker 

 
9. Hur säker känner du dig på att utföra HLR? 

(Föreställ dig att en situation uppstår på din arbetsplats som kräver HLR)  
☐ Säker 
☐ Ganska säker 
☐ Ganska osäker 
☐ Osäker 

 
10. Vilka åtgärder/förändringar vill du se för att du ska bli säkrare i att utföra 

HLR? (Kryssa i max två alternativ) 
☐ Fler tillfällen för repetitionsutbildning, praktisk övning 
☐ Repetitionsutbildning tillsammans med samtliga professioner 
☐ Mer teoretisk undervisning i HLR 
☐ Hospitera på en avdelning/mottagning där HLR krävs mer regelbundet i syfte att 
erfara ett riktigt hjärtstopp 
☐ Öva praktiskt på exempelvis Kliniskt träningscenter (KTC) självständigt 
☐ Läsa teoretiskt om utförandet av HLR, självständigt 
☐ Annat 
 

11. Vad gör du i dagsläget för att öka din självsäkerhet i att utföra HLR? 
(Kryssa i ett eller flera alternativ) 
☐ Övar praktiskt på exempelvis Kliniskt träningscenter (KTC) självständigt 
☐ Läser teoretiskt om utförandet av HLR, självständigt 
☐ Hospiterar på avdelning där HLR krävs mer regelbundet  
☐ Går utbildning i HLR utöver det som erbjuds av arbetsgivaren 
☐ Annat 
☐ Ingenting 
 

12. Är du HLR-instruktör? 
☐ Ja   ☐ Nej 
 

13. Kön 
☐ Man ☐ Kvinna 
 

14. Ålder 
☐ 20-30 år ☐ 31-40 år ☐ 41-50 år ☐ 51-60 år ☐ > 61 år 

 
 
 

Tack för din medverkan! 
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Till avdelnings- och verksamhetschef inom X Län. 
 
Hej! 
Vi är två sjuksköterskestudenter som läser vid Örebro Universitet, institutionen för 
hälsovetenskap och medicin. Från augusti till november kommer vi att skriva en 
kandidatuppsats inom omvårdnadsvetenskap med syftet att beskriva sjuksköterskans 
uppfattning av sin förmåga att utföra hjärt- lungräddning (HLR) på sjukhus. 
 
Kartläggning av sjuksköterskans uppfattning av sin förmåga att utföra S-HLR kommer att 
visa om en osäkerhet förekommer eller inte. Visar studien att en osäkerhet förekommer kan 
kunskapen användas som grund för vidare forskning i orsaker till osäkerheten. Det kan bidra 
till förbättring av HLR-utbildning och därmed öka patientsäkerheten och patientens känsla av 
trygghet. 
 
Rekryteringen och undersökningen kommer att ske mellan 1/9 – 11/9. Samtliga deltagare som 
tillfrågas får skriftlig information.  
 
Deltagandet är helt frivilligt. De besvarade frågeformulären behandlas konfidentiellt och 
ingen person är identifierbar i sammanställningen. Alla enkäter kommer att förstöras efter att 
uppsatsen är godkänd. Resultatet av studien sammanställs i en kandidatuppsats vid Örebro 
universitet.  
 
Om det är något Du undrar över är Du välkommen att ta kontakt med någon av oss.  
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Linnea Nykvist 
 
Student vid 
sjuksköterskeprogrammet 
Institutionen för Hälsovetenskap 
och medicin 
Örebro universitet 
xxx@studentmail.oru.se 
  
Tfn: xxx-xxxxxxxx 

Jennifer Viklund 
 
Student vid 
sjuksköterskeprogrammet 
Institutionen för Hälsovetenskap 
och medicin 
Örebro universitet 
xxx@studenmail.oru.se 
 
Tfn: xxx-xxxxxxx 
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Du tillfrågas härmed om att delta i ett projekt om sjuksköterskans 
uppfattning av sin förmåga att utföra S-HLR 

 
Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskans uppfattning av sin förmåga att utföra hjärt- 
lungräddning (HLR) på sjukhus. Kartläggning av sjuksköterskans uppfattning av sin förmåga 
att utföra S-HLR kommer att visa om en osäkerhet förekommer eller inte. Visar studien att en 
osäkerhet förekommer kan kunskapen användas som grund för vidare forskning i orsaker till 
osäkerheten. Det kan bidra till förbättring av S-HLR-utbildning och därmed öka 
patientsäkerheten och patientens känsla av trygghet.  
 
För att göra det behöver vi hjälp av allmänsjuksköterskor, därför vänder vi oss till Dig. 

Din medverkan innebär att fylla i medföljande frågeformulär vid ett tillfälle, d.v.s. ingen 
uppföljning kommer att ske. Frågeformuläret innebär att du anger vad som stämmer in på dig. 
Det tar ca 5 minuter att besvara frågorna. 

Projektet är godkänt av verksamhetschefen på din avdelning/mottagning. Deltagandet är helt 
frivilligt och du kan när som helst avbryta deltagandet. De besvarade frågeformulären 
behandlas konfidentiellt och ingen person är identifierbar i sammanställningen. Alla enkäter 
kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Resultatet av studien sammanställs i en 
kandidatuppsats vid Örebro universitet. 
 
Vi uppskattar att du tar dig tid att fylla i enkäten och lägger den i kuvertet märkt 
”Enkätundersökning, Linnea och Jennifer” när du är färdig. 

Om det är något Du undrar över är Du varmt välkommen att kontakta någon av oss. 
 
 
Med vänliga hälsningar 

Linnea Nykvist 
 
Student vid 
sjuksköterskeprogrammet 
Institutionen för Hälsovetenskap 
och medicin 
Örebro universitet 
xxx@studentmail.oru.se 
  
Tfn: xxx-xxxxxxx 
 

Jennifer Viklund 
 
Student vid 
sjuksköterskeprogrammet 
Institutionen för Hälsovetenskap 
och medicin 
Örebro universitet 
xxx@studenmail.oru.se 
 
Tfn: xxx-xxxxxxx 
 

 

 


