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- Barn kan rädda liv
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PROGRAM
Välkomna, Bakgrund

Nya riktlinjer i HLR

Anette Nord, sjuksköterska/med.dr., HLR-rådet

Nya riktlinjer i Första hjälpen

Andreas Claesson, sjuksköterska/docent, ordförande HLR-rådet

Vad kan orsakerna vara till att hjärtat stannar hos ett barn?

Pontus Johansson, barnläkare, neonatolog

Rekommenderad utbildningsnivå för olika årskurser
Anette Nord, sjuksköterska/med.dr., HLR-rådet

HLR med god kvalitet
Thomas Hermansson, ambulanssjuksköterska, utbildningsansvarig HLR-rådet

Hjärtstartare och Hjärtstartarregistret

Ingela Hasselqvist-Ax, sjuksköterska/med.dr., HLR-rådet
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Svenska HLR-rådet

en nationell kunskaps- och utbildningsorganisation 

som verkar för att rädda liv vid plötsligt hjärtstopp, 

samt för spridning av utbildning i hjärt-

lungräddning och första hjälpen.

anette.nord@hlr.nu



10% överlever hjärtstopp utanför sjukhus
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Svenska HLR-registret Årsrapport 2021

Hasselqvist-Ax et al N Engl J Med 2015; 372:2307-2315

Varje minuts fördröjning till HLR minskar chansen för överlevnad med ca 10%



Jag gjorde HLR och 
ringde ambulansen. Om 

inte skolan hade lärt 
mig, vet jag inte vad jag 
skulle gjort, då kanske 

hon skulle ha dött 

Det var en tjej som blev 
medvetslös i simhallen 

och en av mina kompisar 
sprang och hämtade hjälp 

så jag gjorde hjärt-
lungräddning och hon 

klarade sig

Min mamma har cancer, 
hon började krampa och 
det kom något ur hennes 

mungipa – jag 
kontrollerade andningen 

och larmade 112

anette.nord@hlr.nu Nord et al 2017



NYA RIKTLINJER 2021
- vetenskap och beprövad erfarenhet
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Från fråga till riktlinjer: 

www.hlr.nu

http://www.hlr.nu/


• ca 40% andas onormalt

• Aktivera högtalarfunktionen

• Hårt underlag om möjligt – annars 

tryck hårdare för att kompensera

• HLR 30:2 med god kvalitet, 

minimera avbrott

• Stabilt sidoläge övas i första 

hjälpen

Vuxen-HLR  



Barn-HLR  

• Ålder 0 - 18 år

• Aktivera högtalarfunktionen

• Utbildad i barn-HLR: 15:2

• Ej utbildad i barn-HLR: 30:2

• HLR med god kvalitet, 

minimera avbrott

• Anslut hjärtstartare om tillgängligt,

får dock ej försena start av HLR



• Förenklad teknik för buktryck 

• Titta i munnen endast vid misstanke 

om att föremålet kommit upp 

• Vetenskapliga bevis saknas för 

mekaniska hjälpmedels effektivitet 

vid luftvägsstopp

Luftvägsstopp  


