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Sammanfattning 

Bakgrund Dagens riktlinjer för hjärt-lungräddning betonar vikten av bröstkompressioner med 

god kvalitet samt tidig defibrillering. Vid hjärt-lungräddning används i ambulanssjukvården 

halvautomatisk defibrillator i (automatisk external defibrillator) AED läge där användaren 

startar apparaten och följer dess instruktioner, avge stöt eller påbörja hjärt-lungräddning 

(HLR). Under pågående hjärt-lungräddning är det sekvenser där bröstkompressioner inte 

utförs, så kallad ”hands-off ” tid, vilken innefattar tiden för defibrillatorn att analysera 

hjärtrytmen och rådgiva om vad användaren ska göra. Det har visat sig att utökad hands-off 

tid minskar överlevnaden vid hjärtstopp. 

Syfte Syftet med studien var att undersöka om hands-off tiden kunde minskas om 

ambulanspersonal i ett avancerat hjärt-lungräddningsscenario (A-HLR) använde defibrillatorn 

i manuellt läge. Personalen fick själva analysera EKG rytm, ladda defibrillatorn och 

defibrillera enligt egen bedömning. Ytterligare undersöktes personalens kunskap avseende 

analys av defibrilleringsrelaterade hjärtrytmer.  

Metod En kvasiexperimentell studie, sammanlagt inkluderades 38 deltagare. Deltagarna 

randomiserades in till två grupper, en grupp utförde scenariot med defibrillatorn i AED läge 

och en grupp med defibrillatorn i manuellt läge. Data som samlades in bearbetades i SPSS.  

Resultat Tiden till första defibrillering var signifikant kortare i manuellt läge. Ingen 

signifikant skillnad visades i sammanlagda hands-off tiden mellan AED läge och manuellt 

läge. Personalen tolkade rytmerna rätt och inga felaktiga defibrilleringar skedde. 

Slutsats Den totala hands-off tiden i manuellt läge var inte signifikant kortare jämfört med 

AED läge. Ambulanspersonalen tolkade samtliga EKG rytmer rätt i manuellt analysläge och 

inga felaktiga defibrilleringar utfördes. Tiden från konstaterat hjärtstopp till första 

defibrillering var signifikant kortare i manuellt läge. Tiden till påbörjandet av 

bröstkompressioner efter första defibrillering var lika i de båda grupperna. 

 

Nyckelord: ambulans, hjärtstopp, automatisk external defibrillator, manuell defibrillator, 

manuellt analysläge, hands-off tid. 

 

 



 
 

Abstract 

Background Todays guidelines for advanced CPR emphasize chest compressions with good 

quality and early defibrillation. Prehospital CPR performed by ambulance crew, an automated 

external defibrillator (AED) is used. The AED analyzes the heart rhythm and the performer is 

following the advice to chock the heart or not, given by the AED. During on-going CPR there 

are sequences when no chest compression is performed known as hands-off time. Hands-off 

time includes the time for the AED to analyze the heart rhythm and the time when advice is 

given to the crew. Studies show that prolonged hands-off time has a negative impact on 

survival after a sudden cardiac arrest. 

Purpose The purpose with this study was to look into if the hands-off time could decrease 

with use of manual mode on the defibrillator by the ambulance crew. The crew had to analyze, 

make a decision to chock or not, charge the defibrillator and give the chock if appropriate. 

Furthermore, the crews’ knowledge in analyzing heart rhythms that can be defibrillate was 

investigated.  

Method A quasi-experimental method was used. 38 participants, all ambulance crew, were 

included in the study. The participants were randomized into two groups. One group 

performed CPR with an AED, the second group used the manual mode on the defibrillator. 

The study data were processed in SPSS. 

Results The time preceding the first defibrillation was significant shorter in the group using 

manual mode. There was no difference in total hands-off time between the two groups. All 

heart rhythms were interpreted right and all defibrillation were done correctly. 

Conclusions Time from establish cardiac arrest to first defibrillation was significant shorter in 

manual mode. Furthermore, all heart rhythms were interpreted right and all defibrillation were 

done correctly. Time from first defibrillation to start of chest compressions was equal in the 

two groups. There were no significant differences in hands-off time between the two groups.  

Keyword: ambulance, cardiac arrest, automatic external defibrillator, manual defibrillator, 

manual rhythm analyze, hands-off time
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1. Bakgrund 

 

1.1 Ordlista 

 

Algoritm = gällande behandlingsriktlinjer för hjärtstopp (HLR rådet, 2013) 

Sinusrytm = hjärtats normala pulsgivande rytm 

Pulslös Elektrisk Aktivitet (PEA) = EKG visar elektrisk aktivitet men inte pulsgivande. Inte 

defibrilleringasbar 

Ventrikelflimmer (VF) = hjärtrytmrubbning, inte pulsgivande. Defibrilleringsbar 

Ventrikeltakykardi (VT) = hjärtrytmrubbning. Inte pulsgivande VT är defibrilleringsbar 

Asystoli = ingen hjärtaktivitet, inte pulsgivande och inte defibrilleringsbart 

Resusci Anne Simulator = patientsimulatordocka som används vid hjärtstoppscenario 

 

1.2 Inledning 

 

Vid ett plötsligt hjärtstopp visar flera studier att betydelsen av bra bröstkompressioner och 

tidig defibrillering är kopplat till en ökad överlevnad för patienten (Berg RA, Sanders AB, 

Kern KB, Hilwig RW, Heidenreich JW, Porter ME, Ewy GA, 2001). Studier på djur har visat 

att korta uppehåll i bröstkompressioner, även så korta som 20 sekunder vid hjärt-lungräddning 

(HLR) minskar överlevnaden (Sato Y, Weil MH, Sun S, Tang W, Xie J, Noc M, Bisera J, 

1997). Den senaste revisionen av algoritmen dvs. arbetsflödet för HLR är framtagen av 

European Resuscitation Counsil (ERC) 2010 och betonar vikten av bröstkompressioner samt 

tidig defibrillering för att öka överlevanden hos dem som drabbats av ett plötsligt hjärtstopp 

(Nolan JP et al, 2010). Riktlinjerna för hjärt-lungräddning uppdateras vart femte år och 

baseras på internationella riktlinjer från International Liason Committe on Resuscitation 

(ILCOR) och ERC. Den senaste uppdateringen publicerades i december 2010 i Europa och i 

Sverige presenterades de senaste riktlinjerna på HLR-kongressen i oktober 2011 i Göteborg. 

Enligt nationella riktlinjerna för hjärt-lungräddning från 2011 kan hjärtstopp konstateras om 

en person är medvetslös och saknar eller har onormal andning. Riktlinjerna betonar 
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betydelsen av hjärt-lungräddning med god kvalitet tills defibrillatorn hämtats och anslutits. 

Hjärtkompressioner ska vara 5-6 cm djupa i en takt av 100-120/minut och avbrott i 

kompressionerna ska minimeras. Trettio kompressioner följt av två inblåsningar. 

Defibrillerbar rytm ska defibrilleras omedelbart, pulskontro llen för att konstatera hjärtstopp är 

numera borttagen och ska endast ske om det finns en organiserad hjärtrytm på EKG 

övervakning som kan vara pulsgivande (HLR rådet, 2013).  

 

1.3 Defibrillering 

 

Med halvautomatisk defibrillator i (automatisk external defibrillator) AED läge avses de 

hjärtstartare där användaren startar apparaten och följer dess instruktioner, avge stöt eller 

påbörja HLR. Apparaten analyserar tillståndet i hjärtat och talar om vad användaren ska göra. 

Med halvautomatisk defibrillator i manuellt läge avses de hjärtstartare där användaren själv 

både analyserar hjärtats rytm och laddar ström samt beslutar när och om stöt ska ges (HLR 

rådet, 2013). Användandet av AED har setts fungera bra hos personer utan medicinsk 

utbildning och HLR-utbildad förstahjälpen utövare men användandet av AED har visat sig 

minska fokus på hjärt-lungräddning och därmed har kvalitén och användandet av AED hos 

medicinskt utbildad personal ifrågasatts (Berg MD, Clark LL, Valenzuela TD, Kern KB, Berg 

RA, 2007). 

 

1.4 Hands-off tid 

 

Under pågående HLR är det idag sekvenser i algoritmen där bröstkompressioner inte utförs, 

så kallad ”hands-off ” tid. Hands-off tiden i algoritmen är bland annat tiden för defibrillatorns 

rytmanalys och vid byte av personal som utför bröstkompressioner. Det har visat sig att 

utökad hands-off tid minskar överlevnaden vid hjärtstopp (Yu T, Weil MH, Tang W, Sun S, 

Klouche K, Povoas H, Bisera J, 2002). Tiden utan bröstkompressioner ökar signifikant vid 

HLR med en defibrillator i AED läge då rytmanalys utförs och för eventuell uppladdning 

inför en defibrillering (Perkins GD, Davies RP, Soar J, Thickett DR, 2007). 

Studier har undersökt skillnaden i hands-off tid mellan AED och manuellt läge på 

defibrillatorn och resultaten visar att hands-off tiden är kortare vid användandet av 

defibrillatorn i manuellt läge och att tiden för påbörjandet av bröstkompressioner efter 
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defibrillering ökar vid användandet av AED jämfört med manuellt läge (Berg MD, Clark LL, 

Valenzuela TD, Kern KB, Berg RA, 2007). I en studien med sammanlagt 560 hjärtstoppsfall 

prehospitalt och intrahospitalt hade 481 (86 %) tillförlitliga hjärt-lungräddnings registreringar. 

223/481 (46 %) hade minst ett defibrilleringsförsök. Resultatet visar på en kortare hands-off 

tid vid manuell analys jämfört AED, dock resulterade det i en högre andel felaktiga 

defibrilleringar. AED´s inställning resulterade i ett längre uppehåll med bröstkompressioner 

13.5 +/- 2.4s jämfört manuella kompressioner 8.0 +/- 1.7s (Kramer-Johansen J, Edelson DP, 

Abella BS, Becker LB, Wik L, SteenPA, 2007). 

 

1.5 Överlevnad 

 

Det Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret (2013) är ett kvalitetsregister som rapporterar hur 

många människoliv som räddas årligen i samband med hjärtstopp. Överlevnaden en månad 

efter inträffat hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige har successivt ökat från mellan 4-5% fram 

till sekelskiftet upp till 10,3% år 2012. Överlevnaden i landet skiljer sig åt enlig registret, från 

4,2 % till 15,7%  2010-1012, trots att samtliga organisationer som arbetar med hjärt-

lungräddning prehospitalt följer de nationella riktlinjer som presenterades 2011.  

Det uppskattas att cirka 275000 hjärtstopp behandlas av prehospital akutvårdspersonal årlige n 

i Europa med en 10,7% överlevnad till utskrivning från sjukhus. Både på sjukhuset och 

prehospitalt visar studier på inte optimalt utförda bröstkompressioner och otillfredställande 

långa hands-off tider (Blomberg H, Gedeborg R, Berglund L, Karlsten R, Johansson J 2011).  

 

1.6 Problemformulering 

 

Gällande riktlinjer för hjärt-lungräddning betonar vikten av bröstkompressioner av god 

kvalitet med minimala avbrott samt tidig defibrillering. Att arbeta med defibrillatorn i AED 

läge begränsar möjligheten till att minska hands-off tiden och fokus hos ambulanspersonalen 

kan ligga mer på att följa de röstgivna råden från defibrillatorn än att fokusera på att utföra bra 

hjärt-lungräddning. Berg MD, Clark LL, Valenzuela TD, Kern KB, Berg RA (2007) har i sin 

studie påvisat vinsten i hands-off tid i manuellt läge på defibrillatorn. Idag arbetar medicinsk 

personal med universitetsutbildning med defibrillatorn i ett AED läge prehospitalt. Resultatet i 

studien kan styrka valet av arbetssätt vid hjärtstopp men även visa om det finns anledning till 
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att byta arbetssätt och använda det manuella läget i defibrillatorn. Studien kan påverka 

ambulanssjukvårdens arbetssätt vid hjärtstopp.  

 

1.7 Syfte 

 

Syftet med studien var att undersöka om hands-off tiden prehospitalt i ambulanssjukvården 

kan reduceras om avancerad hjärt-lungräddning görs med defibrillator i manuellt läge jämfört 

med om defibrillatorn som idag är inställd i AED läge. Ytterligare syfte var att undersöka 

personalens kunskap avseende analys av defibrilleringsrelaterade hjärtrytmer.  

 

1.8 Frågeställningar 

 

1. Kan hands-off tiden reduceras i manuellt läge på defibrillatorn jämfört AED läge? 

2. Tolkar ambulanspersonalen EKG rytmerna rätt i manuellt läge? Ökar antalet 

defibrilleringar på inte defibrilleringsbar rytm med manuellt läge på defibrillatorn? 

3. Är det skillnad på tiden från konstaterat hjärtstopp till första defibrillering?  

4. Är det skillnad i tid till påbörjande av bröstkompressioner efter första defibrillering 

om defibrillatorn är i manuellt läge eller i AED läge? 

 

2. Metod 

 

2.1 Design 

 

En kvasiexperimentell design användes. 

 

2.2 Tillvägagångsätt 

 

Författarna har under en arbetsvecka befunnit sig på en ambulansstation för att samla in 

studiedata. Under de dagar som studiedata samlades in tillfrågades 66 personer arbetandes 
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prehospitalt på ambulansen att delta i studien. 4 stycken sa aktiv nej att delta och övriga ej 

deltagande kunde inte på grund av arbetsbelastningen. Totalt deltog 22 par var av 19 

inkluderades i studien. Två par var pilotstudier som inte inkluderades då ändringar i 

flödesschemat gjordes efter dessa. Ett par exkluderades ur studien då aktuell och senaste 

algoritmen för avancerad hjärt-lungräddning inte följdes. Personalen som deltog var under 

deltagandet i studien sist i turordningen för ambulansuppdrag efter kontakt med 

alarmeringscentralen SOS. Ambulanspersonalen fick skriftlig studieinformation (bilaga 1) i 

sina postfack innan studiens start. När all datainsamling var genomförd fick 

ambulanspersonalen också information om vad som var studiens syfte. Direkt innan scenariot 

randomiserades deltagarparen till att utföra avancerad hjärt-lungräddning med defibrillator i 

AED läge alternativt i manuellt läge. Randomiseringskuverten var förslutna och omärkta. 

Kuverten innehöll information som gavs muntligen av studieledarna (bilaga 2), flödesschema 

för studieledarna (bilaga 4), bakgrundsformulär (bilaga 3) och randomisering. 10 kuvert 

innehöll texten AED och 10 kuvert innehöll texten Manuell. Samtliga dokument i kuvertet var 

märkta med studienummer. Studienumret dokumenterades på filmen innan scenariot startade. 

Deltagarna fick fylla i ett bakgrundsformulär innehållande information om kön, ålder, 

yrkesprofession, år inom yrket, senast genomförda A-HLR repetitionsutbildning samt senast 

klinisk utförd hjärt-lungräddning. Formulären var avidentifierade förutom studienummer för 

härledning till scenariot. Scenariot filmades för att kunna användas om studiedata inte skrevs 

ned av studieledarna. Deltagandet i studien tog cirka 15 minuter.  

 

2.3 Urval 

 

Deltagare i studien var ambulanspersonal som bestod av sjuksköterskor och 

ambulanssjukvårdare. Flertalet sjuksköterskor hade specialistutbildning inom intensivvård, 

anestesi eller ambulanssjukvård. Urvalet var ett bekvämlighetsurval då datainsamlingen till 

studien hade skett på författarnas arbetsplats. Samtliga sjuksköterskor hade genomgått 

avancerad hjärt-lungräddning till vuxna enligt 2011 års riktlinjer framtagna av Svenska rådet 

för hjärt-lungräddning som betonar vikten av kompressioner med minimala uppehåll och tidig 

defibrillering. Utbildningen i avancerad hjärt-lungräddning behandlar arytmitolkning 

(Svenska riktlinjer för hjärt-lungräddning, 2013). Vid anställning vid berörd 

ambulansverksamhet ingick rytm- och ischemitolkning av EKG under 

introduktionsutbildningen. All ambulanspersonal genomgår årligen repetitionsträning i 
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avancerad hjärt-lungräddning. För att resultatet skulle överensstämma med hur verkligheten 

ser ut inom ambulanssjukvården har både ambulanssjukvårdare och sjuksköterskor 

inkluderats. Minst en i paret hade lägst sjuksköterskeexamen då det enligt Socialstyrelsen är 

krav på att det ska vara minst en sjuksköterska i varje ambulans 

 

2.4 Beskrivning av utrustning 

 

Resusci Anne Simulator användes som patientsimulator, den gav möjlighet att simulera 

spontan andning och att ventileras med basala luftvägshjälpmedel som t ex larynxmask. Den 

ger även vitala parametrar såsom EKG, pulsar, blodtryck, hjärt-lung- och röstljud. Det fanns 

förutsättning för intravenös nålsättning och skarp defibrillering. Till patientsimulatorn 

kopplades SimPad Skillreporter som är en trådlös handburen enhet som registrerar tid och 

data för att räkna ut övergripande prestationer för färdighetskontroll av HLR-utförande t ex 

kvalitet på kompressioner och ventilation. Via SimPad Skillreporter simulerades EKG-rytmer 

till defibrillatorn som deltagarna använde i scenariot (Laerdal Medical, 2013).  Defibrillatorn 

är av märket Medtronic LP 1000 som används av ambulansen där studien genomfördes, 

defibrillatorn var inställd i AED läge men kan ställas över till manuellt läge, hjärtrytmen visas 

på en display på defibrillatorn (Physio-Control, 2013). 

 

2.5 Statistikbeskrivning 

 

Samtliga uträkningar utfördes med hjälp av ett statistiskt dataprogram IBM SPSS Statistics 

Version 20. För att jämföra medelvärden användes Paired samples T-test. Statistisk 

signifikans vid p < 0.05. 

 

3. Etiskt perspektiv 

 

Deltagandet var frivilligt och innefattade personal som var yrkesverksamma i det prehospitala 

arbetet på ambulansen. Kontakt har tagits med avdelningschefer på berörd ambulansstation 
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som har godkänt utskickande av studieinformation och genomförande av datainsamling på 

ambulansstationen. 

4. Resultat 

 

 

Studiepopulationen bestod av 38 deltagare, 9 kvinnor (24 %) och 29 män (76 %). 

Medelåldern på deltagarna var 40,4 år där den yngsta var 28 år och den äldsta 58 år. 

Yrkeskategorierna som representerades var ambulanssjukvårdare 11 (29 %), sjuksköterskor 

10 (26 %) och specialistsjuksköterskor 17 (45 %). Medeltiden för yrkesverksamma år inom 

ambulans var 15,5 år; 6 månader - 35 år. Antalet som genomgått repetitionsutbildning A-HLR 

senaste året enligt HLR-rådets rekommendation var 84 %. Medeltiden för senast kliniska 

hjärt-lungräddning var 4,2 månader.  

 

Tiden från konstaterat hjärtstopp till första defibrillering 

Tid till första defibrillering efter konstaterat hjärtstopp skilde sig signifikant (p= 0,041) mellan 

AED gruppen och den Manuella gruppen (AED medeltid 68,22 sekunder jämfört Manuell 

58,11 sekunder)(Tabell.1).  

 

Tabell 1. Tiden från konstaterat hjärtstopp till första defibrillering 

 Mean N Std. 
Deviation 

Tid till första defibrillering efter konstaterat hjärtstopp efter defibrillering 
i AED-läge 
 
Tid till första defibrillering efter konstaterat hjärtstopp efter defibrillering 
i manuellt läge 

68,22 
 
 
58,11 

9 
 
 
9 

21,76 
 
 
10,88 
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Tid till påbörjande av bröstkompressioner efter första defibrillering i AED läge och 

manuellt läge 

Påbörjandet av bröstkompressioner efter första defibrillering skilde sig inte signifikant 

(p=0,808) från 5,10 sekunder i AED läge mot 3,09 sekunder i manuellt läge (Tabell 2). 

 

Tabell 2. Tid till påbörjande av bröstkompression efter första defibrillering  

 Mean N Std. Deviation 

Påbörjande av bröstkompressioner efter defibrillering i AED-läge  
Påbörjande av bröstkompressioner efter defibrillering i manuellt läge 

5,10 
 
3,09 

9 
 
9 

2,44 
 
1,16 

 

 

Kan hands-off tiden reduceras i manuellt läge på defibrillatorn jämfört med AED läge? 

Hands-off tiden vid första analys var lika för de båda grupperna (22,67 sekunder i AED läge 

och 22,01 sekunder i manuellt läge). Vid andra analysen var hands-off tiden 23,07 sekunder i 

AED jämfört med 24,61 sekunder i manuellt läge (Tabell 3), p=0,163. Hands-off tiden vid 

tredje analys var 16,01 sekunder i manuellt läge jämfört med 17,34 sekunder i AED läge 

(Tabell 3), p=0,543. Den sammanlagda hands-off tiden var lika för båda grupperna (62,39 

sekunder i AED och 62,64 sekunder i manuellt)(Tabell 3) och utan signifikans (p=0,071).  

 

Tabell 3 Hands-off tid 

 Mean N Std. Deviation 
Sammanlagd hands-off tid i AED-läge  
 
Sammanlagd hands-off tid i manuellt läge 

62,39 
 
62,64 

9 
 
9 

11,56 
 
24,39 

Hands-off tid analys 1 i AED-läge  
 
Hands-off tid i analys 1 i manuellt läge 

22,67 
 
22,01 

9 
 
9 

3,20 
 
9,07 

Hands-off tid analys 2 i AED-läge  
 
Hands-off tid i analys 2 i manuellt läge 

23,07 
 
24,61 

9 
 
9 

3,53 
 
11,82 

Hands-off tid analys 3 i AED-läge  
 
Hands-off tid i analys 3 i manuellt läge 

17,34 
 
16,01 

9 
 
9 

8,33 
 
11,90 
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Tolkar ambulanspersonalen EKG rytmerna rätt i manuellt läge? Ökar antalet 

defibrilleringar på inte defibrilleringsbar rytm med manuellt läge på defibrillatorn? 

Det var ingen skillnad i tolkning av rytmer mellan de två grupperna. Samtliga deltagare i den 

manuella gruppen där egen rytmtolkning krävdes tolkade rytmerna rätt. 

 

5. Diskussion 

 

5.1 Metoddiskussion 

 

Styrkan i metoden är att deltagarnas yrkeskategorier speglar verkligheten, ambulansen på 

berörd ambulansstation bemannas med olika personalkonstellationer där en alltid har en 

utbildning som lägst sjuksköterska som av Socialstyrelsen är ett krav (SOSFS 2009:10). 

Bekvämlighetsurval är en svaghet då personlig relation finns mellan författarna och 

deltagarna och kan eventuellt påverka deltagarnas prestation. Vi tror inte att studiens resultat 

har påverkats av detta. Fördelen med bekvämlighetsurvalet är att vi vet att personalen 

regelbundet träffar patienter med hjärtstopp i det kliniska arbetet och att de årligen går 

repetitionsutbildning i A-HLR. Ytterligare en styrka är antalet deltagare i studien, 38 personer 

inkluderades. Att för en Magisterexamen få in 19 scenarion som analyserades i SPSS ser vi 

som en styrka. Allt material har under studien förvarats oåtkomligt för andra än författarna 

enligt konfidentialitetsprincipen (Medicinska forskningsrådet, 2002). Studien jämför arbetet 

vid ett hjärtstopp med defibrillator i AED läge och i manuellt läge. Då personalen inte har 

regelbunden utbildning och inte arbetar kliniskt i manuellt läge kan detta påverka resultatet 

med längre hands-off tid i det manuella läget. Vi bedömer att resultatet kanske skulle ha varit 

mer rättvis om personalen efter randomisering fått utbildning och tid att öva på A-HLR i 

manuellt läge. Vi anser att vi inte svarat på vår frågeställning om ambulanspersonalen tolkar 

EKG rytmerna rätt i manuellt läge och om antalet defibrilleringar på inte defibrilleringsbar 

rytm med manuellt läge på defibrillatorn ökar, eftersom rytmerna var begränsade i scenariot. 

Förslagsvis skulle en ytterligare studie genomföras där deltagare får se ett större antal rytmer 

och tolka dessa. 
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5.2 Resultatdiskussion 

 

I studiens scenario fann vi hos deltagarna behov av utbildning att använda defibrillatorn i 

manuellt läge då det idag inte är en rutin som används kliniskt eller utbildas i detta. Det fanns 

en större skillnad i deltagarnas hands-off tid i manuellt läge jämfört AED läge. I manuellt läge 

var differensen från noll sekunder som kortast och 50,10 sekunders som längst jämfört med 

AED läge där 9,13 sekunder var kortast och 35,20 sekunder som längst. De långa hands-off 

tiderna i manuellt läge uppmärksammades vid pulskontroll efter defibrillering där 

ventrikelflimmer (VF) övergått till misstänkt pulsgivande hjärtrytm. Ett fynd i studien är att 

medeltiden för påbörjande av bröstkompressioner efter första defibrillering var två sekunder 

kortare i manuellt läge än i AED läge. Det är inte signifikant men visar att det finns en vinst 

med manuellt läge. Fördelen med manuellt läge är att analys kan ske i hjärt-

lungräddningscykeln som sågs i vår studie då deltagare analyserade rytm vid inblåsning. 

Differensen i hands-off tiden i manuellt läge tror vi kan minskas med utbildning. 

Rekommendationen från ERC för repetitionsutbildning av personal som regelbundet arbetar 

med kliniska hjärtstopp är 6 månaders intervaller. Vid längre intervaller öka osäkerheten hos 

personalen (Baskett P, Nolan P, Handley A, Soar J, Biarent D, Richmond S, 2005) För att 

ytterligare korta tiden till defibrillering bör defibrillatorn vara inställd i manuellt läge när den 

startas istället för som idag i AED läge. Fördelen att arbeta i AED läge är att tid för analys 

sköts av defibrillatorn och det är lätt att hålla i ordning på hjärt-lungräddningscykeln a två 

minuter vilket vi fann att deltagare som arbetade i AED läge lättare kunde göra jämfört 

deltagare i manuellt läge som fick arbeta med ett externt tidtagarur. Grzeskowiak, Plotek W, 

Podlewski R (2011) fann i sin studie, där syftet var att mäta tiden från ett bevittnat 

ventrikelflimmer till första defibrillering, liknande problem som ovana med felaktig hantering 

av defibrillatorn och inte synkronisera hjärt-lungräddningen till två minuters cykler. 

Nackdelen med AED läge är att hands-off tiden inte går att minska mycket mer än vad det är 

idag. Tiden som defibrillatorn behöver för att analysera är konstant och kräver uppehåll i 

bröstkompressioner. De programmerade uppehållen relaterat till automatisk analysläge och 

röstpåminnelser har beskrivits variera från fem till 28 sekunder från sista bröstkompression 

till strömstöt beroende på tillverkaren av defibrillatorerna. Vissa undersökningar förespråkar 

manuellt analysläge för att förkorta det tidsintervallet och har visat att manuellt läge med 

samma defibrillator kunde reducera mediantiden av uppehåll med 30-55% (Kramer-Johansen 

J, Edelson DP, Abella BS, Becker LB, Wik L, Steen PA, 2007). Att tiden för påbörjandet av 

bröstkompressioner vid andra analysen var kortare vid AED läge tror vi beror på den 
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pulskontroll som skedde i manuellt läge då VF övergick till Pulslös Elektrisk Aktivitet (PEA). 

Vi tror att om VF hade varit bestående alternativt att asystoli hade infunnit sig efter andra 

defibrilleringen hade tiden för påbörjande av bröstkompressioner fortsatt vara kortare i 

manuellt läge. I studiens scenario var det tre deltagarpar (16 %) som gav bröstkompressioner 

under uppladdning inför defibrillering och endast ett av de tre paren gav bröstkompressioner 

vid båda uppladdningstillfällena. Cheskes S, Common MR, Byers A, Zhan C, Morrison LJ 

(2014) upptäckte att akutpersonal som utförde hjärt-lungräddning prehospitalt och använde 

tekniken att utföra bröstkompressioner under defibrillatorns uppladdningsfas inte endast 

kortade tiden för uppehåll vid prechock utan även postchock. Definitionen för prechock är 

tiden mellan avbrytande av bröstkompressioner för uppladdning och strömstöt, medan 

postchock innebär tiden från strömstöt till återupptagande av bröstkompressioner. Det är deras 

uppfattning att personal som är utbildade i och användandet av tekniken är fokuserade på 

betydelsen av att minimera uppehåll i bröstkompressioner under hjärt-lungräddning. För att 

reducera prechock hands-off tid föreslog American Heart Association (AHA) och ILCOR 

samt Advanced Cardiac Life Support (ACLS) riktlinjer där bröstkompressioner sker under 

uppladdning. Tidigare studier har visat en minskning i pausen vid uppladdning om den 

tekniken används (Barash DM, Raymond RP, Tan Q, Silver AE 2011). Möjligheten av 

uppladdning av defibrillator innan analys bör ses över för att ytterligare minska uppehåll i 

bröstkompressioner (Hansen LK, Folkestad L, Brabrand M, 2013). Kramer-Johansen J et al 

(2007) fick i sin studie stöd för hypotesen att uppehållen av bröstkompressioner var kortare 

vid manuellt läge vid användandet av defibrillator av utbildade hjälpare men med en ökning 

av felaktiga defibrilleringar på en rytm som inte var ventrikelflimmer alternativt 

ventrikeltakykardi. Samtliga deltagare tolkade rytmerna rätt i vårt scenario. Dock var 

rytmerna begränsade till ventrikelflimmer, pulslös elektrisk aktivitet och sinusrytm. Tid till 

första defibrillering efter konstaterat hjärtstopp skilde sig signifikant mellan AED gruppen och 

den manuella gruppen, deltagarna som arbetade i manuellt läge kunde identifiera 

defibrillerbar rytm (VF) och direkt ladda upp defibrillatorn. De förlorade ingen tid på grund 

av defibrillatorns analys av hjärtrytmen som sker i ett AED. Vi tror att vid användandet av 

defibrillatorn i manuellt läge skapas ett större fokus på hjärt-lungräddningen och att minska 

hands-off tiden. Tiden till defibrillering är fortfarande den viktigaste faktorn i relation till 

överlevnad vid ett hjärtstopp (Grzeskowiak M, Plotek W, Podlewski R 2011). 

Vår uppfattning är att hands-off tiden vid bröstkompressioner skulle kunna vara kortare med 

utbildning för personalen i att arbeta med defibrillator i ett manuellt läge ökade. Om AED 

förblir första valet vid hjärtstopp behövs utökad utbildning i A-HLR algoritmen med betoning 
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på kompressioner med minimala uppehåll innefattande bröstkompressioner under 

defibrillatorns uppladdning för att minska hands-off tiden. 

 

5.3 Slutsats 

 

Den totala hands-off tiden i manuellt läge var inte signifikant kortare jämfört med AED läge. 

Ambulanspersonalen tolkade samtliga EKG rytmer rätt i manuellt analysläge och inga 

felaktiga defibrilleringar utfördes. Tiden från konstaterat hjärtstopp till första defibrillering var 

signifikant kortare i manuellt läge. Tiden till påbörjandet av bröstkompressioner efter första 

defibrillering var lika i de båda grupperna. 

 

Vi vill tacka ambulansstationen och samtliga deltagare. 
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Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Vårdvetenskap 

 

 

Information inför deltagande i hjärt-lungräddningsstudie 
Vi är två studenter som under vecka 11 ska utföra en datainsamling på er ambulansstation till vår D-

uppsats. Vi behöver därför hjälp av er som arbetar på ambulansen. Studien har som syfte att 

undersöka avancerad hjärt-lungräddning till vuxna (A-HLR) som bedrivs av ambulanssjukvården.  
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Deltagandet är självklart frivilligt och kommer att ske under arbetstid. Vi vill gärna att både 

sjuksköterskor och ambulanssjukvårdare deltar för att spegla verkligheten vid hjärtstopp. Ni kommer 

då tillsammans med en kollega, i ett scenario, utföra avancerad hjärt-lungräddning på en vuxen (hjärt-

lungräddningsdocka) i utbildningsrummet på ambulansstationen. Scenariot kommer att videofilmas 

och filmen kommer efter studiens slut att destrueras. Ingen enskild person kommer att analyseras 

och inga resultat kan kopplas till enskilda individer.  

 

Väl mött  

Andreas Mattsson tel: 0722503195  mail: andreas.mattsson@akademiska.se 

Kristofer Erling   tel: 0733240767  mail: kristofer.erling@akademiska.se 

 

Examensarbete i Vårdvetenskap 15 hp  

Avancerad nivå 2014 

Handledare: Ewa Billing 

Examinator: Marianne Carlsson  

Randomisering klar för manuellt analysläge alternativt AED innan start av muntlig information 

 

Ingen återkoppling eller analys kommer att ske på enskild individs prestation. 

Scenariot kommer att filmas i syfte om vi studieansvariga missar att fylla i data eller är osäkra på när 

vissa åtgärder utfördes. Vi kommer klocka viktiga åtgärder. Videofilmen kommer att hanteras med 

sekretess och destrueras efter studiens slut.  

Ni kommer få göra ett scenario med avancerad hjärt-lungräddning på vuxen, A-HLR,  a ca 15 minuter. 

Ni kommer alla att ha exakt lika utrustad akutväska, andningsväska och samma defibrillator som 

används i ambulansen och allt ska göras enligt gällande HLR-rutiner. 

Ett undantag är sondnedsättning om ni väljer att använda larynxmask I-gel. 

Scenariot startar när ni går genom dörren till utbildningsrummet och avslutas när vi som 

studieansvariga säger bryt. Inför scenariot får ni information om aktuell händelse, liknande ett larm 

till ambulansen.  

mailto:andreas.mattsson@akademiska.se
mailto:kristofer.erling@akademiska.se
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Vi som studieansvariga kommer vara passiva under scenariot och inte svara på frågor.  

Inga anhöriga eller vittnen är på plats i scenariot. 

 

Genomgång av resusci Anne 

Genomgång av defibrillator  

 

Gör HLR som ni brukar med kompressioner, defibrillator, luftväg, pvk och läkemedelsbehandling  

Scenario: 

Larm till ambulansen. 

Hjärtstillestånd, 60 årig man som fallit ihop centralt läge inomhus. 

Ca 3 minuters framkörning. 

Platsen säker. 

Ingen HLR utförd. 

Patienten ligger på rygg, inget tecken till trauma, intoxikation etc.  

Patienten är medvetslös och andas inte och ni behandlar det som ett hjätstopp.  

Frågor? 

Bakgrundsinformation 

 

STUDIENUMMER _______________ 

 

  

ÅLDER  _______________ 

 

Kryssa i rätt alternativ 

 

KÖN    MAN   
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   KVINNA  

 

AMBULANSSJUKVÅRDARE  

 

SJUKSKÖTERSKA 

 

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA                              ISÅFALL VILKEN? 

 

  _______________________________________ 

 

ÅR MED YRKESPROFESSION  

INOM AMBULANSSJUKVÅRDEN?  _______________ 

 

(Uppskatta tiden så gott ni kan) 

 

SENAST GENOMGÅNGEN REPETITIONSTRÄNING HJÄRT-

LUNGRÄDDNING ÅR & MÅN?  _______________ 

 

SENAST KLINISK HJÄRT-LUNGRÄDDNING  

ÅR & MÅN?                 _______________     
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Detaljerat studieförlopp  Studienr   

 

FL1 = försöksledare 1 

FL2 = försöksledare 2  

 

1. Kontroll av studierummet FL1 & FL2 

1.1. Starta Linkbox och dator till RA-SIM MAN 

1.2. Kontroll av Defibrillator LP 1000 

1.3. Akutväska & uppmärkta läkemedelsampuller 

1.4. Andningsväska med syrgas och luftvägsutrustning, extra I-GEL 

2. Randomisering till manuellt analysläge alt AED i studierummet FL1 & FL2 
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3. Information utanför studierummet FL1 

3.1.  Muntlig genomgång enligt bilaga 2 samt frågor, ca 2 min 

3.2.  Genomgång av dockan och utrustning samt frågor, ca 2 min 

3.3.  Samling utanför rummet, scenariot läses upp samt frågor ca 1 min 

3.4.  Kontroll att försöksledare FL1 & FL2 är klara  

3.5.  Uppmanar deltagarna att komma in när FL1 öppnar dörren  

3.5.1. Dockan startas FL2 

3.5.2. Docka programmerad till rytm 1 ventrikelflimmer FL2 

3.5.3. Filmkamera startas FL1 

4. START 

4.1.  Deltagare kommer in i studierummet med utrustning innebär start av 

studien Förlopp av scenario följs av FL2 

4.1.1. Studieklocka för scenariot startas FL2 TID _____  

  

4.1.2. Tid för konstaterat hjärtstopp FL2  _____ 

  

4.1.3. Tid för första manuella kompression FL2 _____  

4.1.4. Tid för första ventilation FL2  _____  

4.1.5. Tid för defplattor på docka FL2  _____ 

   

4.1.6. Tid för första analys FL2  _____ 

  

4.1.7. Tid för första defibrillering FL2   _____ 

4.1.8. Tid för andra analys FL2  _____ 

4.1.9. Tid för andra defibrillering FL2  _____ 

4.1.10. Tid för tredje analys FL2  _____ 

  

4.1.11. Tid för tredje defibrillering FL2  _____ 

4.1.12. Tid för ev fjärde analys FL2  _____ 
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4.1.13. Tid för ev fjärde defibrillering FL2 _____ 

4.1.14. Tid för ev svalgtub, utförd FL2  _____ 

4.1.15. Tid för ev larynxmask, utförd FL2 _____ 

4.1.16. Tid för ev nålsättning, utförd FL2  _____ 

5. Tidsdata för studiens frågeställningar 

5.1. Förlopp följs av FL1  

5.1.1. Hands-off tid för första analys FL1  _____ 

5.1.2. Hands-off tid för första defibrillering om kompressioner sker vid 

uppladdning FL1   _____ 

5.1.3. Hands-off tid för andra analys FL1 _____ 

5.1.4. Hands-off tid för andra defibrillering om kompressioner sker vid 

uppladdning FL1   _____ 

5.1.5. Hands-off tid för tredje analys FL1 _____ 

5.1.6. Hands-off tid för tredje defibrillering om kompressioner sker vid 

uppladdning FL1 

5.1.7. Hands-off tid för ev fjärde analys FL1 _____ 

5.1.8. Hands-off tid för ev fjärde defibrillering om kompressioner sker vid 

uppladdning FL1   _____ 

5.2.  Kontroll av rätt alt fel analys av rytm vid manuellt analysläge  

5.2.1. Rätt analys vid första analys FL1  FL2 JA  NEJ

  

5.2.2. Rätt analys vid andra analys FL1 FL2 JA NEJ 

5.2.3. Rätt analys vid tredje analys FL1 FL2 JA NEJ 

5.2.4. Rätt analys vid ev fjärde analys FL1 FL2 JA NEJ 

6. Scenariot avslutas med att dockan andas, sinusrytm och pulsar. Scenariot 

bryts FL1 

6.1. Studieklocka för scenariot stoppas FL2 TID ______  

6.2. Filmkamera stängs av FL1 

6.2.1. Kontroll av ev kassettbyte FL1 
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6.2.2. Förbered kamera för nästa grupp FL1 

6.3. Utdelning av bilaga 3 till deltagare och tackar för deltagandet och ber om 

fortsatt sekretess tills datainsamlingen avslutad FL1  

6.4. Dockan och material görs i ordning för nästa grupp FL2 

6.4.1 Nålar tas bort, återställning av docka 

6.4.2 Återställning av andningsväska 

6.4.3 Återställning av läkemedelsväska 

6.4.4 Återställning av defibrillator 
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