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DISPOSITION

• Riktlinjer för HLR utbildning i skolan

• Resultat från en nationell enkät

• Rekommenderad utbildningsnivå för olika åldrar
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- obligatorisk HLR utbildning i skolan

- 2 tim/år från 12 års ålder eller tidigare

- årlig träning 

- läxa att utbilda andra

Resuscitation 2015;94:A5-7

Resuscitation 2016;105:A1-A3anette.nord@hlr.nu

WHO rekommenderar



Eleverna ska ”ges förutsättningar att utveckla sin 
förmåga att förebygga risker vid fysisk aktivitet samt 
hantera nödsituationer på land och i vatten”

Lgr11. Idrott och hälsa
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Eleverna ska ”ges förutsättningar att utveckla sin 
förmåga att förebygga risker vid fysisk aktivitet samt 
hantera nödsituationer på land och i vatten”

Kommentarmaterial: eleverna ska ges ”förutsättningar 
att agera vid olycksfall och i nödsituationer för att kunna 
kalla på hjälp, lägga första förband och göra direkt 
livräddande insatser som hjärt-lungräddning, HLR”

Lgr11. Idrott och hälsa
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Eleverna ska ”ges förutsättningar att utveckla sin 
förmåga att förebygga risker vid fysisk aktivitet samt 
hantera nödsituationer på land och i vatten”

Kommentarmaterial: eleverna ska ges ”förutsättningar 
att agera vid olycksfall och i nödsituationer för att kunna 
kalla på hjälp, lägga första förband och göra direkt 
livräddande insatser som hjärt-lungräddning, HLR”

HLR och Första hjälpen är centralt innehåll i åk 7-9

Lgr11. Idrott och hälsa
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8 år med HLR som centralt innehåll i Lgr11

Bild: Laerdal Medical
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1745 högstadieskolor i Sverige

Enkät till en slumpvis utvald högstadieskola/kommun

207/290 skolor svarade (71%) 

anette.nord@hlr.nu

Enkät i juni 2019                 
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Skolans huvudman
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Profession som besvarade enkäten
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Vem undervisar eleverna?
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48% gav praktisk HLR utbildning årligen
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Praktisk HLR utbildning 2018/19 
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0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Teoretisk
undervisning

Teoretisk
undervisning

Praktisk och
teoretisk

undervisning

Praktisk och
teoretisk

undervisning

Annan

46 45

%

3 33

anette.nord@hlr.nu

n=207

Tolkning av läroplanen åk 7-9 

en gång årligen
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Orsak till att eleverna inte övar HLR praktiskt 
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HLR övningsdockor

• Ca 500 högstadieskolor i Sverige 
saknar tillgång till utbildningsmaterial.

• Kostnad övningsdocka ca 5 kr/utbildningstillfälle/elev

• Motsvarar 1/2 skolmåltid



Rekommenderad utbildningsnivå 
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www.hlr.nu/hlr-i-skolan



https://m.youtube.com/watch?v=lKCz6v5yb28
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https://m.youtube.com/watch?v=lKCz6v5yb28


SAMMANFATTNING

• Stora skillnader i utbildningsaktivitet mellan skolor och årskurser

• Begränsade resurser för att genomföra HLR. 

• Behov av definierade kunskapskrav för HLR och FH i läroplanen.

• Utbildningsmaterial på hlr.nu/hlr-i-skolan
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