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Abstrakt 
Bakgrund: Hjärtstopp är ett folkhälsoproblem med hög dödlighet och kan innebära en 
förtvivlan för den anhörige att förlora den person som drabbas. Att någon snabbt påbörjar 
hjärt- och lungräddning är första delen i kedjan som räddar personens liv och kan samtidigt ge 
hopp och tröst för den anhörige. På senare tid har vissa län börjat använda frivilliga 
privatpersoner till hjälp vid plötsliga hjärtstopp för att minska tiden till start av hjärt och 
lungräddning. Syfte: Att jämföra andelen personer som överlever efter att ha drabbats av 
hjärtstopp i prehospital miljö. Jämförelsen sker mellan två län, varav det ena använder sig av 
mobilräddarfunktion. Metod: Två jämförbara län identifierades, Norrbottens samt 
Västernorrlands län. Retrospektiv data från de två länen inhämtades från nationella 
kvalitetssäkringssystemet Hjärt-lungräddningsregistret och analyserades i SPSS. Samtliga 
hjärtstopp som registrerats i kvalitetssäkringsregistret inkluderades. Datan analyserades med 
Chi-Square test och Fisher´s exact test. Bivariata korrelationer analyserades med Pearson 
Correlation Coefficients. Godkännande för genomförande av studien gavs av etiska gruppen 
vid institutionen för Hälsovetenskap vid Luleå Tekniska Universitet. Resultat: Inga 
signifikanta skillnader mellan länen gällande överlevnad. Dock påvisades något högre 
överlevnadsgrad i länet med mobilräddarfunktion (10,3% vs 12,8%, p=0,448) samt ett relativt 
starkt samband mellan överlevnad och om patienten återfått bärande hjärtrytm någon gång 
innan ankomst till sjukhus (r=0,53, p<0,01). Andel som annan blåljusenhet än ambulansen var 
på plats bredvid patienten innan utlarmad ambulansenhet var högre i länet utan 
mobilräddarfunktion (19,2% vs 8,8%, p=0,022) och administrering av adrenalin förknippades 
med hög dödlighet (r=0,47, p<0,01). Slutsats: Projekt som syftar till att förbättra kedjan som 
räddar liv och minska tiden till start av HLR har stor betydelse för både överlevnad, 
följdsjukdomar och livskvalitet hos patienter som drabbas av hjärtstopp prehospitalt. En ökad 
insats kan även ge stora fördelar för samhället, personer som drabbas och deras anhöriga. För 
att bättre kunna utvärdera skillnader mellan län där ett av länen använder mobilräddarfunktion 
behövs fler studier mellan likvärdiga län som även har likvärdiga avtal med räddningstjänst 
om ”första hjälpen i väntan på ambulans”.  

Nyckelord 

Hjärtstopp, hjärt-lungräddning, bystanders, överlevnad, kvantitativ 
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Abstract 
Background: Cardiac arrest is a public health problem with high mortality and may involve 
despair for the relative losing the person affected. That someone quickly begins cardio 
pulmonary resuscitation is the first part of the chain that save the person's life and can 
simultaneously give hope and comfort to the relative. Recently, some counties started using 
voluntary private individuals to help in sudden cardiac arrest to reduce the time to start of 
cardiac resuscitation. Objective: To compare the percentage of people who survive after 
suffering cardiac arrest in the prehospital environment. The comparison is made between the 
two counties, one of which uses the mobile rescue operation. Method: Two comparable 
counties were identified, Norrbotten and Västernorrland. Retrospective data from the two 
counties was collected from the national quality assurance system Hjärt- 
lungräddningsregistret and was analyzed in SPSS. All cardiac arrests recorded in the register 
were included. The data were analyzed with Chi-Square test and Fisher's exact test. Bivariate 
correlations were analyzed with Pearson Correlation Coefficients. Approval for the 
implementation of the study has been given ethical group in the Department of Health 
Sciences at Luleå University of Technology. Results: No significant differences between the 
counties regarding survival could be seen in the results. However it demonstrated a slightly 
higher survival rate in the county with the mobile rescue operation (10,3% vs 12,8%, 
p=0,448) as well as a relatively strong correlation between survival and regaining bearing 
heartbeat at sometime before arrival at hospital (r=0,53, p<0,01). The proportion of when 
another rescue department than the ambulance was next to the patient before the ambulance 
unit was higher in the county without mobile rescue operation (19,2% vs 8,8%, p=0,022) and 
administration of epinephrine was associated with high mortality (r=0,47, p<0,01). 
Conclusion: Projects aiming at improving the chain that save lives and to reduce the time to 
start of cardio pulmonary resuscitation is very important for survival, health complications 
and quality of life for patients suffering prehospital cardiac arrest. An increased effort can 
provide great benefits to society, people affected and their relatives. In order to better evaluate 
the differences between the county where one of the counties use mobile rescue operation 
more studies between similar counties also have similar agreements with the fire department 
regarding "first aid while waiting for the ambulance." 

Keywords 

Cardiac arrest, cardiopulmonary resuscitation bystanders, survival, quantitative  
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Introduktion 

När en person drabbas av plötsligt hjärtstopp leder detta till att blodets cirkulation och 

syretransport upphör (Herlitz, 2015). Detta är ett stort folkhälsoproblem med hög dödlighet 

(Berdowski, Berg, Tijssen, & Koster, 2010; Zheng, Croft, Giles & Mensah, 2001). År 2014 

drabbades 5127 personer av hjärtstopp utanför sjukhus (prehospitalt) i Sverige, av dessa 

räddades 546 människor till livet. Cirka två tredjedelar av alla hjärtstopp inträffar i prehospital 

miljö, framförallt i de drabbade personernas bostäder (Herlitz, 2015).  

 

Hjärtstopp är oftast förknippat med att en person har någon form av kardiovaskulär sjukdom 

och är hjärtstoppet är generellt utlöst av hjärtrytmrubbningarna; ventrikelflimmer, 

ventrikeltakykardi, pulslös elektrisk aktivitet eller asystoli där de två förstnämnda arytmierna 

är kan brytas genom defibrillering (Grandmaison & Durigon 2002; Herlitz, 2015; 

Thorgeirsson, Sigvaldason, & Witteman, 2005; Valenzuela, Roe, Cretin, Spaite, & Larsen, 

1997). Den vanligaste initiala arytmin hos en person som drabbas av hjärtstopp är 

ventrikelflimmer (Thorgeirsson et al., 2005; Valenzueala et al., 1997). Hjärtstopp som 

inträffar utanför sjukhus är oförutsägbara i sin karaktär, ett ventrikelflimmer kan snabbt 

övergå till asystoli. Den formen av arytmi är mindre gynnsam då arytmin ej går att bryta med 

defibrillering (Kitamura et al., 2010). Chansen till överlevnad är tio gånger högre om den 

drabbade personen har en defibrillerbar rytm vid ambulansens ankomst jämfört med dem som 

inte har en defibrillerbar rytm (Herlitz, 2015; Kitamura et al., 2015). 

 

Kedjan som räddar liv 

De faktorer som har påvisats bidra till att rädda personens liv är att snabbt larma ambulans, 

tidig insats med basal hjärt- lungräddning (HLR) av god kvalitet, tidig defibrillering vid 

defibrillerbar hjärtrytm samt god adekvat eftervård. Dessa faktorer brukar benämnas som 

kedjan som räddar liv (Cummins, Ornato, Thies, & Pepe, 1991; Herlitz 2015; Ringh, 2014). 

Några få minuter utan cirkulation vid ett hjärtstopp kan leda till obotliga neurologiska skador 

och varje minut minskar drastiskt chansen för den drabbade att överleva (Herlitz, 2015; 

Kitamura et al., 2010). Målet med prehospital HLR är överlevnad och god hälsa (Becker et 

al., 2011) men kan kompliceras av neurologiska följdsjukdomar som kognitiv svikt (Moulaert, 
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Verbunt, van Heugten & Wade, 2009). Om HLR snabbt initieras, redan innan ambulansens 

ankomst, bidrar detta till att cirkulation och syresättning av vävnader samt organ förbättras, 

det ökar chansen för den drabbade personen att överleva (Herlitz, 2015). Får personen 

dessutom snabb defibrillering minskar risken för neurologiska skador (Bobrow et al., 2008) 

och det är förknippat med en bättre livskvalitet för den överlevande (Boyce-van der Wal et al. 

2015; Elliott, Rodgers & Brett, 2011). 

 

Enligt Ringh, Herlitz, Hollenberg, Rosenqvist och Svensson (2009) har betydande arbete 

gjorts för att förbättra kedjan som räddar liv. Detta har genomförts i form av omfattande HLR 

utbildningar i Sverige, vilket ökat allmänhetens kunskaper i området samt kunskap om hur 

man använder en defibrillator. Därefter har fler defibrillatorer, även kallade hjärtstartare, 

placerats ut i samhället vilket gör dem mer lättillgängliga. Detta har resulterat i att tiden till 

defibrillering har minskats. Lund-Kordahl et al. (2010) visade i sin studie hur Oslo genomfört 

liknande åtgärder gällande avancerad livsuppehållande vård som utbildning i optimal HLR, 

samt god eftervård. På grund av detta ökade överlevnaden markant efter att ha förbättrat svaga 

länkar i kedjan som räddar liv. HLR initieras i högre grad av en bystander innan ambulansens 

ankomst, detta har bidragit till kortare tid till första defibrillering. En bystander kan vara 

exempelvis en anhörig eller förbipasserande som upptäcker hjärtstoppet och startar HLR, 

oavsett utbildning och dessa ingår inte i den normala larmkedjan från SOS. Tillsammans med 

ett bättre samarbete med andra organisationer som räddningstjänst och polis har detta bidragit 

till att andelen personer som överlever vid hjärtstopp stigit (Ringh et al. 2009). Enligt SFS 

(2009:10) 7 kap. kan räddningstjänst och landsting upprätta ett avtal om ”första hjälpen i 

väntan på ambulans” (IVPA).  Enligt Herlitz (2015) har andelen personer som överlever 

hjärtstopp i Sverige ökat från 4,8 till 11 procent mellan 1992 till 2014. Møller Nielsen, Isbye, 

Knudsen Lippert och Rasmussen (2012) visar att utbildning och ökad uppmärksamhet i 

samband med hjärtstopp och HLR kan öka bystanders initiativ till att påbörja HLR. 

 

Svenska hjärt-lungregistret är ett nationellt kvalitetssäkringsregister som sammanfattar data 

från hjärtstopp som inträffar i prehospital miljö. Alla ambulansorganisationer i Sverige deltar 

och ambulanspersonalen är skyldig att fylla i ett register efter att de larmats och utfört 

åtgärder på ett plötsligt hjärtstopp prehospitalt (Herlitz, 2015). 
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Ambulanssjuksköterskans arbete vid ett hjärtstopp 

HLR initieras inte alltid av bystanders, trots bevittnade hjärtstopp (Bobrow et al. 2010). Detta 

innebär att ambulanssjuksköterskan är först på plats för att hjälpa patienten. I det prehospitala 

omhändertagandet är sjuksköterskan med högst medicinsk kompetens, ofta en 

ambulanssjuksköterska, medicinskt ansvarig för patienten och ansvarar för behandlingen samt 

att bemöta närstående i kris. Ambulanssjuksköterskans ansvar är att överblicka situationen 

och leda arbetet hos patienten. Genom att delegera uppgifter till övrig ambulanspersonal på 

plats kan insatsen optimeras. Delegering av uppgifter kan innefatta säkrande av perifer infart, 

administrering av läkemedel, säkra luftvägen, ventilera, utföra bröstkompressioner, övervaka 

hjärtrytm, eventuellt defibrillera, ta hand om närstående och dokumentera. Målet med dessa 

åtgärder är att hjälpa patienten att återfå en bärande cirkulation. Om behandlingen inte har 

effekt och patienten avlider, så är ambulanssjuksköterskans uppgift att bidra till ett värdigt 

avslut och stödja anhöriga i denna traumatiska händelse. (Svenska rådet för hjärt-

lungräddning, 2011). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) är det sjuksköterskors 

uppgift att handla med respekt för den avlidne samt att visa de efterlevande hänsyn och 

omtanke. 

 

Anhörig och patienten som drabbas 

Enligt Weslien, Nilstun, Lundqvist och Fridlund (2005) kan anhöriga reagera på olika sätt vid 

ett plötsligt hjärtstopp hos en närstående. Bremer, Dahlberg och Sandman (2009) beskriver att 

det kan vara svårt för en anhörig att se någon nära drabbas av ett oväntat hjärtstopp, det kan 

kännas överväldigande och kan ge en känsla av ansvar att agera. Vetskap om att ambulans 

och personal är på väg kan dock ge tröst men tar inte bort känslan av ansvar. Weslien et al. 

(2005) visar att anhöriga till den drabbade kan känna hopp, minskad stress och en lättnad att 

överlämna den kritiskt sjuke i händerna till någon kvalificerad personal. Engström (2008) 

beskriver att vara anhörig till kritiskt sjuka människor innebär att känslomässigt växla mellan 

hopp och förtvivlan och en rädsla att förlora den sjuke. Hughes, Bryan, och Robbins (2005) 

fann i sin studie att kommunikation, information samt att låta den anhöriga ställa frågor är 

grundläggande för att kunna bearbeta den känslomässigt krävande situationen.  
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Elmqvist, Fridlund och Ekebergh (2008) visar att en svårt sjuk eller skadad person kan känna 

sig hjälplös och tappa sin autonomi då ambulanspersonal ska hjälpa till. Författarna menar 

också som ambulanssjuksköterska är det av stor vikt att utöver fokus på att rädda liv även 

bidra till existentiell bekräftelse genom närhet och beröring, särskilt om patienten inte är vid 

medvetande. Enligt Sandman och Bremer (2009) beskrivs integritet som den personliga sfär 

som omringar en människa. Det kan vara svårt att bibehålla integriteten hos patienten menar 

Gunnarsson och Warrén Strömberg (2009). Detta när det finns andra personer närvarande i 

mötet med vårdpersonal. Personalen kan känna att det är ett brott mot patienten att behöva 

exponera denne i ett kritiskt tillstånd.  

 

Majoriteten av överlevande efter ett hjärtstopp har en kognitiv dysfunktion och emotionell 

labilitet. Många av dessa blir beroende av andra människors omsorg och omvårdnad för att 

utföra vardagliga aktiviteter och göromål. De kan även ha svårt att återvända till sitt gamla 

arbetsliv (Hofgren, Lundgren-Nilsson, Esbjörnsson & Sunnerhagen, 2008; Sunnerhagen, 

Johansson, Herlitz & Grimby,1996). Larsson, Wallin, Rubertsson och Kristoferzon (2012) 

fann i en kvalitativ studie att anhöriga till patienter som överlevt ett hjärtstopp kan känna sig 

osäkra men ändå hoppfulla inför framtiden. Författarna menar också att dessa anhöriga känner 

ett behov av en rehabiliteringsplan för både anhörig och patient som fokuserar på livet efter 

hjärtstopp.  

 

Etiska konflikter  

Det finns situationer när ambulanspersonal fortsätter med HLR om det påbörjats av bystander 

innan ankomst trots att deras bedömning är att det inte finns något att göra för personen som 

drabbats. Detta för att uppmuntra den som påbörjat HLR och för visa att denne gjort något 

bra. Om HLR inte påbörjats vid ankomst var arbetslivserfarenheten det som påverkade 

vårdarnas beslut om att initiera eller avstå från HLR (Næss, Steen & Steen, 1997). Sandman 

och Nordmark (2006) visade att HLR ibland initieras av ambulanspersonal för den drabbades 

anhörigas skull trots bedömning att patientens liv inte går att rädda. De visade även att detta 

kunde resultera i en etisk konflikt då anhörigas önskan inte överensstämmer med patientens 

önskan. HLR ska påbörjas om inte säkra dödstecken som likstelhet och likfläckar kan 

observeras, likfläckar uppträder så tidigt som efter 20 minuter. Efter 20 minuter utan 



9 

 

registrerad hjärtrytm (asystoli) kan kontakt med läkare tas för beslut att eventuellt avbryta 

pågående HLR (Svenska Läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening & Svenska rådet för 

hjärt-lungräddning, 2013). Larsson och Engström (2013) visar att ambulanspersonal kan 

känna svårigheter inför beslut om att kontakta läkare för att eventuellt avbryta pågående 

återupplivningsförsök. Vidare beskrevs hur existentiella frågor kunde väckas om vilken 

livskvalitet den drabbade personen kunde få efter hjärtstoppet. 

 

Mobilräddare 

År 2013 startade ett forskningsprojekt i Norrbottens län, Mobilräddarna, där invånare som är 

utbildade i HLR kan anmäla sig till ett register för att bli kontaktade när ett hjärtstopp sker i 

närområdet. Mobilräddaren är HLR-certifierad och besvarar frågor såsom tid för senaste 

HLR-utbildning, fyller i ett samtycke till positionering samt ett sekretessavtal. Personen 

erhåller ingen ekonomisk eller annan typ av ersättning. Larmcentralen letar upp 

mobilräddares position via telefonens positioneringssystem om hjärtstopp inträffar i närheten. 

Mobilräddaren blir då uppmanad via ett telefonsamtal och sms att direkt ta sig till platsen för 

hjärtstoppet och påbörja HLR (Mobilräddarna, 2016). Sedan 2010 finns det även ett 

forskningsprojekt i Stockholms län, likt mobilräddarna är dessa bystanders HLR-certifierade 

men kallas SMS-livräddare. Detta projekt har de senaste två åren ökat andelen insatser med 

HLR med närmare 30 procent (SMSlivräddare, 2016).  

 

Det är gynnsamt att använda en mobiltelefons positioneringssystem för att larma ut HLR- 

certifierade bystanders. Genom att fler HLR-certifierade bystanders som mobilräddare eller 

SMS-livräddare initierar HLR innan ambulansens ankomst minskar tiden till start av HLR på 

en person som drabbats av plötsligt hjärtstopp (Ringh, Fredman, Nordberg, Stark & 

Hollenberg. 2011; Ringh et al. 2015). Ringh et al. (2011) undersökte tidigare hjärtstopp från 

2005 för att se om det fanns en tidsvinst då SMS-livräddare teoretiskt blev larmad ut till olika 

platser i Stockholms innerstad där hjärtstopp tidigare inträffat. Studien visade att SMS-

livräddarna teoretiskt sett varit på plats före ambulansen i 72 procent av fallen, och 

minskningen av mediantiden till start av HLR var 2 minuter och 20 sekunder. I samma 

avhandling studerades sedan tidsvinsten i realtid och 92 hjärtstopp larmades till SMS-
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livräddare. Vid nästan hälften av alla hjärtstopp anlände SMS-livräddare till platsen före 

ambulansen (Ringh et al., 2011). 

 

Rational 

En person kan drabbas av hjärtstopp när och var som helst, det är inte alltid 

ambulanspersonalen som är först på plats. Räddningstjänst, polis eller bystander kan ha 

bevittnat när hjärtstoppet inträffade eller varit först på plats och påbörjat HLR. 

Litteraturgenomgången visar att tiden från hjärtstopp till start av HLR är en viktig faktor i 

kedjan som räddar liv. Dessutom visar litteraturgenomgången att tiden från hjärtstopp till start 

av HLR kan minska med hjälp av mobiltelefoners positioneringssystem där HLR utbildade 

bystanders som finns i närheten kallas till platsen. Författarna till denna magisteruppsats har 

inte funnit någon studie som jämför överlevnad efter plötsliga hjärtstopp i prehospital miljö, 

där ett län som använder mobiltelefoners positioneringssystem som del i larmkedjan jämförs 

med ett annat som inte använder detta. Om personen som drabbats av hjärtstopp överlever 

finns det fördelar med en tidig HLR och defibrillering när det kommer till personens 

neurologiska funktion, rehabilitering och livskvalité. Även anhörigas liv påverkas efter den 

drabbades hjärtstopp. Anhöriga till kritiskt sjuka slits mellan hopp och förtvivlan, att någon 

snabbt är på plats som gör allt i dennes makt för att rädda personen, tenderar att underlätta och 

lindra lidande för anhöriga och andra närstående.  

 

Ur ett samhällsperspektiv kan insatser som förbättrar svaga länkar i kedjan som räddar liv hos 

personer som drabbas av hjärtstopp, innebära att fler personer överlever med god kognitiv 

funktion, vilket underlättar livet för både de som drabbats samt deras anhöriga. Detta skulle 

även bidra till mindre behov av hjälp från kommun och landsting i eftervården. Ur en 

samhällsekonomisk synpunkt kan dessa insatser tillsammans med att fler drabbade kan 

återvända till sitt arbete, ekonomiskt bidra till minskade kostnader för samhället på grund av 

minskade behov av behandling i eftervården, rehabilitering och bidrag.  

  



11 

 

Syfte  
Syftet med denna studie var att jämföra andelen personer som överlever efter att ha drabbats 

av hjärtstopp i prehospital miljö. Jämförelsen sker mellan två län, varav det ena använder sig 

av mobilräddarfunktion. 

 

Metod 
Kontext 

Norrbottens län har använt sig utav mobiltelefoners positioneringssystem sedan 2013 för 

utlarmning av HLR-certifierade bystanders när människor i närheten drabbats av plötsligt 

hjärtstopp. Västernorrland använder sig inte utav något liknande projekt. Länen är jämförbara 

befolkningsmässigt med ungefär 250 000 invånare vardera och båda län har en rikligt 

befolkad glesbygd vilket bidrar till långa framkörningstider för ambulansen. I jämförelse 

mellan Västernorrland och Norrbotten har Västernorrlands landsting kontrakt med kommunen 

enligt ”första hjälpen i väntan på ambulans” (IVPA). Västernorrlands alla heltid samt 

deltidsstationer är anslutna till detta. På en deltidstation arbetar brandmän som har beredskap 

med en inställelsetid som kommunen bestämt till stationen vid eventuella larm. Om 

ambulansen i Västernorrland beräknas vara längre bort än 15 minuter larmas räddningstjänst 

ut på prio 1 uppdrag, vilket betyder att larmcentralen har gjort bedömningen att det föreligger 

en fara för liv. I Norrbottens län har ingen heltidsstation och endast ett fåtal deltidsstationer 

kontrakt med landstinget och dessa larmas ut om ambulans är längre bort än 30 minuter. 

 

Design 

En retrospektiv case-control design valdes för att göra en jämförelse mellan överlevande efter 

hjärtstopp i Norrbottens och Västernorrlands län. Retrospektiv data samlades in från hjärt- 

lungregistret, och enligt Polit och Beck (2015, s. 172) innebär retrospektiv datainsamling att 

datan hämtas bakåt i tiden och passar studier där ett nuvarande fenomen är kopplat till ett 

fenomen som inträffat i det förflutna. Case- Control design beskrivs av Polit och Beck (2015, 

s. 204) som att börja med en grupp människor som har blivit utsatta för någonting, till 

exempel en intervention och jämföra skillnader med en grupp som inte blivit utsatt för denna 
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intervention. Mobilräddarfunktionen fungerar därav som intervention då den används 

uteslutande i Norrbottens län. 

 

Urval 

Befintlig data från nationella hjärt- lungregistret samlades in och analyserades i 

analysprogrammet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Kontakt skapades med 

en av de informationsansvariga för hjärt-lungregistret för att ta del av avidentifierad data som 

kunde svara till syftet. 

 

Inklusionskriterier för studien var att hjärtstoppet skulle inträffa i prehospital miljö samt vara 

registrerat i hjärt- lungregistret. Hjärtstoppen skall ha inträffat i Norrbottens eller 

Västernorrlands län under 2015. Sedan 2015 använder Svenska Hjärt- Lungräddningsregistret 

- Hjärtstopp utanför sjukhus, ett nytt formulär för inmatning av hjärtstoppsrapporter. De nya 

parametrarna syftar till att fånga upp händelsekedjan innan ambulansens ankomst. Enligt 

hjärt- lungregistret är exklusionskriterier för registret patienter som inte fått någon behandling 

före eller efter ambulanspersonalens ankomst eller där HLR påbörjats av bystander men inte 

fortsatt behandlats av ambulanspersonal då de funnits säkra dödstecken som exempelvis 

likstelhet och därmed avbrutit HLR-situationen.  

 

Datainsamling 

Samtycke (se bilaga 1) erhölls från informationsansvarig vid Hjärt- lungregistret. 

Avidentifierad data överlämnades via samma kontaktperson och skickades till författarna via 

mail som ett lösenordskyddat Word-dokument. Data som överlämnades till författarna bestod 

exempelvis av om hjärtstoppet var bevittnat, om HLR initierades innan ambulansens ankomst, 

om denna person varit HLR utbildad, om defibrillering har utförts, återkomst av pulsbärande 

hjärtrytm och överlevnad efter 30 dagar. 
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Analys 

Variabler som svarade mot syftet användes som analysunderlag. Den insamlade datan 

kodades till numeriska värden och statistiska analyser utfördes i IBM SPSS Statistics Version 

23. Enligt Polit och Beck (2015, s. 426) är SPSS en vanligt förekommande mjukvara vid 

analys av kvantitativ data. Deskriptiv data mellan länen presenterades. För att analysera 

kategoriska variabler användes Chi-Square test och Fisher´s exact test. Till Bivariata 

korrelationer användes Pearson Correlation Coefficients mellan inkluderade variabler, för att 

bedöma den empiriska relationen som Polit och beck (2015, s. 365-366) beskriver som i 

vilken utsträckning två olika variabler relaterar till varandra . Signifikansnivån sattes till 

α=0,05. Polit och Beck (2015, s. 381) menar att detta är en av de mest förekommande 

signifikansnivåerna men också vanligtvis den lägsta acceptabla nivån för vetenskapliga 

studier. 

 

Etisk granskning 

Godkännande för genomförande av studie gavs av etiska gruppen vid Institutionen för 

Hälsovetenskap vid Luleå Tekniska Universitet. Datagenomgången utfördes utan vetenskaplig 

oredlighet, vilket menas att författarna inte förfalskat eller konstruerat data som samlas in 

(Forsman, 1997, s. 23). Det är enbart ovan nämnda studenter och handledare som tagit del av 

datan som sammanställs. Datan lästes digitalt och ingen data har sparats i pappersform eller 

transkriberats. Informationen som är framtagen av hjärt-lungregistret var avidentifierad och 

inga uppgifter om namn, personnummer eller ambulansstationer fanns att utläsa i datan. Vid 

godkänt och publicerat examensarbete makuleras den insamlade datan.  

 

Resultat 
Under 2015 registrerades sammanlagt 271 hjärtstopp i de tidigare angivna länen, 146 

hjärtstopp inträffade i Västernorrland och 125 stycken i Norrbotten. Antal och andel 

hjärtstopp redovisas i figur 1. 
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Figur 1. Antal respektive andel hjärtstopp i respektive län  

 
 
Inkluderade variabler består av sammanlagt sju frågor varav sex besvaras av ansvarig 

ambulanspersonal i HLR registret efter slutfört uppdrag. Patientens överlevnad efter 30 dagar 

besvaras av berörd vårdenhet och dessa redovisas tillsammans med p värde efter jämförelse 

mellan länen i Tabell 1. P-värdet som redovisas i tabellen är korrigerat efter bortfall. Bortfall 

som redovisas i tabellen beror på att frågan inte blivit besvarad av ansvarig 

ambulansbesättning i HLR registret. 

 

Vid justering efter bortfall påbörjades andelen HLR av bystander innan ambulansens ankomst 

det angivna året 58,7 % av fallen i Västernorrland respektive 52,5 % av fallen i Norrbotten 

(p= 0,323). Annan blåljusenhet (räddningstjänst/polis) var på plats före utlarmad ambulans 

vid 21,7 % av fallen i Västernorrland respektive 10,4 % i Norrbotten (p= 0,022). I 

Västernorrland utfördes defibrillering av ambulanspersonal 35,6 % av fallen  jämfört med 

40,0 % i Norrbotten (p=0,530). Under transport till sjukhus hade 23,6 % av patienterna i 

Västernorrland och 23,2 %  i Norrbotten återfått pulsgivande hjärtrytm vid ankomst till 

sjukhus (p= 1,000). Ambulanspersonalen gav patienten intravenös behandling med adrenalin i 

83,6 % av fallen i Västernorrland jämfört med 76,8 % i Norrbotten (p= 0,170). Andel 

patienter som något tillfälle återfick pulsgivande hjärtrytm under den prehospitala vården var 

31,5 % av fallen i Västernorrland jämfört med 32,8 % av fallen i Norrbotten (p=0,896). Den 



15 

 

sammanlagda överlevnaden 30 dagar efter inträffat hjärtstopp i Västernorrland var 10,3 % 

respektive 13,4 % i Norrbotten (p=0,448). Jämförelse mellan länen redovisas i tabell 1. 

 

Tabell 1. Resultat       
Västernorrland 
(n=146) 

Norrbotten 
(n=125) p värde 

         
Gavs behandling av bystander innan       
ambulans: antal (%)        

 Ja:    84 (57,5)  64 (51,2)  
 Nej:    59 (40,4)  58 (46,4) 0,323 
 Bortfall:    3 (2,1)  3 (2,4)  

Räddningstjänst/polis på plats före       
ambulans: antal (%)        

 Ja:    28 (19,2)  11 (8,8)  
 Nej:    101 (69,2)  95 (76,0) 0,022* 
 Bortfall:    17 (11,6)  19 (15,2)  

Utfördes defibrillering av ambulans:       
antal (%)         

 Ja:    52 (35,6)  50 (40,0)  
 Nej:    94 (64,4)  75 (60,0) 0,530 
 Bortfall:    0  0  

Pulsgivande hjärtrytm vid ankomst      
till vårdenhet: antal (%)       

 Ja:    34 (23,3)  29 (23,2)  
 Nej:    110 (75,3)  96 (76,8) 1,000 
 Bortfall:    2 (1,4)  0  

Gavs intravenös behandling med       
adrenalin: antal (%)        

 Ja:    122 (83,6)  96 (76,8)  
 Nej:    24 (16,4)  29 (23,2) 0,170 
 Bortfall:    0  0  

Återfått pulsgivande hjärtrytm någon       
gång under behandling: antal (%)      

 Ja:    46 (31,5)  41 (32,8)  
 Nej:    100 (68,5)  84 (67,2) 0,896 
 Bortfall:    0  0  

Överlevnad efter 30 dagar: antal (%)      
 Ja:    15 (10,3)  16 (12,8)  
 Nej:    131 (89,7)  103 (82,4) 0,448 
 Bortfall:    0  6 (4,8)  

Kommentar: *p<0,05 
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Överlevnad efter 30 dagar efter ett plötsligt hjärtstopp är statistiskt signifikant korrelerat med 

pulsgivande hjärtrytm vid ankomst till sjukhus (r=0,609, p<0,01) samt om patienten någon 

gång återfått pulsgivande hjärtrytm under den prehospitala vården (r=0,530, p<0,01). 

Resultatet visar en statistisk signifikant negativ korrelation mellan överlevnad efter 30 dagar 

och om patienten fått intravenös behandling med adrenalin (r=-0,471, p<0,01). Bystander som 

första person på plats bredvid patientens sida är signifikant korrelerat med att 

räddningstjänsten eller polis också är på plats före utlarmad ambulanspersonal (r= 0,212, 

p<0,01). Korrelationer och statistisk signifikans mellan de inkluderade variablerna redovisas i 

tabell 2.  
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Tabell 2: Korrelationsmatris (r)             
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Län  -0,06 -0,15* 0,05 -0,01 -0,09 0,01 0,05 

         
Bystander -0,06  0,21** -0,05 0 0,03 0,05 0,04 
HLR         
         
Annan blåljus- -0,15* 0,21**  0,01 -0,04 -0,02 0,05 -0,01 
enhet på plats         
före ambulans         
         
Defibrillering 0,05 -0,05 0,01  0,28** -0,02 0,38** 0,32** 
av ambulans         
         
Pulsgivande 
hjärt- -0,01 0 -0,04 0,28**  -0,31** 0,8** 0,61** 
rytm vid ankomst         
till vårdenhet         
         
Behandling med  -0,09 0,03 -0,02 -0,02 -0,31**  -0,24** -0,47** 
adrenalin         
         
Pulsgivande 
hjärt- 0,01 0,05 0,05 0,38** 0,8** -0,24**  0,53** 
rytm någon gång        
         
Överlevnad 
efter 0,05 0,04 -0,01 0,32** 0,61** -0,47** 0,53**  
30 dagar                 
Kommentar: * p<0,05, ** p<0,01. Sambandet mellan variablerna i tabell 2 kan utläsas genom att betrakta värdet 
(korrelationskoefficient = r) mellan två olika variabler. Ett högt positivt värde innebär att sambandet mellan 
dessa är högt. Ett högt negativt värde innebär att höga värden på den ena variabeln har ett samband med låga 
värden på den andra variabeln. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att jämföra andelen överlevande personer i prehospital miljö efter 

plötsligt hjärtstopp mellan två olika län. Inga statistiskt signifikanta skillnader i överlevnad 

har kunnat påvisas. Dock en tendens till att de människor som drabbas av hjärtstopp i 

Norrbotten har något högre chans till överlevnad jämfört med Västernorrland, 12,8 % 

respektive 10,3 %. Stiell et al. (2012) visar att snabb insats av HLR med god kvalitet är 

förknippad med högre överlevnad i samband med hjärtstopp. Vissa statistiskt signifikanta 

bivariata korrelationer mellan inkluderade variabler redovisas i tabell 2. Styrkan på dessa 

korrelationer varierar från svaga till medelstarka men inget samband är dock tillräckligt starkt 

för att kunna påvisa kausalitet.  

 

Den enda signifikanta skillnaden mellan länen var att räddningstjänst varit på plats hos 

patienten innan ambulanspersonalens ankomst i större utsträckning i Västernorrland jämfört 

med Norrbotten, 19,2 % respektive 8,8 %, p=0,022. Det fanns dock inget samband med högre 

överlevnad efter 30 dagar. Detta innebär att andelen överlevande när ambulansen har lång 

framkörningstid och räddningstjänsten är först på plats att initiera HLR och sedan lämnar över 

patienten till ambulanspersonalen vid deras ankomst, är likvärdig som när ambulansen inte 

har lång framkörningstid. Utan räddningstjänsts inblandning kan troligtvis tiden till start av 

HLR innebära att ingen åtgärd görs när ambulansen väl kommer på plats då personen har varit 

utan cirkulation så pass länge att säkra dödstecken som till exempel likfläckar börjat uppträda. 

Höyer och Christensen (2009) styrker detta då de visade att räddningstjänst med HLR-utbildning 

bidragit till högre andel överlevande efter hjärtstopp när ambulanspersonalen haft längre 

framkörningstid än räddningstjänst. Nordberg et al. (2014) visade i en studie med 2581 

prehospitala hjärtstopp att utlarmning av räddningstjänst samtidigt som ambulans för att 

minska tiden till start av HLR, ökade överlevnaden både efter 30 dagar och även ett år efter 

inträffat hjärtstopp. 

 

I resultatet framkom det att Västernorrland hade en högre andel bystander initierad HLR än 

Norrbotten trots Norrbottens forskningsprojekt Mobilräddarna. Västernorrland 57,5 % 
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respektive 51,2 % i Norrbotten. Skora och Riegel (2001) visade i en kvalitativ studie att 

bystanders som genomfört HLR på en okänd person förstod den kritiska situationen och 

gjorde sitt bästa för att hjälpa en annan människa. Önskan att hjälpa andra framstod som det 

främsta skälet till att de genomförde livräddande åtgärder till en främling, och de upplevde en 

grad av personlig tillfredsställelse över att ha hjälpt någon som drabbats av hjärtstopp. Denna 

önskan att hjälpa andra stämmer överens med Travelbees omvårdnadsteori som baseras på 

interaktion, samspel och att patienten är en unik person och benämner detta som den 

mellanmänskliga relationen. Teorin baseras på empati, sympati, respekt samt ett intresse för 

andra människor och att dessa känslor kan bidra till att först observera lidande, en önskan att 

lindra lidande och därför agera för att hjälpa en medmänniska. Detta innebär att bemöta 

personer med respekt och samtidigt beakta en annan människas integritet genom att vara 

lyhörd och visa öppenhet för att på bästa sätt kunna stödja den akut sjuka personen och dess 

närstående. Travelbee menar att detta är en förutsättning för att skapa känslor av trygghet och 

säkerhet i samspelet med den lidande och den som vårdar (Travelbee, 1971). 

 

Om HLR utförts av en bystander under telefonassistans framkommer inte i datan. Under 

2000-talet har HLR som utförts av bystanders ökat från 45 % till 70 % med en markant 

ökning under 2005. Ungefär då påbörjade SOS nationellt att assistera bystanders att påbörja 

HLR genom att ge instruktioner via telefonen (Bohm et al. 2007) Enligt Ringh (2014) antas 

telefonassisterad HLR ha ökat HLR insatser från bystanders. Enligt Nord-Ljungquist, 

Brännström och Bohm (2015) kan kvalitén på denna HLR ifrågasättas då detta då deras studie 

visade att telefonassisterad HLR inte uppfyller optimala medelvärden för kompressionsdjup 

och frekvens. 

 

Resultatet visar att patienter som drabbas av hjärtstopp i Västernorrland har en tendens att i 

högre utsträckning få intravenös behandling med adrenalin jämfört med Norrbotten 83,6 % 

respektive 76,8 %. Vi fann även att adrenalin inte administrerats till samtliga patienter med 

hjärtstopp 16,4 % respektive 23,2 %. Anledningen till detta går ej att utläsa men en orsak kan 

vara att patienten återfått adekvat cirkulation innan adrenalin hunnit administreras. En annan 

orsak kan vara att patienten saknar intravenös infart  eller att adrenalin givits efter ankomst till 

sjukhus men ej prehospitalt. Resultatet visar att behandling med adrenalin är negativt 

korrelerat med överlevnad efter 30 dagar, r=-0,47, p<0,01. Enligt HLR-konceptet ska 
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adrenalin administreras intravenöst direkt vid asystoli eller pulslös elektrisk aktivitet vid 

uppkoppling till övervakningsutrustning eller efter tredje defibrilleringen i samband med 

intravenös tillförsel av Amiodarone (Svenska rådet för hjärt-lungräddning, senaste upplagan). 

Holmberg, Holmberg och Herlitz (2002) visade att användandet av adrenalin kan associeras 

med sämre utfall i överlevnad. Olasvengeen et al. (2009) motsätter däremot fyndet då de inte 

kunde påvisa någon högre överlevnad hos patienter som administrerats sedvanliga läkemedel 

vid ett hjärtstopp jämfört med patienter som inte administrerats läkemedel. Loomba, 

Nijhawan, Aggarwal och Arora (2015) visar i en metaanalys att administrering av adrenalin 

före ankomst till sjukhuset efter ett hjärtstopp i prehospital miljö, inte ökade överlevnaden 

samt att patienterna hade en försämrad neurologisk status och nedsatt kognitiv funktion vid 

utskrivning. Av totalt närmare 650 000 människor som skrevs ut med god neurologisk status 

efter hjärtstoppet, hade endast 6,7 % administrerats adrenalin prehospitalt. Hubble et al. 

(2015) och Cantrell, Hubble och Richards (2013) visar att tiden till administration av 

kärlsammandragande läkemedel som adrenalin, var signifikant associerad med en återkomst 

av spontan cirkulation, samt att adrenalin endast gav en positiv effekt på överlevnad om det 

gavs inom fyra minuter.  

 

I resultatet var pulsgivande hjärtrytm vid ankomst till sjukhus/vårdenhet statistiskt signifikant 

förknippat med patienternas överlevnad efter 30 dagar, det var även den starkaste 

korrelationen som någon enskild variabel hade med överlevnad. Ingen skillnad av 

pulsgivande hjärtrytm vid ankomst till sjukhus eller annan vårdenhet kunde dock påvisas 

mellan länen, Västernorrland 23,3 % respektive Norrbotten 23,2 %. I resultatet framkom det 

att 34 patienter i Västernorrland och 29 i Norrbotten återfått en pulsgivande hjärtrytm vid 

ankomst till vårdenhet och efter 30 dagar levde 15 respektive 16 personer. Wampler, Collett, 

Manifold, Velasqez och McMullan (2012) visar att patienter som inte återfått spontan 

cirkulation innan ankomst till vårdenhet är förknippat med hög dödlighet samt att överlevnad 

till utskrivning från sjukhus efter prehospitalt hjärtstopp är sällsynt utan spontan återkomst av 

bärande cirkulation prehospitalt.  

 

I resultatet påvisades en marginell skillnad mellan länen i antal patienter som defibrilleras av 

ambulanspersonal, Västernorrland 35,6 % respektive Norrbotten 40,0 %. 

Korrelationsmatrisen visar att defibrillering har ett svagt samband med överlevnad efter 30 
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dagar. Strömsöe et al. (2013) menar att om tiden till larm och start av HLR påbörjas inom två 

minuter vardera samt tid till defibrillering utförs inom åtta minuter skulle ytterligare 300-400  

liv räddas per år i Sverige.  

 

Metoddiskussion 

Efter genomförd projektplan inhämtades en stor mängd retrospektiv data från hjärt– 

lungregistrets samtliga registrerade hjärtstopp under 2015 från både Västernorrlands och 

Norrbottens län. Många variabler som författarna ansågs vara av intresse, innehöll stora till 

mycket stora bortfall och kunde inte tas med i analysen. Exempelvis innehöll utbildningsnivå 

av bystander cirka 60 % bortfall. Bortfall om patienten varit vid medvetande vid ankomst till 

sjukhus var nästan 50 procent. Varför vissa variabler innehöll så låg svarsfrekvens är oklart. I 

datan är det bristfälligt journalfört om räddningstjänst eller polis varit på plats före 

ambulansen. Det kan därför vara svårt att differentiera i registret om det var de eller en 

bystander som initierat/utfört HLR prehospitalt, då både räddningstjänst eller polis och 

bystander kan ha varit på plats före ambulanspersonalen. År 2015 kom ett reviderat formulär 

för inmatning av hjärtstoppsrapporter, möjligtvis kan dålig utbildning och okunskap att fylla i 

det reviderade registret spela en roll i detta. 

 

Forskare vill att sina slutsatser skall motsvara sanningen. Forskare kan inte bidra med bevis 

till klinisk praxis om resultaten är felaktiga. Validitet och reliabilitet är två viktiga faktorer för 

att påvisa vetenskaplig sanning (Polit & Beck, 2015, s. 160-161). Validitet innebär enligt Polit 

och Beck (2015, s. 309) att vad som mäts faktiskt överensstämmer med vad som avses att 

mätas. Ingen tidigare studie som författarna hittat har tidigare gjort en liknande studie och 

jämfört överlevande efter hjärtstopp mellan olika län. Författarna till denna uppsats har använt 

data från det enda nationella kvalitetssäkringsregister som finns att tillgå. Intern validitet 

innebär enligt Polit och Beck (2015, s. 216-217) att om det finns en empirisk relation är det 

den oberoende variabeln och ingenting annat som orsakat utfallet. Extern validitet innebär 

enligt samma författare om generaliserbarhet till populationen vid kausala slutsatser och att all 

forskning skall sikta på att ge bevis för evidensbaserad sjukvårdspraxis. Författarna menar att 

många hot mot validiteten avser otillräcklig kontroll över confounders (jmfr. Polit & Beck, 

2015, s. 723). I vår studie gjorde högt bortfall att många variabler som var av intresse valdes 
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bort. Detta innebär att andra variabler som kan påverka överlevnad inte tagits med i 

dataanalysen och påverkar både intern och extern validitet negativt. Både intern och extern 

validitet stärks dock av att samtliga hjärtstopp som inträffat i både Västernorrland och 

Norrbotten år 2015 är inkluderade. Inga specifika hjärtstopp har selektivt valts ut.  

 

Reliabilitet är i kvantitativa studier ett stort kriterium för att utvärdera dess kvalitet. Det är ett 

mått på i vilken utsträckning resultatet är fritt från mätfel och om resultatet skulle vara 

detsamma vid flera oberoende mätningar (Polit & Beck, 2015, s. 303). Reliabiliteten är 

relaterad till heterogeniteten av stickprovet. Är stickprovet homogent påverkar det 

reliabiliteten negativt (Polit & Beck, 2015, s. 307). Vår insamlade data var avidentifierad och 

deskriptiv statistik för deltagande i studien finns inte att tillgå. Dock är stickprovet så pass 

stort att det är sannolikt att provet varit heterogent och innefattar personer av olika åldrar, kön, 

samhällsgrupper och anledningar till hjärtstopp, vilket stärker reliabiliteten i vår studie. 

 

Antalen hjärtstopp var för få för att hitta statistiskt signifikanta resultat vid jämförelse mellan 

länen. På grund av detta samt ett högt bortfall i datan kan resultatet inte generaliseras 

nationellt. Liknande studier som avser jämföra överlevande mellan två län bör först studera 

antalen bortfall i kvalitetssäkringsregistret. Om bortfallet vore mindre skulle eventuellt 

kvalitén på HLR kunna bedömas och den kliniska effekten av projektet mobilräddarna bättre 

utvärderas. Åtgärder att förbättra detta mörkertal måste vidtas för att undvika systematisk bias 

på grund av högt bortfall (jmfr. Polit & Beck, 2015, s. 161-162). 

 

Konklusion  

I denna case control studie är retrospektiv data inhämtad från totalt 271 hjärtstopp som 

inträffat 2015 i Västernorrland och Norrbottens län. Det fanns en liten tendens till att 

Norrbotten hade fler överlevande efter hjärtstopp jämfört med Västernorrland. En signifikant 

skillnad var dock att räddningstjänst varit först på plats vid hjärtstopp i högre utsträckning i 

Västernorrland. Den variabel som utmärkte sig i resultatet var att administrering av adrenalin 

är förknippad med en ökad dödlighet efter 30 dagar. En stor andel bystanders och 

räddningstjänst hade varit på plats innan ambulansens ankomst i båda länen. Empati, sympati, 
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respekt samt ett intresse för att hjälpa andra människor kan enligt Travelbee (1971) bidra till 

att det finns en vilja att agera för att hjälpa en medmänniska, detta oavsett om personen som 

påbörjar HLR är mobilräddare eller bystander. Projekt som syftar till att minska tiden till start 

av HLR som till exempel mobilräddarna och IVPA, har stor betydelse för både överlevnad, 

följdsjukdomar och livskvalitet hos patienter som drabbas av hjärtstopp prehospitalt. Detta 

bör studeras vidare. Andelen överlevande personer efter hjärtstopp kan öka med hjälp av fler 

HLR utbildningar i landet, större förståelse hos befolkningen för vikten av tidig HLR och 

defibrillering, tillsammans med fler projekt som mobilräddarna. Ur en samhällssynpunkt kan 

det även bidra till en ekonomisk fördel på grund av minskade kostnader relaterat till minskat 

behov av rehabilitering och bidrag för de drabbade. För att bättre kunna utvärdera skillnader 

mellan län där ett av länen använder mobilräddarfunktion behövs fler studier mellan 

likvärdiga län som även har liknande IVPA avtal med ett tillräckligt underlag för att kunna 

göra jämförande studier. 
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Bilaga 1 
Till dataansvarig för  
hjärt-lungregistret 

 
                 
Förfrågan om genomförande av magisteruppsats.  

Vi är två sjuksköterskor som läser specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning 
ambulanssjukvård vid Luleå tekniska universitet. Till vårt examensarbete planerar vi att 
genomföra en kvantitativ studie där syftet är att jämföra andelen överlevande i prehospital 
miljö efter plötsligt hjärtstopp mellan två olika län, där ett utav länen använder 
mobiltelefoners positioneringssystem som del i larmkedjan för utlarmning av HLR 
certifierade bystanders. Enligt forskning har det visats att tiden från hjärtstopp till start av 
HLR kan minska med hjälp av projekt som använder mobiltelefoners positioneringssystem för 
att ta hjälp av HLR utbildade bystanders som finns i närheten. Dock finns det lite forskning 
om överlevnad efter hjärtstopp där dessa bystanders varit involverade.  

Vi vill med detta brev be om tillåtelse att få tillgång till data som kan anpassas till syftet med 
studien. Data som vi är intresserade av till studien är länsbaserat utifrån Norrbottens län och 
Västernorrlands län under perioden 2015-01-01 och 2015-12-31. Om det finns tillgänglig data 
om överlevnad efter ankomst till sjukhus alternativt överlevnad efter 30 dagar är detta av stort 
intresse. Utifrån Hjärt-lung registrets rapport som ambulanspersonal fyller i efter ett 
hjärtstopp önskar vi få tillgång till datan som fylls i efter hjärtstopp. Enligt manualen på 
hjartstoppamb.se. är vi intresserad av datan från sida 6 och framåt med början: Plats för 
hjärtstopp. Vi vill ej ta del av persondata eller ambulansstation som varit involverat i 
hjärtstopps-larmet. 
https://www.hjartstoppamb.se/documents/Manual_del1_OHCA_2015_jan.pdf 
 
Bifogar projektplan för översikt. 
Vid funderingar, kontakta gärna någon av oss eller våra handledare  
Med vänlig hälsning 
 

Petter Nyberg Elin Heiner 
Leg. Sjuksköterska/student 
specialistsjuksköterskeprogrammet  
med inriktning ambulanssjukvård 

Leg. Sjuksköterska/student 
specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 
ambulanssjukvård 

Mail: petnyb-5@student.ltu.se 
Tfn: 070-2835714 

Mail: elisva-4@student.ltu.se 
Tfn: 070-3795066 
 

 

Handledare: Åsa Engström, bitr. professor,  
Avdelningschef Luleå tekniska universitet,  
Mail: asa.engstrom@ltu.se 
Tfn: 0920-491000 vx. 

https://www.hjartstoppamb.se/documents/Manual_del1_OHCA_2015_jan.pdf
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Ulrica Strömbäck, Doktorand, Biträdande avdelningschef 
Mail: ulrica.stromback@ltu.se 
Tfn: 0920-491000 
 

Härmed godkänner jag att ovanstående studie får tillgång till data motsvarande dess syfte 
enligt beskrivet som ovan. 
 
Namn: …………………………………………….. 

 
Befattning: …………………………………………  

 
Underskrift: ………………………………………... 

 
 
 
 

 

 


