
 
 

Regiongruppen HLR Sjukvård/HLR-gruppen 2020 
Medlemmar: Annika Ehlers ordförande, Ulrika Karlgren, Annika Wingård, Marika Hampel, 
Johan Israelsson, Liselott Rehn, Petra Skoglund, Christina Rosvall, Harald Lindèn, Pär 
Lindblad, Ulf Cavalli-Björkman 

 

P.g.a. rådande pandemi med Covid-19 har aktiviteten i arbetsgruppen varit låg. Arbetet har 
mest bestått i att läsa och kommentera det nya utbildningsmaterialet för sjukvården samt till 
viss del även för samhället. I regionerna har det inte funnits utrymme för rådsarbete i samma 
utsträckning som tidigare. Många regionansvariga har fått släppa allt HLR- arbete och istället 
arbeta kliniskt. Andra har fått fokusera på Covidrelaterad HLR-utbildning. 

 

Arbetet i gruppen: 

- Ett ordinarie fysiskt arbetsgruppsmöte i januari samt ett kortare via länk i oktober. 
- Arbete pågår med att ta fram en tydlig plan samt tydliga uppdragsbeskrivningar för 

funktionerna i arbetsgruppen och regionerna. 
- Bidragit till spridning av information och riktlinjer från HLR- rådet och dess 

arbetsgrupper via våra nätverk. 
- Diskuterat och lämnat feedback på arbete som pågår i andra arbetsgrupper. 
- Diskuterat och lämnat feedback på utbildningsmaterialet inför Guidelinerevideringen. 
- Ordförande deltagit på ordinarie styrelsemöten samt på möten med övriga 

arbetsgruppsordförande. 

 

Regiongruppen HLR Sjukvård ingår som arbetsgrupp i VIC, Vårdprofessioner inom 
Cardiologi. Ordförande deltog på årliga mötet med VIC:s styrelse och övriga arbetsgrupper i 
VIC i januari. 

Samarbetet ska utvecklas så HLR- rådet blir mer synliga i VIC. Vi publicerar aktuella texter 
på VIC:s hemsida samt i tidskriften Svensk Cardiologi. Vi bidrar med föreläsare m.m. till 
kommande konferens State of the Heart i Malmö 2022. 

 

Arbetet i regionerna: 

Norr (Norrbotten-Västerbotten) Petra Skoglund 

Region: Mailkorrespondens med kontaktpersoner angående HLR- utbildning och Covid. 

Nätverk: Träff med HLR- organisatörer januari. 

 

 



 
 

Mitt (Västernorrland, Jämtland, Härjedalen, Dalarna, Gävleborg) Christina Rosvall 

Region: Mailkorrespondens med kontaktpersoner angående HLR- frågor. Uppdrag i rådets regi har 
bestått i att vidarebefordra aktuell information från HLR- rådet  

Nätverk: Ingen träff i regionen under året. De flesta HLR- organisatörerna har arbetat kliniskt och 
enbart med Covidrelaterade utbildningar. Ett digitalt möte planeras innan sommaren. 

 

Stockholm – Gotland, Marika Hampel 

Region: Kontinuerlig kontakt via telefon och mail i nätverken. 

Nätverk: Det har genomförts två möten med HLR- organisatörer och HLR- ansvariga läkare. 
Det första mötet hölls i februari där 13 personer träffades på Södertälje sjukhus. 
Programmet innehöll allmän information från HLR- rådet, diskussion hur det ser ut i vår 
region gällande besparingar, farhågor och realiteter. Vidare tog vi upp hur olika våra uppdrag 
ser ut gällande kompetens, uppdrag och arbetstid på respektive sjukhus. I november 
genomfördes det andra mötet, då via Teams, med 15 deltagare. Processansvarig samhälle 
Ingela Hasselqvist-Ax gav allmän information från HLR- rådet och vad som är på gång i 
samhället. Utbildningsansvarig Thomas Hermansson presenterade utbildningsnyheter från 
ERC, att det ska vara ”lätt att vara instruktör och lätt att lära ut”. Vidare diskuterades hur vi 
utbildar under pandemin där flera sjukhus har förtydligat HLR- rådets riktlinjer efter kraven 
från egna verksamheten där vissa har utbildningsstopp. Under pandemin har lokala riktlinjer 
att utföra HLR skrivits på många sjukhus för att minska smittspridningen. 

Övrigt: Pandemin med Covid-19 har medfört att arbetet med HLR- frågor har nedprioriterats 
under 2020. 

 

Öst (Västmanland, Uppland, Sörmland, Åland) Harald Lindèn 

Nätverk: Ett digitalt möte med HLR- organisatörer i Västmanland/Uppsala under året. Ett 
nytt möte planeras i vår. 

 

Närke – Värmland, Ulrika Karlgren 

Region: Mailutskick till kontaktpersoner med information från HLR- rådet gällande HLR och 
utbildning vid Covid samt HLR i bukläge. 

Nätverk: Ingen träff i regionen under året. 

 

 

 



 
 

Västra Götaland, Annika Wingård 

Region: Utskick av aktuell information från HLR- rådet har pågått kontinuerligt. Många frågor har kommit 

från organisatörer under pandemin. Dessa har besvarats kontinuerligt. 

Nätverk: En träff med HLR- organisatörer och vårdlärare genomfördes i januari. Ulf Cavalli Björkman, 

ansvarig för lärarnätverket, deltog. Johan Herlitz presenterade HLR- registret och Solveig Aune pratade 

om SMS- livräddare. Under träffen diskuterades även Restart a Heart Day och hur det kan planeras. 

Övrigt: Efter ovanstående möte etablerades kontakt med en grupp som engagerat driver Restart a Heart 

Day vid ett köpcentrum i Trollhättan. Jag följer deras engagemang och kommer att ta inspiration av detta 

som kan delas av övriga organisatörer.                                                                                                                             

 

Sydöstra (Småland, Östergötland, Blekinge) Johan Israelsson 
 
Region: Namnlista på kontaktpersoner/personer i nätverken har uppdaterats under året. 
Information från HLR- rådet har vidarebefordrats ut till kontaktpersonerna vid några tillfällen 
och support till nätverken har givits kontinuerligt. Detta har till stora delar rört pandemin men 
också svenska HLR- registret. Erfarenhetsutbyte mellan regionerna har bedrivits via 
Regiongruppens träffar samt via telefon och mailkontakt med övriga regionansvariga. 
Återkoppling på etiska riktlinjer och nya utbildningsmaterial har givits vid flera tillfällen. 
 
Nätverk: En digital nätverksträff för HLR- organisatörer planeras till april 2021. 
 
Övrigt: Johan har föreläst (bland annat om HLR- rådets arbete) under utbildningsdagar för 
primärvårdsläkare i Region Kalmar län samt delat ut HLR- rådets medalj för räddande av liv 
vid ett tillfälle. 
Regionansvarig samhälle har nu rekryterats, Mikael Krantz från Räddningstjänsten Visingsö.                                                                                              
 

Syd (Skåne, Halland) Liselott Rehn 

Nätverk: Den 27 november hölls en digital träff med samtliga HLR- samordnare från 
respektive sjukhus i regionen. Under mötets gång diskuterades bl.a. den nuvarande 
situationen med Covid-19 och genomgång av direktiv för HLR- utbildning med anledning av 
pandemin. 

Övrigt: Enstaka HLR- organisatörer höll under året lokala nätverksträffar med instruktörer. 
Samtliga organisatörer har fortsatt genomföra HLR- utbildningar men många upplever fler 
avbokningar än vanligt med anledning av Covid-19. Inom ambulansen höll man en del HLR- 
utbildning digitalt till följd av mycket sjukdom bland personalen. 

 



 
 

Nätverk för HLR- organisatörer, Ulrika Karlgren 

Aktiviteter i detta nätverk presenteras i en egen rapport. 

 

Nätverk för ambulanssjukvård, Pär Lindblad 

Kontinuerliga utskick från PubMed rörande hjärtstoppsbehandling prehospitalt.                                                                     

 

Nätverk för lärare inom vårdutbildningar, Ulf Cavalli-Björkman 
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