Kvalitetssäkring utbildningsprogrammet avancerad hjärt-lungräddning barn, AHLR barn, 2021.
1. Grundutbildning
Syfte
Att utbilda kursdeltagare i A–HLR barn.
Tidsåtgång
Ca 6 timmar beroende på antalet deltagare.
Max 6 deltagare/instruktör.
Antal kursdeltagare
Förkunskaper för
Godkänd grund- eller repetitionsutbildning i S-HLR barn,
senaste halvåret. Inläst kursbok och godkänd webbutbildning
kursdeltagaren
i A-HLR barn.
Kvalitetssäkring
Repetitionsutbildning varje halvår, minst 1 gång/år.
Instruktörskompetens
Instruktör i A-HLR barn.
2. Instruktörsutbildning
Att utbilda instruktörer som ska genomföra grundSyfte
och repetitionsutbildningar i A-HLR barn.
Tidsåtgång
8 + 8 timmar.
Antal kursdeltagare
Max 6 deltagare/huvudinstruktör.
Leg läkare eller leg sjuksköterska. Tjänstgöring inom
Förkunskaper för
akutsjukvård och/eller barnsjukvård. Instruktör i S-HLR barn
instruktören
med erfarenhet av minst fyra utbildningar. Godkänd
grundutbildning i A-HLR barn. Inläst kurs- och
instruktörsbok samt godkänd webbutbildning i A-HLR barn,
grund- och instruktörsnivå. Förberedda träningsuppgifter.
Genomföra utbildning minst en gång/år samt göra webbutbildningen
Kvalitetssäkring för
på instruktörsnivå årligen. Uppdatera dig genom att regelbundet gå in
instruktören
på www.hlr.nu, samt prenumerera på HLR-rådets nyhetsbrev.

Huvudinstruktör i A-HLR barn med särskilt uppdrag från
HLR-rådet. Sker endast i HLR-rådets regi.
3. Huvudinstruktörsutbildning - Centraliserad

Instruktörskompetens

Syfte
Tidsåtgång

Förkunskaper för
huvudinstruktören

Kvalitetssäkring för
huvudinstruktören

Instruktörskompetens

Att utbilda huvudinstruktörer som ska genomföra centraliserade
instruktörsutbildningar i A-HLR barn på uppdrag av HLR-rådet.
8 + 16 + 16 + 4 timmar.
Del 1: Genomgång av HLR-rådet, pedagogik, utvecklande feedback samt
A-HLR barn instruktörsutbildning.
Del 2: Auskultera vid A-HLR barn instruktörsutbildning.
Del 3: Genomföra instruktörsutbildning A-HLR barn med stöd.
Del 4: Feedback, utvärdering.
Leg läkare eller leg sjuksköterska. Klinisk erfarenhet inom akuteller barnsjukvård. Instruktör i A-HLR barn och huvudinstruktör i SHLR barn. Genomfört minst fyra grundutbildningar. Inläst kurs- och
instruktörsbok samt huvudinstruktörshandledning. Förberedda
träningsuppgifter. Kunskap om HLR-rådets riktlinjer,
utbildningsprogram och register.
Genomföra instruktörsutbildning minst en gång/år. Uppdatera kunskaper
i ämnet A-HLR barn, HLR-rådets utbildningsmaterial, aktuella riktlinjer,
utbildningsprogram, register samt information på www.hlr.nu. Ingå i
nätverk för huvudinstruktörer i A-HLR till barn i Sverige samt medverka
vid HLR-rådets HI-möten och utbildningar. Genomföra webbutbildning
för instruktör årligen.
Huvudinstruktör i A-HLR barn med specifikt uppdrag från HLR-rådet.
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