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Abstrakt  

 
Bakgrund: I Sverige drabbas ungefär 5000 patienter årligen av plötsligt hjärtstopp på våra 
sjukhus: Hjärtstopp behandlas med hjärt-lungräddning (HLR). Sjuksköterskan är ofta 
den som upptäcker patienter med hjärtstopp, och den som utbildar i HLR. Syfte: Syftet var 
att beskriva nya alternativ till den traditionella metoden för HLR-utbildning. Metod: 
Examensarbetet är gjord som en litteraturöversikt och inkluderar elva vetenskapliga artiklar. 
Litteratursökningar gjordes i databaserna Pubmed, Cinahl och SveMed. Resultat: Tre olika 
nya typer av HLR utbildning identifierades; användandet av en simulatordocka som ger 
datorbaserad återkoppling eller ljudbaserad återkoppling, videoinspelning med 
självreflektion samt interaktiva datorspel. Metodiken som använde simulatordockor med 
datoråterkoppling och ljudbaserad återkoppling gav bäst utvecklingsresultat på värden som 
bröstkompressioner och inblåsningar. Diskussion: Ett optimalt HLR utbildning scenario 
består av fyra komponenter. Dessa komponenter består av; simuleringsdockor som ger 
feedback via ljudspår och datorprogram, videoinspelning på den individuella 
sjuksköterskans insats, interaktiva datorspel samt att sjuksköterskor undervisar 
sjuksköterskor för bästa möjliga HLR insats. Slutsats: För att vårdpersonal, framförallt 
sjuksköterskor, ska kunna optimera sina insatser vid HLR-situationer, bör de nyare 
metoderna för utbildning göras tillgänglig i både grundutbildningen till sjuksköterska och 
även för verksamma sjuksköterskor.    
 
Nyckelord: HLR, utbildning, sjuksköterskor, litteraturöversikt, hjärtstopp 
 
 

Abstract 

 
Background: In Sweden approximately 5000 patients suffer from sudden cardiac arrest in 
our hospitals every year. Cardiac arrest is treated with cardiopulmonary resuscitation (CPR). 
Nurses are often those who come across patients with cardiac arrest, and also those who 
teach CPR. Purpose: The purpose of this paper was to describe new alternatives to the 
traditional methods for teaching CPR. Method: This examination paper is designed as a 
literature review, and includes eleven scientific articles. The literature search was made in 
the databases Pubmed, Cinahl and SveMed. Result: Three different types of new CPR 
educations were identified; the use of simulation equipment which gives computer based 
feedback or audio feedback, video recordings with self-reflection, and interactive computer 
games. Discussion: An optimal CPR education scenario consists of four components; 
Simulation equipment which gives feedback by audio and computer programs, video 
recording of the individual nurses contribution, interactive computer games and also nurses 
who educates nurse for the best CPR effort. Conclusion: In order to optimize healthcare 
professionals, especially nurse contribution to CPR scenarios, should the new educational 
types be made available in both the basic education for nurses and also for active working 
nurses.          
 
Keywords: CPR, education, nurses, literature review, cardiac arrest.  
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Bakgrund 

 
I Sverige drabbas årligen ca 10 000 individer av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus, 

samtidigt som ungefär 5 000 fall av plötsliga och oväntade hjärtstopp sker på våra sjukhus 

runtom i landet (Vårdhandboken, 2013). Ett hjärtstopp innebär att de elektriska impulserna i 

hjärtat blir ojämna, vilket resulterar i att hjärtats muskulatur arbetar oregelbundet och ej kan 

pumpa runt blodet i kroppen (Svenska Rådet för hjärt-lungräddning, 2013a). Detta leder till 

att kroppen så småningom inte kommer att få tillräckligt med syre eftersom hjärtat har 

upphört att pumpa ut det syrerika blodet ut till kroppens alla vävnader. Tillståndet är 

mycket allvarligt och kan leda till bestående hjärnskador redan efter tre till fyra minuter och 

till död om hjärtat inte återstartar. Vid ett hjärtstopp blir personen initialt medvetslös efter 

10-20 sekunder och andningen upphör i samband med detta. Hjärt- och kärlsjukdomar är 

den vanligaste anledningen till ett plötsligt oväntat hjärtstopp. Andra orsaker till att hjärtat 

stannar kan vara överdosering av läkemedel, drunkning, förgiftning eller exempelvis en 

kraftig elektrisk stöt (Vårdguiden, 2012). Behandlingen av ett akut hjärtstopp består av hjärt-

lungräddning (HLR), vilket innebär att skapa fria luftvägar, ge assisterad andning, utföra 

hjärtkompressioner samt att ge hjärtat en elektronisk stöt för att starta om de elektriska 

impulserna så att hjärtat återfår normalrytm. Den elektriska stöten administreras med hjälp 

av en hjärtstartare, s.k. defibrillator (Ericson & Ericson, 2012, s. 26,27). Enligt American Heart 

Associations (AHA) riktlinjer 2010 är den rekommenderade hastigheten på 

bröstkompressionerna 100/min och max 120/min. Djupet som ska komprimeras är minst 5cm 

hos en fullvuxen person (Travers et al., 2010). Dessa åtgärder syftar till att syresätta 

vävnaderna fram till dess att hjärtat självt kan arbeta normalt igen. Möjligheten att rädda 

patienters liv beror på hur snabbt och hur effektivt dessa åtgärder utförs (Ericson & Ericson, 

2012, s. 26,27; Kampmeier et al., 2014). 

 

HLR-rådet sammanfattar de aktuella riktlinjer som finns för hjärt-lungräddning, och vart 

femte år släpps en sammanfattning av International Liaison Committee On Resucitation 

(ILCOR) där medlemmar från exempelvis AHA och European Resuscitation Council (ERC) 

sammanträder. Sammanfattningen består av nytillkommen forskning som har påvisat nya 

goda rön vid olika insatser inom hjärt- och lungräddning (Svenska Rådet för hjärt-

lungräddning, 2013b). I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska fastslås att 
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sjuksköterskan skall kunna söka och kritiskt granska ny kunskap (Socialstyrelsen, 2005). 

Utifrån sina kunskaper arbetar den legitimerade sjuksköterskan på ett vetenskapligt och 

beprövat arbetssätt för att kunna ge en sakkunnig och omsorgsfull vård (SFS 1998:531) och 

enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska den legitimerade sjuksköterskan medicinskt 

förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador samt ge vård på lika villkor (SFS 

1982:763). 

 

Det har visat sig att personer som inte fått utbildning i hanteringen av snabba insatser vid 

hjärtstopp har en sämre förmåga att klara av situationer där det krävs ett snabbt ingripande. 

De grupper som inte tagit del av utbildningen är osäkra på sin kunskap jämfört än de 

personer som fått öva på dessa scenarion (Lindsey & Jenkins, 2013). Enligt en studie som 

utvärderade sjuksköterskornas teoretiska kunskap om HLR med hjälp av ett frågeformulär 

som sjuksköterskan själv fick fylla i, hade 84 % av sjuksköterskorna ej tillräckliga kunskaper 

om HLR (Xanthos et al., 2012). I samma studie förekom att när sjuksköterskorna som 

tillfrågades om sina självuppskattade teoretiska kunskaper om grundläggande hjärt-

lungräddning, svarade nästan hälften att deras kunskaper var måttliga eller sämre. Detta 

illustrerar tydligt vikten av att ge yrkesverksamma sjuksköterskor möjlighet till att repetera 

sina kunskaper inom HLR. Mancini (2011) menar att sjuköterskor ofta är involverade i hjärt-

lungräddningsutbildning.  Sjuksköterskor är både som vårdgivare och instruktörer viktiga i 

forskning och utveckling av hjärt-lungräddning och de har även till uppgift att 

implementera evidensbaserade riktlinjer och upprätthålla sina personliga HLR färdigheter 

(Mancini, 2011). I kompetensbeskrivningen står det att sjuksköterskor fortlöpande skall 

engagera sig personligen och sörja för sin egen professionella kompetensutveckling, samt 

även att själv inhämta ny kunskap (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Virgina Henderson beskriver i sin omvårdnadsteori att målet för omvårdnadsarbetet är att 

befrämja hälsa och tillfrisknande samt att få patienten att återvinna sitt oberoende. 

Henderson identifierar fjorton komponenter som hon menar ingår i den allmänna 

omvårdnaden. I den första av dessa punkter beskriver Henderson hur sjuksköterskan har till 

uppgift att hjälpa patienten att andas (Kirkevold, 1994, s. 76-78). Att ge assisterad andning 

och bröstkompressioner är de livräddande uppgifter som utförs vid HLR med målet att 

optimera cirkulation och syredistribution till kroppens vävnader till dess att en defibrillator 
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är tillgänglig (Travers et al., 2010). Att ”utföra medicinska ordinationer i anknytning till 

patientens behov”, att ”anpassa åtgärderna till patientens tillstånd” och att vidta eventuella 

behandlingsåtgärder är exempel på riktlinjer Henderson beskriver för omvårdnaden 

(Kirkevold, 1994, s. 76-78).  

 

Som sjuksköterska ska man arbeta utifrån omvårdnadsprocessens fem olika delar; 

Datainsamling, Omvårdands diagnos, Planering, Genomförande av åtgärder och 

omvårdnadsresultat (Florin, 2009, s. 50). Detta kan likna den pedagogiska processen som 

sjuksköterskan ska använda sig av för att utbilda. Den pedagogiska processen består av; 

Dialog, reflekterande, tolkning och sociala system (Grönquist, 2004, s. 45). 

,  

För att leva upp till sjuksköterskans kompetensbeskrivning är det av stor vikt att erbjuda 

behovet av god utbildning inom HLR och att undersöka hur olika metoder för HLR-

utbildning påverkar sjuksköterskors praktiska färdigheter. Enligt Herlitz (2013) är en tidigt 

påbörjad behandling den helt avgörande faktorn för överlevnad hos patienter med akut 

hjärtstopp. På vårdavdelningar där de flesta allmänsjuksköterskor arbetar ser man att det 

ofta dröjer för länge mellan inträffat hjärtstopp och påbörjad behandling (Herlitz, 2013). 

  

Traditionell HLR utbildning består av att man inledningsvis läser in teoretiskt kursmaterial 

som man därefter examineras på via ett skriftligt prov med olika svaralternativ. Därefter får 

man träna praktiskt på att utföra bröstkompressioner och inblåsningar på en docka som ej 

ger någon återkoppling. Avslutningsvis examineras man även på den praktiska delen av en 

HLR-instruktör. Nya innovativa lösningar utvecklas hela tiden och förslag kommer med 

möjligheter till förbättringar inom HLR, och därför har denna litteraturöversikt skapats för 

att beskriva alternativa utbildningsmetoder till den traditionella HLR-utbildningen. Detta för 

att förbättra HLR kunskapen hos sjuksköterskan.  

 

Syfte  

 
Syftet var att beskriva nya alternativ till den traditionella metoden för HLR-utbildning.  
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Metod 

Design 

Denna studie är utformad som en litteraturöversikt vilket enligt Friberg (2012, s. 133) syftar 

till att skapa en översikt av kunskapsläget inom ett visst omvårdnadsrelaterat område. En 

litteraturöversikt kan också göras som ett examensarbete på kandidatnivå (Friberg, 2012, s. 

133), vilket är fallet med denna litteraturöversikt.  

Litteratursökning  

Litteratursökningarna som ligger till grunden för detta arbete gjordes i databaserna Cinahl, 

PubMed och SveMed. Som sökord användes främst “mesh-termen cardiopulmonary 

resuscitation” och “nurs*” eller “nursing”. Dessa sökord kombinerades även med 

fritextsökningar som “education” och “knowledge”. Vid databassökningarna användes ej 

begränsningen ”full text” eftersom författarna själva granskade om man kunde läsa hela 

artikeln. Ett antal artiklar hittades via manuella sökningar genom att undersöka andra 

artiklars referenslistor samt databasernas funktion att ge exempel på liknande artiklar utifrån 

valda sökord, dessa artiklar presenteras därför inte i tabellform. Litteratursökningarna 

redovisas utförligare i tabell 1.  

 
Tabell 1. Översikt av litteratursökningar. 

Databas & 

datum 
Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 
Urval Valda artiklar 

Cinahl 
131219 

cardiopulmonary 
resuscitation*AND nurs* AND 
knowledge* 

Abstract Available 
Published Date: 
20050101-20141231 
Peer Reviewed 

85st 74* 
11** 
1*** 

Cook et al. 
(2011) 

Cinahl 
140107 

cardiopulmonary 
resuscitation*AND nurs*AND 
education* 

Abstract Available 
Published Date: 
20050101-20141231 
Peer Reviewed 

154st 138* 
16** 
1*** 

Bowden et al. 
(2012) 
 

Pubmed 
140107 

Cardiopulmonary 
Resuscitation/nursing"[Mesh] 

Published Date: 
20040101-20141231 

165st 148* 
17**  
4*** 

Roh et al.  
(2013).  
Oermann  et al. 
(2011).  
Paul (2010)  
Kardong-
Edgren (2010) 

SweMed 
140115 

cardiopulmonary resuscitation  Peer reviewed 
tidskrifter, English 

58st 51* 
7** 

Creutzfeldt et 
al. (2012) 
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1*** 

Manuell 

sökning  

140120 

   ***1 Spooner et al. 
(2007) 

Manuell 

sökning 
140127 

   ***3 Pozner et al.  
(2011) 
Handley & 
Handley (2003) 
Cheng et al. 
(2010) 

*Antal exkluderade efter lästa titlar samt abstract**Artiklar som lästs i sin helhet*** Antal utvalda efter 
bedömning av vetenskaplig kvalitet. 
 

Urval och granskning 

Urvalsprocessen för de inkluderade artiklarna som kom att användas i examensarbetets 

resultatdel bestod av tre steg. Inledningsvis lästes artiklarnas rubrik, därefter lästes 

abstrakten av de artiklar som författarna ansåg stämma överens med syftet. 

Inklusionskriterierna för detta examenarbete var; de vetenskapliga artiklarna skulle vara 

skrivna på engelska, undersökningsgrupperna skulle innefatta vårdpersonal och/eller 

sjuksköterskestuderande samt att de skulle vara etiskt granskade av en etisk kommitté.  För 

att underlätta detta valde författarna att visa abstrakten på artiklarna direkt via 

sökmotorernas layout för att spara tid. Efter att ha valt ut de artiklar vars abstrakt och rubrik 

överensstämde med det valda ämnesområdet lästes artiklarna i sin helhet. Det sista steget i 

urvalsprocessen bestod av att granska artiklarnas vetenskapliga kvalitet. 

Littertursökningarna gjordes av båda författarna men på olika håll.  För granskning av 

artiklarnas vetenskapliga kvalitet användes två olika bedömningsmallar. För granskning av 

artiklar med kvantitativ metodik användes Carlsson & Eimans granskningsmall för 

vetenskapliga studier (2003), se bilaga 1. För artiklar med kvalitativ forskningsdesign 

användes Statens beredning för medicinsk utvärderingsmall (SBU, 2012) för 

kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik, se bilaga 1. Om artiklarna 

enligt mallarna erhöll en tillfredsställande vetenskaplig kvalitet inkluderades de i arbetet.  

För detaljerat urval av inkluderade artiklar se bilaga 3: översikt av inkluderade artiklar.   
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Etiska överväganden 

Vårdforskaren är enligt Sykepleiernes Samarbeid i Norden (2003) skyldig att följa de etiska 

riktlinjer som fastställts i konventioner, lagstiftning och deklarationer. Med utgångspunkt 

från detta har endast artiklar, som fört ett etiskt resonemang eller godkänts av en etisk 

kommitté, blivit inkluderade. Som forskare har man också skyldighet att publicera alla 

resultat som tagits fram. Detta inkluderar både positiva och negativa resultat (Sykepleiernes 

Samarbeid i Norden, 2003). Även detta har tagits i beaktande under arbetsprocessen. 

Uppsatsförfattarna har strävat efter att vara så objektiva som möjligt i analysarbetet av det 

material som valts att undersökas.   

Analys 

Analysförfarandet som ligger till grund för detta examensarbete gjordes i tre steg med 

inspiration från Friberg (2012, s. 140,141). Inledningsvis lästes de valda vetenskapliga 

artiklarna av båda författarna flera gånger för att förstå innehållet och se sammanhanget. I 

steg två söktes likheter och skillnader i artiklarnas resultat. Steg tre bestod i att göra en 

sammanställning av nyckelfynden i grupper med huvudsak liknande innehåll. Resultatdelen 

kategoriserades efter nyckelfynden, som bestod av tre huvudsakliga områden som 

presenteras i resultatet nedan. Upplägget av resultatens kategoriserades utifrån vad fynden 

kom att visa.    

Resultat 

Under denna rubrik presenteras resultatet från elva vetenskapliga artiklar. Nio av dessa 

artiklar har en kvantitativ forskningsansats och två har en kvalitativ forskningsansats. De 

inkluderade studierna nedan har producerats i Sverige, Storbritannien, USA, Kina och 

Sydkorea. Resultatet presenteras nedan under tre områden; Simulatordocka med 

datoråterkoppling och ljudbaseradåterkoppling, Datorspel och Videoinspelning och 

självreflektion. 

Simulatordocka med datoråterkoppling och ljudbaseradåterkoppling 

Handley och Handley (2003), Kardong-Edgren, Oermann, Odom-Maryon och Ha (2010) och 

Spooner, m.fl. (2007) undersökte effekterna av momentan ljudbaserad återkoppling på hjärt-

lungräddningsövningar. Man undersökte om det blev någon skillnad i utförandet av HLR 
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hos hälso-sjukvårspersonal som fått använda sig av momentan ljudbaserad återkoppling 

från en simulerings docka. Dockan underrättade deltagarna om de gjorde fel i själva 

teknikutförandet av HLR varvid den då vägledde deltagarna till en korrekt 

teknikanvändning. Pozner m.fl. (2011) använder sig i sin studie av liknande 

ljudåterkopplingssystem vid hjärt-lungräddnings träning för att utvärdera effekten av detta. 

Pozner m.fl. (2011) använder sig av en så kallad “Pocket CPR”, som ger visuell feedback i 

form av ljus och ljud samt ljudbaseradåterkoppling som vägleder utförandet vid hjärt-

lungräddningsutförandet. Roh m.fl. (2013) Handley och Handley (2003), Kardong-Edgren 

m.fl. (2010), Spooner m.fl. (2007) och Pozner m.fl. (2011) använder sig alla av kontrollgrupper 

som inte får ta del av återkopling, för att undersöka återkopplingens påverkan på hjärt-

lungräddningsutförandet.  

 

Att få momentan ljudbaserad återkoppling på sin hjärt-lungräddnings insats under en 

simulerad övning ger signifikant fler adekvata hjärtkompressioner med önskvärt djup 

(Handley & Handley, 2003; Pozner et al., 2011; Oermann, Kardong-Edgren & Odom-maryon, 

2011; Kardong-Edgren et al., 2010). Där signifikans ej uppnåddes observerades dock en 

tydlig skillnad, där användning av en simuleringsdocka som gav anvisningar resulterade i 

fler korrekta kompressionsdjupssekvenser än när man ej använde en sådan typ av 

utbildningsmaterial (Spooner et al., 2007). Fler utförda hjärtkompressioner med korrekt takt 

observeras hos de som fått använda sig av momentan ljudåterkoppling i samband med en 

simuleringsövning av en hjärtlungräddningssituation (Handley & Handley, 2003; Pozner et 

al., 2011; Spooner et al., 2007).  Övning med återkoppling momentant visar sig även påverka 

den genomförda kvaliteten på inblåsningarna som ges under ett simulerat HLR scenario, och 

resulterar i en signifikant bättre ventilationsvolym (Oermann et al., 2011; Kardong-Edgren et 

al., 2010). Där signifikans för detta ej uppnåddes sågs dock tydliga skillnader mellan de som 

använde sig av ljudbaserad återkoppling. De fick fler korrekta inblåsningar, än de som inte 

hade detta hjälpmedel (Handley & Handley, 2003). Korrekt placering av handen på bröstet 

för optimala bröstkompressioner kan noteras bli bättre vid användandet av konsulterande 

simuleringsdocka (Kardong-Edgren et al., 2010).          

 

Majoriteten av de som använde “PocketCPR” ansåg att denna typ av ljudkonsulterande HLR 

redskap var användarvänlig och gjorde det lättare att vidmakthålla mer korrekt 
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kompressionsdjup. Den upplevda kvaliteten på hjärt-lungräddningen var också positiv hos 

PocketCPR användarna (Pozner et al., 2011). Roh, Lee, Chung och Parks (2013) undersökte 

hur sjuksköterskor upplevde effekten av simuleringsbaserad träning för hjärt-lungräddning 

på sin personliga färdighet (self-efficacy) inom HLR. En interventionsgrupp använde sig av 

en simulatordocka med uppkoppling mot ett datorprogram som efter simuleringssessionen 

gav återkoppling på försökspersoneras HLR insats. Praktisk hjärt-lungräddnings simulering 

upplevs som nyttiga och effektiva. Som sjuksköterska upplevs det att dessa praktiska 

övningar är till nytta i ett framtida yrkesliv, att de ger ökad förmåga att kunna göra 

prioriteringar i omvårdnaden, identifiera sina starka och svaga sidor styrkor och svagheter 

vid en HLR situation samt att utveckla sin problemlösningsförmåga (Roh et al., 2013).   

 

Den negativa aspekten av att använda sig av simuleringsdocka är att själva dockan inte 

känns verklig och inte känns kopplad till verkligheten. Ett antal försökspersoner upplevde 

att simuleringsdockan inte kunde ses som en riktig patient (Roh et al., 2013).  

Datorspel 

I en studie utförd vid Karolinska institutet använde man sig av tre undersökningsgrupper 

för att studera om hjärt-lungräddningsfärdigheterna förbättrades vid användandet av 

datorspel. Två av dessa grupper genomförde en simulering i en virtuell spelvärd under en 

period 18 respektive 6 månader och den tredje gruppen användes som kontrollgrupp. Denna 

indelning gjordes för att grupperna innan själva undersökningen genomfördes, skulle ha 

förkunskaper som sedan skulle utvärderas mot kontrollgruppen som inte deltagit i det 

virtuella spelascenariot (Creutzfeldt, Hedman, Felländer-Tsai, 2012). Cook, McAloon, O'Neill 

och Begg (2012) använde sig också av virtuellt spel för att undersöka om det fanns någon 

skillnad i HLR utförandet mellan de som får genomgå en spelsimuleringsövning innan man 

utför en praktisk övning på en träningsdocka inne på ett kliniskt träningscentrum, och de 

som ej genomgått en spelsimulering. Deltagarna använde sig av en “avatar” som är en 

datoriserad kreation av hälso- sjukvårdspersonal. Flera deltagare är uppkopplade på samma 

scenario och skulle tillsammans lösa problemsituationen som ett vårdteam (Creutzfeldt et al., 

2012). Under den virtuella spelsimuleringen fick man, med hjälp av “avataren”, en möjlighet 

att arbeta sig igenom en faktisk hjärt-lungräddningsprocess (Creutzfeldt et al., 2012; Cook et 

al., 2012).  
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Creutzfeldt m.fl. (2012) visade att fler korrekta hjärtkompressioner kan uppnås genom att ta 

del av en virtuell spelmiljö för simulering av hjärt-lungräddning. Denna studie visade att 

interventionsgruppen, som erhållit 18 och 6 månaders träning med en virtuell spelvärd 

grundad på olika hjärt-lungräddningscenarion, distribuerade färre inkorrekta 

hjärtkompressionscykler i jämförelse med en kontrollgrupp som ej fått ta del av den 

animerade datorsimuleringen. Vid studiens avslutning levererade 6 månaders gruppen inga 

felaktiga bröstkompressioner. 

 

Undersökning av utrustningen, bedömning av luftvägarna samt säker/effektiv användning 

av defibrillator är färdigheter som Cook m.fl. (2012) visar att datoriserad spelsimulering kan 

signifikant förbättras hos hälso-sjukvårspersonal. 

 

Hjälpfull assistans, möjlighet till repetition och ökad förståelse för ABCDE algoritmen1 är 

positiva aspekter som lyfts fram från personer som använt sig av den virtuella spelmiljön för 

simulering av ett hjärt-lungräddningsscenario (Cook et al., 2012). “Det kändes mer 

meningsfullt att spela spelet än att läsa ifrån en lärobok”, säger en student som använt sig av 

den datoriserade utbildningsmetoden (Cook et al., 2012).  

 

Det fanns dock tekniska problem, ingen förbättring gällande bröstkompressioner samt ingen 

utveckling i bedömningen av ABCDE är nackdelar med denna form av teoretisk 

utbildningsmetodik för hjärt-lungräddning (Cook et al., 2012). "Vid vissa tillfällen pausades 

videon upprepade gånger" och "man måste ha snabb internetuppkoppling för att spela upp 

materialet utan störningar" nämner studiedeltagarna som negativa aspekter på 

spelsimulering (Cook et al., 2012).   

Videoinspelning och självreflektion  

Bowden, Rowlands, Buckwell, och Abbott (2012) och Paul (2010) använde sig av 

videoinspelning på försökspersonernas hjärt-lungräddningsinsats, för att dessa skulle kunna 

reflektera över det utförda scenariot tillsammans med en instruktör. Paul (2010) beskriver 

hur man kan använda sig av videoinspelning på ett HLR scenario och använder utöver 

                                                 
1
  ABCDE algoritmen är en del av akut omhändertagande och är utöver HLR kunskap. 
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videoinspelningen en examinator som utvärderar sjuksköterskestudenternas kunskaper 

utifrån en checklista med 10 punkter som berörde deras hjärt-lungräddnings insats, samt lät 

studenterna själva fylla i checklistan parallellt som de observerade sin insats under HLR 

övningen. Bowden m.fl. (2012) ger studenterna möjlighet att själva behålla det inspelade 

materialet för att individuellt kunna analysera och bedöma sin insats. Cheng, Yan, Zhiqiao, 

Sheng och Xiaobo (2010) valde att spela in autentiska återupplivningsförsök med HLR för att 

kunna bedöma akutteamets insatser individuellt och som grupp varje vecka, i syfte att 

förbättra personalens hjärt-lungräddnings utförande. Studien av Cheng et al. (2010) visade 

att HLR utförandet blev signifikant förbättrat. 

 

Bowden m.fl. (2012) samt Paul (2010) visar samtliga att undersökningsgrupperna som tagit 

del av videoinspelningsutbildning anser att det skapar ett bra tillfälle att åter bedöma sin 

egen insats i HLR utförandet.    

 

Cheng m.fl. (2010) visar att det blir en betydlig skillnad i ”hands-off” tiden efter att man 

observerat videorna på HLR utförandet. Tidsfördröjningen till första bröstkompressionen 

minskade signifikant. Inkorrekta bröstkompressioner initialt och ”hands-off” tiden per 

minut liksom fördröjning innan utförandet av första hjärtkompressionen och ventilationen 

var komponenter som Cheng m.fl. påverkade positivt efter regelbundet användande 

av video feedback. Identifieringen av ojämna bröstkompressioner och obefogad ”hands-off” 

tid anser Cheng m.fl. (2010) vara de viktigaste bristerna i HLR utförandet.   

 

Att man som student kan observera sin hjärt-lungräddningsinsats flertalet gånger efter själva 

utförandet ses som den primära fördelen med videoinspelning av HLR scenariot. Upprepad 

observation ger också en ökning av studentens insikter och förmåga att bedöma och förstå 

HLR förfarandet. Detta ger även en mer detaljerad återkoppling (Bowden et al., 2012). 

 

Det teambaserade arbetet påverkas positivt av videobaserad feedback (Bowden et al., 2012; 

Cheng et al., 2010). Bowden m.fl. (2012) visar att studenterna blir mer medvetna om hela 

HLR teamet och att de därigenom får en större förståelse om vad som bidrar till ett bra 

lagarbete. Cheng m.fl. (2010) visar att gruppens förmåga utföra hjärtlungräddningens olika 

komponenter som exempelvis hjärtkompressioner förbättras med videobaserad feedback. 
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Paul (2010) fann att studenterna bedömde videobaserad feedback som användbar samt att 

alla deltagande studenter i studien ansåg att den borde införas i läroplanen. 

Diskussion 

Metodik 

Forskningsområdet hjärt- lungräddning är stort och har flera olika aspekter, varav studier 

som undersöker olika innovativa inlärningsmetoders inverkan på HLR insatsen har börjat se 

dagens ljus. En av de inkluderade artiklarna hade brister i den vetenskapliga kvaliteten, men 

övriga artiklar erhöll en god vetenskaplig kvalitet. Ett antal artiklar som ej erhöll en 

tillfredsställande vetenskaplig kvalitet har exkluderats, vilket kan ha påverkat resultatet. 

Användandet av de två granskningsmallarna för värdering av den vetenskapliga kvaliteten 

ger en ökad reliabilitet för studien enligt författarna. 

 

Antalet artiklar i detta examensarbete är endast elva stycken vilket potentiellt kan ha 

påverkat utfallet av resultatet. Majoriteten av de inkluderade artiklarna är ifrån universitet i 

västvärlden, medan ett mindre antal är gjorda i Asien. De artiklar som användes i 

resultatdelen är av både kvalitativ, kvantitativ och mixed design vilket anses stärka 

resultatets generaliserbarhet. Flertalet av de kvantitativa artiklarna som inkluderades hade 

en forskningsansats av randomized clinical trial design, vilket ger den starkaste beviskraften 

inom kvantitativ forskning (Friberg, 2012, s. 112). Inledningsvis tänkte författarna studera 

hur sjuksköterskans hjärt-lungräddningsinsats skulle påverkas av olika utbildningsåtgärder. 

Efter flertalet litteratursökningar fann författarna att den forskning som endast gällde 

sjuksköterskor var tämligen begränsad och valde därför att även inkludera annan hälso-

sjukvårdspersonal. Majoriteten av de inkluderade artiklarna är inte skrivna längre än fyra år 

tillbaka i tiden, vilket gör att underlaget till detta examensarbete är relativt nytt och aktuellt. 

Dock är en studie gjord för tretton år sedan vilket kan ses som en svaghet.  

 

De databaser som användes vid litteratursökningarna till detta examensarbete var Cinahl, 

PubMed och SweMed. Att söka artiklar från flera olika databaser gör att författarna kunde 

identifiera fler artiklar inom det valda ämnesområdet. Därför kunde författarna söka 

material från fler källor, vilket författarna anser stärka kvaliteten på examensarbetet. De 
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artiklar som inkluderades var alla skriva på engelska, vilket kan vara en nackdel eftersom 

detta inte är författarnas modersmål. Analysförandet var en relativt flexibel process då de tre 

huvudteman som kom att användas i resultatdelen var väldigt tydligt identifierbara utifrån 

de valda artiklarna, varför resultatdelen utformades efter detta. Författarna valde att endast 

inkludera vetenskapliga artiklar som förde ett etiskt resonemang i sin metoddel för att stärka 

trovärdigheten och den vetenskapliga kvaliteten. Inledningsvis önskade författarna arbeta 

endast med artiklar som involverade sjuksköterkor och HLR utbildning. Dock efter ett flertal 

litteratursökningar fann författarna att för att få en mer beskrivande och rättvis översikt av 

HLR utbildningar inkluderades även annan hälso-sjukvårdspersonal såsom läkare och 

undersköterskor. Författarna strävade efter att, så långt möjligt, inkludera artiklar med 

sjuksköterskor eller sjuksköterskestudenter som försökspersoner. Därför inkluderades 

“nurse” och “nursing” i flertalet databassökningar. Författarna sökte brett med många träffar 

för att inte artiklar som ej innehöll sökord som “education” skulle falla bort då alla inte 

använder sig av specifika sökord.      

Resultat 

Syftet var att beskriva nya alternativ till den traditionella metoden för HLR-utbildning. I 

resultatet kunde författarna identifiera nya metoder för utbildningar i HLR för hälso-

sjukvårdspersonal; användandet av en simulatordocka som ger datorbaserad återkoppling 

eller ljudbaserad återkoppling, videoinspelning på HLR insatsen med självreflektion samt 

interaktiva datorspel. Det visade sig att metodiken som använde simulatordockor med 

datoråterkoppling och ljudfeedback gav bra utvecklingsresultat beträffande bland annat 

bröstkompressioner och inblåsningar. De olika typerna gav förbättring på olika områden 

inom själva HLR förfarandet.   

 

Författarna konstaterar att det, utifrån resultatet, är nödvändigt att använda sig av mer 

avancerad utrustning i utbildningen av HLR eftersom den ger direkt feedback på vilka 

komponenter som bör förbättras hos den som utför HLR. Att utveckla sjuksköterskans 

kunskap och kompetens anser författarna är viktigt för att öka överlevnads antalet av 

patienter som kommer in med hjärtstopp. Därför bör personal inom hälso- och sjukvård få 

träna kontinuerligt på simulatordocka för att utveckla färdighet och kunskap, vilket även 

styrks av Gordon och Buckley (2009). Detta examensarbetes resultatdel visar att användning 
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av simulatordocka ger störst förbättring i utförandet av HLR. Författarna anser därför att 

andvändning av simuleringsdockor är nödvändig för att optimera utbildningar för HLR, 

men en variation på utbildningsmetoder ger större möjlighet till att anpassa utbildningen till 

individens personliga kunskapsbehov. Även videobaserad inlärning kan positivt påverka 

det individuella lärandet. Resultatet visar också att få möjlighet att se sig själv utföra HLR är 

viktigt för inlärningsprocessen. Man får då en möjlighet till självreflektion efter utförandet av 

HLR och kan ta vara på det sakerna som var positiva samt ta lärdom av det negativa. I en 

studie av Hamilton (2005) visas det också att observation av en simulerad hjärt-

lungräddnings insats ger en förbättring av specifika komponenter i själva HLR förfarandet 

som exempelvis bröstkompressionernas kvalitet och ventilationens kvalitet.  

 

Pedagogteoretikerna Marton, Dahlgren, Svensson och Säljö (1999, s. 156) menar enligt sin 

forskning att de som var djupinriktade och läste med ett holistiskt synsätt fick större 

förståelse för ämnet än de som var mer ytinriktade. Teoretikerna fann ett nära samband 

mellan inlärningssätt och inlärningsresultat. I jämförelse med detta visar detta 

examensarbete att en kombination av att använda sig av en simulatordocka och 

videoinspelning kan påverka sjuksköterskans kunskap om hjärt-lungräddning positivt, och 

ökad kunskap gör att sjuksköterskan känner sig mer bekväm i sin roll inför en eventuell 

hjärt- lungräddningssituation. Att med hjälp av videoinspelning observera sitt HLR 

utförande ger ett mer holistisk synsätt på inlärandet. Detta i enlighet med 

pedagogteoretikerna Marton m.fl. anser. För att sjuksköterskan ska kunna förstå och ta in det 

holistiska synsättet tror författarna att det är viktigt med reflektion. Detta styrks av pedagog 

processen som används för utbildning, då processen börjar med en dialog som består av att 

ny kunskap tillsätts och sedan får man chansen att reflektera över vad man har tagit del av 

(Grönquist, 2004, s. 47-52). Därefter tolkar man värdet i den kunskap man har reflekterat 

över, vilken därefter sätts in i ett samanhang där man kan ha nytta av kunskapen (Grönquist, 

2004, s. 52-67). 

 

Att använda sig av något som ger återkoppling på vad man har gjort tror författarna är 

viktigt för att utveckla sjuksköterskans kompetens. Att få direkt återkoppling via ett 

datorprogram eller i ljudform ökar möjligheten att öva på det praktiska handlaget direkt och 

det tror författarna stärker sjuksköterskans trygghet och säkerhet i samband med HLR, vilket 
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förövrigt styrks av Lunz m.fl. (2012). Oavsett vilken typ av hjärt-lungräddnings övning som 

tränas med hjälp av en simulatordocka som ger återkoppling utvecklas sjuksköterskan på 

det utförandet som tränas (exempelvis bröstkompressioner eller inblåsningar). Detta i 

jämförelse med övning utan någon form av simuleringsutrustning som ger återkoppling 

(Mundella, Kennedyb, Szosteka och Cook, 2013). 

 

Resultatet visar ett antal nya utbildningsmetoder som finns för hjärt- lungräddning. Att 

påvisa den faktiska bredden kan ge en ökad förståelse för hur effektiv hjärt-

lungräddningsutbildning bör ges till hälso-sjukvårdspersonal. Detta arbete bidrar också till 

att skapa en insikt om de fördelar respektive nackdelar som finns för de olika 

utbildningsmetoderna inom hjärt-lungräddning och vilka komponenter i själva HLR 

förfarandet som de olika metoderna påverkar. Att som sjuksköterska ha deltagit i en HLR 

utbildning med möjligheten att tillgodose den enskilda individens kunskaps och 

utvecklingsbehov är viktigt för att få personal som är mer bekväm i sitt agerande, säker, 

föreberedd samt har en känsla av att vara kompetent. Detta tror författarna positivt kan 

påverka utfallet av HLR behandlingen av patienter med hjärtstopp på vårdavdelningar. 

Detta kan potentiellt också öka patientsäkerheten eftersom att personalen blir mer 

kompetent inom området och vet vilka åtgärder som skall vidtas vid ett eventuellt 

hjärtstopp. En bättre kvalitet på hjärt-lungräddningsutbildning kan även göra att 

sjuksköterskor kan följa de aktuella rekommendationerna för HLR i mycket större 

utsträckning samt därmed också följa styrdokument från socialstyrelsen och 

kompetensbeskrivningen för att verskamma sjuksköterskor, vilket även detta leder till en 

förbättrad patientsäkerhet med fler räddade liv. Att skapa en högre kvalitet på hjärt-

lungräddningsutbildning kan kanske också ge en vinst för samhället genom att fler liv 

räddas. 

 

När de nya riktlinjerna publiceras tror författarna att om en simuleringsträning för att 

tillgodose sig de nya kunskaperna anordnas av en s.k. “HLR- sköterska” kan 

sjuksköterskorna på avdelningen känna sig mer trygga och säkra på att det är uppdaterade 

med de senaste HLR riktlinjerna. I anknytning till detta visar Preusch m.fl. (2010)  att 

sjuksköterskor önskar mer regelbunden träning med HLR, framförallt när nya riktlinjer 

publiceras.  
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Det finns anledning att tro att utbildningen i hjärt-lungräddning i framtiden kommer att bli 

mer inriktad på användningen av simuleringsdockor och videoinspelningar och kanske även 

olika former av datorspel. Som forskare bör sjuksköterskor utveckla, delta samt förmedla 

hjärt-lungräddningsforskning enligt Mancini (2011). Om det på varje vårdavdelning finns en 

sjuksköterska som är ansvarig för upprätthållandet av HLR kunskaperna (en “HLR-

sköterska”) och som kan samordna träffar där personalen får repetera sina färdigheter i ett 

simuleringsrum med sådan utrustning som nämns i detta arbetes resultatdel, bör HLR 

kunskaperna bli ännu bättre tror författarna. Datoranvändningen hos befolkningen blir allt 

vanligare eftersom undervisning och utbildning går i denna riktning. Därför anser 

författarna att datorbaserade simulatorspel är mer anpassade till nutidens tekniska 

användning och engagerar därför befolkningen i större utsträckning. 

 

Duncan, Yarwood-Ross & Haigh (2013) anger att hjärt-lungräddning är det ämne inom vilket 

det finns flest videoklipp av de tio ämnen som undersöktes på den videobaserade 

internethemsidan ”Youtube”. Av tio ämnen var hjärt-lungräddning det som 

sjuksköterskeelever ansåg att de ville studera mer i detalj eller repetera sina kunskaper inom. 

Duncan m.fl. (2013) fann statistisk signifikans för sambandet mellan antalet positiva åsikter, 

s.k. “likes” och videoklippets kvalitet på internetsidan ”Youtube”. Hög kvalitet innebar 

exempelvis att korrekt teknik för utförandet användes, att utförandet var arbetsmiljösäkert, 

att materialet var anpassat till åskådarna samt att ge information som utvecklar och 

förbättrar åskådarens färdigheter inom området. Duncan m.fl. (2013) fann att 27,700 

videoklipp på internetsidan handlade om hjärt-lungräddning, vilket var högsta antalet av de 

undersökta kategorierna 60 % av dessa videoklipp motsvarade en tillfredsställande kvalitet, 

dock hade 20 % en medelmåttig kvalitet samt 20 % av en ringa kvalitets grad.    

 

Enligt Hendersons omvårdnadsteori har sjuksköterskan till uppgift att underlätta för 

patienten att andas som en del av den allmänna omvårdnaden (jmfr. Kirkevold, 1994, s.76-

78). Denna faktor tror författarna optimeras i en reell HLR situation om utbildningen av 

sjuksköterskor i hjärt-lungräddning får en hög kvalitet. Att vidta eventuella 

behandlingsåtgärder för patienter är en riktlinje i omvårdnadsarbetet för sjuksköterkor (jmfr. 

Kirkevold, 1994, s.76-78) som författarna tror kan effektiviseras i en HLR situation, om 
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sjuksköterskor erhåller god utbildning inom hjärt-lungräddning som dessutom tillgodoser 

den individuella sjuksköterskans kunskapsutveckling i behandlingsåtgärden i fråga.  

 

Att effektivisera utbildningen av hjärt-lungräddning för sjuksköterskor är potentiellt möjligt 

enligt de slutsatser som kan dras av examensarbetets resultatdel. Ytterligare en aspekt som 

kan förbättra HLR undervisningen för sjuksköterskor är om även de som utbildar i hjärt-

lungräddningsteknik själva är sjuksköterskor. I enlighet med detta har Xanthos m.fl. (2009) 

visat i sin studie att om sjuksköterskor utbildar sjuksköterskor ger det bättre utfall på HLR 

utförande, än om sjuksköterskor som undervisas av läkare. Sjuksköterskor bör som 

instruktör och utbildare undervisa i HLR till studenter, allmänheten och annan hälso-

sjukvårdspersonal enligt Mancini (2011). Ett enligt författarna önskvärt HLR utbildning 

scenario består av fyra komponenter för att effektivisera hjärt-lungräddningsutbildning för 

sjuksköterskor. Dessa komponenter är; simuleringsdockor som ger återkoppling via ljudspår 

och datorprogram, videoinspelning på den individuella sjuksköterskans insats, interaktiva 

datorspel samt att sjuksköterskor, undervisar sjuksköterskor för bästa möjliga hjärt-

lungräddningsinsats. 
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Slutsats 

För att vårdpersonal, framförallt sjuksköterskor, ska kunna optimera sina insatser vid HLR-

situationer, bör de nyare metoderna för utbildning göras tillgängliga både i 

grundutbildningen till sjuksköterska och för verksamma sjuksköterskor. Det finns ytterligare 

behov av forskning inom området för utbildning av hjärt-lungräddning. Att skapa fler 

utvärderande studier om datorspelsutbildning av HLR är något som behöver göras för att 

tydligare visa vilka effekter detta har på sjuksköterskornas kompetens. Ytterligare forskning 

skulle möjligen kunna undersöka effektiviteten av att kombinera de ovannämnda metoderna 

för HLR-utbildning i stället för att använda endast en av metoderna. Detta för att skapa en 

HLR utbildning som ger förbättring inom alla olika områden av hjärt-

lungräddningsförfarandet.    
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Bilaga 1, Bedömningsmall för studier med kvantitativ metod enligt (Carlsson och 

Eiman, 2003).                             
 

 

Poängsättning 0 1 2 3 
Abstrakt  
(Syfte, metod, resultat=3p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 
Syfte Ej angivet Otydlig Medel Tydlig 
Metod 
 

    

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  
Metodbeskrivning (repeterbarhet 
Möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, 
representativitet) 

Ej 
acceptabel 

Låg Medel God 

Koppling till ämnet Ej koppling Koppling   
Mätinstrument Nej Ja   
Etiska aspekter Ej angivna Angivna   
Resultat 
 

    

Frågeställning besvarad Nej  Ja   
Resultatbeskrivning (redovisning,  
Tabeller, etc) 

Saknas Otydlig Medel God 

Statistisk analys (beräkningar,  
metoder, signifikans)  

Saknas Mindre bra Bra  

Tolkning av resultatet Ej 
acceptabelt 

Låg Medel God 

Diskussion 
 

    

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Diskussion av egenkritik och  
felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 
Slutsatser 
 

    

Överrensstämmelse med resultat 
(resultatets huvudpunkter belyses) 

Slutsatser 
saknas 

Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser 
 
 

Finns Saknas   

Total poäng (max 41 p)                      
P 

                     P                    
P 

                P 
 

Grad I 80 %    P 
Grad II 70 %    % 
Grad III 60%    Grad 
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Bilaga 3, Översiktstabell av inkluderade artiklar 

 

 
 

                                                                                                                                                               
 

Författare, 
Årtal,  
Land 

Titel Syfte Typ av 
studie 

Deltagare
/ 
Bortfall 

Metod,  
Datainsamling,  
Analys 

Huvudresultat Kvalitetsb
edömning 

Bowden et 
al. 
 
2012 
 
Storbritann
ien 

Web-based 
video and 
feedback in the 
teaching of 
cardiopulmonar
y resuscitation. 

Syftet är att 
utvärdera hur 
videoinspelning 
och onlinefeedback 
kan förbättra HLR 
kunskapen. 

Kvalitativ 
 

N=17/13 Deltagarna fick 
genomgå ett scenario 
med ett hjärtstopp 
och fick handla 
utefter detta. 
Därefter blev de 
intervjuade i grupp 
eller enskilt. De fick 
även utföra ett 
frågeformulär som 
handlade om 
videoinspelningen 
och 
onlinefeedbacken.  

Deltagarna kände att de 
fick nytta av inspelningen 
eftersom att de kunde 
observera den efteråt och 
då se vad som var bra och 
dåligt med utförandet. Att 
få feedback värderades 
mycket bra då får man 
veta vad som kan 
förbättras in en HLR 
situation.  

Medelhög
. 
 

Cheng et al. 
 
2010 
 
China 

Improving 
cardiopulmonar
y resuscitation 
in the 
emergency 
department by 
real-time video 
recording and 
regular 
feedback 
learning. 

Syftet med studien 
var att beskriva 
hur 
videoinspelning av 
HLR på en 
akutvårdsavdelnin
g kan förbättra 
kvaliteten på HLR 
genom feedback. 

Kvantitativ N=45 
Bortfall 
15. 

Studien undersökte 
45 hjärtstoppsfall 
som delades in i 3 
grupper om 15 
patientfall vardera. 
Efter inträffat 
hjärtstopp 
granskades 
videofilmerna och en 
genomgång hölls 
med deltagarna om 

”Hands-off” tiden blev 
signifikant förbättrad 
under studiens gång samt 
tiden till första 
hjärtkompression inleddes 
minskade. 

Grad II 
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bra respektive 
mindre bra 
utförande.  

Cook et al. 
 
2012 
 
Storbritann
ien 
 

Impact of a web 
based 
interactive 
simulation 
game (PULSE) 
on nursing 
students' 
experience and 
performance in 
life support 
training — A 
pilot study. 

Att utvärdera  
Effekten av 
interaktiv 
webbaserad spel 
simulering på 
insatsen i HLR 
träning.   
 

Mixed 
design  

N=36 
 
 

Två grupper, en 
interventionsgrupp 
(n=18) som fick 
obegränsad 
tillgänglighet till ett 
hjärt-
lungräddningsspel 2 
veckor innan själva 
HLR övningen, och 
en kontrollgrupp 
(n=18) som ej fick 
använda spelet.     

Kvantitativt: De som 
använde spelet utvecklade 
mer kunskap i områdena; 
kontrollera utrustningen, 
bedöma luftvägarna samt 
säker hantering av 
hjärtstartare. 
Kvalitativt: Fyra teman 
framträdde; hjälpfull, 
tillfälle för repetering, 
hjälper till att förstå 
ABCDE bedömning och 
tekniska problem.     

Grad II 

Creutzfeldt 
et al. 
  
2012 
 
Sverige 

Effects of pre-
training using 
serious game 
technology on 
CPR 
performance – 
an exploratory 
quasi-
experimental 
transfer study.  

Att undersöka 
försökspersonerna
s bibehållande av 
kunskaper, 
färdigheter samt 
utveckling efter 
förberedande 
utbildning med 
hjälp av 
spelsimulering för 
HLR träning. 

Kvantitativ N=30/6 
 
 

Två grupper fick 
använda sig av 
spelsimuleringen i 6 
respektive 18 
månader, en 
kontrollgrupp tog ej 
del av spelet. 
Därefter gjordes 
olika bedömnings 
scenarion som 
filmades för HLR 
kvalitetsbedömning.    

6 månaders gruppen 
visade större HLR 
relaterad kunskap än 
kontrollgruppen. De två 
försöksgrupperna arbetade 
mer kring gällande HLR 
riktlinjer än 
kontrollgruppen. 6 
månaders gruppen 
uppvisade inga inkorrekta 
bröstkompressionscykler, 
18 månaders gruppen 
gjorde 44% felaktiga  och 
kontrollgruppen flest 

Grad I  
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felaktiga med 54 %.   
Handley & 
Handley 
 
2003 
 
Storbritann
ien 

Improving CPR 
performance 
using an 
audible 
feedback 
system 
suitable for 
incorporation 
into an 
automated 
external 
defibrillator. 

Att undersöka om 
feedback förbättrar 
kvaliteten på HLR 
insatsen för 
sjuksköterskor. 
 
 
 

Kvantitativ N=36   
                            

Deltagarna utförde 
initialt 3 min HLR på 
en övningsdocka 
uppkopplad till en 
dator som 
registrerade 
kvaliteten på HLR 
utförandet. Därefter 
delades de in i 
kontroll och 
interventionsgrupp 
och utförde scenariot 
igen. 
Interventionsgruppe
n fick feedback 
direkt på sin HLR 
prestation genom 
ljudfeedback och 
kontrolgruppen fick 
ingen feedback.  
 

Gruppen som fick 
ljudfeedback var 
signifikant mycket bättre 
än kontrollgruppen på att 
göra korrekta inblåsningar, 
och att uppnå korrekt 
kompressionsdjup.  
 
Interventionsgruppen 
hade fler kompressioner 
med adekvat tempo när de 
använt sig av ljudfeedback 
funktion än de första 3 min 
utan feedbackfunktion.  
 

Grad II 

Kardong et 
al. 
 
2010 
 
USA 

Comparison of 
two 
instructional 
modalities for 
nursing student 
CPR skill 
acquisition. 

Att undersöka 
skillnader på 
utförandet av HLR 
insatsen hos två 
olika typer av 
utbildningar: en 
datorbaserad 
ljudfeedback och 

Kvantitativ N=604 Deltagarna  
Utförde under tre 
minuter HLR på en 
simuleringsdocka. 
Flertalet HLR 
komponenter 
mättes. Deltagarna 
delades upp i två 

De som använde sig av 
datorbaserad ljudfeedback 
utförde fler kompressioner 
med korrekt djup, fler 
inblåsningar med adekvat 
volym samt att 
handplaceringen var 
korrekt fler gånger än 

Grad II 
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instruktionsledd 
träning med 
traditionell 
simuleringsdocka. 

grupper, varav en 
fick ta del av 
datorbaserad kurs 
med röstfeedback 
och en med 
traditionell 
instruktörsledd 
utbildning. Därefter 
utförde deltagarna 
HLR på en 
simulatordocka och 
komponentvärden 
mättes.  

kontrollgruppen som ej 
använde sig av 
datorbaserad ljudfeedback.  
 

Oermann et 
al. 
 
2011 
 
USA 

Effects of 
monthly 
practice on 
nursing 
students’ CPR 
psychomotor 
skill 
Performance. 

Syftet var att 
undersöka 
effekterna av 
återkommande 
månadsvis träning 
på 
sjuksköterskestude
nters HLR 
färdigheter efter 3, 
6, 9, och 12 
månader jämfört 
med en 
kontrollgrupp som 
ej fick använda sig 
av en 
simuleringsutrustn
ing. 

Kvantitativ N=606 Deltagarna delades 
upp i fem grupper. 
De fyra första 
grupperna fick 
använda sig av en 
simuleringsdocka 
som använde sig av 
ljudbaserad 
återkoppling på ett 
HLR scenario. 
Kontrollgruppen fick 
ej använda sig av 
denna 
simulatorutrustning 
med återkoppling. 

Efter 6 månaders träning 
med den ljudbaserad 
simulatoråterkopplingen 
förbättrades studenternas 
förmåga att ventilera med 
adekvat volym. Efter 9-12 
månaders träning kunde 
resultatet visa att 
studenterna bättre 
upprätthöll korrekt 
utförande av 
bröstkompressioner i 
jämförelse med 
kontrollgruppen där detta 
succesivt försämrades. 

Grad II 
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Paul 
 
2010 
 
Storbritann
ien 

An exploration 
of student 
nurses’ 
thoughts and 
experiences of 
using 
a video-
recording to 
assess their 
performance of 
cardiopulmonar
y resuscitation 
(CPR) during a 
mock objective 
structured 
clinical 
examination 
(OSCE). 

Syftet är att 
undersöka 
sjuksköterskestude
nters upplevelse av 
att bli filmad 
under ett HLR 
scenario samt att 
undersöka vad 
dem tycker om att 
använda metoden 
som ett 
självutvecklande 
verktyg. 

Kvalitativ N=14/8 Deltagarna blev 
under ett scenario 
granskade av en 
examinator som 
använde sig av ett 
formulär för att 
bedöma 
försökspersonerna. 
Därefter fick 
deltagaren själv se 
filmen och fylla i 
formuläret själv och 
skatta sin egen 
kunskap. Detta av en 
intervju med 
examinatorn där de 
tillsammans gick 
igenom formuläret. 

När deltagarna gick 
igenom formuläret på sin 
egen insats godkände sig 
fem av sex stycken, men 
tillsammans med 
examinatorn och filmen 
kunde de gå igenom 
bristerna tillsammans och 
deltagarna godtog 
examinatorns bedömning 
som hade godkänt två av 
sex.  
Deltagarna tyckte att det 
var bra att använda sig av 
inspelning för då kunde 
man granska i efterhand 
sitt utförande och 
korrigera det som blev fel 
samt styrka det som blev 
rätt. 

Låg 

5(7) 



Bilaga 3, Översiktstabell av inkluderade artiklar 

 

 
 

Pozner et 
al. 
 
2011 
 
USA 

Cardiopulmona
ry resuscitation 
feedback 
improves the 
quality of chest 
compression 
provided by 
hospital 
health care 
professionals. 

Syftet var att mäta 
effekten av ett 
handhållet 
feedback 
instrument på den 
uppmätta och 
upplevda kvalitén 
av 
hjärtkompressione
r och HLR 
utförarens 
fysiologiska 
respons. 

Kvantitativ  N=25 Deltagarna delades 
upp i två stycken 
grupper som utförde 
bröstkompressioner 
på en 
simuleringsdocka. 
Interventionsgruppe
n fick använda sig av 
”PocketCPR” som 
gav ljudfeedback, 
och kontrollgruppen 
gjorde endast vanlig 
HLR.  

Kompressionsdjupet och 
antalet kompressioner per 
minut stämde bättre 
överens med aktuella 
riktlinjer för 
interventionsgruppen som 
använde sig av 
”PocketCPR” feedback 
instrument, jämfört med 
kontrollgruppen. 

Grad II 

Roh et al.  
 
2013 
 
Korea 

The effects of 
simulation-
based 
resuscitation 
training on 
nurses' self-
efficacy 
and satisfaction. 

Syftet med studien 
var att utvärdera 
effekten av 
simulatorbaserad 
HLR utbildning 
genom att 
utvärdera två olika 
utbildningsformer; 
datorbaserad 
simulering och 
användandet av 
traditionell 
övningsdocka. 

Kvantitativ N= 38 Deltagarna delades 
upp i två grupper, 
Grupp1: 
datorsimulerad 
docka Grupp2: 
traditionell docka. 
Deltagarna fick 
bedöma sin egen 
förmåga om hur de 
skulle kunna hantera 
en hjärtstopps 
situation. Deltagarna 
svarade även på 20 
frågor efter avslutat 
simulering. 

Sjuksköterskans 
upplevelse av sin egen 
self-efficacy 6,5/10. Båda 
grupperna tyckte att 
övningen var användbar 
för framtiden. Att simulera 
med docka upplevdes 
emellertid inte som 
verkligt. 
Datorsimuleringsgruppen 
kände att de blev bättre på 
att ”prioritera” för 
sjuksköterskeingripande”.  

Grad I 
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Spooner et 
al.  
 
2007 
 
Storbritann
ien 

An evaluation 
of objective 
feedback in 
basic life 
support (BLS) 
training.  

Syftet var att 
undersöka effekten 
av kontinuerlig 
feedback med en 
simuleringsdocka 
på 
hjärtkompressione
r och 
ventilationsteknik 
under utbildning 
med återkoppling 
jämfört med 
instruktörsledd 
utbildning. 
 
 

Kvantitativ N=98/32 Deltagarna delades 
upp i två grupper. 
Interventionsgruppe
n erhåll kontinuerlig 
feedback på 
prestationen vid 
bröstkompressioner 
och 
kompressionernas 
djup samt 
ventilation från en 
simuleringsdocka. 
Kontrollgruppen 
erhöll endast 
instruktörs ledd 
feedback.  

Gruppen med kontinuerlig 
feedback hade signifikant 
bättre kompressionsdjup 
samt bättre 
kompressionshastighet än 
kontrollgruppen.  
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