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Abstract 
 
The purpose of this study was to survey the occurrence of and obstacles to team training in 

neonatal life support in Swedish hospitals and, accordingly, to compare university hospitals 

with other hospitals. The study included all the managers in 37 pediatric wards who 

participated in telephone interviews with the aid of a questionnaire. The results showed that 

81 % of the Swedish hospitals that have a paediatric ward train the staff in neonatal life 

support. All of the university hospitals and 74 % of the other hospitals are running training in 

some form. The methods of training varied and so did the occurrence of training. All the 

managers thought it was important to train neonatal life support. No statistical significant 

difference occurred between university hospitals and other hospitals concerning the methods 

of training, evaluation of training or in possibilities and obstacles of training. The conclusion 

is that training multidisciplinary teams in neonatal life support is going on in most of the 

Swedish hospitals. The team training in neonatal life support is quite a new method in Sweden 

and several hospitals have started the training this year. One third evaluate their training by 

oral reports, which is twice as often as written reports. A recommendation based on the results 

of this study is that certification for the professionals who are involved in neonatal life support 

should be considered. 
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Sammanfattning 

 

Syftet med studien var att kartlägga förekomsten av och hinder för teamträning inom neonatal 

återupplivning på svenska sjukhus samt jämföra universitetssjukhus och länsdelssjukhus 

angående förekomst av och hinder för träning. Studien riktade sig till samtliga 

avdelningschefer på 37 barnavdelningar och undersökningen gjordes via telefonintervjuer 

efter en frågeguide. Resultatet visade att 81 % av sjukhusen i Sverige med barnklinik tränar 

sin personal i neonatal återupplivning. Samtliga universitetssjukhus och 74 % av 

länsdelssjukhusen bedriver någon form av träning. Metoderna för träning varierade på 

sjukhusen och också förekomsten av träningstillfällen. Samtliga avdelningschefer ansåg att 

det är viktigt med träning i neonatal återupplivning. Det fanns ingen statistiskt signifikant 

skillnad mellan universitetssjukhus och länsdelssjukhus beträffande metoderna för träning, 

utvärdering av träning eller möjligheter och hinder för träning. Slutsatserna av studien på 

svenska sjukhus är att träning av multidisciplinära team i neonatal återupplivning pågår. 

Resultatet visar också att ett flertal sjukhus under det senaste året tränat introducerat träning i 

neonatal återupplivning. Endast en tredjedel utvärderar sina kurstillfällen och det görs dubbelt 

så ofta muntlig utvärdering i jämförelse med skriftlig. En slutsats blir här också att på allvar ta 

upp frågan om certifiering för de yrkesgrupper som är involverade i neonatal återupplivning. 

 

 

 

Nyckelord: Neonatal, återupplivning, teamarbete, asfyxi 
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1 Introduktion 

 

Svensk sjukvårdspersonal tränar sällan akuta situationer som kan förekomma i arbetet, 

undantaget Hjärt-lungräddning,( HLR). Vid akuta situationer, som är sällan förekommande, 

förväntas ändå personalen agera adekvat och utan tvekan kunna utföra sina arbetsuppgifter. 

Personalen förväntas också att snabbt kunna fungera i ett återupplivningsteam med personer 

som de kanske aldrig mött förut och som de inte vet vilken yrkeskategori de tillhör. 

 

Enligt Pakkanen m fl. (1) har Sverige sedan decennier varit ett av de ledande länderna i 

världen inom mödra- och förlossningsvård. Under åren 1998 – 2002 föddes ca en halv miljon 

barn i Sverige. Av dessa barn hade ca fem tusen barn låg Apgarpoäng, d.v.s. lägre än 7 vid  

fem minuters ålder. Apgarbedömningen är ett poängsystem för standardiserad bedömning av 

nyfödda för att avgöra deras vitalitet. Systemet innebär att det nyfödda barnets hjärtfrekvens, 

andning, hudfärg, muskeltonus och reflexer bedöms på en skala mellan noll och två. Detta 

görs en minut, fem minuter och tio minuter efter födelsen. Högsta möjliga apgarpoäng vid en 

bedömning är således tio. Silverman (2) skriver att apgarsystemet utvecklades av den 

amerikanske narkosläkaren Virginia Apgar.  Metoden presenterades på ett forskarmöte 1952 

och den första utvärderingen av denna publicerades 1953. Virginia Apgars intention var att 

studera hur barnets tillstånd påverkades efter att modern fått narkos inför kejsarsnitt. 

Bedömningen gjordes när barnet var en minut gammalt för att se om återupplivningsåtgärder 

var nödvändiga.  

 

 

1:1 Neonatal återupplivning vid syrebrist 

 

Arbetsgruppen för Perinatologi (3) skriver att redan på 1600-talet kunde engelska fysiker visa 

att djurungar klarade sig längre utan luft än vuxna djur. Denna upptäckt gjordes innan syret 

var upptäckt genom att ett försöksdjur placerades i en tät glaskupa. Det konstaterades då att 

ett ungt djur överlevde tre gånger längre än ett vuxet djur. Genombrottet för behandling av 

syrebrist hos nyfödda gjordes på 1960-talet då syrebristens, asfyxins, olika faser kunde 

påvisas och dessa observationer var avgörande för den moderna asfyxibehandlingen. 

Ordagrant betyder asfyxi pulslöshet. Postnatal asfyxi definieras som att spontanandning 

uteblivit mer än 30 sekunder efter födelsen eller att spontanandningen initialt är ytlig och 
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ineffektiv. Reaktioner i kroppen hos nyfödda barn skiljer sig i flera avseenden från vuxna 

människor. Hos den vuxne är hjärnan det mest känsliga organet vid syrebrist. Hos den 

nyfödde har däremot centrala nervsystemet betydligt större tolerans mot syrebrist, vilket 

innebär att hjärta, lever och njurar drabbas av svåra skador samtidigt som hjärnan skadas. För 

den nyfödde blir därför en asfyxiperiod mer av ett allt-eller-intet-fenomen ifråga om hälsa 

eller överlevnadschanser. 

  

Enligt Wiswell (4) behöver varje år minst 10 miljoner nyfödda barn runt om i världen någon 

form av återupplivning i direkt anslutning till förlossningen. Han uppskattar att mer än en 

miljon nyfödda årligen dör av komplikationer av asfyxi vid födelsen. Återupplivningens syfte 

är att undvika eller mildra skador av asfyxi i nyföddhetsperioden, då främst neurologiska 

skador. De tre senaste decennierna har utbildningen inom neonatal återupplivning utvecklats 

från muntliga lärometoder till organiserade utbildningsprogram. Den metod för återupplivning 

av nyfödda barn som används av flest personer i världen är det amerikanska 

utbildningsprogrammet the Neonatal Resuscitation Program (NRP), i vilket över 1,5 miljoner 

personer tränats individuellt.  

 

 

1:2 Simulatorutbildning 

 

Helmreich (5) har studerat likheter mellan trafikflyget och sjukvården och trots att ett akutrum 

inte helt kan jämställas med flygplanets cockpit skriver han att sjukvården kan lära från 

trafikflygets erfarenheter av träning i olika typer av simulatorer. Han beskriver hur det är 

möjligt att använda tillgängliga data från olika incidenter optimalt och träna på vad som är det 

viktigaste att göra i olika kritiska situationer när träning av flygpersonal äger rum. Personalen 

lär sig att prioritera och fördela arbetsuppgifter i kritiska situationer, de lär sig vikten av ett 

tydligt ledarskap och att en god och förståelig kommunikation är en av de viktigaste 

ingredienserna för att teamarbetet ska fungera i kritiska situationer.  Observation av 

flygpersonal i tjänst har identifierat brister i tillmötesgående, kommunikation, rutiner, 

professionalitet, beslutsfattande och ledarskap vilka har orsakat incidenter under flygning. 

Inom flyget är olyckor vanligtvis högst märkbara eftersom en flygolycka oftast får ödesdigra 

konsekvenser och som ett resultat av detta har flyget tagit fram standardiserade metoder för 

undersökning, dokumentation och spridning av erfarenheter från incidenter och olyckstillbud. 

Det har observerats att i akuta situationer har flygpersonal och sjukvårdspersonal liknande 
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mellanmänskliga problemområden och likheter i yrkesmässig kultur. Thomas m fl (6) skriver 

att flygindustrin har utvecklat Crew Resource Management (CRM), ett program som är 

designat för att förbättra teamarbetet bland personalen. Genom förbättrat teamarbete kan 

misstag förebyggas och risken för olika incidenter reduceras avsevärt. I artikeln dras 

paralleller mellan temarbetet i flygindustrin och i det medicinska arbetet. De menar att det 

behövs ett väl fungerande teamarbete i akuta situationer inom båda professionerna och 

misstag i teamarbetet kan definieras som aktivitet eller inaktivitet som leder till avvikelser 

från teamets eller organisationens syfte. Howard m fl. (7) beskriver att inom sjukvården har 

det utvecklats en kurs för personal inom anestesin, Anesthesia Crew Resource Management, 

A-CRM som jämställs med den tidigare beskrivna CRM. Den utvecklades för att det 

framkommit att anestesipersonal inte får någon formell träning i att leda arbetet i en 

krissituation fastän de kallas till patienter för att sköta livsuppehållande åtgärder med någon 

minuts inställelsetid. 

 

En teori om den vuxna individens lärande har utvecklats av Malcolm Knowles (8). Knowles 

har infört begreppet självstyrt lärande och visar hur dessa tankar kan tas tillvara av 

utbildningsprojekt utanför reguljära utbildningar, men också av de som deltar i organiserad 

utbildning. Hans resonemang är framför allt knutet till innebörder i att vara vuxen och lära. 

Karaktäristiskt för hans tankar är hans antaganden om att en vuxen som lär har förmåga, och 

rätt, att vara självstyrd i sitt lärande. Självstyrt lärande formuleras som en motsats till 

lärarstyrd undervisning. Knowles menar också att vuxna måste lära sig att lära, ett måste i ett 

föränderligt samhälle där livslångt lärande allt mer kommer att krävas. Denna teori kan 

överföras till simulatorbaserad träning där ingen lärare finns utan endast kollegor till de 

personalkategorier som genomför utbildningen. Ingen ny teoretisk kunskap förmedlas vid 

dessa utbildningstillfällen utan all kunskap har deltagarna redan med sig, det gäller bara att ta 

fram dessa kunskaper på rätt sätt vid rätt tillfälle.  

 

 

Abrahamson och Denson (9) berättar om hur de 1969 introducerade simuleringen som 

utbildningsmetod i sjukvården. Det första försöket till simulatorutbildning gjordes med en 

tidig förlaga till nuvarande patientsimulator i form av en docka. Den första yrkesgruppen 

inom sjukvården var anestesiläkarna och de första övningarna fokuserade enbart på den 

individuella prestationen hos dessa läkare. Nelson (10) anser att träning med simulatormetod 

är att efterlikna en verklig situation som olika yrkesgrupper kan ställas inför i sitt 
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yrkesutövande. Med hjälp av en simulatormaskin eller annat hjälpmedel, som t ex en docka 

kan olika tekniska färdigheter eller mer komplicerade mellanmänskliga relationer tränas. 

Ahlberg m fl (11) och Kimberly m fl (12) har visat att simulatorträning är en möjlig väg att gå 

när man är ny i ett yrke, och denna kan ses som en länk mellan teori och praktik. Genom 

realistiska, kliniska scenarion får ny personal den träning och skicklighet som krävs. Ny 

personal kan tränas i kognitiv och teknisk skicklighet genom att lösa komplexa, 

multidimensionella problem i simulatormiljö utan risk för patientens hälsa. Enligt Barrows 

(13) finns det flera former av simulering, från träning på individnivå till komplexa 

interaktionsövningar med flera olika yrkesgrupper involverade. Att träna komplexa 

simuleringssituationer kräver docka eller markör som patientsimulator för att träna 

teammedlemmarna i krissituationer med tonvikt på patientsäkerhet och beslutsfattande. 

Detsamma gäller också om målet för träningen är att utveckla kommunikation, samarbete och 

ledarskap. Angood (14) anser att simulatorbaserad träning erbjuder många fördelar i 

jämförelse med traditionella utbildningsmetoder. Det är möjligt att åstadkomma dynamisk 

scenariobaserad simulatorträning och utbildning på ett sjukhus genom att använda enkel 

videoutrustning i en autentisk sjukvårdsmiljö. Enligt Angood (14) är den mest värdefulla 

aspekten av träningen möjligheten till återblick och få återkoppling av träningen av en erfaren 

kollega. Med noggranna förberedelser av patientfallen, videofilmning och återkoppling blir 

deltagandet realistiskt och verklighetsbaserat. Den praktiska simulatorbaserade utbildningen 

har möjlighet att övervinna begränsningarna i den traditionella utbildningen för 

sjukvårdspersonalen. 

 

 

1:3 Teamarbetet vid neonatal återupplivning   

 

Finer och Rich (15) anser att personal som blir involverade i akuta situationer på förlossning 

eller operation snabbt måste bilda ett återupplivningsteam. Det är viktigt att alla vet vem som 

är teamledare och att denna är tydlig i sin roll. Därför är det viktigt att varje personalkategori 

vet sin roll och sina arbetsuppgifter. Om möjligt ska personalen även vara så förtrogen med de 

andra personalkategoriernas arbetsuppgifter att de vid behov kan ta över dessa. Finer och Rich 

(15) har genom granskning av videofilmer från neonatal återupplivning studerat förekomsten 

av misstag i teamarbetet samt studerat ledarfunktionen under verklig återupplivning. De 

identifierade flera problem, bl.a. otydlig arbetsfördelning, otillräckliga förberedelser, 

olämpliga ledare samt brister i kommunikation och samordning. Författarna hävdar i sin 
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artikel att det är viktigt att träna och rekommenderar simulatorträning för att träna personalen 

i återupplivningssituationer. Ett liknande resultat redovisar Howard m fl. (16) som erfar att 

simulatormetoden lämpar sig speciellt bra för team att erhålla erfarenhet och kompetens i 

livräddande och sällan förekommande situationer. Detta gäller särskilt i situationer som 

kräver snabba och korrekta åtgärder. Kasperec (17) anser att kommunikationen spelar en 

central roll i teamarbetet och att det finns flera faktorer som bidrar till svårigheter att 

kommunicera i teamet. Personer kan uttrycka sig med ett svårbegripligt och svårtolkat språk, 

vissa ord kan vara missledande och förvillande och ett meddelande eller en ordination kanske 

inte har blivit korrekt uppfattad och satt i sitt rätta sammanhang. Ritchie m fl. (18) har i en 

studie på The Royal Melbourne Hospital påvisat att tystlåtenhet och svårigheter att sätta ord 

på sina tankar kan vara ett problem hos teamledaren. Detta påvisades vid videofilmning av ett 

antal återupplivningssituationer och detta identifierades som ett problem hos teamledaren att 

de inte kunde leda sitt team med klara, tydliga instruktioner. Wisborg m fl. (19) skriver att 

krissituationer på sjukhus kräver ett optimalt teamarbete. Ledarskap, kommunikation och 

samarbete är det väsentligaste delarna för att få ett team att fungera i akuta och svåra 

situationer men är sällan förekommande på de flesta sjukhus. Teamträningen av personalen 

förväntas förbättra handlandet i akuta situationer. De flesta sjukhus har team som agerar vid 

återupplivning men frekvensen av träningstillfällen varierar mycket. Alla norska sjukhus med 

neonatalavdelning (n=15) fick svara på frågan hur ofta återupplivningsteam tränat de senaste 

6 och 12 månaderna. Resultatet blev att 38 % av återupplivningsteamen för nyfödda hade övat 

de senaste 6 månaderna och 13 % det senaste året. 13 av 15 neonatalavdelningar tyckte att det 

skulle vara möjligt att teamträna medan 2 svarade att de tyckte att det skulle vara svårt att 

arrangera. Orsaker till att det inte tränades var personalbrist (27 %), hög beläggning (27 %) 

och dåligt stöd från ledningen (13 %). Slutsatsen blev att bara hälften av Norges akutsjukhus 

har tränat återupplivning av svårt sjuka, nyfödda barn. Alla sjukhus utom ett ansåg dock att 

teamträning är viktigt. Ostergaard m fl. (20) och Fletcher (21) har i olika studier visat att 

teamträning förbättrar patientsäkerheten och att den inte enbart fokuserar på enskild praktisk 

skicklighet och teoretisk kunskap. Thomas m fl. (22) har sett i sin studie att hur samarbetet 

fungerar i en krissituation också beror på vilka som ingår i teamet och personliga egenskaper 

som erfarenhet, självförtroende och flexibilitet skattas högt av de involverade. De beskriver 

också vikten av god kommunikation och ger ett exempel på att dubbelkontrollera en 

ordination så den har uppfattats rätt. . Enligt Cooper och Wakelam (23) måste varje team ha 

en tydlig ledare. De anser att en bra teamledare är beslutsam, positiv och den som tar 

initiativet i arbetet. Den bästa ledaren är ”hands-off”, dvs. står bredvid och iakttar hela 
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händelseförloppet ifrån sin position och ingriper endast när det är nödvändigt, samt ligger 

steget före i tanken. Den som är mest lämpad att leda arbetet är den som är mest erfaren och 

han/hon måste bygga en struktur inom återupplivningsteamet för att det ska jobba effektivt. 

Sammanfattningsvis kan sägas att en väl fungerande kommunikation, ett tydligt ledarskap och 

ett team som samarbetar väl är de optimala förutsättningarna i återupplivningssituationer. 

 

 

1:4 Att forma sin egen utbildning 

 

Hall (24) beskriver i sin artikel att medicinsk utbildning har utvecklats dramatiskt under det 

senaste århundradet. Från att ha byggt på lärlingskap, dvs. att gå bredvid en äldre kollega och 

lära sjukvårdens hantverk, strävar man nu efter att få standardiserade former av träning med 

konsekventa övningar via simulatorträning. Hon menar att det för varje enskilt sjukhus är 

både praktiskt och billigt att forma sin egen utbildning i denna metod utifrån de olika 

sjukhusens förutsättningar och riktlinjer. Effektiviteten av denna metod ökar kompetensen, 

bibehåller förvärvad kunskap och förstärker befintliga rutiner. Denna form av utbildning är 

nödvändig för sjukvårdspersonal för att bibehålla sin kompetens samt att vara uppdaterad. 

Metoden är ekonomisk i förhållande till att söka externa utbildningar. Lippert m fl. (25) 

skriver att ett av sjukhusen i Köpenhamn har utvecklat en fullskalig simulatoravdelning där 

personalen får träna. Denna avdelning är uppbyggd som en anestesi- och 

intensivvårdsavdelning och används av personalen på sjukhuset, främst läkare och 

sjuksköterskor för att träna intensivvård, omhändertagande vid traumaolyckor och hjärt-

lungräddning. Simulatorträning har blivit obligatorisk för personalen på detta sjukhus, 

eftersom det genom en undersökning framkommit att erfarenhet av ex. traumavård förvärvas 

bäst genom att frekvent träna traumavård. Enligt Angood (26) är ett specialtränat 

återupplivningsteam bestående av läkare, sjuksköterska och anestesiolog som samarbetar 

friktionsfritt det optimala teamet, men inte praktiskt möjligt att genomföra på de flesta 

sjukhus. Varje sjukhus måste utveckla sina egna riktlinjer i att träna sin personal i neonatal 

återupplivning. Det är viktigt att träna medlemmarna i teamet så de är beredda att ta någon av 

de andra teammedlemmarnas arbetsuppgifter, så den neonatala återupplivningen kan fortsätta 

snabbt, organiserat och adekvat. Bailey m fl. (27) skriver att i USA finns nationella riktlinjer 

för neonatal återupplivning som innebär att personal som är tränad i återupplivning 

omedelbart ska finnas tillgängliga vid varje förlossning. Att leva upp till de riktlinjerna är en 
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utmaning för mindre sjukhus med begränsade resurser, men införandet av träning i neonatal 

återupplivning minskar effektivt risken för neonatal asfyxi på mindre sjukhus. 

 

1:7 Problemformulering 

 

Svensk sjukvårdspersonal tränar sällan på akuta situationer som kan förekomma i arbetet, 

undantaget HLR. Vid dessa sällan förekommande situationer förväntas ändå personalen agera 

adekvat och utan tvekan kunna utföra sina arbetsuppgifter. Personalen förväntas också att 

snabbt kunna fungera i ett återupplivningsteam med personer som kanske aldrig mötts förut 

och som de inte vet yrkestillhörighet på.  Sverige har fortfarande ingen standardiserad 

utbildningsmetod för att träna personalen på sjukhus och det är upp till de enskilda sjukhusen 

att uppdatera och upprätthålla personalens kunskaper. Intentioner finns att samordna 

utbildningar och att införa någon form av utbildningsbevis men ännu är inga beslut tagna. Det 

mesta av forskningen kring detta område är gjorda av amerikanska forskare och i USA finns 

också ett nationellt utbildningsprogram Neonatal Resuscitation Program, NRP (4,15,32). De 

artiklar som skrivits utgår från nationella förhållanden och i Sverige finns inget skrivet om hur 

det förhåller sig med träning på svenska sjukhus. Författaren vill därför undersöka i vilken 

utsträckning neonatal återupplivning tränas på svenska sjukhus. 

 

1:8 Syfte 
 
Syftet var att kartlägga förekomsten av och hinder för teamträning inom neonatal 

återupplivning på svenska sjukhus samt jämföra universitetssjukhus och länsdelssjukhus 

angående förekomst och hinder för träning.  

 
 

1:9 Frågeställningar 
 
 
1.  I vilken utsträckning tränar personalen neonatal återupplivning i team på svenska sjukhus? 

2.  Hur utvärderas den träning som bedrivs? 

3.  Vilka möjligheter och hinder för träning framkommer? 

4. Finns det någon skillnad mellan universitetssjukhus och länsdelssjukhus angående 

förekomst och utvärdering av träning, samt möjligheter och hinder för träning? 
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2 Metod 

 

 

2:1 Design 

Empirisk kartläggningsstudie med beskrivande och jämförande design.  
 
 
 

2:2 Urval 
 
Urvalet var samtliga barnkliniker i Sverige (n=37) varav 11 av dessa avdelningar tillhör 

universitetsklinik och övriga 26 tillhör barnklinik på länsdelssjukhus. Samtliga 

avdelningschefer har besvarat frågorna som ställdes vid intervjun. 

 
 
 
2:3 Datainsamlingsmetod 
 

Datainsamlingen skedde genom telefonintervju med en enkät som frågeguide, (bilaga 1). 

Enkäten är utformad av Wisborg m fl. (19) och är ordagrant översatt från norska och 

innehåller inga förändringar i jämförelse med originalet. Enkäten innehöll femton frågor med 

fasta svarsalternativ som respondenten fick ta ställning till. Respondenten fick även möjlighet 

att lämna egna kommentarer efter vissa frågor. Enkäten kunde delas in i tre delar där del ett 

som innehöll nio frågor undersökte förekomsten av träning, vilka som deltog, hur ofta och hur 

lång tid det fanns avsatt för träning. Del två som innehöll två frågor undersökte om träningen 

utvärderades och om detta skedde skriftligt eller muntligt. Del tre som innehöll fyra frågor 

undersökte möjligheter och hinder för träning.  

 

 
2:4 Tillvägagångssätt 
 

Undersökningen är en replikation av Wisborg m fl (19) undersökning av förekomsten av 

träning i neonatal återupplivning på samtliga norska sjukhus år 2002. Författaren har 

intervjuat samtliga avdelningschefer på barnkliniker på svenska sjukhus (n=37) under mars 

och första veckan i april 2007. Undersökningsperioden var februari 2006 t.o.m februari 2007. 

Information om vilka sjukhus i Sverige som har barnklinik söktes via det nationella 

födelseregistret Nationellt PeriNatalt Qvalitetsregister (PNQ) till vilket samtliga barnkliniker i 
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Sverige är anslutna.  Ett missivbrev med ansökan om tillstånd att få genomföra studien söktes 

via email hos berörda verksamhetschefer (bilaga2). Efter erhållet tillstånd från 

verksamhetschefen att genomföra studien skickades ett informationsbrev via email med 

liknande information till avdelningschefen (bilaga 3). Författaren kontaktade Torben Wisborg 

för att kontrollera att vissa begrepp definierades lika, att respondenterna fick samma 

information innan påbörjandet av studien, och att data bearbetades efter samma metod.  

 

 
2:5 Dataanalys 
 

En databas skapades i programmet SPSS, Statistical Package for Social Science (28) där 

svaren från enkätundersökningen registrerades. De frågor som författaren fått personliga 

kommentarer till sammanfattades och beskrevs i löpande text. Frekvenstabeller skapades 

utifrån de data som registrerats. Dessa analyserades genom att göra en jämförelse mellan 

vårdnivåer på de olika sjukhusen. För att testa skillnader mellan grupper för variabler på 

kategorinivå användes Chi 2-test och för kontinuerliga variabler Mann-Whitney U-test. 

 
 

2:6 Forskningsetiska överväganden 
 

Studien var av sådan karaktär att forskningsetisk kommitté ej behövde konsulteras och svaren 

i studien har behandlats konfidentiellt. Denna information delgavs via missivbrev till samtliga 

verksamhetschefer och avdelningschefer vid de deltagande barnklinikerna. I missivbrevet till 

verksamhetschefen beskrevs studiens syfte, tillvägagångssätt och hur den kommer att 

publiceras.  Information lämnades om att svaren kommer att behandlas konfidentiellt och att 

inga enskilda sjukhus kommer att kunna identifieras i studien samt var författaren och 

handledaren för uppsatsen kunde nås för eventuella frågor (bilaga 2). 

Missivbrevet till avdelningschefen innehöll förutom ovan nämnda innehåll också information 

om att studien skulle genomföras som en telefonintervju efter en frågeguide och att 

tidsåtgången för denna intervju var ca 10 minuter (bilaga 3) 
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3 Resultat 
 
Denna studie är en undersökning av i vilken utsträckning personal på barnkliniker i Sverige 

tränar neonatal återupplivning och om det finns någon skillnad i förekomsten av träning 

mellan universitetssjukhus och länsdelssjukhus. Samtidigt undersöktes vilka möjligheter och 

hinder som förekom samt om det fanns någon skillnad i utvärderingen av träningen mellan de 

olika vårdnivåerna. Resultatet redovisas i tabeller och löpande text. 

 

3:1 Träning i återupplivning 

 

Under perioden februari 2006 tom mars 2007 har samtliga universitetssjukhus (100 %) och 

73,1 % av länsdelssjukhusen tränat personalen i neonatal återupplivning.(N = 37, Chi2 =3, 

653, df = 1, P = 0,080) Det framkom inga statistiskt signifikanta skillnader mellan 

universitetssjukhus och länsdelssjukhus på frågan vilka personalkategorier som deltog i 

träningen (se tabell 1.) Läkare och sjuksköterskor var de personalkategorier som i störst 

utsträckning deltog i träningen, medan obstetrikerna var den yrkesgrupp som hade minst antal 

deltagande.  

 

Tabell 1. Personalkategorier som deltog i träningen   

 

Vilka deltog i 

träningen 

 

Universitets- 

Sjukhus 

Antal (%)  

Länsdels- 

sjukhus  

Antal (%) 

 

Chi 2 P-värde 

Läkare 10 (90,9) 19 (100) 1,787 , 367 

Sjuksköterskor 11 (100) 19 (100)   

Usk/bsk 8 (63,6) 14 (73,7) , 335 , 563 

Barnmorskor 9 (81,8) 11 (57,9) 1,794 , 246 

Anestesiologer 8 (72,7) 11 (57,9) , 660 , 466 

Obstetriker 5 (36,4) 8 (42,1) 0,096 , 757 

Antal deltagare     

Delar av 

personalen 

3 (27,3) 9 (47,4) 1,172 , 442 

All personal 8 (72,7) 10 (52,6)   
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N = 30, df =1 

 

 

Tabell 2. Antal yrkesprofessioner som deltagit och hur ofta man tränar 

 

 Universitets- 

sjukhus n=11 

Mean rank 

Länsdels- 

sjukhus n=19 

Mean rank 

MannWhitney 

z-värde 

P-värde 

 17,55 14,32 -, 007 ,350 

Antal gånger per 

år 

16,73 14,79 -, 612 , 582 

 

 

Det framkom inga statistiskt signifikanta skillnader mellan universitetssjukhus och 

länsdelssjukhus på frågan hur många gånger per år som träning bedrivs, och heller inte på hur 

många professioner som deltog (se tabell 2) 

På frågan i tabell 2 angående hur ofta personalen tränar återupplivning fanns det också 

möjlighet att svara tre olika alternativ. Tre av respondenterna har svarat att de tränat för första 

gången de senaste tolv månaderna, två har svarat att de har bedrivit träning för första gången 

någonsin och två har svarat att de tränat frekvent men också haft spontana träningstillfällen. 

De respondenter som svarat nej på frågan om de haft träning under det senaste året har fått två 

följdfrågor. På frågan om de tidigare har bedrivit träning svarade fyra stycken ja medan tre 

stycken svarade nej. På frågan om de tänkt göra det svarade samtliga sju respondenter ja. 

Samtliga avdelningschefer fick därefter möjligheten att lämna en personlig uppfattning om sin 

inställning till träning utöver det fasta svarsalternativet. Två valde att lämna personliga 

kommentarer, en svarar att det är mycket viktigt att alla i teamet tränar och en svarar att hon 

arbetar på ett sjukhus med endast 700 förlossningar per år och hon känner oro att arbetet inte 

ska fungera optimalt. Antalet yrkesgrupper som är involverade i återupplivningssituationer är 

6 stycken. Det sjukhus som tränat flest gånger under den period som undersökts i studien hade 

tränat 12 gånger. 
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3:2 Utvärdering av träning 

 

Tabell 3. Antal sjukhus som utvärderat träning och hur den utvärderats 

 

Utvärderat 

effekten* 

Universitets- 

sjukhus  

antal (%) 

Länsdels- 

sjukhus  

antal (%) 

 

Chi 2 P-värde 

Ja 3 (27,3) 6 (30,3) , 072 , 789 

Nej 8 (72,7) 13 (68,2)   

Hur effekten 

har utvärderats** 

    

Skriftligt 1 (33,3) 2 (28,6) , 476 , 788 

Muntligt 2 (66,7) 4 (57,1)   

Båda sätten 0 (0, 0) 1 (14,3)   

 

N = 30 df = 1, ** N = 10 df = 1 

 

Det framkom inga statistiskt signifikanta skillnader mellan universitetssjukhus och 

länsdelssjukhus på frågan om effekten av träningen har utvärderats och om den har 

utvärderats skriftligt, muntligt eller både och (se tabell 3). 

Samtliga respondenter har givits möjlighet att lämna personliga kommentarer till frågan om 

effekten av hur deras träningstillfällen har utvärderats. Sju personer har lämnat personliga 

kommentarer, tre av respondenterna vars sjukhus inte har utvärderat träningen anser att 

effekten av träningen ändå märks. Två respondenter vars sjukhus inte utvärderat effekten 

svarar att personalen är väldigt nöjd och att utbildningen mottagits positivt. Två av de sjukhus 

vilkas träning utvärderas anser att det är viktigt att utvärdera varje träningstillfälle och att det 

är extra viktigt eftersom det är så få gånger som det gives möjlighet till träning.  
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3:3 Möjligheter och hinder för träning 

 

Det framkom inga statistiskt signifikanta skillnader mellan universitetssjukhus och 

länsdelssjukhus på frågorna angående vilka möjligheter det finns att träna neonatal 

återupplivning respektive vilka hinder det finns (se tabell 4). 

Samtliga universitetssjukhus och länsdelssjukhus har svarat ja på frågan om det finns ett 

behov av träning. 

Samtliga respondenter har givits möjlighet att lämna personliga kommentarer till frågan om 

det finns behov av träning på deras sjukhus och fyra av deltagarna har valt att svara. En 

respondent har svarat att träningen ska fortgå hela tiden och att den är speciellt viktig för ny 

personal. Två respondenter har svarat att det självklart är viktigt och ytterligare en har svarat 

att utbildning bör återkomma årligen.  

 

Tabell 4. Möjligheter och hinder för träning  

 

Möjligheter till 

träning* 

Universitets- 

sjukhus  

antal (%) 

Länsdels- 

sjukhus  

antal (%) 

Chi2 P-värde 

Möjligt 9 (81,8 %) 23 (89,2) 2,478 0,290 

Svårt 2 (18,2) 1 (5,4)   

Omöjligt 0 (0) 1 (5,4)   

Hinder för 

träning** 

    

Litet intresse 0 (0) 0 (0)   

Personalomsättning 1 (3,7) 1 (3,7)   

Personalbrist 3 (13) 6 (21)   

Produktionspress 4 (8) 3 (10)   

Hinder från 

samarbetspartners 

1 (0,8) 1 (1)   

 

* N = 37, df = 1, ** N = 30, df = 1 
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Åtta av respondenterna angav andra orsaker när de fick lämna andra kommentarer till 

eventuella hinder än ovanstående alternativ. Ett flertal problem identifierades i dessa 

kommentarer.  Sex svarade att läkarbemaningen var ett hinder för träning, speciellt då 

barnläkarna som hade en hög arbetsbelastning. Två angav att ekonomin var ett hinder och lika 

många svarade lokalbrist. En respondent svarade att det ej fanns någon utrustning att träna 

med men att det fanns planer att anskaffa sådan och påbörja utbildning i höst och två svarade 

att det ej fanns någon utbildad instruktör på avdelningen.  En respondent angav att det ofta var 

problem med sjuk personal på avdelningen medan två angav att det inte fanns några hinder att 

träna återupplivning på deras sjukhus. Sju respondenter svarade att det inte finns några hinder 

för träning.  

 

 

Tabell 5. Bästa sättet att förbereda sig på akuta situationer   

 

Sätt att förbereda 

sig på akuta 

situationer 

Universitets- 

Sjukhus 

antal (%) 

Länsdels- 

sjukhus  

antal (%) 

 

  

Träning 33 (90) 35 (96)   

Teoriundervisning 23 (64) 17 (46)   

Teamarbete 30 (81) 32 (88)   

 

 

På denna fråga hade respondenterna möjlighet att välja all tre svarsalternativen. Det fanns 

även möjlighet att lämna kommentar om det fanns någon annan aspekt som var viktig för att 

vara förberedd på en oväntad akut situation.  En respondent svarade att erfarenhet är bästa 

sättet att förbereda sig på en akut situation. 

Samtliga respondenter gavs möjligheten att kommentera frågan med en personlig kommentar. 

En respondent kommenterade att det är viktigt att alla vet sin roll, att arbetet flyter och att 

man inte behöver prata om vem som gör vad i återupplivningssituationen. En respondent 

tycker att erfarenhet är en viktig egenskap och en annan anser att det inte går att läsa sig till 

den här typen av kunskap.  
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4 Diskussion 
 

 

4:1 Huvudresultat 
 

Syftet med studien var att kartlägga förekomsten av och hinder för teamträning inom neonatal 

återupplivning på svenska sjukhus samt jämföra universitetssjukhus och länsdelssjukhus 

angående förekomst av och hinder för träning. Studien riktade sig till samtliga 

avdelningschefer på 37 barnavdelningar och undersökningen gjordes via telefonintervjuer 

efter en frågeguide. Resultatet visade att 81 % av sjukhusen i Sverige med barnklinik tränar 

sin personal i neonatal återupplivning. Samtliga universitetssjukhus och 74 % av 

länsdelssjukhusen bedriver någon form av träning. Metoderna för träning varierade på 

sjukhusen och också förekomsten av träningstillfällen. Samtliga avdelningschefer ansåg att 

det är viktigt med träning i neonatal återupplivning. Det fanns ingen statistiskt signifikant 

skillnad mellan universitetssjukhus och länsdelssjukhus beträffande metoderna för träning, 

utvärdering av träning eller möjligheter och hinder för träning. Slutsatserna av studien på 

svenska sjukhus är att träning av multidisciplinära team i neonatal återupplivning pågår. 

Resultatet visar också att ett flertal sjukhus under det senaste året tränat introducerat träning i 

neonatal återupplivning i team. Endast en tredjedel utvärderar sina kurstillfällen och det görs 

dubbelt så ofta muntlig utvärdering i jämförelse med skriftlig. En slutsats blir här också att på 

allvar ta upp frågan om certifiering för de yrkesgrupper som är involverade i neonatal 

återupplivning.  

 

 

 

 

4:2 Resultatdiskussion 

 

Träning i återupplivning 

 

Resultatet visade att alla universitetssjukhus i landet tränar sin personal i neonatal 

återupplivning och tre av fyra länsdelssjukhus tränar sin personal. Antalet sjukhus som tränar 

får dock anses som högt i jämförelse med Wisborgs m fl (19) studie från Norge 2003 där 

resultatet visade att endast hälften av sjukhusen tränat sin personal. Däremot har förmodligen 
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antalet sjukhus som tränar i Norge ökad sedan den studien gjordes.  Inget av sjukhusen i 

Wisborgs m.fl. (19) studie (n =16) tyckte att det var en omöjlighet att träna och att 

multiprofessinonell träning i sällan förekommande situationer var alltför ovanlig. Detta 

resultat stämmer överens med resultatet i denna studie. Holcomb m fl (29) anser att det i en 

återupplivningssituation är viktigt att samarbetet mellan de olika professionerna som ingår i 

ett återupplivningsteam fungerar samtidigt som det måste finnas en självklar ledare. På ett 

större sjukhus går traumalarmen flera gånger per dag, medan det på mindre sjukhus inte sker 

mer än högst en gång i veckan, men patienter och anhöriga förväntar sig optimal behandling i 

båda fallen. Holcomb m fl (29) menar att det är en organisatorisk, pedagogisk och medicinsk 

utmaning att upprätthålla den medicinska säkerheten i återupplivningssituationer trots att de är 

sällan förekommande. Systematisk träning med simulering av realistiska situationer kan bidra 

till att multidisciplinära team upprätthåller och förbättrar sin kompetens och 

behandlingskvalitet vid kritiska situationer.  

 

Vad beträffar frågan om vilka som ingår i träningen på svenska sjukhus svarar samtliga att 

sjuksköterskor och barnläkare deltar i träningstillfällena. Att de personalkategorierna deltar i 

träningen är självklart eftersom barnläkaren är den som är patientansvarig och sjuksköterskan 

med sin speciella barnkompetens behövs i dessa situationer då barnet är i centrum. 60 % av 

anestesiologerna på både universitetssjukhus och länsdelssjukhus har deltagit i träningen 

vilket kan tyckas vara en ganska låg siffra. På universitetssjukhus utför anestesiologer och 

neonatologer liknande arbetsuppgifter som t.ex. intubation och de låga deltagandesiffrorna 

hos anestesiologerna kan kanske därmed förklaras. Däremot är deltagandet i träningen i 

återupplivning på länsdelsjukhus låg med tanke på att anestesiologen har en central roll i 

arbetet med barnet. Även hos barnmorskorna låg deltagarfrekvensen på 60 % på både 

universitetssjukhus och länsdelssjukhus. Det deltagarantalet anser författaren är lågt både på 

universitetssjukhus och länsdelssjukhus med tanke på att barnmorskan är den som står där 

först med det oväntat svårt sjuka barnet och att övriga personalkategorier ändå har en viss 

inställelsetid från det larmet går till de anländer till platsen. Ännu lägre deltagande i 

träningstillfällena har obstetrikerna som deltagit vid 36,4 % av träningstillfällena på 

universitetssjukhusen och 42,1 % på länsdelsjukhusen. Det låga deltagarantalet kan bero på 

att obstetrikern sällan är involverad i återupplivningen av barnet utan i stället är upptagen i 

arbetet med mamman. Flera av sjukhusen har under året startat träning i neonatal 

återupplivning. Samtliga sjukhus som ej infört träning har svarat att de planerar att starta 

utbildning men av olika anledningar ej haft möjlighet. ¾ av universitetssjukhusen har tränat 
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all personal under den undersökta perioden medan 52,6 % av länsdelssjukhusen tränat all 

personal. En av respondenterna i undersökningen känner oro för ”att arbetet inte ska flyta” vid 

återupplivningssituationer eftersom sjukhuset endast har 700 förlossningar per år. Författaren 

anser att teamträning om möjligt är ännu viktigare på de sjukhus som har få förlossningar och 

därmed färre återupplivningssituationer än på universitetssjukhus där dessa situationer är mer 

vanligt förekommande. Morey m fl (30) anser att läkare och sjuksköterskor har för lite träning 

av att arbeta i team i akuta situationer, detta trots att det observerats att förbättrat teamarbete 

minskar förekomsten av misstag.  

 

Utvärdering av träning 

 

 

I en jämförelse avseende hur effekten av utförd träning har utvärderats ses ingen skillnad i 

jämförelse mellan universitetssjukhus och länsdelsjukhus. Endast en tredjedel utvärderar sina 

kurstillfällen och det görs dubbelt så ofta muntlig utvärdering i jämförelse med skriftlig. Vad 

beträffande frågan om huruvida genomförda kurstillfällen utvärderas anser författaren att det 

är anmärkningsvärt få som utvärderar genomförd utbildning. Kanske kan det bero på att 

eftersom många har påbörjat sina utbildningstillfällen så sent som förra året så har kursledarna 

inte hunnit utforma någon kursutvärdering än utan all tid har ägnats år den praktiska 

utformningen av träningen. Några respondenter har svarat att man ser effekten ändå och att 

alla är nöjda med utbildningen. Känslan av nöjda och tillfredställda deltagare framkom även i 

en artikel av Halamek m fl (33) som lät deltagarna göra en omfattande utvärdering efter 

genomförd utbildning med stationsträning, videofilmning och olika scenarios (fall). 

Utbildningen fick högt betyg i utvärderingen och särskilt nöjda var deltagarna över det 

realistiska i simulatorbaserad träning. Hall (25) påpekar i sin artikel vikten av att utvärdera 

genomförd utbildning så kvalitén upprätthålls. I författarens studie framgår dock att alla 

sjukhus inte tränar enligt simulatormetoden utan tränar efter egna träningsprogram. Gordon m 

fl (31) beskriver dessutom att träning via simuleringsmetoden upplevs av deltagarna som 

lärorik och att denna form av inlärning upplevs som rolig och att de efter genomförd 

utbildning känner sig tryggare i sin yrkesroll. Detta stämmer väl överens med Knowles (8) 

teori om att en vuxen är mer benägen att lära när det han lär sig är direkt användbart och inte 

enbart någon gång i framtiden. Han anser också att den vuxnes positiva inställning till 

lärandet ofta är relaterat till den sociala rollen, att vuxna redan har erfarenheter med sig att 

bygga vidare på och att dessa erfarenheter kan användas som en resurs i lärandet.  
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Möjligheter och hinder för träning 

 

Samtliga respondenter har svarat ja på frågan om det finns ett behov av träning i 

återupplivning på deras sjukhus. I denna studie framkom att 33 av 37 respondenter svarar att 

det är möjligt att genomföra teamträning på deras sjukhus, trots hinder av olika slag. De 

eventuella hinder som angavs var oftast hög beläggning på vårdavdelningen och personalbrist. 

Den personalkategori som det var störst brist på var utbildade barnläkare. Sex av 

respondenterna ansåg att detta var ett hinder för att bedriva utbildning. Författaren anser att 

det måste vara en ledningsfråga att prioritera utbildning för att på så sätt undvika allvarliga 

skador på det sjuka nyfödda barnet.  Ett av dessa sjukhus som angav att träning var möjlig 

hade inte fått plats på instruktörsutbildning och av den anledningen inte haft möjlighet att 

starta utbildning på sitt sjukhus. Tre respondenter har svarat att det är svårt att genomföra 

träning och anger som skäl att det ofta är fullbelagt på avdelningen, lokalbrist, instruktörsbrist 

och ekonomiska bekymmer. Författaren anser också här att lokalbrist och ekonomi är en 

prioriteringsfråga för ledningen.  En respondent svarar att ingen utrustning finns på deras 

sjukhus men planer finns att skaffa sådan och påbörja utbildning till hösten. 34 respondenter 

har på frågan hur man bäst kan förbereda sig på sällan förekommande situationer svarat att 

träning är den bästa metoden. Samtliga respondenter har svarat att träningen är nyttig och att 

det finns behov av den här sortens träning på deras avdelning. Dessa svar styrks av Kimberly 

m fl (12) vilka anser att omvårdnadsforskning beskriver att simulatorbaserad träning förbättrar 

både patientomvårdnad och prestation hos multidisciplinära team.  

 

Ingen av respondenterna har när det givits möjlighet till personlig kommentar givit som 

förslag att det vore önskvärt med en samlad nationell utbildning. Förslag från personer i 

Sverige som har lång erfarenhet av utbildning i teamträning har väckt frågan om någon form 

av certifiering av utbildningen liknande den som finns i USA, men frågan är tills vidare 

vilande. Författaren anser dock att frågan bör väckas igen eftersom det behövs någon form av 

kvalitetsdokument för de yrkeskategorier som är involverade i dessa situationer.  

 

Slutsatserna av studien är att träning av multidisciplinära team i neonatal återupplivning pågår 

på de flesta svenska sjukhus. Resultatet får anses som högt i förhållande till Wisborg m. fl 

(19) undersökning i Norge 2002 då endast hälften av sjukhusen tränade neonatal 

återupplivning. Resultatet visar också att ett flertal sjukhus under det senaste året tränat 
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introducerat träning i neonatal återupplivning. Endast en tredjedel utvärderar sina 

kurstillfällen och det görs dubbelt så ofta muntlig utvärdering i jämförelse med skriftlig.  

 
 
4:3 Metoddiskussion 

 

Författaren valde att göra en enkätundersökning. Ett missivbrev (bilaga 2) skickades via e-

mail ut till verksamhetscheferna på Sveriges 37 barnkliniker. I detta missivbrev bad 

författaren om tillstånd att genomföra undersökningen. Författaren bedömde att det var större 

chans att få svar via e-mail i stället för brev, därför skickades missivbrevet ut på detta sätt. De 

flesta verksamhetschefer svarade omgående på mailet medan vissa tog längre tid på sig. Detta 

gjorde att tiden för att genomföra undersökningen under mars månad som var målet inte gick 

att uppnå och första veckan i april fick därför också användas till att slutföra datainsamlingen. 

Avdelningscheferna på Sveriges 37 neonatalavdelningar ringdes upp och ombads att svara på 

en enkät. Samtliga besvarade de frågor som ställdes via frågeguiden. Enkäten som användes 

var använd och testad vid en undersökning som gjordes i Norge år 2002 och den bedömdes 

vara relevant för denna undersökning. 

 Metoden att använda e-post för att få tillstånd av verksamhetscheferna för undersökningen 

visade sig fungera bra. Svaren kom i regel inom något dygn och vissa lämnade personliga 

kommentarer om undersökningens betydelse.  Att intervjua avdelningscheferna via telefon 

visade sig vara svårare än vad författaren från början trodde. Många av avdelningscheferna 

visade sig vara stressade och hade svårt att avsätta tid för att svara på enkätfrågorna. Eftersom 

avdelningscheferna visade sig ha en hög arbetsbelastning krävdes i vissa fall flera samtal för 

att få tid att ställa frågorna. Flera avdelningschefer gav ett stressat intryck, svarade kortfattat 

på frågorna och lämnade följaktligen inte heller några kommentarer till de frågor där den 

möjligheten gavs. Trots detta tror författaren att telefonintervju som metod var att föredra 

framför en skriftlig enkät där risken funnits att flera valt att inte svara pga.  den höga 

arbetsbelastningen.  De flesta avdelningschefer var väl insatta i hur utbildningen i neonatal 

återupplivning fungerade på deras sjukhus men två av avdelningscheferna lät ansvarig för 

utbildningen på deras avdelning svara på frågorna i stället för avdelningschefen. Enkäten har i 

stort fungerat bra. Respondenterna förstod frågorna och endast en fråga behövde förtydligas. 

Fråga sex (bilaga 1) visade sig vara otydlig och författaren fick förtydliga frågan men trots 

detta var frågan svår att besvara för vissa. Fråga sex kunde ha formulerats om men eftersom 

enkäten är en replikation så valde författaren att den skulle vara kvar i sitt ursprungliga skick. 
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Enkätfrågorna har i övrigt fungerat bra och var relevanta för undersökningen och ämnet 

verkade vara angeläget för de flesta som svarat på den. Författaren tycker dock att enkäten 

hade vissa brister. Det hade varit intressant att få veta hur träningen verkligen går till t.ex. hur 

går  respektive sjukhus tillväga när utbildningen genomförs. Vilket innehåll har utbildningen, 

tränar personalen på reella fall som förekommit på avdelningen eller är det påhittade fall som 

kan förväntas uppstå i en återupplivningssituation? Vad ingår i utbildningen, tränas t.ex. 

handlaget i vissa moment som att sätta en navelkärlskateter och att intubera var för sig eller 

tränas allt tillsammans i ett enda moment? Vem leder utbildningen och vad har den personen i 

sin tur för utbildning? Finns det någon stund avsatt för återkoppling och samtal efter avslutad 

utbildning? Vad har de ansvariga för utbildningen själva för erfarenhet av 

simulatorutbildning?   

 

 
 
4:4 Allmän diskussion 
 
Träning av multidisciplinära team i neonatal återupplivning pågår enligt undersökningen 

numera på dom flesta svenska sjukhus, men vad är egentligen effekterna av denna form av 

träning? Kan de som har genomgått utbildningen överföra kunskapen till reella situationer och 

får personalen bättre självförtroende så att de lättare kan hantera akuta situationer? Mycket 

arbete återstår för att bevisa utbildningens effektivitet och det är många områden och aspekter 

som skulle behöva undersökas. Sveriges neonatalavdelningar borde sträva efter att få ett 

gemensamt utbildningsprogram liknande det amerikanska NRP, Neonatal Resusciation 

Program, så att all personal får likvärdig utbildning. Omhändertagandet av ett svårt sjukt, 

nyfött barn bör vara likvärdigt över hela landet. Det behöver utvecklas bättre metoder för att 

bedöma effekten av genomförd utbildning.  Författaren skulle även vilja veta om utbildningen 

kan minska dödligheten och komplikationer hos det nyfödda barnet men en sådan 

undersökning kan bli svår att genomföra då det inte går att ha en kontrollgrupp. 

Simulatorutbildning är en bra och billig utbildning som kan utvecklas i flera riktningar, t.ex. 

kan andra yrkeskategorier involveras. Litteraturen visar att simulatorträning är ett viktigt 

komplement i framtida undervisning under studier till läkare och sjuksköterska och som 

fortbildning för personal i det kliniska arbetet. Förslag till fortsatt forskning är om det är 

möjligt att skapa ett nationellt träningsprogram efter svenska förhållanden och även certifiera 

utbildningen. Ett förslag är också att sådan certifiering kan ingå i utbildningen till 

barnsjuksköterska respektive barnläkare. 
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      Bilaga 1 
 
 

Kodnyckel till frågeschema om traumateamträning, HLR och 
återupplivning av nyfödda på sjukhus. 
 
1. Sjukhusnamn…………………………………………...………………… 

    Vårdnivå......................... 

2. Har ni haft träning under perioden from februari 2006 tom mars 2007? 

Nej = 0 

Ja, tvärprofessionellt = 1  

Sjuksköt och barnsköt/undersköt = 2   

Bara sjuksköt = 3 

 

3. Vilka deltog i träningen? 

1 = Läkare  

2 = Sjuksköt  

3 = Undersköt./Barnsköt.   

4 = Andra  

vilka?.............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.. 

 

4. Hur många deltog? 

= Antal................  

x = Alla 

 

5. Hur lång tid? 

= Antal timmar.................... 

 

6. Hur ofta? 

= Antal per år........      

x = varit med för första gången de senaste 12 månaderna   

y =  första gången någonsin    

 z = Frekvent ,också spontana övningar 
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Om nej på punkt 2: 7. Gjort det tidigare?  

Ja = 1   

Nej = 0 

 

8. Tänkt på att göra det tidigare?   

Ja = 1   

Nej = 0 

……………………………………………………………………………………....................... 

 

9. Vad är din mening om sådan träning? 

Nyttig = 1  

Ingen uppfattning = 2  

Ingen nytta = 3 

 

 

10.  Har ni utvärderat effekten? 

Ja = 1  

Nej = 2 

Kommentarer................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

11: Om ja – hur? 

Skriftlig = 1   

Muntlig = 2  

 Både och = 3 
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12. Oavsett om ni har tränat eller inte: Tycker du att det finns behov av den här typen 

av träning? 

Ja = 1  

Nej = 2 

Kommentarer................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

13. Hur är möjligheterna att genomföra den här typen av träning hos er? 

Möjlig = 1  

Svårt = 2  

Omöjlig = 3 

 

14. Vad är det som är eventuella hinder? 

Litet intresse = 1  

Ostabil personal = 2  

Personalbrist = 3 

Produktionspress = 4  

Hinder från nödvändiga samarbetspartners = 5 

Annat = 6 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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15. Utifrån din mening, hur kan man bäst förbereda sig på sådana sällan 

förekommande/svåra situationer? 

Träning = 1  

Teoriundervisning = 2  

Teamarbete = 3 Annat = 4 

 

 

Kommentarer? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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Bilaga 2 

 
Gävle 070301 

 
 

Till verksamhetschefen 
 
Jag är en barnsjuksköterska/universitetsadjunkt som gör en magisteruppsats vid Högskolan i 
Gävle. Uppsatsen är en kartläggning och jämförelse av träning i neonatal återupplivning på 
Sveriges barnkliniker.  
 
Undersökningen är en replikation av en norsk undersökning från 2003, vars resultat går att 
läsa i artikeln: 
Wisborg.T, Ronning.TH, Beck.VB, Brattebo.G. Preparing teams for low frequency 
emergencies in Norwegian hospitals. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 2003;47:1248-
1250.  
Parallellt med min undersökning utförs åter en undersökning i Norge och vi kommer därefter 
att jämföra resultaten från respektive länder.  
 
Resultatet är tänkt att användas som underlag i en magisteruppsats (data från Sverige) och en 
vetenskaplig artikel (data från Sverige och Norge). Det kommer inte att vara möjligt att 
identifiera enskilda barnkliniker och svaren kommer att behandlas konfidentiellt. 
 
Jag ber att få Ditt tillstånd att utföra en telefonintervju med berörd avdelningsföreståndare vid 
Er barnklinik. 
 
Frågor kommer att ställas inom områdena förekomst av träning, utvärdering av träning och 
möjligheter och hinder för träning. Exempel på frågor är: 
Hur ofta tränar personalen återupplivning av nyfödda barn på Er avdelning? Vilka deltar? 
Utvärderar ni träningen? Hur utvärderar ni träningen, skriftligt eller muntligt?  Vad ser ni som 
ett hinder för att utföra träning? 
 
Var vänlig att maila Ditt svar till 
 
anita.nystrom@hig.se    
               
Tack för Ditt svar! 
 
Har du frågor så maila eller ring till: 
    
Anita Nyström 
Högskolan i Gävle (HiG)/Barnkliniken Gävle Sjukhus 
Tel: 026-64 82 90 
 
Handledare för magisteruppsatsen: 
Marja-Leena Kristofferzon 
Leg. Sjuksköt, universitetslektor 
Inst. för vårdvetenskap och sociologi 
Högskolan i Gävle 
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Bilaga 3 

 
Gävle 070309 

 
 

                
 
 

Till Avdelningschefen 
 
Jag är en barnsjuksköterska/universitetsadjunkt som gör en magisteruppsats vid Högskolan i 
Gävle. Uppsatsen är en kartläggning och jämförelse av träning i neonatal återupplivning på 
Sveriges barnkliniker.  
 
Resultatet är tänkt att användas som underlag i en magisteruppsats (data från Sverige) och en 
vetenskaplig artikel (data från Sverige och Norge). Det kommer inte att vara möjligt att 
identifiera enskilda barnkliniker och svaren kommer att behandlas konfidentiellt. 
 
Jag har fått tillstånd av verksamhetschefen på din barnklinik att utföra en telefonintervju för 
att få svar på frågor om förekomst av träning, utvärdering av träning och möjligheter och 
hinder för träning. Exempel på frågor som kommer att ställas är: 
Hur ofta tränar personalen återupplivning av nyfödda barn på Er avdelning? Vilka deltar? 
Utvärderar ni träningen? Hur utvärderar ni träningen, skriftligt eller muntligt?  Vad ser ni som 
hinder för att utföra träning? 
 
Jag kommer att ringa upp dig inom två veckor och be dig svara på frågorna efter en speciell 
frågeguide. Samtalet tar ca 10 minuter. 
 
Hoppas att du har tid och möjlighet att svara på mina frågor. 
 
Har du frågor så maila eller ring till: 
 
  
Anita Nyström 
Högskolan i Gävle (HiG)/Barnkliniken Gävle Sjukhus 
 
Tel. hem: 026 19 76 59 
Tel HiG: 026 64 82 90 
Mobil. 073 072 05 33 
anita.nystrom@hig.se    
   
 
Handledare för magisteruppsatsen: 
Marja-Leena Kristofferzon 
Leg. sjuksköt, universitetslektor 
Inst. för vårdvetenskap och sociologi 
Högskolan i Gävle 
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