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Rutin HLR (hjärt- och lungräddning) för 

medarbetare inom 

omsorgsförvaltningen 

Rutin och vägledning med information från omsorgsförvaltningens MAS (medicinskt 

ansvarig sjuksköterska) finns i omsorgens handböcker. 

Denna rutin är fastställd 2021-10-01 MAS Carina Yngvesson 

Utbildning 

Bakgrund och utbildning 

Ledningsgruppen i omsorgsförvaltningen har beslutat att utbildning i hjärt-och 

lungräddning - HLR är obligatorisk för tillsvidareanställda och vikarier över sex 

månader. Utbildningen är arbetsplatsförlagd. 

Utbildningen innefattar HLR med hjärtstartare och stabilt sidoläge samt åtgärder när 

någon sätter i halsen. Omsorgsförvaltningen har egna hjärt- och 

lungräddningsinstruktörer som utbildar medarbetare regelbundet på respektive enhet. 

För att behålla sitt instruktörsnummer så måste instruktören minst en gång om året 

rapportera in att man har hållit i HLR-utbildning till www.hlr.nu. 

Rutin  

Vid nyanställning ska tillsvidareanställda och medarbetare med vikariat på minst sex 

månader gå en utbildning på 2 timmar – Grundutbildning. Detsamma gäller för de som 

inte gått utbildning de senaste tre åren. Varje medarbetare ska minst vartannat år gå en 

utbildning på 1,5 timme – Påbyggnadsutbildning om man arbetar i vårdnära relationer 

om du istället har en administrativ tjänst går du påbyggnadsutbildning vart tredje år. 

Chefen ansvarar för att rapportera in närvarolistor till utbildning.omsorg@vaxjo.se med 

https://omsorgenshandbocker.vaxjo.se/sidor/rutiner-for-halso--och-sjukvard/vagledning-vid-hjart--och-lungraddning---hlr.html
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information om medarbetarens namn, utbildningens namn (grund eller påbyggnad) samt 

utbildningsdatumet för att lägga in kompetensen i utbildningssystemet. 

Syfte och mål 

Syftet är att ge ökad trygghet för omsorgstagare och medarbetare samt att vägleda 

personalen i hanteringen av hjärt- och lungräddning under sin arbetstid. Utbildningen 

ska öka personalens kunskaper om hur de ska kunna hantera hjärt- och lungräddning 

vid akuta situationer. Målet är att samtlig personal ska erbjudas grundutbildning under 

första anställningsåret samt repetitionsutbildning vartannat år.  

Utbildningsmaterial 

Enhetschefen ansvarar för att instruktörerna har det material som behövs för att ge en 

bra utbildning. Inköp av Mini Anne och lungor görs via Marknadsplatsen. 

Instruktörshandböcker köps på www.hlr.se 

HLR-dockor och utbildningshjärtstartare finns att låna för verksamheterna på två olika 

platser:  

Borgmästaren för bokning kontakta samordnare (0470-4)38 04. 

Omsorg funktionsnedsättning Ljungadalsgatan för bokning kontakta chefstöd (0470-

4)33 99 

Behöver ni instruktörer ha en genomgång av hjärtstartaren kan ni kontakta avdelning 

utveckling via e-post utbildning.omsorg@vaxjo.se 

Huvudinstruktör 

Frågor kring utbildning eller material kontakta Ann-Charlotte Wickell som nås via e-post 

ann-charlotte.wickell@vaxjo.se 
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