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32 andra länder



Ilcor bildades 1993

”Identifiera och bedöma internationell vetenskap relevant för
HLR och akut kardiovaskulär vård (livshotande tillstånd som
påverkar hjärta/kärl och luftvägar) samt att komma med
koncensus om behandlingsrekommendationer fokuserande
på plötsligt hjärtstopp”

Syfte



Systematisk genomgång (studier) av kunskapsläget

Gradering av studiernas kvalitet

Värdering av evidensen

Vilka frågor ska belysas

Sökning i databaser efter relevanta artiklar

• Studiemetod
• Bias
• Motsägelsefulla resultat
• indirekthet

• Hög
• Moderat
• Låg
• mycket låg

Riktlinjer för HLR uppdateras vart 5e år



Åtföljda av en total bedömning av evidens och ett uttalande från
grupperna om vad som ligger bakom rekommendationerna

Därefter sammanfattas resultatet och diskuteras för att nå
koncensus för att kunna avge rekommendation

Rekommendationerna kategoriseras som starka eller svaga, för
eller emot en behandling eller diagnostiskt test

Slutsats:
Dagens aktuella rekommendationer i europeiska
utbildningsprogram vilar på en så solid grund man kan få, utifrån
kända publicerade validerade studieresultat



Vad är nytt?

Egentligen inga nya medicinska riktlinjer

• Tidig identifiering av kritiskt sjuk patient för att förhindra
hjärtstopp: Early Warning Scores, MIG-team

• Identifiera hjärtstopp: Medvetslös och inte andas normalt. Att
kramper kan vara ett led i hjärtstopp

• Kompressionsdjup: Minst 50 mm men inte mer än 60 mm

• Verka för att fler AEDs placeras i samhället och kopplas
till register



• ERC-Guidelines 2015 lyfter fram användandet av kontinuerlig
ETCO2 mätning i samband med A-HLR

• Under pågånde HLR inne på sjukhus värdera orsaken till
hjärtstoppet och behandla (4H, 4T)

Barn-HLR
• Anpassning av algoritmen till vuxen-HLR så att fler vågar starta

HLR på barn

• Allmänhet: 5 initiala inblåsningar därefter 30:2 (1 inblåsning 1 sekund)

sjukvårdsutbildad: 5 initiala inblåsningar därefter 15:2

(Fortsättning)

• Adrenalin vid hjärtstopp: Nyttan är osäker, men
rekommendationerna kvarstår

• Mekaniska bröstkompressioner vs manuella



HLR vid speciella situationer

Handlingsplan

• Anafylaxi

• Astma

• Drunkning

• Graviditet

• Thoraxkirurgi

• Trauma

• Övervikt/fetma

Handlingsplan



Vård efter hjärtstopp har fått en egen sektion

Måltemperatur: 33 - 36°. I Sverige är 36° vanligast

Prognosticering: tidigast 72 h efter ROSC, osederad, multimodal
approach (bedöm flera olika parametrar)

Rehabilitering och uppföljning ska göras strukturerat



Första hjälpen har fått en egen sektion



Utbildning/Träning

Repetition: Sannolikt inte tillräckligt med en gång/år, rekommendation
frekvent ”lågdosträning”

Vikten av teamträning

Implementering

Räcker inte med god teoretisk och praktisk kunskap, krävs också ett
system som tillvaratar kunskapen och tillser att det upprätthålls

Scenarioträning i den miljö Du arbetar i

Teknologi: Utnyttja olika tekniska plattformar för at nå ut med
budskapet



Processen för 2016 års riktlinjer i Sverige



2014

2010ERC guidelines, Planning, pedagogical aspects Approval

2015 2016

Möte SEP14 AHA Dallas FEB15 ERC-AUG15/ERC-OKT15 Deadline 160601 KONF OKT16

= Editor meetings

= Important dates

Revision of course materials/ e-learning, Support

1. Timeline ERC Guidelines 2015
- Revision of Swedish course materials based upon ERC guidelines 2015

http://www.ilcor.org/home/

https://www.erc.edu

Courtesy Andreas Claesson



”Share-
point”

HLR rådets styrelse

Andreas Claesson
Chefredaktör

Ingela Hasselqvist -
Ax

Media/video

Mikael
Gustafsson
Allmänhet

Ulrika Karlgren
Sjukvård
/Struktur

Laerdal
Förlag

Henrik Wagner
Medicinskt ansvarig

Mikael
Gustafsson

D-HLR

Anette Nord
HLR och hjärtstartare

Vetenskaplig expertgrupp
Medicin, Etik, Pedagogik

Arbetsgrupp: Defibrillering utanför sjukvården

Pia Lejkemo
Skol-HLR

Johan Skogmalm
Första hjälpen

Arbetsgrupp: HLR i samhället

Ulrika Karlgren
S-HLR

Gunilla Solton
Barn-HLR

Jan Gelberg
A-HLR till barn

Arbetsgrupp: Hjärtstopp i sjukvården

Arbetsgrupp: Hjärtstopp hos barn

Senior grupp med mandat att fatta slutliga beslut i sina respektive uppdragsområden

Stödresurs till redaktörer, motiverar, delger erfarenhet, synkroniserar, ser helhetsperspektiv

Chefredaktör, logistik, handledning redaktörer, seniora grupper, styrelse och förlag, filhantering etc.

Redaktör, författare med ledande roll över arbetsgruppen.

Arbetsgrupp, ideer, beredning, korrekturläsning, testutbildningar etc. Extern språkgranskare?

Förlag, layout, ideer, tryckning av slutligt material.

Arbetsgrupp: överlevnad efter hjärtstopp

Ann-Kristin
Rimbe

Tomas Markebo
A-HLR vuxen

2. Organisationsplan ERC Guidelines 2015
- Revidering av Svenska utbildningsmaterial i HLR till 2016

Region
gruppen

Courtesy Andreas Claesson



ILCOR

ERC

Svenska HLR-rådet

Utbildningsprogram

Kursbok/film/handlingsplan
webbutbildning

Instruktörsbok
Huvudinstruktörsbok

↓

↓

↓

Dagens Svenska medicinska riktlinjer i alla utbildningsprogrammen
följer helt de medicinska riktlinjerna som ERC satt upp

Säker och stabil grund



Fem utbildningsprogram på grundnivå samhället



Grundnivå sjukvård Avancerad nivå sjukvård



Gemensamt för alla utbildningsprogram är HLR



Pedagogik

Aktivt lärande
Att deltagaren ska komma väl förberedd, ha läst in materialet innan
och gjort webbtenta

Instruktören ska aktivt ställa frågor för att få igång diskussion
• Vad
• Hur
• Varför

Mesta tiden lägges på färdighetsträning



Kolbs teori om lärande

Vad ska deltagaren lära sig

Hur ska den lära sig det

Varför ska den lära sig det

Göra

Teori/forskning



Formula for survival



Sammanfattning

Att med hjälp av aktuell medicinsk kunskap, effektiv
utbildning och kraftfull varaktig implementering rädda liv
genom ett optimalt omhändertagande av personer som
drabbats av hjärtstopp



Tack för uppmärksamheten
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