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Útdráttur 

Tilgangur var að greina heimildir um endurlífgun barna og hlutverk hjúkrunar-

fræðinga og bera þær saman við íslenskar aðstæður. Rannsóknin er annars vegar heimilda-

greining og hins vegar vettvangsathugun. Úrtakið er fræðileg umræða sem aðgengileg er í 

rituðum og munnlegum heimildum um hlutverk hjúkrunarfræðinga í endurlífgun barna. 

Vettvangsathugun var framkvæmd með samtölum við hjúkrunarfræðinga og lækna á bráða-

móttöku barna. Tilgangurinn var að fá fram sjónarhorn fagfólks  með reynslu í endurlífgun 

barna og bera hann saman við fræðilegar heimildir. 

Í niðurstöðum rituðu heimildanna kom fram að endurlífgun barna er ekki algeng. 

Börn fara oftast fyrst í öndunarstopp og hjartastopp fylgir í kjölfarið. Helsta hlutverk 

almennra hjúkrunarfræðinga er að hefja grunnendurlífgun strax og viðhalda henni þar til sér-

hæfð aðstoð berst. Hinn almenni hjúkrunarfræðingur er hluti af endurlífgunarteymi og sér 

meðal annars um lyfja- og vökvagjafir, skráningu og stuðning við foreldra. Foreldrar trúa því 

að viðvera þeirra styðji barnið í þessum aðstæðum og það hjálpar þeim að vinna úr sorgarferli 

takist endurlífgun ekki. Samtöl við hjúkrunarfræðinga og lækna á bráðamóttöku barna styðja 

þessar niðurstöður og gefa góða sýn á hversu víðfemt hlutverk hjúkrunarfræðinga er í 

endurlífgun barna. 

Lykilorð: Endurlífgun barna, hjúkrunarfræðingar, foreldrar, þjálfun, orsök, klínískar 

leiðbeiningar. 
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Abstract 

 The purpose of this study was to examine existing data concerning resuscitation of 

children and the role of nurses in that event, and comparing those results to practice in Ice-

land. The paper provides both data analysis as well as an observation study. For the theoreti-

cal discussion, information was gathered from published studies and verbal reports about the 

role of nurses in the resuscitation of children. The field investigation involved interviews with 

nurses and doctors at the children’s emergency department. The purpose was to elicit views 

from professionals with experience in the resuscitation of children and compare those views 

with theoretical sources. 

The written sources revealed that the resuscitation of children is not common. With 

children, respiratory arrest usually precedes cardiac arrest. The main role of registered nurses 

is to start basic life support immediately and maintain it until specialized help arrives. Regis-

tered nurses are part of the resuscitation team and are usually responsible for medications, 

fluid replacement, registration, parental support and more. Parents believe that their presence 

offers their child support in these situations and it helps them to better cope with loss in the 

event of unsuccessful resuscitation. Conversations with nurses and doctors in the children’s 

emergency department support these findings and give valuable insight into the broad role of 

nursing care in the resuscitation of children. 

 Keywords: Cardiopulmonary resuscitation of children, nurses, parents, training, caus-

es, clinical guidelines. 
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Inngangur  

Markmið  þessarar rannsóknar er að fá innsýn í hvert hlutverk hjúkrunarfræðinga sé í 

endurlífgun barna. Endurlífgun barna er ekki algeng á íslandi og er auk þess frábrugðin 

endurlífgun fullorðinna. Orsakir hjá börnum eru af öðrum toga, annars vegar öndunarstopp í 

kjölfar öndunarfærasjúkdóma og hins vegar vegna alvarlegra sýkinga sem leiðir til blóð-

þrýstingsfalls sem valdið getur hjartastoppi. Algengast virðist að öndunarstopp sé undanfari 

hjartastopps. Ekki er þó algengt að börn fari í hjarta- og öndunarstopp en það er hins vegar 

algengara á meðal fullorðinna (Wilmshurst og Graydon, 2011). 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að safna saman upplýsingum og draga saman þá 

þekkingu sem til er í dag um endurlífgun barna. Leitast verður eftir svörum við eftirfarandi 

rannsóknarspurningum:  

 Hverjar eru orsakir þess að endurlífga þurfi barn? 

 Hver er tíðni tilfella síðastliðin 7 ár þ,e 2005-2011 inn á sjúkrahúsum? 

  Hverjar eru þær  klínísku leiðbeiningar sem stuðst er við í dag og hvaða 

breytingar hafa orðið á þeim? 

 Hvaða verklagsreglur eru í notkun á Barnaspítala Hringsins og hvert er 

hlutverk almennra hjúkrunarfræðinga í þessu ferli þar sem að 

hjúkrunarfræðingar eru oftast fyrstir á staðinn innan sjúkrahúsa? 

Rök fyrir vali 

Lítið hefur verið fjallað um endurlífgun barna og þá þætti sem að snúa sérstaklega að 

hjúkrunarfræðingum. Endurlífgun barna er fátíð á Íslandi en samt sem áður mjög mikilvægur 

þáttur sem kunna þarf góð skil á. Hjarta- og öndunarstopp eiga sér oftast stað fyrir utan 
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sjúkrahús og því mikilvægt að almenningur ásamt heilbrigðisstarfsfólki geti brugðist við á 

réttan hátt og að börn fái sérhæfða aðstoð (e. Advanced life support) sem fyrst. Erlendar 

rannsóknir benda á að börn sem hafa verið endurlífguð inn á sjúkrahúsum hafi meiri lífslíkur 

en þau sem ekki fá sérhæfða meðferð sem fyrst (Topjian, Nadkarni og Berg, 2009). 

 Ástæður okkar fyrir vali á þessu efni er sameiginlegur áhugi á barna- og bráða-

hjúkrun. Sá áhugi okkar kviknaði er við sátum þó nokkur námskeið tengd skyndihjálp og 

grunnendurlífgun bæði barna og fullorðinna fyrir almenning og fyrir hjúkrunarfræðinema. 
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Fræðilegur inngangur 

Ástæður þess að endurlífga þarf barn. 

„Tvær helstu ástæður hjartastopps hjá börnum eru sjúkdómar í öndunarfærum sem 

leiða til öndunarstopps eða alvarlegar sýkingar sem leiða til blóðþrýstingsfalls“ (Þórður 

Þórkelsson, Hjalti Már Björnsson og Gunnlaugur Sigfússon, 2006). 

Nokkrar orsakir hjartastopps hjá börnum eru taldar afturkræfar. Til þess að mögulegt 

sé að afturkalla þær þarf að huga strax að svokölluðum 4 H-um og 4 T-um, sem standa fyrir 

þessar afturkræfu orsakir. Hér að neðan verða þessar orsakir taldar upp samkvæmt Evrópsku 

Endurlífgunarleiðbeiningunum (2010) og Klínískum leiðbeiningunum um endurlífgun barna 

(Þórður Þórkelsson o.fl., 2006). 

 Hypoxia: súrefnisskortur 

 Hypovolemia: of lítið blóðrúmmál 

 Hyper/hypokalemia: Kalíumofgnótt/- brestur  

 Hypothermia: Ofkæling  

 Tension pneumothorax: Þrýstingsloftbrjóst  

 Toxic/poisions/drugs: Eitranir  

 Tamponade: Gollurshússvökvi  

 Thromboembolism/Thrombosis: Lungnablóðrek/Blóðasegamyndun 

 Hlutverk hjúkrunarfræðinga  

Hjúkrunarfræðingar eru hlutfallslega fleiri heldur en læknar á sjúkrahúsum. Ef hjarta- 

eða öndunarstopp á sér stað verða hjúkrunarfræðingar oftast vitni að því eða eru fyrstir á 

staðinn. Því er mikilvægt að þeir þekki einkennin og kunni til verka þegar kemur að endur-

lífgun. Hlutverk hjúkrunarfræðinga í þessum aðstæðum er margþætt og þurfa meðal annars 



4 

 

að hnoða, sjá um að stuðtækið sé rétt stillt og notað, huga að öndunarveginum, halda honum 

opnum og blása, sjá um að finna lyf og sérhæfðan búnað, eða huga að skráningu. Eins og 

fram kemur getur hjúkrunarfræðingur tekið að sér margþætt og mikilvæg störf í endur-

lífguninni og því mikilvægt að halda þekkingunni við og fara reglulega í endurmenntun á 

þessu sviði (Heng, Fong, Wee og Anantharaman, 2011). 

 Klínískar leiðbeiningar 

Á fimm ára fresti endurskoðar Evrópska endurlífgunarráðið (e. European resuscita-

tion council) og Amerísku hjartasamtökin (e. American Heart Association) endurlífgunar-

leiðbeiningar og búa til, breyta og laga leiðbeiningarnar eftir nýjustu rannsóknarniðurstöðum 

á meðferð og árangri í endurlífgun. Nýjustu leiðbeiningarnar komu út í október 2010 og 

leystu þær þá af hólmi leiðbeiningarnar sem að voru  í gildi síðan 2005. Íslenska Endur-

lífgunarráðið skoðar þessar breytingar og setur fram klínískar leiðbeiningar sem að hafa verið 

aðlagaðar að íslenskum aðstæðum (Endurlífgunarráð Íslands, 2010). Endurlífgunarráð Íslands 

var stofnað árið 2001 og markmið þess er að auka upplýsingar og bæta staðla í endurlífgun. 

Með því að stuðla að aukinni fræðslu er hægt að bjarga fleiri mannslífum (Helga 

Magnúsdóttir og Hildigunnur Svavarsdóttir, 2007).   

 Endurlífgun á börnum er sjaldgæf og árangurinn er ekki góður en það hefur verið sýnt 

fram á að aukinn árangur næst ef endurlífgun er hafin sem fyrst eftir hjarta- eða öndunar-

stopp. (Þórður Þórkelsson o.fl., 2006). Munur er á grunnendurlífgun (e. Basic life support) en 

hún er framkvæmd án sérhæfðs búnaðar og sérhæfðar endurlífgunar (e. Advanced life sup-

port) en þar eru notuð lyf og sérhæfður búnaður (Biarent, Bingham, Eich o.fl., 2010). 
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Foreldrar viðstaddir 

 Samkvæmt leiðbeiningum frá Biarent, Bingham, Eich, o.fl. (2010) kemur fram að í 

flestum vestrænum samfélögum vilja foreldrar oftast vera viðstaddir þegar endurlífgun á sér 

stað á börnum þeirra. Rannsóknir hafa sýnt fram á að séu foreldrar viðstaddir þá trufli þeir 

ekki ferlið, heldur veiti frekar barninu ástúð og stuðning með nærveru sinni. Samkvæmt sömu 

rannsóknum hefur einnig verið sýnt fram á að séu foreldrar viðstaddir gangi þeim betur að 

takast á við sorgarferlið takist endurlífgun ekki og hjálpar þeim að fá heildræna sýn á allt 

ferlið. Þá eru foreldrar líklegri til að upplifa þá tilfinningu að allt hafi verið reynt til að bjarga 

barninu. Einnig hjálpar það foreldrum til lengri tíma er litið að hafa fengið  tækifæri til að 

kveðja barnið á dánarstundu.  

 Að hafa foreldra viðstadda hvetur til fagmannlegrar hegðunar starfsmanna og fær þá 

til að sjá barnið sem einstakling sem er hluti af fjölskyldu (Biarent, Bingham, Eich o.fl., 

2010). Fram kemur meðal annars í rannsókn McGahey-Oakland, o.fl (2007) að heilbrigðis-

starfsmenn hafa verið hræddir við að hafa foreldra viðstadda og telja það trufla störf þeirra 

vegna þess hversu gagnrýnir þeir séu. Rannsóknir sýna þó að fjölskyldumeðlimir sem hafa 

verið viðstaddir endurlífgun séu að einblína á barnið og hvað verður, en ekki á smáatriði í 

tengslum við endurlífgunina sjálfa Samkvæmt Biarent, Bingham, Eich o.fl. (2010) þá kemur 

fram að á flestum sjúkrahúsum í Bandaríkjunum séu komnar fram vinnureglur eða leiðbein-

ingar um að foreldrum sé leyfilegt að vera viðstaddir endurlífgun barna sinna óski þeir eftir 

því. Séu foreldrar viðstaddir er mælt með að hjúkrunarfræðingur eða heilbrigðisstarfsmaður 

sé hjá þeim til að útskýra ferlið og sjá til þess að foreldrar ónáði ekki, heldur sjái að allt sé 

reynt til að bjarga barninu.  
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Aðferðafræði 

Rannsóknaraðferð 

Rannsóknin snýr að hlutverki hjúkrunarfræðinga í endurlífgun barna og hvaða klín-

ískar leiðbeiningar liggja þar að baki. Ákveðið var að beita heimildagreiningu (e. Meta-

analysis) og vettvangsathugun og rætt við fagfólk á bráðamóttöku barna. Með því þótti ljóst 

að hægt væri að varpa ljósi á hlutverk hjúkrunarfræðinga í endurlífgun barna bæði erlendis og 

hér á Íslandi. Heimildagreiningin byggðist á því að skoðaðar voru niðurstöður margra ran-

sókna og dregin af því ákveðin ályktun sem síðan var flokkuð í ákveðna flokka. Heimilda-

greining fór fram með leit í gagnagrunnum á borð við Scopus, PubMed, Sciverse og Google 

Scholar  en hann var notaður til að opna flestar greinar. Auk þess voru heimildalistar úr 

greinum nýttir til frekari heimildaleitar. Þar að auki voru fengnar upplýsingar af vef Land-

læknisembættisins, Endurlífgunarráðs Íslands og Evrópska endurlífgunarráðsins. Munnlegar 

heimildir byggðust á því að farið var í vettvangsathugun á bráðamóttöku barna og rætt var við 

hjúkrunarfræðinga og lækna á deildinni. 

 Upphaflega var áhersla að mestu lögð á leit að þáttum tengdum endurlífgun barna eins 

og fyrstu skoðun, verkferlum og klínískum leiðbeiningum ásamt þætti hjúkrunar í ferlinu. En 

við frekari skoðun og greiningu gagna komu fleiri mikilvægir þættir í ljós sem að vert var að 

skoða nánar. Til dæmis siðferðilegar spurningar tengdar þörfum foreldra barna sem fara í 

hjarta- og öndunarstopp, hvernig stuðningi við þá foreldra er háttað og hvenær endurlífgun 

skuli hætt. 

Eftir að gagnasöfnun lauk var hafist handa við að vinna úr gögnum. Ritaðar heimildir 

voru alls 66 og skiptust í fræðilegar rannsóknir, klínískar leiðbeiningar, fræðigreinar og 

bókarkafla. 
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 Munnlegar heimildir samanstóðu af samtölum við  hjúkrunarfræðinga og  lækna á 

bráðamóttöku barna. 

Gagnasöfnun – ritaðar heimildir 

Gagnasöfnun var framkvæmd á internetinu í fræðilegum gagnasöfnum. Leitað var 

með eftirfarandi leitarorðum og voru þau ýmist slegin saman eða notuð sitt í hvoru lagi 

 Pediatric Basic life support 

 Pediatric Advanced life support 

 Resuscitation and children 

 Children CPR and nursing 

 Cardiac arrest and children 

 Children resuscitation and causes 

 Nurses role in CPR and children 

 Nurses role and resuscitation 

 Do not resuscitate and children 

 Parents and resuscitation  

Úr þessari heimildaleit fengust 66 nýtanlegar heimildir. 

Gerður var spurningalisti sem lagður var fyrir hverja heimild og hún flokkuð niður 

eftir ákveðnum þáttum.  

Eftirfarandi þættir komu fram á spurningalistanum: 

 Heiti greinar, höfundar, ártal, tímarit, árgangur,tímabil og blaðsíðutal. 

 Tegund greinar. Það er hvort um sé að ræða yfirlitsgrein, rannsókn eða 

klínískar leiðbeiningar. 

 Markmið eða tilgangur greinar. 
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 Viðfangsefni greinarinnar. 

 Úrtak. Hvernig var úrstakið valið, hvernig er því lýst, hverjir voru útilokaði og 

aldursbil í úrtakinu. 

 Aðferð. Sagt frá gagnaöflun, hvaða mælitæki var notast við, hvernig var 

rannsóknin framkvæmd og hvað stóð hún í langan tíma. 

 Niðurstöður. 

Að lokum lestri var efni greinanna greint og flokkað og endurflokkað. 

Flokkunarkerfinu er ítarlega lýst í inngangi að niðurstöðukafla. 

Úrvinnsla – ritaðar heimildir 

Spurningalista sem lýst er í Gagnasöfnun – ritaðar heimildir var lagður fyrir heimild-

irnar og voru niðurstöður settar upp í töflu. Þegar að leit var hætt að bera árangur og sömu 

greinar komu ítrekað aftur upp var gangasöfnun hætt. 

Gagnasöfnun – munnlegar heimildir 

Farið var í vettvangsathugun á bráðamóttöku barna og rætt við hjúkrunarfræðinga og 

lækna á deildinni um framkvæmd endurlífgunar á deildinni og hvernig teymisvinna er byggð 

upp. En með því var leitast við að fá sjónarmið fagmanna á þessu sviði og þau borin saman 

við fræðilegar heimildir. 
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Niðurstöður 

Inngangur að niðurstöðukafla 

Við lok heimildaleitar voru rannsóknargreinar 34, klínískar leiðbeiningar voru 8. 

Fræðigreinar voru 23 og 1 bókarkafli. Munnlegar heimildir eru 3, alls 66 heimildir. 

Heimildirnar voru flokkaðar í 7  yfirflokka eftir innihaldi þeirra. Yfirflokkarnir voru 

eftirfarandi: 

1. Ástæður og orsök þess að endurlífga þarf barn. 

2. Hlutverk hjúkrunarfræðinga í endurlífgun barna. 

3. Klínískar leiðbeiningar í endurlífgun barna. 

4. Gildi þjálfunar og þekkingar í endurlífgun barna. 

5. Foreldrar viðstaddir endurlífgun. 

6. Siðferðisleg álitamál í endurlífgun barna 

7. Endurlífgun barna á Barnaspítala Hringsins 

 Hver rannsókn var númeruð innan hvers flokks sem hún tilheyrði. Margar rannsóknir 

heyra undir fleiri en einn yfirflokk og geta því haft fleiri en eitt númer eftir því hvaða flokki 

hún tilheyrir hverju sinni. 

 Lykill að flokkunarkerfi í niðurstöðum og viðaukum 

 Flokkur 1 – Ástæður og orsök þess að endurlífga þarf barn- orsök (1), árangur (2) 

= tveir undirflokkar 

 Flokkur 2 – Hlutverk hjúkrunarfræðinga í endurlífgun barna – fyrsta skoðun 

framkvæmd af hjúkrunarfræðngi (1), grunnendurlífgun- þátttaka hjúkrunarfræðinga 

(2), lyfja- og vökvagjafir í endurlífgun barna (3) = þrír undirflokkar. 

 Flokkur 3 – Klínískar leiðbeiningar í endurlífgun barna – Grunnendurlífgun (1), 

sérhæfð endurlífgun (2), breytingar á milli ára (3) = þrír undirflokkar. 
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 Flokkur 4 – Gildi þjálfunar og þekkingar í endurlífgun barna – fyrir 

heilbrigðisstarfsfólk (1), fyrir almenning (2) = tveir undirflokkar 

 Flokkur 5 – Foreldrar viðstaddir endurlífgun – áhrif á sjúkling (1), áhrif á foreldra 

(2), áhrif á heilbrigðisstarfsfólk (3) = þrír undirflokkar.  

 Flokkur 6 – Siðferðisleg álitamál í endurlífgun barna – í hvaða tilfellum skal ekki 

hefja endurlífgun (1), hvenær skal endurlífgun hætt (2) = tveir undirflokkar. 

 Flokkur 7 – Endurlífgun barna á Barnaspítala Hringsins – hlutverk 

hjúkrunarfræðinga (1), þjálfun og æfingar (2), Foreldrar viðstaddir og viðrunarfundir 

(3) = þrír undirflokkar.  

Sem dæmi má nefna heimild x sem að kemur inn á klínískar leiðbeiningar, breytingar 

á milli ára, grunnendurlífgun og sérhæfða endurlífgun færi í 2 yfirflokka (feitletrað) og 

undirflokkurinn er svo einnig merktur með viðeigandi tölustaf. 

 Heimild x fer þá í flokk 2/2, 3/1, 3/2 og 3/3, hún fær einnig sitt númer innan hvers 

flokks fyrir sig. 

 Þegar búið var að flokka allar heimildirnar á þennan hátt voru aðalatriði hvers yfir-

flokks fyrir sig dregin saman og skrifaðir niðurstöðukaflar fyrir hvern flokk. 

Niðurstöður munnlegra heimilda 

Rætt var við hjúkrunarfræðinga og lækna sem að starfa á bráðamóttöku barna á 

Barnaspítala Hringsins. Niðurstöður samtalanna og vettvangsathugunar voru síðan tekin 

saman og  fléttaðar inn í niðurstöður og umræður um niðurstöður.  
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 Ástæður og orsök þess að endurlífga þarf barn 

Inngangur að niðurstöðum 

Greinarnar sem fjalla um orsök þess að endurlífga þarf barn og árangur voru 13 

talsins. Við flokkun á greinunum var þeim skipt niður í tvo undirflokka: Orsök og árangur.  

 Meðfylgjandi er tafla sem inniheldur þær rannsóknir og fræðigreinar sem að falla í 

þennan flokk. Sumar fjalla um fleiri en einn undirflokk. Á eftir töflunni verður niðurstöðum 

greinanna ítarlega lýst. 

 Heimildir nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 12 voru rannsóknir og nr 10, 11 og 13 voru 

fræðigreinar. Þessar greinar koma inn á flesta eða alla undirflokkana. 

Höfundar/ ártal 

Númer greinar 

Úrtak Aðferð Samantekt á niðurstöðum 

Donoghue o.fl. 

(2006). 

Nr. 1 í flokki 1/2 

Endurlífgunartilfelli, 

778 sjúklingar, 18 ára 

og yngri 

Farið var yfir tilfelli 

778 sjúklinga 18 ára 

og yngri frá janúar 

2000 til desember 

2002.  

Lokaniðurstöður voru til 

fyrir 677 sjúklinga. Betri 

sólarhringslifun var á 

sjúkrahúsum þar sem 

sérhæfðir starfsmenn voru. 

Nadkarni o.fl. 

(2006). 

 

Nr. 2 í flokki 1/2 

Tilfelli barna og full-

orðinna sem fara 

höfðu í hjartastopp. 

Skoðuð voru 36.920 

fullorðins og 880 

barna tilfelli frá 253 

sjúkrahúsum í Banda-

ríkjunum og Kanada. 

Frá 1. janúar 2000 til 

30. mars 2004. 

Meiri líkur voru á að börn 

lifðu af, 27% en 18% 

fullorðinna. 65% barna 

hafði minniháttar tauga-

skemmdir á móti 73% 

fullorðinna.  

Reis o.fl. (2002). 

 

Númer 3 í flokki 

1/2 

6024 endurlífgaðir 

sjúklingar sem  lagðir 

voru inn á sjúkrahús. 

129 sjúkrahús í Sao 

Palo í Braselíu voru 

metin með tilliti til 

Utstein leiðbeining-

anna. Metinn var 

sólarhringsárangur, 

árangur eftir 1 ár og 

hvort að tauga-

skemmdir urðu hjá 

þeim sem lifðu af. 

Af þessum 6024 börnum 

sem að lögð voru inn á 

sjúkrahús þurfti að endur-

lífga 2% eða 129 börn. 86 

vegna hjartastopps og 43 

vegna hægatakts (brady-

cardiu) og lélegs blóð-

flæðis. 71% barnanna hafði 

langvinna sjúkdóma. 33% 

barnanna voru á lífi eftir 

sólarhring. 19% barnanna 
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voru á lífi eftir 30 daga og 

15% þeirra eftir 1 ár. 

Meaney o.fl. 

(2006). 

 

Nr. 4 í flokki 1/2 

464 hjarta- eða 

öndunarstopp sem 

urðu á gjörgæslu-

deildum frá 2000-

2002. 

Úrtakinu var skipt 

niður eftir aldri. 

Nýburar eða yngri en 

1 árs, frá 1 mánaða til 

1 árs. Börn frá 1 árs til 

8 ára  og 8 ára til 21 

árs. Tilfellin voru 

skoðuð með tilliti til 

aldurs, meðferðar og 

lifunar. 

Lifun var 27% yfir 

heildina. Af heildinni voru 

27% nýburar, 36% voru frá 

1 mánaða til 1 árs. 19% 

voru 1 til 8 ára og 16% 

voru 8-21 árs. Nýburar og 

ungbörn eru því líklegri til 

að útskrifast heim eftir að 

hafa verið endurlífguð á 

gjörgæsludeildum. 

Innes o.fl. (1993). 

 

Nr. 5 í flokki 1/1, 

1/2 

45 endurlífgunar-

tilraunir voru gerðar 

á 41 barni og 1 full-

orðnum. 23 strákar 

og 18 stelpur. 28 

börn voru undir 1 árs 

og 10 börn voru 

nýburar. 

Frá 1. apríl 1990 til 

31. mars 1991 voru 

allar endurlífgunar-

tilraunir á Royal Liv-

erpool Children‘s 

Hospital rannsakaðar. 

Strax eftir endur-

lífgunartilraun þurfti 

læknir eða svæfinga-

læknir að svara 

spurningalista um 

tilfellið. 

Hjarta- og öndunarstoppin 

áttu sér stað hjá 41 barni og 

einum fullorðnum. Orsak-

irnar voru mismunandi. 11 

tilvik voru talin vera vegna 

hjartavandamála, 21 vegna 

öndunarfæravandamála, 4 

tengd lyfjum, 4 tengd blóð-

sýkingu(sepsis), 3 vegna of 

lítils blóðrúmmáls (hypo-

volemia) og 1 tilvik vegna 

lækkunar á blóðsykri (hy-

poglycemia).  

Suominen o.fl. 

(1997). 

 

Nr. 6 í flokki 1/2 

100 sjúklingar sem 

höfðu fengið hjarta-

stopp áður en þau 

komust á sjúkrahús í 

Suður-Finnlandi. 

Sjúklingarnir voru 

yngri en 16 ára. 

Skoðuð voru gögn 100 

sjúklinga sem höfðu 

fengið hjartastopp 

áður en þau komust á 

sjúkrahús. Tímabilið 

var frá 1. janúar 1985 

til 31. desember 1994.  

50 sjúklingar voru úrskurð-

aðir látnir á slysstað án til-

raunar til endurlífgunar. 

Vöggudauði var algengasta 

ástæðan fyrir hjartastoppi. 

Endurlífgun var árangursrík 

hjá 13 börnum. 8 börn út-

skrifuðust. Stuttur tími 

endurlífgunar var eini 

þátturinn sem tengdist 

marktækt betri lifun. 

Engdahl o.fl. 

(2003). 

 

Nr. 7 í flokki 1/1, 

1/2 

Allir sjúklingar sem 

fengu hjartstopp utan 

spítala þar sem 

endurlífgunartilraunir 

voru gerðar í Gauta-

borg í Svíþjóð. 

Frá 31. október 1980 

til 31. október 2000 

voru öll tilfelli sem 

bráðaþjónusta sinnti 

skráð.  

Af þessum 5290 tilfellum 

voru 98 sjúklingar á 

aldrinum 0-17 ára. Af 

börnunum voru aðeins 5% 

sem náðu að útskrifast, á 

meða ungu fullorðnu voru 

8% og fullorðnu 9%. 

Helstu orsakir hjartastopps 

hjá ungu fullorðnu voru 

slys og hjartasjúkdómar. 
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López-Herce o.fl. 

(2004). 

 

 

Nr. 8 í flokki 1/1, 

1/2 

311 öndunar- og /eða 

hjartastopp. Börnin 

voru á aldrinum 7 

daga til 17 ára. 

Gögn voru skráð 

samkvæmt Utstein 

staðli á 18 mánaða 

tímabili frá 1. apríl 

1998 til 30. september 

1999. Bæði innan og 

utan sjúkrahúsa. 

Samtals 189 sjúklingar 

létust. 112 náðu ekki að 

viðhalda eðlilegu blóðflæði 

eftir endurlífgunartilraunir. 

77 þeirra sjúklingar létust 

stuttu síðar og ástæðan var 

heiladauði. Sérhæfð endur-

lífgun var framkvæmd hjá 

205 sjúklingum á slysstað. 

Eini þátturinn sem hægt var 

að sjá fyrir í upphafi hjarta- 

og/eða öndunarstopps sem 

leiddi til dauða var ef 

endurlífgun stóð yfir lengur 

en í 20 mínútur. 

Chan o.fl. (2008). 

 

 

Nr. 9 í flokki 1/2 

Hjartveik börn yngri 

en 18 ára sem endur-

lífguð voru með að-

stoð extracorporeal 

membrane oxygena-

tion (ECMO) og 

tilkynnt til gagna-

grunns Extracorpore-

al Life Support Or-

ganization voru metin 

í þessari rannsókn. 

Sjúklingar voru flokk-

aðir í 3 hópa sem 

byggðu á undir-

liggjandi lífeðlisfræði 

hjartans. Tímabil ran-

sóknar var frá 1992-

2005. 

682 sjúklingar fengu 

ECMO meðferðina á 

þessum árum. Þar af voru 

514 sjúklingar með undir-

liggjandi hjartasjúkdóm. 

Með því að nota ECMO til 

aðstoðar eftir endurlífgun á 

spítala kom í ljós að lifunin 

var 42% hjá ungbörnum og 

börnum  með hjarta-

sjúkdóma. Nokkrir fylgi-

kvillar geta komið í kjölfar 

ECMO eru á borð við: 

nýrnabilun, taugaskaða og 

viðvarandi súrnun. Það 

kom í ljós að marktæk 

tengsl voru á milli þessara 

kvilla og lægri tíðni 

útskriftar af sjúkrahúsi. 

Manole o.fl. 

(2006). 

 

Nr. 10 í flokki 1/2 

45 greinar sem 

fjölluðu um hjarta-

stopp meðal barna og 

meðferðir. 

Helstu greinar og 

leiðbeiningar á þessu 

sviði voru endur-

skoðaðar ásamt 

nýlegum greinum um 

bráðadeild tauga-

lækninga. 

Meirihluti hjarta- og 

öndunarstoppa hjá börnum 

hafa uppruna í súrefnis-

skorti. Alþjóðleg samstaða 

um endurlífgunar-

leiðbeiningar.  

Wilmshurst og 

Graydon. (2011). 

 

Börn sem fengið hafa 

hjarta- og/eða 

öndunarstopp. 

Á ekki við Tíðni hjarta- og öndunar-

stopps hjá börnum er um 8-

9 börn á hver 100.000 sem 

gerast utan spítala og um 1 

barn á hver 1000 innan 
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Nr. 11 í flokki 1/1, 

1/2 

spítala. Börn og unglingar 

koma betur út úr hjarta- og 

öndunarstoppi en fullorðnir 

og nýburar. Þrjár lífeðlis-

fræðilegar „truflanir“ geta 

leitt til hjarta- og öndunar-

stopps: súrefnisskortur 

(öndunarstopp), blóðþurrð 

og hjartsláttartruflanir. 

Skyndilegur ungbarnadauði 

er algengasta orsök hjarta- 

og öndunarstopps utan 

spítala.  

Schindler o.fl. 

(1996). 

 

Nr. 12 í flokki 1/2 

101 barn við 

meðalaldurinn 

tveggja ára. 

Skoðuð voru gögn hjá 

101 barni á 7 og hálfs 

árs tímabili sem voru í 

öndunarstoppi/ hléi 

(apnea), enga þreifan-

lega púlsa eða bæði og 

komu á bráðamóttöku 

barnaspítala í Toronto. 

Einkenni sjúklinga og 

niðurstöður veikinda 

voru greind. 

Lífsmörk komu tilbaka hjá 

64 börnum af 101. 15 náðu 

að útskrifast af spítalanum 

og 13 voru á lífi 12 mán-

uðum eftir útskrift. Þættir 

sem höfðu áhrif á það hvort 

börnin næðu að útskrifast 

voru: lítið bil á milli hjarta- 

og öndunarstopps, hvenær 

þau komu á bráðamóttöku, 

þreifanleiki púls við komu, 

stuttur endurlífgunartími á 

bráðamóttöku og hversu 

mikið af adrenalíni var 

gefið.  

Þórður Þórkelsson, 

Hjalti Már 

Björnsson og 

Gunnlaugur 

Sigfússon. (2006). 

Nr.13 í flokki 1/1, 

1/2 

Börn sem komin eru 

af nýburaskeiði að 

kynþroska. 

Fræðileg samantekt/ 

klínískar leiðbeiningar 

sem fjallar um greina-

mun á grunnendur-

lífgun og sérhæfðri 

endurlífgun. 

Orsakir hjartastopps hjá 

börnum. Hvenær kalla beri 

á hjálp. Almennt um endur-

lífgun. Meðferð eftir endur-

lífgun 

Tafla 1. 

 Orsök 

Samkvæmt Innes o.fl. (1993) kemur fram að öndunarstopp á sér oftar stað en hjarta-

stopp hjá börnum. Einnig kemur fram í rannsókn eftir López-Herce o.fl. (2004) að meirihluti 

barna sem voru endurlífguð fóru í öndunarstopp eða rúmlega 75% en tæplega 25%  sem fóru 

í hjartastopp. 
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Margar mismunandi ástæður geta verið valdar að því að barn fóru í hjarta- og/eða 

öndunarstopp. Fram kemur í rannsókn eftir Wilmshurst og Graydon (2011) að það séu þrjár 

meginorsakir fyrir því að börn fari í hjarta- og/eða öndunarstopp og þær er súrefnisskortur 

sem leiðir til öndunarstopps, blóðþurrð og hjartsláttartruflanir.  Engdahl o.fl. (2004) koma inn 

á að ástæðurnar fyrir stoppum (e.arrest) eru sjaldan vegna vandamála tengdum hjartanu 

heldur frekar taldar vera vegna aðgerða, slysa eða af öðrum toga. Á meðal annarra orsaka var 

tíðnin hæst er tengdist öndunarfærum, til dæmis má nefna sýkingu í barkaloku (e.epiglottitis) 

og þegar vökvi fer ofan í lungu (e.aspiration). 

Í framhaldi af þessu kemur fram í rannsókn eftir Innes o.fl. (1993) að af 44 endur-

lífgunartilraunum kom í ljós að orsakirnar voru vegna hjartavandamála hjá 11 börnum, vegna 

öndunarfæravandamála hjá 21 barni, 4 tilvik voru tengd lyfjum, 4 tengd blóðsýkingu, 3 vegna 

of lítils blóðrúmmáls (e.hypovolemia) og 1 tilvik var vegna lækkunar á blóðsykri (e.hypo-

glycemia). Aftur á móti kemur fram hjá López-Herce o.fl. (2004) að börn sem fóru í hjarta- 

og öndunarstopp höfðu undirliggjandi sjúkdóm á borð við hjartasjúkdóma, taugasjúkdóma, 

öndunarfærasjúkdóma, miklar vanskapanir, krabbamein og aðra sjúkdóma. 

Samkvæmt því sem fram kemur í rannsókn Wilmshurst og Graydon (2011) og ran-

sókn Engdahl, o.fl. (2003) þá er algengasta orsök hjarta- og öndunarstopps utan spítala 

skyndilegur ungbarnadauði (e. Sudden infant death syndrome, SIDS) og er það algengasta 

ástæðan fyrir hjartastoppi utan spítala á meðal barna. 

Samkvæmt rannsókn López-Herce o.fl. (2004) kemur fram að þau börn sem létust 

eftir að hafa farið í hjarta- og eða öndunarstopp fengu stærri skammta af adrenalíni, bikar-

bónati og atrópíni en þau börn sem lifðu af. 
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Árangur 

Samkvæmt rannsókn Nadkarni o.fl. (2006) eru horfur barna eftir öndunarstopp eða 

lost alla jafna góðar.  Hjartastopp sem verður vegna rafvirkni án dæluvirkni er skilgreint sem 

„stöðvun á vélrænni starfsemi hjartans sem ræðst af fjarveru þreifanlegra miðlægra púlsa, 

engri svörun viðbragða og öndunarstoppum/hléum“. 

Í rannsókn Reis o.fl. (2002) voru skoðuð 6024 börn sem voru inniliggjandi og fóru í 

hjartastopp á spítalanum og af þeim þurfti að endurlífga 2% eða 129 börn. 19% barnanna 

voru á lífi eftir 30 daga og 15% barnanna var á lífi eftir 1 ár. 

Samkvæmt Meaney o.fl. (2006) kemur fram að þegar skoðuð er lifun barna eftir 

hjartastopp á gjörgæslu barna að þá eru meiri líkurnar á að nýburar og ungbörn nái að út-

skrifast samanborið við eldri börn. Helsta ástæðan er talin vera sú að ungbörn hafa meiri 

sveigjanleika í brjóstkassanum heldur en eldri börn og fullorðnir og því verði áhrif blóðflæðis 

hjá ungbörnum meira eftir því sem hjartahnoðið skilar meiri árangri. Einnig kemur fram í 

grein eftir Wilmshurst og Graydon (2011) að börn og unglingar hafi meiri lífslíkur eftir 

hjarta- og öndunarstoppi en fullorðnir og nýburar. Þetta samræmist ekki að fullu greina-

skrifum Meaney o.fl. (2006) hér að framan. Engdahl o.fl. (2003) komust að þeirri niðurstöðu 

að lítill hluti barna sem fóru í hjartastopp náðu að útskrifast en hlutfall fullorðinna sem fóru í 

hjartastopp og útskrifuðust var hærra en hjá börnunum. 

Samkvæmt Nadkarni o.fl. (2006) þá er hjartastopp meðal barna oftast með fyrsta 

greinanlega taktinn rafleysu (e.asystole) eða rafvirkni án dæluvirkni (e.pulseless electrical 

activity, PEA). Þegar börn eða fullorðnir fóru í hjartastopp án rafvirkni voru líkurnar á því að 

útskrifast af spítala hærri á meðal barna en fullorðinna. Tíðnin á sleglatifi (e.ventricular fibril-

lation, VF) og sleglahraðtakti án rafvirkni (e. pulseless ventricular tachycardia, VT) var hærri 
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á meðal fullorðinna og þá skilgreindur sem fyrsti skráði takturinn án rafvirkni eftir að hjarta-

stopp hefur átt sér stað. 

Í rannsókn eftir Innes o.fl. (1993) var árangur eftir hjarta- og öndunarstopp hjá 69 

börnum skoðaður og kom í ljós að ef endurlífgun tók minni tíma en 5 mínútur þá var lifunin 

54% en aðeins 5% ef endurlífgun tók lengri tíma. Lifunin var 75% ef endurlífgunin stóð yfir í 

minna en 15 mínútur. Ef endurlífgun stóð lengur yfir en í 30 mínútur þá voru lífslíkur engar.  

Rannsóknin sýndi einnig fram á að möguleikinn á lifun jókst úr 0% upp í 38% við að gefa 

einn skammt af adrenalíni. Lífslíkur voru hærri hjá þeim börnum sem fóru í öndunarstopp 

samanborið við börnin sem fóru í hjartastopp. Sömu niðurstöður má finna í  rannsókn eftir 

López-Herce o.fl. (2004) þar sem fram kemur að lífslíkur eftir öndunarstopp á meðal barna 

eru meiri heldur en eftir hjartastopp. Þar að auki kemur fram í grein eftir Manole o.fl. (2006) 

að meirihluti hjarta- og öndunarstoppa hjá börnum eigi  uppruna í súrefnisskorti eins og áður 

hefur komið fram.  

Samkvæmt rannsókn eftir Suominen o.fl. (1997) þar sem skoðuð voru gögn 100 barna 

sem fóru í  hjartastopp fyrir utan sjúkrahús og voru meðhöndluð af hópi fagfólks á bráða-

móttökum. Niðurstöðurnar sýndu fram á að 50 sjúklinganna voru úrskurðaðir látnir á slys-

stað, án tilraunar til endurlífgunar og á hinum 50 sjúklingunum var framkvæmd endurlífgun. 

Algengasta orsökin fyrir hjartastoppi hjá þessum börnum var skyndilegur ungbarnadauði (e. 

sudden infant death syndrome, SIDS), bæði á meðal þeirra sem úrskurðuð voru látin á slys-

stað og hjá þeim sem voru endurlífguð. Endurlífgun var árangursrík hjá 13 börnum af þessum 

50 sem endurlífgun var framkvæmd á. Stuttur tími endurlífgunar var eini þátturinn sem teng-

dist marktækt betri lifun. Í rannsókn López-Herce o.fl. (2004) kemur fram að lengd endur-

lífgunartilrauna við hjarta- og öndunarstoppum sé besti mælikvarðinn á dánartíðni meðal 
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barna sem fengið hafa hjarta- og öndunarstopp. Í grein eftir Engdahl o.fl. (2003) kemur fram 

að lifun meðal barna sem hafa farið í hjartastopp utan sjúkrahúsa er hlutfallslega lág. 

Í rannsókn Chan o.fl. (2008) voru skoðaðar lífslíkur hjá hjartveikum börnum yngri en 

18 ára sem voru endurlífguð með aðstoð ECMO (e.extracorporeal membrane oxygenation). 

Þar kom í ljós að lifun hjá börnum sem fengu ECMO meðferðina eftir hjarta- og/eða 

öndunarstopp var um 42% hjá ungbörnum og börnum með hjartasjúkdóma. Lifun hjá börnum 

með hjartasjúkdóma sem ekki fengu aðstoð ECMO meðferðarinnar við endurlífgun var minni 

eða um 38-41%. Ýmsir fylgikvillar geta komið í ljós eftir ECMO meðferð og eru þeir á borð 

við nýrnabilun, taugaskaða og viðvarandi súrnun. Marktæk tengsl voru á milli þessara fylgi-

kvilla sem taldir eru upp að ofan og lægri tíðni útskriftar af sjúkrahúsi. 

Í rannsókn eftir Schindler o.fl. (1996) voru skoðuð gögn sem skoðuð voru hjá 101 

barni sem fóru í öndunarstopp eða höfðu ekki neina þreifanlega púlsa við komu á bráða-

móttöku barnaspítala í Toronto. Gögnin sýndu að endurlífgun tókst hjá 64 börnum af 101 

barni. 15 börn náðu að útskrifast af spítalanum og 13 þeirra voru á lífi 12 mánuðum eftir út-

skrift. Nokkrir helstu þættir sem höfðu áhrif á hvort börnin næðu að útskrifast eða ekki var 

stuttur tími á milli hjarta- og öndunarstopps, hvenær þau komu á spítalann, þreifanleiki púlsa 

við komu, stuttur endurlífgunartími á bráðamóttöku og hversu mikið af adrenalín var gefið á 

bráðamóttöku. Enginn sjúklingur sem fékk meira en tvo skammta af adrenalíni eða var endur-

lífgaður lengur en 20 mínútur á bráðamóttöku náðu því að útskrifast. 

Samantekt á niðurstöðum 

Í fjölda rannsókna kemur fram að öndunarstopp á sér oftar stað hjá börnum heldur en 

hjartastopp (Innes o.fl., 1993., Þórður Þórkelsson o.fl., 2006., López-Herce o.fl., 2004). 

Algengasta ástæða fyrir hjartastoppum sem eiga sér stað utan spítala er skyndilegur 
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ungbarnadauði (e. Sudden infant death syndrome, SIDS) (Wilmshurst og Graydon, 2011., 

Engdahl o.fl., 2003., Suominen o.fl., 1997). Orsakir hjarta- og öndunarstoppa innan spítala 

eru fjölbreyttar og má þar helst nefna undirliggjandi þætti á borð við hjartavandamál, 

öndunarfæravandamál og blóðþurrð (Wilmshurst og Graydon, 2011., Innes o.fl., 1993), 

aðgerðir, slys og sýkingar (Engdahl o.fl., 2004) og ásamt taugasjúkdómum, miklum van-

sköpunum, krabbameini ásamt öðrum sjúkdómum (López-Herce o.fl., 2004). 

Hlutverk hjúkrunarfræðinga í endurlífgun barna 

 Inngangur 

Greinarnar sem fjalla um hlutverk hjúkrunarfræðinga í endurlífgun barna eru alls 10, 

ásamt einum bókarkafla. Við flokkun á heimildunum var þeim skipt niður í 3 undirflokka: 

Fyrsta skoðun sem hjúkrunarfræðingur framkvæmir, hlutverk hjúkrunarfræðings í grunn-

endurlífgun og hlutverk hjúkrunarfræðings við lyfja- og vökvagjafir. Hér á eftir verður fjallað 

um þessar heimildir.  

 Meðfylgjandi er tafla sem inniheldur þær rannsóknir, fræðilegar yfirlitsgreinar og 

bókarkafla sem stuðst er við. Sumar heimildir fjalla um fleiri en einn undirflokk. Á eftir töfl-

unni verður niðurstöðum greinanna ítarlega lýst. 

 Heimildir nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 voru fræðilegar yfirlitsgreinar og heimild nr.10 

var bókarkafli. Þessar greinar koma inn á flesta eða alla undirflokkana. 

Höfundar/ ártal 

Númer greinar 

Úrtak Aðferð Samantekt á 

niðurstöðum 

Heng o.fl. (2011) 

 

Nr. 1 í flokki 2/2, 

14.720 hjartastopp 

sem gerðust inn á 

spítala 

Á ekki við Hjúkrunarfræðingar verða 

vitni að flestum 

hjartastoppum sem gerast 

inn á spítala. Hlutverk 

hjúkrunarfræðinga í 
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2/3 endurlífgun eru fjölbreytt 

Pothitakis o.fl. 

(2011) 

Nr. 2 í flokki 2/1, 

2/2 

Á ekki við Leit í rafrænum 

gagnagrunnum með 

viðeigandi leitar-

orðum, ásamt því 

að bækur og tímarit 

sem höfundur 

þekkti til voru 

skoðuð. 

Aðgerðir sem ekki eru 

taldar ífarandi og hjúk-

runarfræðingar sjá um eru 

til dæmis þreifing púlsa, 

notkun súrefnismettunar-

mælis, að taka hjarta-

línurit og fleira. 

Hjúkrunarfræðingar sjá 

um allt eftirlit á ífarandi 

meðferðum. 

Topjian, Nadkarni 

og Berg. (2009) 

 

 

 

Nr. 3 í flokki 2/3 

Börn sem hafa 

fengið hjarta- 

og/eða öndunar-

stopp 

Á ekki við Líkurnar á að ná því að 

útskrifast eru töluvert 

meiri eftir hjartastopp 

með fyrsta greinanlega 

takt sem sleglatif (e. ven-

tricular fibrillation, VF) 

og sleglahraðtakt 

(e.ventricular tachycardia, 

VT). Talað er um 4 stig 

endurlífgunar: Prearrest, 

no flow, CPR low flow og 

endurkoma eðlilegs blóð-

flæðis. 

Mancini. (2011) 

 

 

 

Nr. 4 í flokki 2/1, 

2/2 

Á ekki við Á ekki við Endurlífgunarkeðjan (e. 

Chain of survival) hefur 

verið notuð til að tákna 

starfsemi sem er háð tíma 

og er nauðsynleg til að 

endurlífgun takist hjá 

þeim sem skyndilega fá 

hjartastopp. Þessi keðja er 

byggð á leiðbeiningum frá 

Amerísku hjartasam-

tökunum (American Heart 

Associations) 2010 og 

skiptist hún í 5 þætti. 

Hjúkrunarfræðingar bera 

einstaka ábyrgð í þessari 

lifunarkeðju.  

Soliman og 

Maconochie. 

(2010) 

 

Börn sem hafa farið   

í hjartastopp innan 

og utan spítala 

Á ekki við Lyf sem notuð eru í 

endurlífgun eru adrenalín 

og vasópressín. Vökvar 

sem notaðir eru í endur-

lífgun eru kvoðlausnir (e. 

crystalloids, colloids) og 
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Nr. 5 í flokki 2/3 

aðrir vökvar. Stuðtæki eru 

sjaldan notuð á börn, því 

þau eru yfirleitt ekki með 

stuðvænan takt. 

Akech, Ledermann 

og Maitland. 

(2010).  

 

 

Nr. 6 í flokki 2/3 

Leit var afmörkuð 

við börn á aldrinum 

1 mánaða til 12 ára. 

Tímabilið sem leit-

að var að greinum 

um þetta efni var á 

árunum 1950-2008.  

Leitað var í gagna-

söfnum. Einnig 

voru heimildalistar í 

upphaflegu grein-

unum skoðaðir. 

Kvoðlausnir (e. colloidar) 

gáfu betri niðurstöðu hjá 

börnum með alvarlegt 

lost. 6 rannsóknir voru 

valdar sem sýna eitt 

dauðsfall og þar kom í 

ljós betri lifun hjá börnum 

sem notað voru kvoð-

lausnir í endurlífgun í  

samanburði við aðrar 

kvoðlausnir. Helsta truf-

lun blóðrásar hjá börnum 

er þegar vökva vantar í 

líkamann (e.hypo-

volemia). 

Corrales og Starr. 

(2010) 

 

Nr. 7 í flokki 2/1 

Á ekki við. Á ekki við. Forgangsröðun sem hægt 

er að framkvæma á 60 

sekúndum. Fyrsta skoðun 

eða ABCDE mat er fram-

kvæmt í upphafi og svo 

aftur eftir meðferð eða 

þegar breytingar verða á 

ástandi barnsins. Lífs-

mörk eru mæld við komu 

og svo ef breytingar verða 

á ástandi sjúklings eða 

eftir meðferðir. 

DeBoer, Seaver og 

Broselow. (2005).  

 

 

Nr. 8 í flokki 2/1 

Á ekki við. Á ekki við. Notast er við kerfi sem 

flýtir fyrir og eykur 

öryggi barna í bráða-

aðstæðum og er aldur 

barnanna miðaður við liti. 

Bráðavagnar eru gerðir 

með skúffum í ákveðnum 

litum sem  merkja ákveð-

inn aldur og í þessum 

skúffum er búnaður sem 

hentar ákveðnum aldri.  

Þórður Þórkelsson, 

Hjalti Már 

Björnsson og 

Gunnlaugur 

Börn sem að komin 

eru af nýburaskeiði 

að kynþroska. 

Fræðileg saman-

tekt/ klínískar 

leiðbeiningar sem 

fjallar um greina-

Orsakir hjartastopps hjá 

börnum. Hvenær kalla ber 

á hjálp. ABC. Lyf. Raf-

leysa og rafvirkni án 
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Sigfússon. (2006). 

 

Nr.9 í flokki 2/1, 

2/2, 2/3 

mun á grunn-

endurlífgun og 

sérhæfðri endur-

lífgun. 

dæluvirkni, slegla-

hraðtaktur og sleglatif. 

Notkun stuðtækja á börn. 

 

Biarent o.fl. 

(2011).  

Nr. 10 í flokki 2/2, 

2/3 

Á ekki við. Bókarkafli. Sá sem er fyrstur á stað-

inn eftir að barn hefur 

farið í hjartastopp skal 

strax hefja endurlífgun og 

leita síðan eftir aðstoð. 

Sjálfvirk stuðtæki leið-

beina þeim sem endur-

lífga barn. Kvoðlausnir (e. 

crystalloidar) valda ekki 

ofnæmisviðbrögðum  en 

gætu haft minni áhrif en 

colloidar þegar horft er til 

þess að auka þurfi rúmmál 

blóðrásarinnar. 
Tafla 2. 

  Fyrsta skoðun framkvæmd af hjúkrunarfræðingi 

Samkvæmt grein eftir Pothitakis, o.fl. (2011) er mikilvægt að hjúkrunarfræðingar 

þekki klínísk einkenni hjarta og öndunarstopps sem eru til dæmis blámi, veikir útlægir púlsar 

og köld húð. Þegar sjúklingur er að fara í hjartastopp getur mettunarmælir gefið ranga niður-

stöðu vegna þess að heildarblóðflæði hefur minnkað. Hjúkrunarfræðingur byrjar að fram-

kvæma fyrsta mat sem felst í því að þreifa eftir púls á hálsslagæð (e. carotid) barnsins og upp-

handleggsslagæð (e. brachialis) og athugar samhliða því hvort merki séu um líf. Þetta ferli 

skal ekki taka lengur en 10 sekúndur. 

Í grein eftir Corrales og Starr (2010) er talað um forgangsröðun þegar kemur að veiku 

barni og er hægt að framkvæma slíkt mat á 60 sekúndum. Skoðað er hvernig barnið kemur 

fyrir sjónir, hvernig það andar og hvernig blóðflæði til húðar er. Þetta getur hjúkrunar-

fræðingur framkvæmt án þess að nota búnað. Því næst er farið í að framkvæma svokallað 

ABCDE mat. A (e. airway) stendur fyrir öndunarveg, B (e. breathing) stendur fyrir öndun, C 
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(e. circulation) stendur fyrir blóðrás, D (e. disability) stendur fyrir skertri starfsemi og skír-

skotar til þess meðvitundarástands sem sjúklingur er í, útlit sjáaldra með tilliti til virkni 

heilastofns og hreyfigetu og E (e. exposure) vísar til þess að fjarlægja gæti þurft föt til að 

skoða og greina frekari vandamál með líkamsskoðun til dæmis blæðingar, brot og fleira. 

Mikilvægt er að gæta að virðingu sjúklings. Einnig eru lífsmörk mæld við komu barnsins og 

eftir þörfum ef breyting verður á ástandi barnsins eða eftir framkvæmd meðferða. Í klínískum 

leiðbeiningum eftir Þórð Þórkelsson, Hjalta Má Björnsson og Gunnlaug Sigfússon (2006) 

sem byggð er á endurlífgunarleiðbeiningum ILCOR (International Liaison Committee on 

Resuscitation) er talað um hvað þurfi að meta fyrst hjá börnum í bráðaástandi og sé það oftast 

í höndum hjúkrunarfræðinga eins og fram hefur komið.  

Samkvæmt grein eftir Mancini (2011) þá bera hjúkrunarfræðingar einstaka ábyrgð á 

því að framfylgja þáttunum sem fram koma í svokallaðri endurlífgunarkeðju (e. chain of sur-

vival). Endurlífgunarkeðjan hefur verið notuð til að tákna ákveðna starfsemi sem er háð tíma 

og talin nauðsynleg til þess að endurlífgun takist hjá einstaklingum sem skyndilega fá hjarta-

stopp. Þessi keðja byggir á leiðbeiningum frá Amerísku hjartasamtökunum (e. American 

Heart Association) frá 2010 og er henni skipt í 5 þætti. Þeir eru: að þekkja strax hvað sé í 

gangi og virkja neyðarviðbragðskerfið, að hefja endurlífgun sem allra fyrst með áherslu á 

hnoð, að gefa rafstuð eins fljótt og auðið er, að sérhæfð endurlífgun sé árangursrík og að 

umönnun eftir hjartastopp sé samþætt. 

Samkvæmt grein eftir Pothitakis o.fl. (2011) er eftirlit með líkamshita sjúklinga sem 

fara í hjartastopp mikilvægt. Ef líkamshitinn er of lágur, miðað er við 33°C til 36°C. Þá getur 

það talist gagnlegt fyrir sjúkling hvað varðar niðurstöðu taugakerfisins eftir endurlífgun. 

Hinsvegar er hækkun á líkamshita algeng 48 klukkutímum eftir hjartastopp og með hverri 
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gráðunni sem hitinn hækkar yfir 37°C þá aukast líkurnar á taugaskemmdum. Hjúkrunar-

fræðingar geta notast við ýmis úrræði við að hækka og lækka líkamshitann. 

Pothitakis o.fl. (2011) koma inn á það að við skoðun sjáaldra auganna skal metið 

hvort hugsanlegur heilaskaði hafi orðið. Það er gert með því að skoða þvermál þeirra, hvort 

þær séu eins í báðum augum og viðbragð þeirra við ljósi. Á meðan endurlífgun stendur yfir 

þá geta sjáöldrin verið víkkuð en það getur verið tengt noktun atrópíns í endurlífguninni. Í 

greininni kemur fram að ekki sé hægt að meta hvort taugaskaði hafi orðið eftir hjartastoppið 

fyrr en á 3. degi eftir endurlífgun á meðan aðrar rannsóknir sýna að hægt sé að meta hvort 

taugaskaði hafi átt sér stað 24 tímum eftir endurlífgun.  

Fram kom í grein eftir Pothitakis o.fl. (2011) að mikilvægasta eftirlitið hjá sjúklingi 

sem er í hjartastoppi er að fylgjast með hjartalínuriti viðkomandi. Rafleysa (e. asystole) og 

rafvirkni án dæluvirkni (e. pulseless electric activity) eru taktar sem ekki eru stuðvænlegir. 

Þegar nota þarf stuðtæki sem allra fyrst þá getur hjúkrunarfræðingur framkvæmt það af 

öryggi með notkun sjálfvirks stuðtækis. Eftirlit með koltvísýringi í útöndun getur sýnt þeim 

sem sinna endurlífgun hvort hjartahnoðið sé að hafa áhrif. 

Grunnendurlífgun, þátttaka hjúkrunarfræðings 

Þegar hjartastopp á sér stað á spítala eru almennir hjúkrunarfræðingar oftast fyrstir á 

staðinn og hefja endurlífgun (Heng o.fl., 2001, Pothitakis o.fl., 2011). Það sama á við um 

hjartastopp sem gerast ekki á spítala en í þeim tilfellum eru oft engin vitni að atburðinum 

(Heng o.fl., 2011).  

Í þeim hluta Evrópsku endurlífgunarleiðbeininganna (2010) sem fjallar um endur-

lífgun barna kemur fram að sá sem er fyrstur til að koma á staðinn eftir að barn hefur farið í 

hjartastopp skal strax hefja endurlífgun og leita síðan eftir aðstoð. Heilbrigðisstarfsfólk á að 
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fá þjálfun í að þekkja einkenni þess þegar barn er að fara í hjartastopp geta hafið endurlífgun 

og kalla síðan eftir aðstoð frá sérfræðingi. Sumt heilbrigðisstarfsfólk hefur fengið þjálfun í 

grunnendurlífgun á meðan aðrir hafa fengið þjálfun í sérhæfðri endurlífgun og gerir þá hver 

einstaklingur það sem hann kann og getur gert. 

Samkvæmt klínískum leiðbeiningum eftir Þórð Þórkelsson, Hjalta Má Björnsson og 

Gunnlaug Sigfússon (2006) sem miðaðar eru við þarfir heilbrigðisstarfsfólks í tengslum við 

endurlífgun barna, skiptir það miklu máli að almenningur ásamt heilbrigðisstarfsfólki kunni 

skil á því hvernig á að framkvæma grunnendurlífgun sjá nánar kafla Grunnendurlífgun sam-

kvæmt klínískum leiðbeiningum 2010.  

Því er við hæfi að vitna í rannsókn eftir Mancini (2011) þar sem hún talar um hina 

svokölluðu endurlífgunarkeðju (e. chain of survival) sem var útlistuð hér að ofan í Fyrsta 

skoðun framkvæmd af hjúkrunarfræðingi. Þar er einn liðurinn að hefja endurlífgun sem allra 

fyrst með áherslu á hjartahnoð. Þar eru hjúkrunarfræðingar taldir bera hvað mesta ábyrgð í 

endurlífgunarkeðjunni og þar af leiðandi sjá þeir um að hefja og framkvæma grunnendur-

lífgun. 

Hlutverk hjúkrunarfræðinga í endurlífgun samkvæmt Heng o.fl. (2011) geta verið 

nokkur, þar á meðal að vera hluti af endurlífgunarteyminu, sjá um stuðtækið, sjá um öndunar-

veg og að blása, sjá um lyf og leggi ásamt því að sjá um skráningu við og eftir endurlífgun. 

Þjálfun á sjálfvirk stuðtæki (e. automated external defibrillator, AED) sem er nú orðin út-

breidd gefur hjúkrunarfræðingum þann möguleika á að nota sjálfvirkt stuðtæki án þess að 

horft sé til þeirra reynslu af endurlífgun.  

Í rannsókn Heng o.fl. (2011) kemur fram að hjúkrunarfræðingur getur þurft að sjá um 

öndunarveg og öndun hjá barni í endurlífgun. Þar kemur fram að allir hjúkrunarfræðingar 
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þurfa að vera kunnugir því hvernig tryggja megi opin öndunarveg ásamt því hvernig á að 

blása í sjúkling með blástursbelg (e. bag-mask ventilator). Í endurlífgun þarf að setja upp 

æðaleggi fyrir aðgang lyfja og vökva út í líkamann, einnig þarf stundum að setja þvaglegg og 

þetta er gjarnan hlutverk hjúkrunarfræðings. Hvað varðar skráningu í endurlífgun, þá tíðkast 

það að skrá flesta þætti ferlis að endurlífgun lokinni. En þá er hætta á því að ekki náist ná-

kvæm skráning eins og ef skráð væri í hvert sinn sem eitthvað er gert.  Skráning á til dæmis 

skammtastærðum lyfja, hvenær er stuðað og með hvaða styrk og fleira er skráð eftir minni og 

getur verið ónákvæmt. 

Lyfja- og vökvagjafir í endurlífgun barna 

Lyf er notuð í vaxandi mæli í endurlífgun og því hefur verið með mælt með, ásamt því 

að í sérhæfðri endurlífgun fyrir börn og fullorðna er kennt að nota lyf við þessar aðstæður. 

Ekki hefur verið sýnt fram á árangur í endurlífgun barna þegar eitt stakt lyf er notað (Topjian, 

Nadkarni og Berg, 2009). Sá hjúkrunarfræðingur sem setur upp æða- og þvaglegg og gefur 

lyf í endurlífgun hjá börnum sér gjarnan einnig um að setja upp vökva hjá barninu og fylgist 

með vökvajafnvægi (Heng o.fl., 2011).  

Lyf sem notuð eru í endurlífgun barna samkvæmt Soliman og Maconochie (2010) eru 

adrenalín og vasópressín. Adrenalín er talið auka blóðflæði um heila og hjarta með því að 

auka æðasamdrátt í útlægum æðum og auka þannig þrýsting blóðflæðis til heilans og hjartans. 

Vasópressín virkar á V1 viðataka og veldur æðasamdrætti í útlægum æðum og leiðir til 

endurupptöku vatns í nýrnapíplunum með virkni á V2 viðtaka. Sjá frekari umfjöllum um 

lyfjagjafir í kafla Sérhæfð endurlífgun samkvæmt klínískum leiðbeiningum 2010. 

Samkvæmt Akech, Ledermann og Maitland (2010) kemur fram að helsta orsök á 

skerðingu á starfsemi blóðrásar sé rúmmálsminnkun (e. hypovolemia). Sagt er frá að ísótón-
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ískar lausnir séu hornsteinninn í vökvagjöf í endurlífgun. Börn hafa hlutfallslega stærra yfir-

borð rúmmáls í líkamanum og missa því meira magn vökva en fullorðnir og bregðast því vel 

við mikilli vökvagjöf. Í þessari sömu rannsókn eftir Akech o.fl. (2010) kemur fram að 3 

rannsóknir af 6 sem hafa verið gerðar um notkun vökva í endurlífgun, sýndu betri lifun hjá 

börnum sem fengu colloida í samanburði við crystalloida. Ekki eru þó til margar rannsóknir 

um vökvagjafir í endurlífgun barna. 

„Vökvagjöf er mikilvæg hjá börnum sem eru í losti af völdum alvarlegrar sýkingar 

þurrks eða blóðsmissis” (Þórður Þórkelsson o.fl. 2006, bls. 788).   

Samkvæmt Soliman og Maconochie (2010) eru vökvar notaðir í endurlífgun til þess 

að bæta blóðaflsfræðina með því að endurheimta vökvann inn í æðunum (e. intra-vascular 

volume) og að bæta „preload“ sleglanna. Notaðir eru vökvar á borð við crystalloida sem ekki 

innihalda stórar sameindir og finnast í plasmahluta blóðsins og colloida sem hafa sama osmó-

tíska þrýsting og crystalloidar en innihalda stórar sameindir og aðra vökva sem flytja súrefni 

(e. oxygen-carrying) og eru þeir ennþá í þróun. 

Samkvæmt Evrópsku endurlífgunarleiðbeiningunum (2010) kemur fram að crystal-

loidar valda ekki ofnæmisviðbrögðum en gætu haft minni áhrif en colloidar þegar horft er til 

þess að auka þurfi rúmmál blóðrásarinnar. Crystalloidar eru taldir heppilegri til notkunar í 

fyrstu, því oft þarf að nota vökva sem innihaldur stórar sameindir til að koma lagi á blóð-

rásina. Colloidar eru sagðir haldast lengur inn í æðakerfinu en geta valdið ofnæmisvið-

brögðum. Ekki verður farið nánar í ofnæmisviðbrögð þessara vökvalausna. 

Samantekt á niðurstöðum 

Þegar hjartastopp á sér stað á spítala, þá eru það hjúkrunarfræðingar sem eru oftast 

fyrstir til á staðinn og hefja endurlífgun (Heng o.fl., 2001; Pothitakis o.fl., 2011). 
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Eins og fram hefur komið í hér að framan, þá kemur fram í grein eftir Pothitakis o.fl. 

(2011) að mikilvægasta eftirlitið með sjúklingi sem er í hjartastoppi er að sjálfsögðu fylgjast 

með hjartalínuriti viðkomandi. 

Hjúkrunarfræðingar framkvæma svokallað ABCDE mat þegar þeir koma að bráð-

veiku barni. A (e. airway) stendur fyrir öndunarveg, B (e. breathing) stendur fyrir öndun, C 

(e. circulation) stendur fyrir blóðrás, D (e. disability) stendur fyrir skertri starfsemi og skír-

skotar til þess meðvitundarástands sem sjúklingur er í, útlit sjáaldra með tilliti til virkni heila-

stofns og hreyfigetu og E (e. exposure) vísar til þess  mikilvægi þess að skoða sjúkling frá 

toppi til táar og gæti þurft að fjarlægja föt sjúklings til að hægt sé að framkvæma líkamsmat 

(Corrales og Starr, 2010). 

Hjúkrunarfræðingar þurfa að gera skil á og framkvæma fjölmarga þætti er lúta að 

endurlífgun. Meðal þeirra er að þekkja strax einkennin og virkja neyðarviðbragðskerfið, að 

hefja end-urlífgun sem fyrst með áherslu á blástur hjá börnum, að gefa rafstuð eins fljótt og 

auðið er ef stuðvænlegur taktur er til staðar, að sérhæfð endurlífgun sé árangursrík og að um-

önnun eftir hjartastopp sé samþætt. Þessir þættir tilheyra hinni svokölluðu endurlífgunarkeðju 

(e. chain of survival) sem byggir á leiðbeiningum frá Amerísku hjartasamtökunum (e. Ameri-

can Heart Association) frá 2010 (Mancini, 2011). 

Hlutverk hjúkrunarfræðinga í endurlífgun samkvæmt Heng o.fl. (2011) geta verið 

nokkur og þar á meðal að vera hluti af endurlífgunarteyminu, sjá um stuðtækið, sjá um 

öndunarveg og að blása, sjá um lyf og leggi ásamt því að sjá um skráningu við og eftir 

endurlífgun. 

Heimildir herma að hjúkrunarfræðingar sjá oftast um lyfja- og vökvagjafir í endur-

lífgun hjá börnum þegar þess er þörf (Akech, Ledermann og Maitland, 2010). 
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Klínískar leiðbeiningar í endurlífgun barna 

Inngangur að niðurstöðum 

Heimildir sem að fjalla um klínískar leiðbeiningar um endurlífgun á börnum voru alls 

11 talsins. Við flokkun á greinunum var þeim skipt niður í þrjá undirflokka: Grunnendur-

lífgun barna (e. Pediatric basic life support), sérhæfð endurlífgun barna (e. Pediatric advanced 

life support) og breytingar sem orðið hafa á leiðbeiningum síðan árið 1995. Hér á eftir verður 

fjallað um þessar greinar. 

 Meðfylgjandi er tafla sem  inniheldur þær  klínísku leiðbeiningar og fræðigreinar. 

Sumar fjalla um fleiri en einn undirflokk. Á eftir töflunni verður niðurstöðum greinanna 

ítarlega lýst. 

 Heimildir nr. 1,2,3,5,6,7,8 og 11 er klínískar leiðbeiningar, nr. 9 og 10 eru 

fræðigreinar og nr 4 er rannsókn. Þessar greinar koma inn á flesta eða alla undirflokkana. 

Höfundur, ártal Úrtak Aðferð Samantekt á 

niðurstöðum 

Biarent, o.fl. (2010). 

 

Nr. 1 í flokki 3/1, 3/2, 

3/3 

Börn frá 1 árs aldri 

fram að kynþroska. 

Farið var yfir nýjustu 

rannsóknir á sviði 

endurlífgunar og 

nýjar leiðbeiningar 

gefnar út í samræmi 

við nýjar niður-

stöður. 

Helstu breytingar eru 

í greiningu á hjarta- 

eða öndunarstoppi. 

Hvernig eigi að 

hnoða, gæði hnoðs, 

notkun hjarta-

stuðtækja, notkun á 

barkatúbum, minn-

kun súrefnisnotkunar 

þegar blóðflæði er 

komið á. Gerður 

greinamunur á 

grunn- og sérhæfðri 

endurlífgun.  

Endurlífgunarráð 

Íslands. (2010). 

 

Á ekki við. Byggja á 

niðurstöðum nýjustu 

rannsókna á meðferð 

og árangri í endur-

Hvernig eigi að 

greina hjarta- eða 

öndunarstopp. 

Hlutfall hjartahnoðs 
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Nr. 2 í flokki 3/3. 
lífgun. og öndunar. Lögð 

áhersla á að hjarta-

hnoð sé rétt fram-

kvæmt. Notkun AED 

tækja. Notkun við-

bragðsferla dregur 

mögulega úr tíðni 

hjarta- og öndunar-

stopps og dauðsfalla 

af þeim orsökum á 

barnadeildum. 

Þórður Þórkelsson, 

Hjalti Már Björnsson 

og Gunnlaugur 

Sigfússon. (2006). 

Númer 3 í flokki 3/2 

Börn sem eru komin 

af nýburaskeðiði að 

kynþroska. 

Fræðileg samantekt/ 

klínískar leið-

beiningar sem fjallar 

um greinamun á 

grunnendurlífgun og 

sérhæfðri endur-

lífgun. 

Orsakir hjartastopps 

hjá börnum. Hvenær 

skal kallað á hjálp. 

Almennt um endur-

lífgun. ABC. Lyf. 

Rafleysa og rafvirkni 

án dæluvirkni. 

Notkun stuðtækja og 

meðferð eftir endur-

lífgun. 

Hamrick, o.fl. 

(2010). 

 

Númer 4 í flokki 3/1, 

3/2. 

42 æfingatilfelli. Metið gæði hnoðs og 

dýpt í grunn-

endurlífgun á 

barnagjörgæslu-

deild. 

Meðal hnoðtaktur var 

110 sinnum á 

mínútu. Hnoðdýptin 

var að meðal-tali 1/3 

af brjóstkassanum. 

Einungis var dýptin 

nægi-leg í 9,4 % 

tilfella. Því var 

dregin sú ályktun að 

sérhæfð þjálfun jafn-

gildi ekki fullkomnu 

hnoði. 

Phillips, o.fl. (2001) 

 

Númer 5 í flokki 3/2. 

Á ekki við. Á ekki við. Notkun á blásturs-

belg eða barka-

þræðingu til að við-

halda sérhæfðri 

öndunaraðstoð. Að fá 

staðfestingu á stað-

setningu barkatúbu 

með magni CO2 í 

útöndunarlofti. 

Aðgang að æðum 

með uppsetningu 

beinmergsnála. AED 

tæki má nota. 
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Phillips, o.fl. (2001). 

 

Númer 6 í flokki 3/1. 

Á ekki við. Á ekki við. Kynning á helstu 

breytingum sem 

orðið hafa á grunn-

endurlífgunar -

leibeiningum síðan 

2000.  

Hazinski, o.fl. 

(2005). 

Númer 7 í flokki 3/3 

Á ekki við. Á ekki við. Helstu breytingar 

sem orðið hafa á 

endurlífgunar-

leiðbeiningum árið 

2005. 

Berg, o.fl. (2010). 

 

Númer 8 í flokki 3/1 

Á ekki við. Á ekki við. Amerískar klínískar 

leiðbeiningar síðan 

2010. Í grunn-

endurlífgun barna, 

greiningu á hjarta-

stoppi, tíðni og gæði 

hnoðs og blásturs. 

Leiðbeiningar fyrir 

heilbrigðisstarfsfólk 

og almenning.  

Erla Svanhvít 

Guðmundsdóttir, 

Helga Pálmadóttir og 

Sigrún G. 

Pétursdóttir. (2007). 

Númer 9 í flokki 3/1 

og 3/2. 

Á ekki við. Á ekki við. Endurlífgunarkeðja 

skjót greining á 

neyðartilfelli. Tafar-

lausar endurlífgunar-

aðgerðir. Grunn-

endurlífgun, sérhæfð 

meðferð og helstu 

lyf. Mikilvægt að 

hjúkrunarfræðingar 

fái verklega kennslu í 

endurlífgun á 2ja ára 

fresti. 

Helga Magnúsdóttir 

og Hildigunnur 

Svavarsdóttir. 

(2007). 

 

Númer 10 í flokki 

3/3. 

 

Á ekki við. Á ekki við. Endurlífgunarráð 

Íslands vinnur að 

gerð leiðbeininga í 

endurlífgun og mótar 

stefnu í fræðslu til 

almennings og 

heilbrigðisstétta. 

Eykur meðvitund í 

þjóðfélaginu og sam-

ræmir vinnu þeirra 

sem tengjast ran-

sóknum og fræðslu á 
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sviði endurlífgunar. 

Cummins og 

Hazinski. (2000). 

 

Númer 11 í flokki 3/3 

Á ekki við. Á ekki við. Leiðbeiningar í 

fyrstu hjálp sem að 

byggjast á gagn-

reyndri þekkingu.  

Greining á hjarta-

hnoði, hlutfall hjarta-

hnoðs og öndunar. 

Breytingar á kennslu-

aðferðum í endur-

lífugn og lögð 

áhersla á að horfa á 

myndbönd. Aðstand-

endur kjósa flestir að 

vera viðstaddir og 

eiga að fá þann 

möguleika. 
Tafla 3. 

Grunnendurlífgun barna samkvæmt klínískum leiðbeiningum árið 2010. 

Endurlífgun á börnum er sjaldgæf og árangur er ekki góður en það hefur sýnt aukinn 

árangur ef endurlífgun er hafin sem fyrst eftir hjarta- eða öndunarstopp. Grunnendurlífgun (e. 

Basic life support) er framkvæmd án lyfja og sérhæfðs búnaðar (Biarent o.fl., 2010, Þórður 

Þórkelsson, o.fl., 2006).  

Samkvæmt Evrópsku endurlífgunarleiðbeiningunum Biarent o.fl. (2010) er mikilvægt 

að þeir einstaklingar er vinna með börnum kunni góð skil á grunnendurlífgun. 

Hér að neðan verður stiklað á stóru í grunnendurlífgun barna bent er á að hægt er að 

skoða íslensku klínísku leiðbeiningnar nánar á vef landlæknisembættisins og þær evrópsku á 

vef Evrópskaendurlífgunar ráðsins www.erc.edu. Eftirfarandi leiðbeiningar eru ætlaðar heil-

brigðisstarfsfólki og einstaklingum sem að vilja kynna sér sérstaklega grunnendurlífgun 

barna. 

Eins og fram hefur komið eru helstu orsök fyrir því að endurlífga þarf barn vegna 

vandamála í öndunarfærum sem leiðir til öndunarstopps (López-Herce o.fl., 2004). Því er 
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mælt með að blásið sé fyrst 5 sinnum í barni.  Ef engin viðbrögð koma fram eftir þessa 5 

blástra skal hefja grunnendurlífgun þ.e hnoða 30 sinnum og blása 2 sinnum í um 1 mínútu 

áður en leitað er eftir sérhæfðri aðstoð. Þar að auki kemur fram að ef barn missir skyndilega 

meðvitund og grunur sé um hjartavandamál sé að ræða skal hringja strax á aðstoð áður en 

grunnendurlífgun er hafin (Bierent o.fl., 2010). 

 Samkvæmt klínískum leiðbeiningum Bierent o.fl. (2010) kemur fram að þegar endur-

lífgun er famkvæmd á ungbarni skal hnoða með tveim fingrum sé björgunarmaður einn. Ef 

um tvo björgunarmenn sé að ræða er betra að hafa báðar hendur utan um brjóstkassa barnsins 

þannig að þumlar vísi í átt til höfuðs og þrýsta brjóstkassanum niður um þriðjung hans. Ef um 

er að ræða 2 sérhæfða starfsmenn þ,e heilbrigðisstarfsmenn eða sérhæfðir björgunaraðilar 

skulu þeir hnoða 15 sinnum og blása 2 sinnum í stað þess að hnoða 30 sinnum og blása 2 

sinnum. 

Halda skal áfram endurlífgunartilraunum þar til barnið sýnir lífsmark þ.e. andar án að-

stoðar, greinilegur púls eða hreyfing, þar til sérhæfð aðstoð berst eða björgunarmaður ör-

magnast (Biaret o.fl., 2010; Endurlífgunarráð Íslands, 2006). 

Sérhæfð endurlífgun barna samkvæmt klínískum leiðbeiningum árið 2010. 

Sérhæfð endurlífgun (e. Advanced life support) er þegar notuð eru lyf og sérhæfður 

búnaður til endurlífgunar (Þórður Þórkelsson o.fl., 2006). Sérhæfð endurlífgun fer oftast fram 

á sjúkrahúsi með sérhæfðu starfsfólki. Farið er eftir ABCD ferli sem rætt hefur verið um áður 

en ekki er farið í næsta þrep fyrr en búið er að leiðrétta og ná tökum á þeim vandamálum sem 

upp koma áður en lengra er haldið (Biarent o.fl., 2010).  

Í sérhæfðri endurlífgun (Biarent o.fl., 2010) en notast við sérhæfðan búnað eins og til 

dæmis blástursbelgur eða blástursmaski. Mikilvægt er að hann sé að réttri stærð þ.e nái frá 
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nefrót og niður á miðja höku. Maskinn er lagður þétt að andliti og kjálkinn dreginn upp að 

honum. Kokrennur auðvelda öndunaraðstoð og koma í veg fyrir að tunga renni aftur í kok og 

loki öndunarveginum. Í sérhæfðri endurlífgun er 100% súrefni gefið í gegnum maskann og 

þarf því ekki að gera hlé á hjartahnoði. Erfitt er að setja upp æðaleggi hjá börnum og er því 

betra að setja upp beinmergsnál hjá börnum í hjarta- og öndunarstoppi en hægt er að gefa öll 

lyf og vökva í gengum nálina (Þórður Þórkelsson o.fl., 2006). 

Lyf og vökvagjafir í sérhæfðri endurlífgun 

Samkvæmt klínískum leiðbeiningum Biarent o.fl. (2010) er vökvagjöf mikilvæg og 

gefa skal 20 ml/kg af vökva og endurtaka eftir þörfum. Mælt er með að gefa tærar saltlausnir. 

Ef um blóðmissi þá skal gefa blóð ef það hefur ekki svarað 40-60 ml/kg af vökva. 

Eftirfarandi lyf eru gefin í sérhæfðri endurlífgun og mælt er með að gefa samkvæmt 

klínískum leiðbeiningum (Biarent o.fl, 2010; Þórður Þórkelsson o.fl., 2006). Adenósín stöð-

var leiðni milli slegla og gátta og gefa skal 0,1 mg/kg hratt í æð. Adrenalin dregur saman við-

námsæðar og hækkar blóðþrýsting og eykur blóðflæði um kransæðar. Gefa skal 0,01 mg/kg í 

æð eða beinmerg. Amíódarón er gefið við sleglahraðtakti eða sleglaflökti. Atrópín er gefið ef 

hjartsláttur en enn hægur eftir gjöf adrenalins. Kalsíum eykur samdráttar getu hjartans.  

Sjálfvirk stuðtæki hafa verið notuð á börn og eru meðal annars notuð við endurlífgun 

á barni sem fellur skyndilega niður til dæmis við íþróttaiðkun. Þar er líklegt að alvarleg hjart-

sláttartruflun sé orsök hjartastoppsins (Biarent o.fl., 2010). 

Sé barnið með hjartsláttartruflanir sem ekki er hægt að leiðrétta með lyfjum skal fram-

kvæma rafvendingu eins fljótt og kostur er (Biarent o.fl., 2010). 
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Breytingar sem orðið hafa á klínískum leiðbeiningum í endurlífgun barna frá árunum 

1995- 2010. 

 Á fimm ára fresti endurskoðar Evrópska endurlífgunarráðið (e. European resuscitation 

council) og Amerísku hjartasamtökin (e. American Heart Assosciation) endurlífgunar-

leiðbeiningar og búa til, breyta og laga leiðbeiningarnar eftir nýjustu rannsóknarniðurstöðum 

á meðferð og árangri í endurlífgun. Nýjustu leiðbeiningarnar komu út í október 2010 og 

leystu þær þá af hólmi leiðbeiningar sem voru  í gildi síðan 2005 (Endurlífgunarráð Íslands, 

2010). 

 Endurlífgunarráð Íslands var stofnað árið 2000 og starfar undir Landlæknisembættinu. 

Ráðið er hluti af Evrópska endurlífgunarráðinu og getur tekið þátt í evrópskri umræðu og 

samvinnu um endurlífgun til að tryggja gæði kennslu í endurlífgun. Helsta hlutverk ráðsins er 

að auka upplýsingar um endurlífgun, stuðla að fræðslu, bjarga mannslífum og bæta staðla í 

endurlífgun (Helga Magnúsdóttir og Hildigunnur Svavarsdóttir, 2007). Samkvæmt rannsókn 

Hazinski, Nadkarni, Hickey o.fl. (2005) kemur fram að þrátt fyrir mikla vakningu almennings 

á endurlífgun í Bandaríkjunum er ekki nema 6 % líkur á að lifa af ef einstaklingur fer í 

hjartastopp út í samfélaginu þar fjærri sérhæfðri aðstoð.  

 Helstu breytingar frá leiðbeiningum sem gefnar voru út árið 2000 til ársins 2005 felst í 

að auðvelda endurlífgunarferlið og gera það markvissara svo þróun verði í endurlífgun með 

fækkun á dauðsföllum og bæta líðan og aðstæður þeirra sem lifað af hjarta- eða öndunar-

stopp. Mikilvægt er að allir heilbrigðisstarfsmenn þekki nýjustu leiðbeiningar í endurlífgun, 

noti sömu vinnuferla og kunni að nota þá (Erla Svanhvít Guðmundsdóttir, Helga Pálmadóttir 

og Sigrún G. Pétursdóttir, 2007). Í stað þess að athuga hvort hjarsláttur sé til staðar eftir hvert 

stuð er farið í grunnendurlífgun í fimm hringi eða í um það bil 2 mínútur. (Philips, Zideman, 

Garcia-Castrillo o.fl, 2001). Síðan skal athuga hvort að púls sé til staðar. Sá tími sem fer í að 

meta hjartslátt dregur úr gæði og árangri endurlífgunarinnar (Hazinzki o.fl., 2005). Bæði 
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Evrópska endurlífgunrráðið og Amerísku hjartasamtökin hvöttu því framleiðendur sjálfvirkra 

hjartastuðtækja að framleiða tæki sem að gæti greint hjartslátt þó endurlífgun fari fram 

(Hazinzki o.fl., 2005). 

Árið 2010 (Biarent o.fl.) komu fram nýjar leiðbeiningar í endurlífgun fullorðna og 

barna.  Helstu breytingarnar frá leiðbeiningum er til dæmis greining á hjartastoppi. Ekki er 

lengur miðað við að finna púlsa heldur er horft á barnið og athugað hvort það sé með-

vitundarlaust, andar ekki eðlilega og ef það séu engin merki um líf skal hefja endurlífgun. Ef 

að heilbrigðisstarfsmenn telja sig nægilega þjálfaða mega þeir bæta við þreifingu á púlsum. 

Þá er miðað við aldur barnsins hvaða æð er valin ef um nýbura er að ræða er miðað við lær-

leggsslagæðina (e. femoral) en ef um barn eldra en 1 árs er að ræða er miðað við hálsslag-

æðina (e. carotid).  Þetta ferli má ekki taka lengur en 10 sekúndur að greina.  

Mikil áhersla er lögð á að hjartahnoð sé rétt framkvæmt til að draga úr blóðþurrðar-

tíma (Endurlífgunarráð Íslands, 2010). 

Sýnt hefur verið fram á að sjálfvirk hjartastuðtæki eða AED tæki séu örugg og 

árangursrík séu þau notuð á börnum eldri en 1 árs. Þau eru tæknilega vel til þess fallin að 

greina hjartsláttartruflanir. Mörg tæki koma nú með sérstökum skautum sem minnkar styrk 

rafstuða í 50-75 J sem að miðast við börn á aldrinum 1-8 ára (Biarent o.fl., 2010). Sé ekki til 

staðar hjartastuðtæki með stillanlegu orkumagni eða sérstökum skautum má nota almenn 

sjálfvirk stuðtæki (AED tæki) á börn 1 árs og eldri. Tilvik um árangursríka notkun hjá 

börnum í stuðvænlegum takti hafa verið skráð. Til þess að draga úr blóðþurrðartíma skal 

einungis stoppa hnoð þegar rafstuð er gefið (Endurlífgunarráð Íslands, 2010). 
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Meðan á endurlífgun stendur er mælt með að nota 100% súrefni. Þegar blóðrás er 

komin af stað skal draga úr súrefnisgjöf til að minnka líkur á ofmagni súrefnis í blóði. 

Nægilegt er að halda súrefnismettun >95% (Biarent o.fl., 2010).  

Samantekt á niðurstöðum. 

Nýjustu klínísku leiðbeiningarnar sem út komu árið 2010 hnykkja á mikilvægi grunn-

endurlífgunar og að hún sé sem auðveldust í framkvæmd. Endurlífgunarráð Íslands hefur sett 

ferlið upp í flæðirit (sjá viðauka 1 og 2) sem eykur skilning á framkvæmd endurlífgunar. 

Mikilvægt er að allir heilbrigðisstarfsmenn þekki nýjustu leiðbeiningar í endurlífgun, noti 

sömu vinnuferla og kunni að nota þá (Erla Svanhvít Guðmundsdóttir o.fl., 2007). 

Gildi þjálfunar og þekkingar í endurlífgun barna  

Inngangur að niðurstöðum 

Greinarnar sem fjalla um gildi þjálfunar og þekkingar á endurlífgun barna voru 14 

talsins. Við flokkun á greinunum var þeim skipt niður í tvo undirflokka: Gildi fyrir heil-

brigðisstarfsfólk og gildi fyrir almenning. 

Meðfylgjandi er tafla sem inniheldur þær rannsóknir og fræðigreinar sem að falla í 

þennan flokk. Sumar fjalla um fleiri en einn undirflokk. Á eftir töflunni verður niðurstöðum 

greinanna ítarlega lýst. 

 Heimildir nr.1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 og 14 voru rannsóknir og nr. 3, 8, og 13 voru 

fræðigreinar. Þessar greinar koma inn á flesta eða alla undirflokkana.  

Höfundar / ártal Úrtak Aðferð Samantekt á helstu 

niðurstöðum 

Sutton, o.fl. 

(2011). 

99 heilbrigðis-

starfsmenn á 

Notast var við upptökur og 

stuðtæki sem mat gæði 

Hópurinn sem að hafði 

einungis hjartastuðtækið til 
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Númer 1 í flokki 

4/1. 

barnaspítala. 74 

kláruðu öll verkefnin. 

endurlífgunar og upprifjun 

stuttu seinna. Hver æfing 

skiptist í 3 þætti. Síðan var 

hópurinn borinn saman við 

samanburðahóps sem fékk 

enga upprifjun. 

að fá upplýsingar kom 

verstur út en best sá sem að 

hafði bæði kennara og tækið 

til að meta gæði endur-

lífgunarinnar. Hjá saman-

burðahópnum var engin 

bæting á endurlífguninni og 

minni líkur á að þeir fram-

kvæmdu fullkomið hnoð. 

Hunt, o.fl. 

(2008). 

 

Númer 2 í flokki 

4/1. 

34 æfingatilfelli sem 

sett voru upp á 

barnadeildum. 

Æfingadúkka og tölvustýrt 

hjartastuðtæki var notað til 

að meta endurlífguninna. 

Einnig var fylgst með tíma 

sem fór í að fara úr grunn-

endurlífgun í sérhæfða 

endurlífgun og hvort farið 

væri eftir klínískum leið-

beiningum. 

Meðaltími sem fór í meta 

öndunarveg og öndun var 

1,3 mín. Að byrja að gefa O2 

tók að meðaltali 2 mín. Mat 

á blóðrás tók allt að 4 mín. 

og það tók endurlífgunar-

teymið um 6 mín. að mæta á 

vettvang. Í 75 % tilfella var 

farið eftir klínískum leið-

beiningum. Í 100 % tilfella 

var galli í samskiptum. 

Lindamood og 

Weinstock. 

(2011). 

 

Númer 3 í flokki 

4/1. 

Á ekki við. Heimildagreining á 

rannsóknum. 

Samkvæmt rannsóknum er 

galli á samskiptum í nær um 

100 % tilfella ásamt röngum 

ákvarðanatökum. Einnig er 

skortur á þekkingu í sér-

hæfðri endurlífgun. 

Mikilvægt að æfingar séu 

haldnar reglulega til að 

tryggja öryggi sjúklings 

betur. 

Niebauer, o.fl. 

(2011). 

 

Númer 4 í flokki 

4/1. 

72 æfingatilfelli 

skoðuð afturvirkt. 

Tilfellin fóru fram á 

barnadeildum. Þátt-

takendur voru sérfræð-

ingar, deildalæknar, 

læknanemar og sérhæfðir 

hjúkrunarfræðingar. Allar 

æfingarnar voru teknar 

upp og skoðaðar eftir á. 

Skoðuð var tíðni öndunar, 

hjartahnoðs og 

frammistaða starfsfólks. 

Í öllum tilfellum var um 

ofblástur að ræða. Meðal-

tíðnin var 40,6 sinnum á 

mínútu +/- 11. Ekki var 

marktækur munur á hver var 

að blása. En tíðni hnoðs er í 

samræmi við klinískar 

leiðbeiningar. 

Kane, Pye og 

Jones. (2011a). 

Númer 5 í flokki 

4/1. 

667 einstaklingar. Skoðuð voru 778 tilfelli af 

börnum til 18 ára aldurs. 

Frá janúar 2000 – 

desember 2002.  

Eftir sólahring lifðu 374 af 

677 einstaklingum af eða 51 

%. Flest tilfellin gerðust á 

gjörgæslu eða 479 og 60 á 

bráðamóttöku. Lakari líkur á 
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bráðamóttöku.  

Allan, o.fl. 

(2010). 

 

Númer 6 í flokki 

4/1. 

182 starfsmenn. 127 

hjúkrunarfræðingar, 

50 læknar, 2 sérfræð-

ingar í öndunar-

færum og 3 sér-

hæfðir hjúkrunar-

fræðingar. 

Búið var til námskeið sem 

að byggðist á tilfellum 

sem að gerst hafa á 

barnagjörgæsludeildum og 

þáttum tengdum sérhæfð-

um búnaði sem að deildin 

býr yfr. Æfingarnar voru 

teknar upp og haldnir 

fundir á eftir. Einnig var 

lagt fyrir þau spurning-

lista fyrir og eftir nám-

skeiðið. 

Allir voru sammála um að 

þetta námskeið væri mjög 

hjálplegt. Það var merkjan-

legur árangur í hæfni starfs-

fólks, stjórnandinn og annað 

starfsfólks varð öruggara í 

aðgerðum sínum.  

Oermann, 

Kardong-Edgren 

og Odom-

Maryon. (2011). 

Númer 7 í flokki 

4/1. 

606 hjúkrunarnemar. Nemendur sóttu annað 

hvort námskeið hjá 

HeartCode
TM

 eða 

námskeið með leið-

beinanda og voru af 

handahófi skipt í tvo hópa. 

Annar hópurinn fékk svo 

reglulega upprifjun þar 

sem metið var gæði hnoðs 

og dýpt. Staðsetningu 

handa, blásturstíðni og 

magn. 

Eftir 3 mánuði var enginn 

munur á hópnum miðað við 

blásturstíðni, eftir 6 mánuði 

var blásturstæknin orðið 

betri hjá hópnum sem fékk 

upprifjunina. Hjá saman-

burðahópnum var blásturinn 

ófullnægjandi og hnoð 

dýptin ekki nægjanleg eftir 

9-12 mánuði. 

Soar, o.fl. (2010) 

 

Númer 8 í flokki 

4/1, 4/2. 

Á ekki við. Á ekki við. Besta aðferðin þegar kenna á 

mörgum í einu er að leggja 

einungis áherslu á hnoð. 

Hafa námskeiðið sem auð-

veldast og hnitmiðað. Mikil-

vægt að ræða um þætti sem 

að vekur upp hræðslu hjá 

fólki. Leggja áherslu á gott 

hjartahnoð, tíðni og dýpt. 

Mikilvægt að hafa hermi-

æfingar fyrir starfsfólk 

sjúkrahúsa. 

Hunt, o.fl. 

(2006). 

 

Númer 9 í flokki 

4/1. 

35 bráðamóttökur í 

Norður Karólínu. 

Notast var við æfinga-

tilfelli og var fylgst með. 

Metnir voru þættir sem að 

starfsfólk mætti tileinka 

sér betur. 

57 % tilfella hefði mátt gera 

betur þó að vandamálin voru 

mismunandi og breytileg. 

Flestir þurftu að æfa sig 

betur í að meta þyngd barna 

og á uppsetningu bein-

mergsnálar, fyrirmæli um 

vökvagjöf voru óljós, ráð-

stafanir voru sjaldan gerðar 
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til að koma í veg fyrir of-

kælingu og að athuga hvort 

að um væri að ræða blóð-

sykursfall. 

Kane, Pye og 

Jones. (2011b). 

 

Númer 10 í flokki 

4/1. 

Kemur ekki fram. Búin voru til tilfelli sem 

tengdust hjartavanda-

málum. Skoðað var hvort 

að farið væri eftir 

klínískum leiðbeiningum. 

Hvernig teymið vann 

saman og hver gerði hvað. 

Starfsfólki skipt niður í 

hópa síðan var farið í 

gegnum tilfelli. Æfingin 

tekin upp og skoðuð síðar. 

Haldnar æfingar mán-

aðarlega og látin svara 

spurningalista. 

Kom í ljós að starfsfólkið 

fannst það öruggara í að 

framkvæma endurlífgun eftir 

námskeiðið. 

Kitmura, o.fl. 

(2010). 

 

Númer 11 í flokki 

4/2. 

5170 börn 17 ára og 

yngri sem hefðu 

fengið hjartastopp 

utan spítala frá 1. 

janúar 2005 – 31. 

desember 2007. 

Gögnum var safnað með 

tilliti til aldurs, orsök, 

hvenær þetta gerðist og 

tegund endurlífgunar sem 

gerð var af þeim sem stóð 

hjá þegar hjartastoppið átti 

sér stað. 

3675 börn fengu hjartastopp 

sem ekki voru vegna hjarta-

orsaka og 1495 börn fengu 

hjartastopp vegna hjarta-

orsaka. 1551 barn fengu 

hefðbundna endurlífgun og 

888 börn fengu aðeins hnoð. 

Hefðbundin endurlífgun gaf 

betri  útkomu taugakerfis 

heldur en endurlífgun þar 

sem einungis var hnoðað. 

Arshid, Lo og 

Reynolds. (2009) 

Númer 12 í flokki 

4/1. 

20 endurlífgunar-

æfingar í röð. 

Gæði endurlífgunar á 20 

atburðarrásum í röð þar 

sem æfing var skoðuð með 

fyrirfram hönnuðu sniði.  

Opnun öndunarvegar var 

ekki metinn í 13 tilfellum 

meðan tíðni þess að blása 

var of hröð í 18 tilfellum. 

Meðaltíðni hjartahnoðs var 

115 sinnum á mínútu. Var of 

grunnt í 10 tilfellum og var 

truflað að óþörfu í 13 

tilfellum. 19 stjórnendum 

mistókst að ná gæðum 

endurlífgunnaræfingarinnar. 

Schober, Loer og 

Schwarte. (2011). 

Númer 13 í flokki 

4/1, 4/2. 

Á ekki við. Á ekki við. Ytra hnoð á brjóstkassa 

getur komið blóðflæðinu 

aftur í gang hjá sjúklingum 

sem fá hjartastopp. Nýju 

evrópsku leiðbeiningarnar 

styðja útbreiðslu á sjálf-
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virkum hjartastuðtækjum 

(AED) á almenningsstaði.  

Savatano og 

Vanni. (2011). 

 

Númer 14 í flokki 

4/2. 

1000 einstaklingar Eftir hvert grunnendur-

lífgunarnámskeið sem 

Amerísku hjartasamtökin 

héldu lögðu þeir spurn-

ingalista fyrir nemendur 

og spurðu hvort að þeir 

myndu hefja endurlífgun á 

fullorðnum eða barni út í 

samfélaginu og ef svarið 

var nei þá afhverju. 

73,9 % sögðu að þeir myndu 

hefja endurlífgun. Helstu 

ástæður fyrir því að hefja 

ekki endurlífgun væri 

hræðsla við smit, sumir 

töldu sig vera ófæra um það, 

hræddir við lögsókn, 

hræddir um að valda meiri 

skaða og almenn hræðsla. 

Þetta hlutfall er talið vera of 

lágt. 
Tafla 4. 

Gildi þjálfunar og þekkingar í endurlífgun barna fyrir heilbrigðisstarfsfólk 

 Lífslíkur eftir hjartastopp byggjast á því hversu góðar rannsóknir liggja að baki 

klínískum leiðbeiningum, þekkingar og þjálfunar í endurlífgun (Soar o.fl., 2010).  Allir 

heilbrigðisstarfsmenn eiga að sitja námskeið í grunnendurlífgun og sækja endurmenntun. 

Þættir sem Evrópska endurlífgunarráðið (Soar o.fl., 2010) telja vera mikilvæga í þessari 

kennslu er að þekkja einkenni og koma í veg fyrir hjarta- eða öndunarstopp. Gæði hnoðs, 

takts, dýptar og koma í veg fyrir sem minnsta truflun á hjartahnoði. Að geta veitt öndunar-

aðstoð með blástursgrímu eða blástursbelg og notkun stuðtækja og lyfja við hjartastoppi. Þar 

að auki að þekkja meðferð eftir endurlífgun. Auk þess telur ráðið mikilvægt að notast sé við 

verklega kennslu og notkun á æfingatilfellum (e. mock codes) þar sem endurlífgun er æfð, 

starfsmenn þekkja umhverfi sitt og verða þar af leiðandi verða öruggari í störfum sínum. 

Einnig er mikilvægt að eftir hvert æfingatilfelli ræði þeir einstaklingar sem tóku þátt í æfing-

unni saman og komast í sameiningu að því hvað mætti betur fara og hvernig hægt sé að 

sporna við þeim vandamálum sem upp komi í framtíðinni.  

 Hunt, o.fl. (2008) gerðu rannsókn þar sem notast var við 34 æfingatilfelli sem búin 

voru til fyrir starfsmenn barnadeilda þar var fylgst með þeim tíma sem fór í að greina hjarta – 
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eða öndunarstopp sem verða á sjúkrahúsum, hvenær skipt var úr grunnendurlífgun í sérhæfða 

endurlífgun og hvort starfsmenn fylgdu eftir klínískum leiðbeiningum í endurlífgun barna. 

Notast var við æfingadúkku og tölvustýrt hjartastuðtæki. Í ljós kom að hjúkrunarfræðingar 

voru þeir sem komu oftast fyrstir á staðinn og hófu grunnendurlífgun á innan við 15 sek-

úndum í flestum tilfellum en í öðrum tilfellum fóru þeir að undirbúa stofuna fyrir komu 

endurlífgunarteymisins. Það tók deildarlækni að meðaltali 3 mínútur að koma á staðinn og 

um 6 mínútur þar til meðlimir í endurlífgunarteymi komu til að hefja sérhæfða endurlífgun. Í 

flestum tilfellum var ekki skipaður stjórnandi ef hann var skipaður deildi hann ekki niður 

verkefnum og komu upp samskiptaörðugleikar í öllum tilfellum. Einnig kom í ljós að flestir 

fylgdu ekki klínískum leiðbeiningum hvort sem um var að ræða hjúkrunarfræðinga eða 

lækna. Því telja þeir mikilvægt að leggja áherslu á fyrstu fimm mínútur eftir hjarta- eða 

öndunarstopps og bregðast við því strax.  

 Samkvæmt rannsókn Neibauer, o.fl. (2011) kom í ljós að hjartastopp hjá inniliggjandi 

börnum á sjúkrahúsum eru óalgengt eða um 0,1 – 3 %. Lífslíkur þessara barna eru ekki góðar 

og ekki nema um 12 – 36 % barna sem útskrifast heim. Í rannsókn þeirra voru einnig sett up 

72 æfingatilfelli (e. mock codes) þar sem blástur var sérstaklega skoðaður. Mælt er með að 

blásið sé í barn í sérhæfðri endurlífgun 12-20 sinnum á mínútu þegar notast er við blásturs-

belg. En í þessari rannsókn kom í ljós að í flestum tilfellum er verið að blása of mikið í barnið 

(e. hyperventilation) og var meðaltíðnin um 41 +/- 12 blástrar á mínútu.  

 All margar rannsóknir (Allan, o.fl., 2010; Hunt, o.fl., 2006; Kane, Pye og Jones, 2011; 

Lindamood og Weinstock, 2011; Arshid, Lo og Reynolds, 2009) byggja á því að setja upp 

námskeið eða æfingatilfelli þar sem tekin eru dæmi um alvöru tilfelli sem orðið hafa á bráða-

móttökum eða gjörgæsludeildum og starfsmenn látnir æfa móttöku, endurlífgun og meðferð 

eftir endurlífgun saman í teymi. Í öllum þessum rannsóknum eru starfsmenn sammála um 
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gildi þessarar þjálfunar og mikilvægi æfinga þar sem hjarta- og eða öndunarstopp barna er 

ekki algengt. Flestir voru sammála því að með æfingunni töldu þeir sig verða öruggari og 

betur undirbúin til þess að takast á við aðstæður þegar þær verða (Kane, Pye og Jones, 

2011b). Í rannsókn Hunt, o.fl. (2006) voru teknir fram þættir sem starfsfólk þyrfti að æfa sig 

betur í og þar á meðal var að áætla þyngd barns en hún skiptir miklu máli þegar ákveða á 

lyfja- og vökaskammta fyrir barnið. Þar að auki voru lyfjafyrirmæli oft óljós, undirbúningur 

fyrir uppsetningu beinmergsnálar var ekki góður, yfirleitt var ekki athugað hvort um blóð-

sykursfall væri að ræða með mælingu blóðsykurs og sjaldan voru gerðar ráðstafanir gegn 

ofkælingu. Rannsókn Lindamood og Weinstock (2011) sýndi að í nánast öllum æfinga-

tilfellum komu fram samskiptaerfiðleikar eða misskilningur í samskiptum. 

Gildi þjálfunar og þekkingar í endurlífgun barna fyrir almenning. 

Evrópska endurlífgunarráðið (Soar, o.fl., 2010) telur að allir ættu að hafa lágmarks 

þekkingu á endurlífgun og ætti þjálfunin að vera sniðin að þeirra þörfum. Almenningur er oft 

ragur við að hefja endurlífgun og helstu ástæður eru kvíði, hræðsla við smitsjúkdóma og 

hræðsla við að valda auknum skaða því mikilvægt að vinna bug á hræðslunni með því að fá 

þjálfun og afla sér lágmarksþekkingar í endurlífgun. Rannsóknir sýna að endurlífgun og 

notkun sjálfvirkra hjartastuðtækja (AED tækja) úti í samfélaginu bjargar mannslífum 

(Schober, Loer og Schwarte, 2011). 

Samkvæmt Evrópska endurlífgunarráðinu (Soar, o.fl., 2010) ætti kennsla í grunn-

endurlífgun og notkun sjálfvirkra hjartastuðtækja fyrir almenning að vera sem einföldust og 

sniðin að þörfum þeirra sem námskeiðið sitja. Þættir sem mikilvægt er að fara inn á er að 

tryggja öryggi á vettvangi áður en endurlífgun er hafin til dæmis að fara ekki inn á svæði þar 

sem að björgunarmaður er sjálfur í hættu á að slasast og að geta staðfest að um hjarta- eða 

öndunarstopp sé að ræða, opna öndunarveg og meta meðvitund, ásamt mikilvægi gæða 
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hnoðs, hraða og dýptar. Kennsla á notkun sjálfvirkra stuðtækja og mikilvægi þess að halda 

áfram hjartahnoði þó svo að verið sé að tengja tækið við sjúklinginn. 

Þó eru mismunandi skoðanir á því hvaða tækni í kennslu í endurlífgun sé best að nota. 

Samkvæmt Soar, o.fl. (2010) er auðveldast að kenna einungis hjartahnoð þegar um stóran hóp 

af einstaklingum er að ræða sem að hefur annars ekki aðgang að endurlífgunarþjálfun samt 

sem áður en grunnendurlífgun þ.e bæði blástur og hjartahnoð er árangursríkara ef um börn er 

að ræða og þegar langt er í sérhæfða aðstoð (Kitamura, o.fl., 2010). 

Samantekt á niðurstöðum 

Eins og kemur fram í rannsókn Niebauer, o.fl. (2011) hefur hermiþjálfun (e. simula-

tion training) mjög góð áhrif þar sem hjarta- og öndunarstopp eru óalgeng hjá börnum og 

starfsmenn búa því ekkiað mikilli reynslu í þessum þáttum. Hermiþjálfun er því góð leið til 

að undirbúa og æfa fyrir raunveruleikann. Þar að auki er mikilvægt að æfa samskipti og sam-

starf ólíkra starfstétta en það eykur bæði öryggi sjúklinga og starfsánægju heilbrigðis-

starfsfólks. Eins og komið hefur verið inn á hér að ofan er upprifjun mjög mikilvæg og 

stuðlar að betri þekkingu og gæðum í endurlífgun (Oermann, Kardong-Edgren og Odom-

Maryon, 2011; Sutton o.fl., 2011).  

Rannsókn sem að Savatano og Vanni (2011) unnu eftir endurlífgunarnámskeið fyrir 

almenning var einungis spurt hvort að fólk taldi sig tilbúið til að byrja og hefja endurlífgun út 

í samfélaginu eftir að hafa setið námskeið hjá Amerísku hjartastamtökunum í endurlífgun og 

ef svarið var nei þá var spurt af hverju. Einungis 73,9 % sögðu að þeir myndu hefja endur-

lífgun. Helstu ástæður fyir því að hefja ekki endurlífgun væri hræðsla við smit, sumir töldu 

sig vera ófæra um framkvæmd endurlífgunar, hræðsla við lögsókn, hræðsla um að valda 

meiri skaða og almenn hræðsla. Aldur og menntun virstist ekki hafa áhrif á þessa þætti. Þetta 
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hlutfall er of lágt sérstaklega þegar kemur að því að þurfa að endurlífga barn því mikilvægt er 

að tíma sé veitt í þessa umræðu á hverju endurlífgunar námskeiði fyrir sig. 

Foreldrar viðstaddir 

Inngangur 

Greinarnar sem að fjalla um áhrif þess að hafa foreldra viðstadda endurlífgun barna 

eða við framkvæmd ífarandi aðgerða eru alls 12.  Við flokkun á greinunum var þeim skipt 

niður í þrjá undirflokka: Áhrif á barnið að hafa foreldra viðstadda, áhrif á foreldra að vera 

viðstaddir og áhrif á starfsfólk að hafa foreldra viðstadda. Hér á eftir verður fjallað um þessar 

greinar. 

 Meðfylgjandi er tafla sem inniheldur þær rannsóknir og fræðilegar yfirlitsgreinar 

sumar fjalla um fleiri en einn undirflokk. Á eftir töflunni verður niðurstöðum greinanna 

ítarlega lýst. 

 Heimildir nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voru rannsóknargreinar en nr. 8, 9, 10, 11 og 12 voru 

fræðilegar yfirlitsgreinar. Þessar greinar koma inn á flesta eða alla undirflokkana. 

Höfundar / 

Ártal 

Númer greinar 

Úrtak Aðferð Samantekt á niðurstöðum. 

McGahey-

Oakland, o.fl. 

(2007) 

 

Nr 1 í flokki 

5/2. 

10 fjölskyldur Tekin voru viðtöl við 

foreldra sem  höfðu 

verið viðstaddir 

endurlífgun. Einnig 

var andleg heilsa 

þeirra metin með 

tilliti til áfalla og 

streituröskunar. 

Eftir að farið var í gegnum 

viðtölin komu 5 þemu í ljós. 

1. Réttur minn sem 

foredlri að vera 

viðstaddur. 

2. Snerting og 

stuðningur skiptir 

máli. 

3. Að sjá hvað er gert. 

4. Að vera inni. 

5. Upplýsingaflæði. 
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Ekki var marktækur 

munur á andlegri líðan 

þeirra og öðrum sem að 

höfðu ekki lent í þessari 

lífsreynslu. 

Maxton. 

(2008) 

 

 

Nr 2 í flokki 

5/2 

14 foreldrar 

alvarlegra veikra 

barna sem höfðu 

annað hvort lifað af 

endurlífgun eða 

ekki. 

Megindleg rannsókn 

þar sem viðtöl voru 

tekin við foreldrana 

og voru þemu greind 

úr niðurstöðum. 

Fjögur megin þemu voru 

greind: 

1. Að vera til staðar 

fyrir barnið. 

2. Að átta sig á 

aðstæðum. 

3. Vera eða vera ekki 

vitni að endurlífgun 

barna sinna. 

4. Þörfum foreldra 

mætt. 

Myers, 

Eichorn og 

Guzzetta. 

(1998). 

 

Nr 3 í flokki 

5/2 

25 fjölskyldur sem 

nýlega höfðu misst 

ástvin. 

Afturvirk rannsókn 

sem var unnin í 

gegnum símaviðtöl. 

Af þessum 25 fjölskyldum 

vildu um 80 % vera við-

staddir endurlífgun ástvina 

sinna ef þeir fengu tækifæri 

til þess. 96 % töldu að ást-

vinir ættu að fá að vera við-

staddir. 68 % trúðu því að 

nærvera þeirra hjálpaði 

sjúklingnum og 64% trúðu 

því að vera viðstaddir hjálp-

aði þeim í gegnum sorgar-

ferlið. 

Fulbrook, 

Latour  og 

Albarran. 

(2006). 

 

Númer 4 í 

flokki 5/3 

Þægindaúrtak af 158 

evrópskum bráða og 

gjörgæslu 

hjúkrunarfræðingum 

á barnadeildum. 

Notast var við 

spurningalista og 

miðað við skoðanir á 

skalanum 1-5 þ.e 1 

mjög ósammála og 5 

mjög sammála.  

Skoðanir voru greindar í 3 

flokka: ákvarðanatöku, ferli 

og útkomu. Flestir voru 

ósammála um að það ætti að 

vera einn ákveðinn hjúk-

runarfræðingur í ferlinu sem 

væri bara að sinna for-

eldrunum. 

MacLean, o.fl. 

(2003) 

Númer 5 í 

flokki 5/3 

Úrtakið var 3000 

hjúkrunarfræðingar 

en einungis 984 

svöruðu spurning-

listanum. 

Spurningalisti með 30 

spurningum sendur út 

á 1500 meðlimi 

American Association 

of Critical-Care Nurs-

es og 1500 meðlimi 

Emergency Nurses 

Association. 

Kom í ljós að einungis 5 % 

hjúkrunarfræðinga unnu á 

sjúkrahúsum þar sem til 

voru skriflegar leið-

beiningar um hvort að 

foreldrum væri leyft að vera 

viðstaddir endurlífgun. 61 

%  sögðu að aðstandendur 
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hefðu spurt hvort þeir 

mættu vera viðstaddir. 

Pye, Kane og 

Jones. (2010) 

 

Númer 6 í 

flokki 5/3 

Kemur ekki fram. Sendur út spurning-

listi til þátttakenda í 

endurlífgunaræfingum 

áður en þær hófust, 

síðan voru æfingarnar  

haldnar. Síðan var 

fundur og lagður fyrir 

þau spurningalisti 

aftur. 

Hjúkrunarfræðingum fannst 

þetta form af æfingum já-

kvætt, þeir áttuðu sig frekar 

á þörfum foreldra og bættu 

samskiptahæfni sína. Niður-

stöður sýndu að starfs-

mönnum fannst auðveldar 

að hafa samskipti við 

aðstandendur. 

Perry. (2009). 

 

Númer 7 í 

flokki 5/3 

Í úrtakinu voru 94 

hjúkrunarfræðingar 

en einungis 32 

hjúkrunarfræðingar 

svöruðu spurning-

listum. 

Sendur út spurning-

listi til 94 hjúkrunar-

fræðinga sem að unnu 

á þremur barnabráða-

deildum á sama 

sjúkrahúsinu. 

2/3 svarenda voru hlynntir 

því að foreldrar væru 

viðstaddir endurlífgun barna 

sinna. Yngri hjúkrunar-

fræðingum fannst þeim 

skorta menntun og reynslu 

til að takast á við þarfir 

foreldra. 

Doolin, Quinn, 

Bryant, o.fl. 

(2011) 

Númer 8 í 

flokki 5/1, 5/3. 

Á ekki við. Heimildagreining á 

rannsóknum er fjalla 

um viðveru foreldra 

og viðhorf starfsfólks. 

Farið var yfir alla þá 

þekkingu sem til er um 

viðfangsefnið. Mismunandi 

hvort mælt sé með því að 

foreldrar séu viðstaddir eða 

ekki. Lítið skoðað ávinn-

ingur sjúklinga á að hafa 

foreldra viðstadda.  

Boudreuax, 

Francis og 

Loyacano. 

(2002). 

 

Númer 9 í 

flokki 5/1, 5/2. 

20 rannsóknir. Heimildagreining á 

rannsóknum er fjalla 

um viðveru foreldra í 

endurlífgun barna. 

Rannsóknirnar gefa til 

kynna að foreldrar vilja fá 

val um að vera viðstaddir. 

Þær rannsóknir sem eru 

hlynntar því benda á að það 

sé betra fyrir foreldra til 

lengri tíma litið. Hjúkrunar-

fræðingar almennt hlynntir 

því að hafa foreldra við-

stadda en læknar. Mismun-

andi skoðanir eru á milli 

rannsókna hvort að það 

hjálpi barninu að hafa 

foreldra viðstadda. 

Emergency 

Nursing Asso-

ciation (2011) 

Á ekki við. 

 

Heimildagreining á 

rannsóknum er fjalla 

um viðveru foreldra í 

endurlífgun barna. 

Aðstandendur vilja að þeim 

sé boðið að vera viðstaddir, 

mikilvægt sé að vera með 

skriflegar leiðbeiningar á 
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Númer 10 í 

flokki 5/1, 5/2, 

5/3. 

 

 

deildum. Heilbrigðis-

starfsfólk vill hafa starfs-

mann sem sinnir foreldrum. 

Dingeman, 

o.fl. (2007). 

 

 

Númer 11 í 

flokki 5/1, 5/2, 

5/3. 

15 rannsóknir. Heimildagreining á 

rannsóknum er fjalla 

um viðveru foreldra 

við framkvæmd 

ífarandi aðgerða eða 

endurlífgun barna. 

Flestar rannsóknir voru 

miðaðar út frá sjónarmiði 

starfsfólks. Foreldrar kjósa 

að vera viðstaddir. Þeir trúa 

því að viðvera þeirra veiti 

barninu ástúð og stuðning. 

Foreldrar sem hafa verið 

viðstaddir sína minni kvíða 

og þunglyndi en þeir sem að 

voru ekki viðstaddir. 

Að hafa foreldra viðstadda 

auðveldar mikilvægar 

ákvarðanatökur.  

Baskett, Steen 

og Bossaert. 

(2010). 

 

Númer 12 í 

flokki 5/2. 

Á ekki við. Á ekki við. 90 % af þeim foreldrum 

sem hafa verið viðstaddir 

endurlífgum myndu gera 

það aftur. Hjálpar þeim að 

komast í tengsl við raun-

veruleikann, andlátið og 

léttir undir sorgarferlið. 

Skiptir þá máli að vita að 

þeir voru til staðar fyrir barn 

sitt í lokin.  
Tafla 5. 

Áhrif á börn að hafa foreldra viðstadda í endurlífgun 

Erfitt er að rannsaka þau áhrif sem það hefur á sjúkling að hafa fjölskyldumeðlimi 

viðstadda í endurlífgun nema í þeim tilfellum þar sem endurlífgun ber árangur. Þær fáu 

rannsóknir sem gerðar hafa verið sýna að sjúklingum finnst gott að vita af fjölskyldu-

meðlimum hjá sér (Dingeman o.fl., 2007). 

Rannsókn Doolin o.fl. (2009) sem gerð var á viðhorfum sjúklinga á að hafa fjöl-

skyldumeðlimi viðstadda endurlífgun, kom í ljós að sjúklingum fannst gott að fjölskyldu-

meðlimir taki upp málstað þeirra. Þeir trúðu því að fjölskyldumeðlimir gætu deilt mikil-

vægum upplýsingum um heilsufar þeirra. Samt sem áður höfðu þeir áhyggjur af því hvaða 
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áhrif það hefði á fjölskyldumeðlimi að verða vitni að endurlífgun en frá þeirra sjónarmiði 

veitti það þeim huggun, stuðning og öryggi að vita af fjölskyldumeðlimum á staðnum.  

Rannsóknir McLean o.fl. (2003) sýna að flest börn vilja hafa foreldra hjá sér þegar 

framkvæma á ífarandi aðgerðir sem vekja upp hræðslu og kvíða hjá þeim og því er talið að 

nærvera foreldra dragi úr kvíða, hræðslu og sársauka hjá börnum. Því er dregin sú ályktun að 

nærvera foreldra í endurlífgun sé gott fyrir börnin. Samkvæmt McGahey-Oakland o.fl. (2007) 

er návist fjölskyldu í endurlífgun skilgreind sem nærvera fjölskyldu sem veitir stuðning með 

snertingu eða viðveru fyrir sjúkling í endurlífgun eða við framkvæmd ífarandi aðgerða. 

Áhrif á foreldrana að vera viðstaddir 

Rannsóknir Dingeman o.fl. (2007) sýna að það sé aukning á að foreldar séu viðstaddir 

endurlífgun barna. Að hafa foreldra viðstadda getur verið kostur þar sem þeir þekkja börnin 

sín best og geta aðstoðað heilbrigðisstarfsfólk til dæmis við að halda barninu kyrru, róa það 

eða beina athygli þeirra annað. 

Doolin o.fl. (2009) gerðu samantekt á mörgum gagnreyndum rannsóknum sem sýndu 

bæði kosti og galla fyrir foreldra að vera viðstadda endurlífgun barna sinna. Ástæður fyrir því 

að leyfa eða spyrja ekki foreldra hvort þeir vilji vera viðstaddir eru vegna áhrifa sem það 

getur valdið andlegri heilsu viðkomandi að verða vitni að endurlífgun. Rannsóknir sem sýndu 

kosti þess að leyfa foreldrum að vera viðstaddir telja þau rök helst að það að vera viðstaddur 

auðveldar þeim að átta sig á aðstæðum og veikindum barnsins, eykur líkur á að starfsfólk sýni 

fagmennsku í verki og hjálpar til við að mæta óskum og trúarlegum þörfum fjölskyldunnar.   

Í rannsókn sem gerð var árið 1998 (Meyers, Eichorn og Guzzetta) voru 25 fjölskyldur 

sem misst höfðu barn sitt í endurlífgun spurðar eftir á hvort þau hefðu frekar kosið að fá tæki-

færi til að vera fylgt inn á stofuna þar sem endurlífgunin fór fram áður en henni væri hætt og 
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sögðu 80 % að þeir höfðu verið til í það. 96 % töldu að fjölskyldumeðlimir ættu að fá tæki-

færi til að vera með ástvinum sínum á dánarbeði. Einnig töldu 64 % fjölskyldumeðlima það 

vera hjálplegt í sorgarferlinu ef þau hefðu fengið að fara inn á stofuna. 

McGahey-Oakland, o.fl., (2007) tóku viðtöl við meðlimi í 10 fjölskyldum þar sem 

endulífgun bar ekki árangur og spurðu þau út í upplifun af þeirri lífsreynslu. Í ljós komu 

fimm megin þemu. Ég hef rétt á að vera viðstaddur, allar fjölskyldurnar töldu það vera sinn 

rétt að vera viðstadda endurlífgun barna þeirra. Einnig fannst aðstandendum það að hafa val 

um að vera á staðnum gefa þeim tilfinningu um að þeir hefðu enn stjórn. Stuðningur og við-

vera skiptir máli, foreldrarnir töldu það skipta barnið máli og að þau myndu vilja hafa for-

eldrana hjá sér til að veita þeim öryggi og styrk. Þau vildu ekki að barnið myndi upplifa 

hræðslu og einnig vildu þau vera til staðar til að draga úr áhyggjum barna í tengslum við 

dauðann. Allir töldu það mikivægt að fá stund til að geta kvatt barnið og töldu þau að það 

veitti bæði barninu stuðning og þeim styrk til að halda áfram. Að sjá og trúa, að vera vitni að 

því sem gert er og vita það að allt var gert sem hægt var til að bjarga barninu. Foreldrar sem 

voru ekki viðstaddir veltu oft fyrir sér hvort allt hefði verið gert og hvort niðurstaðan gæti 

hafa orðið önnur. En þeir foreldrar sem voru viðstaddir áttuðu sig frekar á aðstæðum. Að 

koma inn, að það sé möguleiki á að fá að koma inn á bráðastofuna þegar foreldra vilja það 

sjálfir. Upplýsingaflæði, fjölskyldumeðlimir voru ekki eins uppteknir af því að fá upplýsingar 

um hvað væri að gerast heldur vildu vera hjá barninu. Spurningar koma eftir á og þá er nógur 

tími til að fá svör. Eins og fram hefur  komið þá var hugur fjölskyldumeðlima hjá sjúkling-

num en ekki á smáatriðum á framkvæmd endurlífgunnar. Tímalengd endurlífgunar skipti fjöl-

skyldurnar ekki máli heldur áttuðu þau sig frekar á alvarleika málsins og voru örugg um að 

allt hafði verið gert til að reyna að bjarga barninu þeirra. 
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 Maxton (2008) gerði rannsókn á reynslu foreldra af endurlífgun barna á gjörgæslu-

deildum. Helstu áhrifaþættir á foreldra að vera með barn á gjörgæsludeild var að átta sig á 

hlutverki sínu sem foreldri, aðskilnaður frá barni, óöryggi og upplifun vanmáttar. Þar af 

leiðandi er mikilvægt að mæta þörfum foreldra til að draga úr þessum tilfinningum og öðlast 

hlutverk í meðferð barnsins. Samkvæmt Amerísku hjartasamtökunum (Berg, o.fl., 2010) er 

talið að foreldrar eigi rétt á að vera viðstaddir, það hafi góð áhrif á sjúklinginn og að aðlögun 

eftir missi verði betri. Maxton (2008) greindi einnig þemu í sinni rannsókn og voru þau fjögur 

talsins og voru keimlík þemunum í rannsókn McGahey-Oakland o.fl.(2007).  Minningar um 

barnsmissi snérust ekki um endurlífgunina sjálfa heldur um barnið. Þar að auki voru foreldrar  

þakklátir fyrir að geta verið til staðar fyrir barnið á lokastundu þess. 

Samkvæmt rannsókn Dingeman o.fl. (2007) töldu flestir foreldar það að vera við-

staddir endurlífgun barna sinna hafi veitt þeim hugarró í kjölfarið. Hjálpaði þeim að sleppa 

takinu af barninu og geta tjáð barninu ást sína.  

Áhrif á starfsfólk að hafa foreldra viðstadda 

 Samkvæmt rannsóknum McGahey-Oakland o.fl. (2007) hefur  heilbrigðisstarfsfólk 

mismunandi skoðanir á því hvort foreldrar eigi að vera viðstaddir og hefur það komið í ljós 

að hjúkrunarfræðingar eru hvað jákvæðastir í garð þess. Flestir starfsmenn eru á þeirri skoðun 

að þeir myndu sjálfir vilja vera viðstaddir ef um þeirra eigið barn eða fjölskyldumeðlim væri 

að ræða. 

Í fræðilegri samantekt á rannsóknum sem Bourdeaux, Francis og Loyacano (2002) 

gerðu kom í ljós að þær rannsóknir sem gerðar voru í kringum aldamótin 2000 sýndu að heil-

brigðisstarfsfólk var almennt á móti því að hafa fjölskyldumeðlimi viðstadda endurlífgun eða 

við framkvæmd ífarandi aðgerða.  Meðal annars töldu um 86 % starfsfólks það hafa slæm 
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áhrif á foreldra að vera viðstadda, 70 % taldi það trufla starfsmenn í endurlífguninni og 68 % 

töldu að það yrði mun erfiðara að hætta endurlífgun ef foreldri væri til staðar. 

Í samantekt Dingeman, o.fl. (2007) á rannsóknum sem miðaðar voru út frá sjónarhorni 

starfsmanna töldu þeir heilbrigðisstarfsmenn sem höfðu verið í endurlífgun þar sem foreldar 

voru viðstaddir það hjálplegt og gætu foreldar oft veitt mikilvægar upplýsingar.  

Evrópsk rannsókn sem gerð var árið 2006 (Fulbrook, Latour og Albarran) á meðal 

bráða og gjörgæsluhjúkrunarfræðinga voru 63% sammála um að það ætti alltaf að bjóða for-

eldrum að vera með eða hjá barni sínu. Helstu áhyggjur þeirra beindust að því að foreldrarnir 

myndu heyra starfsfólk segja eitthvað óviðeigandi í miðju ferli. 

Doolin o.fl. (2009) halda því fram að mikilvægt sé fyrir stofnanir að hafa skriflegar 

reglur eða leiðbeiningar er lúta að því hvort foreldrum eða fjölskyldumeðlimum sé leyfilegt 

að vera viðstaddir endurlífgun barna, því að það er hvorki staður né stund til þess að ræða það 

þegar endurlífgun á sér stað. Einnig er mikilvægt að það sé á hreinu hver það er sem sinnir 

foreldrum í þessum aðstæðum og að sá starfsmaður sé undir það búinn. Þessi starfsmaður 

þarf að undirbúa foreldra undir það að vera viðstaddir, sýna þeim stuðning og vera tilbúinn að 

sinna þörfum þeirra þörfum. Mælt er með því að þetta sé hjúkrunarfræðingur. Samkvæmt 

Perry (2009) ættu foreldrar að fá val um að vera viðstaddir en það væri jafn mikilvægt að þeir 

fengju þá viðunandi stuðning frá vel þjálfuðum starfsmanni. Hlutverk hjúkrunarfræðinga í 

endurlífgun ætti að byggjast á því að styðja við foreldra fyrir, á meðan og eftir endurlífgun. 

En gæði stuðnings byggir á sjálfsöryggi og hæfni hjúkrunarfræðings þar sem að dánartíðni í 

kjölfar endurlífgunar hjá börnum á aldrinum 0-14 ára er um 85%. Telur Perry að samhliða 

menntun hjúkrunarfræðinga í endurlífgun ætti að vera þáttur er kæmi að stuðningi við að-

standendur hvort sem þeir eru viðstaddir eða ekki og sá þáttur æfður. Flestir voru sammála 

því að foreldar eigi rétt á að vera viðstaddir kjósi þeir það.  
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Hjúkrunarfræðingar sem tóku þátt í rannsókn Perry (2009) á viðhorfi til stuðnings við 

foreldra sem viðstaddir eru endurlífgun barna kom í ljós þættir sem þeir töldu vera mikilvæga 

að vera færir í til þess að styðja við foreldra á réttan hátt. Hjúkrunarfræðingur þarf að hafa 

góða samskiptahæfni og sérfræðiþekkingu á sviði barnahjúkrunar eða endurlífgunar. Einnig 

fannst þátttakendum mikilvægt að þessir einstaklingar væru búnir að mennta sig á sviði 

áfallahjálpar í kjölfar ástvinamissis. Þessir einstaklingar þyrftu auk þess að vera samúðar-

fullir, blíðir og hafa góða nærveru. Flestir þátttakendur ítrekuðu að þeir væru tilbúnir til að 

styðja við foreldra í þessum aðstæðum þar sem þeir töldu það vera hluti af starfi sínu þótt það 

myndi valda þeim tilfinningalegri og andlegri streitu. 

Pye, Kane og Jones (2010) gerðu rannsókn á hvort hermiþjálfun við aðstæður þar sem 

foreldar eru viðstaddir endurlífgun barna væri góð. Markmiðið var að veita hjúkrunar-

fræðingum þjálfun í að vinna við ákveðnar aðstæður bæði í endurlífgun og sem stuðningur 

við foreldra. Niðurstöðurnar voru að hjúkrunarfræðingum fannst þeir betur í stakk búnir að 

takast á við aðstæður, þeir voru öruggari í kringum aðstandendur og samskiptahæfni þeirra 

var betri bæði við aðstandendur og starfsfólki í bráðaaðstæðum.  Hermiþjálfun er því góð leið 

til að þjálfa starfsfólk til að vera betur undirbúin og auka sjálfsöryggi þeirra til að takast á við 

aðstæður sem upp koma í endurlífgun. 

 MacLean o.fl. (2003) gerðu rannsókn á viðhorfum hjúkrunarfræðinga í tengslum við 

foreldra og töldu þeir að kostir þess að hafa foreldra viðstadda væru meðal annars þeir að 

veita barninu stuðning, möguleg aukning á jákvæðri upplifun fyrir barnið, foreldra og starfs-

fólk. Foreldar þekkja börnin sín best og geta leiðbeint starfsfólki hvernig best sé að hafa sam-

skipti við barnið. Ásamt því að það hjálpar þeim að taka ákvarðanir í tengslum við endur-

lífgun.  
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Samantekt á niðurstöðum 

 Síðastliðin 25 ár (McGahey-Oakland, o.fl, 2007) hefur innleiðing fjölskylduhjúkrunar 

orðið stór þáttur í barnahjúkrun. Samkvæmt rannsóknum (Doolin, o.fl., 2009) hafa þó ein-

ungis 5%  hjúkrunarfræðinga sem vinna á  heilbrigðisstofnunum í Bandaríkjum skriflegar 

reglur eða leiðbeiningar um viðveru foreldra við endurlífgun barna eða framkvæmd ífarandi 

aðgerða. 29 % unnu á heilbrigðisstofnun þar sem að foreldrum var ekki leyft að vera viðstatt 

og 45 % unnu á stofnun þar sem ekki voru til neinar skriflegar leiðbeiningar. Sambærileg ran-

sókn sem gerð var í Bretlandi sýndi að 79 % unnu á heilbrigðisstofnun sem að leyfði fjöl-

skyldumeðlimum að vera viðstaddir ef um fullorðinn einstakling var að ræða og 93 % unnu á 

heilbrigðisstofnun sem leyfir foreldrum að vera viðstaddir ef um barn væri að ræða. 

 Rannsóknir (Maxton, 2008.; McLean o.fl., 2003) sýna að foreldrar eða fjölskyldu-

meðlimir einbeita sér eingöngu að sjúklingnum og að vera til staðar fyrir hann. Þeim finnst 

þau ekki þurfa að fá miklar upplýsingar á meðan endurlífguninni stendur þar sem þau vilja 

fremur að starfsfólk einbeiti sér að endurlífguninni. Fjölskyldumeðlimum fannst samt sem 

áður mikilvægt að það sé starfsmaður með þeim og veiti þeim stuðning og upplýsingar þegar 

við á. Foreldrum fannst að þessi starfsmaður ætti að vera reyndur hjúkrunarfræðingur. Að 

hafa foreldra viðstadda minnir starfsfólk á að sjúklingurinn sé hluti af heild. Hann er bundinn 

fjölskylduböndum og ber að virða sem persónu (MacLean, o.fl., 2003). 

Siðferðisleg álitamál í endurlífgun barna 

Inngangur að niðurstöðum 

Heimildir sem fjalla um siðferðisleg álitamál í endurlífgun barna voru 7 talsins ásamt 

einum bókarkafla. Við flokkun á greinunum var þeim skipt niður í tvo undirflokka: Í hvaða 

tilfellum skal ekki hefja endurlífgun og hvenær skal endurlífgun hætt. 
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 Meðfylgjandi er tafla sem inniheldur þær rannsóknir, fræðigreinar og leiðbeiningar 

sem að falla í þennan flokk. Sumar fjalla um fleiri en einn undirflokk. Á eftir töflunni verður 

niðurstöðum greinanna ítarlega lýst. 

 Heimildir nr. 1, 2 og 3 voru rannsóknir, nr. 4 og 5 voru fræðigreinar og nr. 6 var 

klínískar leiðbeiningar og heimild nr. 7 var bókarkafli. Þessar greinar koma inn á flesta eða 

alla undirflokkana. 

Höfundar/ ártal 

Númer greinar 

Úrtak Aðferð Samantekt á 

niðurstöðum 

Baskett og Lim. 

(2004). 

 

Nr.1 í flokki 6/1, 

6/2 

25 einstaklingar í 29 

löndum. 

Sendir voru út 

spurningalistar til 

stjórnenda nám-

skeiðanna í 20 

löndum. 

Álitamál um end-

urlífgun í Evrópu 

sem spurt var út í 

var hvenær á ekki 

að reyna endur-

lífgun ásamt öðrum 

álitamálum. 

Hoehn o.fl. 

(2009). 

 

Nr. 2 í flokki 6/1 

150 barnalæknar á 4 

deildum. 

Send var könnun og 

haft var samband 

við þátttakendur 

tvisvar í gegnum 

tölvupósta og í 

þriðja skiptið var 

haft samband í 

gegnum fax eða 

póstsendingu. 

Ákvarðarnir um að 

reyna ekki endur-

lífgun hafa verið 

samþykktar, þá 

bæði í tilvikum þar 

sem um lok lífs eru 

að ræða og þar sem 

léleg lífsskilyrði eru 

til staðar. 

Piers o.fl. (2011). 

 

Nr. 3 í flokki 6/1 

Deyjandi sjúklingar á 

belgísku háskólasjúkrahúsi. 

Gögnin voru um 

sjúklinga sem létust 

á stuttum tíma á 

spítalanum. 

Það var marktæk 

breyting á gæðum 

þess að ljúka við 

eyðublað um að 

„endurlífga ekki“. 

Þessi framför átti 

sér líklega stað 

vegna hræðslu á 

lagalegum 

afleiðingum. 

Ragnard og Ran-

dall. (2005). 

Á ekki við. Á ekki við. Tveir mikilvægir 

þættir hafa áhrif á 

ákvarðanir um 
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Nr. 4 í flokki 6/1, 

6/2 

endurlífgun þegar 

hjarta- og öndun-

arstopp á sér stað. 

Fyrri þátturinn er of 

lítill tími fyrir 

umræður. Seinni 

þátturinn er að 

sjúklingur skortir 

getu til að sam-

þykkja eða hafna 

endurlífgun.  

Wolff, Browne og 

Whitehouse. 

(2011). 

 

Nr. 5 í flokki 6/1 

Börn með fötlun og  lífs-

takmarkandi/lífsógnandi 

sjúkdóma. 

Skoðað var kerfi í 

Nottingham fyrir 

þennan sjúklinga-

hóp. Kerfið sem 

notast er við kallast 

„Persónuleg fjö-

lskylduáætlun um 

endurlífgun“ 

(Family-held per-

sonal resuscitation 

plan, PRP). 

Í umræðu um hvort 

framkvæma eigi 

endurlífgun, þá 

skiptir máli að 

læknirinn hafi þróað 

persónulegt sam-

band við fjöl-

skylduna og geti því 

talað af þekkingu og 

reynslu. Foreldrar 

óttast ákvörðunina 

um að „reyna ekki 

endurlífgun“. 

Baskett, Steen og 

Bossaert. (2005). 

 

Nr. 6 í flokki 6/1, 

6/2 

Á ekki við. Á ekki við. Talið er tilgangs-

laust að reyna 

endurlífgun ef af 

henna hlýst ekkert 

gagn. Ákvörðun um 

að stöðva endur-

lífgun byggir á 

nokkrum þáttum. 

Biarent o.fl. 

(2011). 

Nr. 7 í flokki 6/2 

Á ekki við. Bókarkafli. Ástæður þess að 

stöðva eigi endur-

lífgun á barni. 

Tafla 6. 
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Í hvaða tilfellum skal ekki hefja endurlífgun 

Þegar ákvörðun er tekin um að ekki eigi að endurlífga viðkomandi þá skiptir mestu 

máli hver gæðin í þeirri ákvarðanatöku eru, hvenær sú ákvörðun er tekin og að bæði sjúkl-

ingur og hjúkrunarfræðingur eigi sinn þátt í henni (Piers o.fl., 2011).  

Í rannsókn Baskett og Lim (2004) voru ýmis álitamál í endurlífgun skoðuð í löndum 

innan Evrópu. Helsti ágreiningurinn sem kom í ljós var þegar ákveðið var að reyna ekki 

endurlífgun. 7 lönd af 20 sem tóku þátt í rannsókninni höfðu formlega stefnu um það hvenær 

ekki ætti að reyna endurlífgun. Allir þátttakendur játuðu því að þau hófu ekki endurlífgunar-

tilraunir hjá sjúklingum með sjúkdóm á lokastigi né hjá sjúklingum með mjög mikla áverka. 

Samkvæmt rannsókn Hoehn, o.fl (2009) kemur fram að álit barnalækna litast af þeirra 

eigin persónulegum skoðunum þegar kemur að því að taka ákvörðun um endurlífgun barna.  

Samkvæmt grein Ragnard og Randall (2005) kemur fram að það séu tveir mikilvægir 

þættir sem hafa áhrif á ákvarðanir um endurlífgun þegar hjarta- og öndunarstopp á sér stað. 

Annar áhrifamesti þátturinn í að endurlífgun beri árangur beinist að tímaskorti. Seinni áhrifa-

þátturinn er að sjúklingur sem er meðvitunarlaus skortir getu til að samþykkja eða hafna til-

raunum til endurlífgunar. Erfitt er að opna umræðu um meðferðartakmarkanir. Helstu ástæður 

eru erfiðleikar við að taka fyrirfram ákvarðanir um hvort hefja eigi endurlífgun eða ekki komi 

upp sú aðstaða. 

Samkvæmt Wolff, Browne og Whitehouse (2011) hefur verið þróað kerfi sem byggir 

á neyðaráætlun og kallast „Persónuleg fjölskylduáætlun um endurlífgun“ (e. Family-held 

personal resuscitation plan, PRP). Þessi áætlun var þróuð í samvinnu við börn, foreldra og 

lækna. Megintilgangur þessarar áætlunar er að skoða hvort læknishjálp sé viðhöfð eða ekki 

og hvort hún styðji ákvæði um viðeigandi stig meðferðar fyrir barnið hvort sem það er heima, 
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í skólanum eða á sjúkrahúsi. Mikilvægt er að læknir hafi þróað persónulegt samband við 

barnið sjálft og foreldra ef til þess kemur að það þurfi endurlífgun. Því þarf að vera búið að 

taka ákvörðun um meðferðartakmarkanir. Foreldrar veikra barna geta verið búnir að taka 

ákvörðun um þætti er tengjast meðferð barna sinna en óttast að ef þau taki ákvörðun um að 

ekki eigi að endurlífga barnið þá þýði það að heilbrigðisstarfsfólk muni standa hjá og horfa á 

þegar barnið þeirra deyr. Niðurstöður þessarar greinar bentu á að læknar, hjúkrunarfræðingar 

og fjölskyldur séu almennt ánægð með slíka neyðaráætlun og finnst hún vera gagnleg. 

Samkvæmt Evrópsku endurlífgunarleiðbeiningunum 2005 (Baskett, Steen og 

Bossaert, 2005) kemur fram að ekki er hægt að krefjast þess að barn fái tiltekna meðferð en 

samt sem áður er hægt að hafna þeim meðferðum sem í boði eru. Þegar barn fer í hjarta- eða 

öndunarstopp ákveður stjórnandinn sem hefur mestu reynsluna hvort endurlífgun fari fram 

eða ekki. Ákvörðunin er síðan tekin í samráði við samstarfsfólk. Sé sá möguleiki fyrir hendi 

að ræða fyrirfram við fjölskyldu um meðferðartakmarkanir þá er það gert og svipar það til 

rannsóknar Wolff, Browne og Whitehouse (2011) sem fjallað er um hér að framan. Aðstæður 

þar sem endurlífgunartilraunir eru ekki reyndar eru þegar um augljós andlátsmerki er að ræða, 

barn er lífshættulega brennt, þegar dauðastirðnum hefur orðið og við drukknanir.  

Hvenær skal endurlífgun hætt 

Samkvæmt rannsókn Baskett og Lim (2004) var sjúkrasaga sjúklingsins stór þáttur 

þegar ákvörðun var tekin um að hætta endurlífgun. 20 lönd tóku þátt í rannsókninni og að 

undanskildri Belgíu og Ítalíu sögðu þau frá því að ef of langur tími leið frá því að viðkomandi 

fór í hjarta- eða öndunarstopp og þar til grunnendurlífgun hófst hafi það verið aðal áhrifa-

þáttur í ákvörðun um að hætta skuli endurlífgun. Rúmlega helmingur landanna greindi frá því 

að tímalengd frá grunnendurlífgun hefjist þar til hjartastuðtæki væri notað spáði fyrir um 

hvenær endurlífgun skuli hætt. Í öllum löndunum nema Frakklandi og Tyrklandi sögðu þátt-



59 

 

takendur frá því að endurlífgunar-tilraunum væri hætt eftir 20 mínútur hafi viðkomandi verið 

með viðvarandi rafleysu í þann tíma, ásamt öðrum þáttum sem ekki voru taldir afturkræfir.  Í 

flestum löndum eru endurlífganir á börnum lengur viðhafðar ef sjúklingar voru börn. Það 

samræmist Evrópsku endurlífgunarleiðbeiningunum (Baskett, Steen og Bossaert, 2005) en 

helstu orsakir eru taldar vera af tilfinningalegum toga þrátt fyrir að horfur séu verri hjá 

börnum en fullorðnum.  

Samkvæmt grein eftir Ragnard og Randall (2005) kemur fram að þegar ákvarðanir um 

endurlífgun eru gerðar í samræmi við sjúkling og fjölskyldumeðlimi þá kemur oft á tíðum í 

ljós tregða. Einnig er oft ruglingur á hlutverki sjúklings, maka eða ættingja í ákvörðuninni. 

Fram kemur í Evrópsku endurlífgunarleiðbeiningunum 2005 (Baskett, Steen og 

Bossaert, 2005) að endurlífgun er alltaf hafin þar til nánari upplýsingar eru fengnar um við-

komandi. Ef það kemur í ljós að undirliggjandi orsök sýni fram á að aðstæður séu tilgangs-

lausar þá skal endurlífgun stöðvuð. Almennt hefur verið samþykkt að stöðva endurlífgun ef 

rafleysa hefur varað lengur en í 20 mínútur og orsakir taldar óafturkræfar ásamt því að allur 

búnaður sérhæfðrar endur-lífgunar hefur verið notaður.  

Samkvæmt Evrópsku endurlífgunarleiðbeiningunum (2010) kemur fram að stöðva 

skuli endurlífgun ef um augljós andlátsmerki er að ræða, þegar sá sem framkvæmir endur-

lífgunina örmagnast eða er í hættu, þegar önnur fórnarlömb sem hafa meiri líkur á því að 

hægt sé að bjarga og krefjast grunnendurlífgunar samtímis og þegar til er undirskrifað eyðu-

blað um að viðkomandi skuli ekki endurlífgaður. 

Samantekt á niðurstöðum  

Ákvarðanir um meðferðartakmarkanir eru erfiðar bæði fyrir fjölskyldumeðlimi og 

starfsfólk. Mikilvægt er þó að þær séu teknar áður en sjúklingur lendir í þeim aðstæðum að 
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hefja þurfi endurlífgun. Þar að auki þarf einnig að taka ákvarðanir um hvenær stöðva eigi 

endurlífgun beri hún ekki tilætlaðan árangur (Piers, o.fl., 2011).  

Samkvæmt grein Wolff, Browne og Whitehouse (2011) sem greinir frá „Persónulegri 

fjölskylduáætlun um endurlífgun” (e. Family-held personal resuscitation plan, PRP) hefur 

verið sýnt fram á almenna ánægju hjá læknum, hjúkrunarfræðingum og fjölskyldum með 

slíka neyðaráætlun og finnst hún vera gagnleg. 

Ef viðvarandi rafleysa (e. asystole) hefur staðið yfir í 20 mínútur, þrátt fyrir notkun á 

öllum tilteknum búnaði sérhæfðrar endurlífgunar skal hún stöðvuð (Baskett og Lim, 2004; 

Baskett, Steen og Bossaert, 2005). 

Endurlífgun barna á Barnaspítala Hringsins  

Hlutverk hjúkrunarfræðinga í endurlífgun barna á bráðamóttöku barna 

Rætt var við lækna og hjúkrunarfræðinga á bráðamóttöku barna á Barnaspítala 

Hringsins. Úrvinnsla samtalanna var unnin á þann hátt að tekin voru aðalatriði hvers samtals 

og síðan búinn til samfelldur texti sem endurspeglar þátttöku hjúkrunarfræðinga og lækna í 

endurlífgun barna. 

Endurlífgun barna er teymisvinna. Samkvæmt hjúkrunarfræðingum á bráðamóttöku 

barna hefst ferlið oftast með því að tilkynning berst frá sjúkraflutningamönnum eða frá 

neyðarlínunni um að von sé á barni í bráðaástandi. Því næst eru fengnar upplýsingar um aldur 

barns og bráðastofan undirbúin. Haft er samband við svæfingalækna. Læknar fletta upp á 

lyfjaskömmtum og hjúkrunarfræðingar draga upp lyf og vökva. Súrefni, sog og stuðtæki eru 

athuguð og fundnar eru til réttar túpur fyrir barkaþræðingu og gert er klárt fyrir uppsetningu 

nála og beinmergsnála. Móttökuritari er látinn vita svo hann geti tekið á móti aðstandendum 

strax og sjúkrahúspresti er einnig gert viðvart. Þannig eru allir undirbúnir og allt er klárt 
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þegar barnið kemur á bráðamóttökuna. Hjúkrunarfræðingum er skipt uppí minni teymi sem 

hver hefur ákveðnu hlutverki að gegna, það fer eftir því hversu margir eru á vakt. A 

hjúkrunarfræðingur er aðal-hjúkrunarfræðingur sjúklings. Hann skráir aðdraganda, tengir 

barnið í monitor, aðstoðar við barkaþræðingu, hann aðstoðar við eða setur upp æðalegg og 

tekur blóðprufur, sogar eða aðstoðar við það ef þess þarf og gefur lyf. B hjúkrunarfræðingur 

tekur hjartalínurit ásamt sjúkraliða. Hann skráir lífsmörk, tengir vökva og dregur upp lyf og 

fylgir eftir fyrirmælum lækna.  C hjúkrunarfræðingur er yfirleitt vaktstjórinn og hann sér um 

að skrifa inn sjúkling aðstoðar á bráðastofu eftir þörfum og sinnir aðstandendum. Þetta er í 

grófum dráttum sú skipting sem er fyrirfram ákveðin . En samvinna er samt sem áður stór 

þáttur. Sjúkraliði ásamt vaktstjóra fara í það að undirbúa stofu fyrir aðstandendur til að vera í 

og aðstoðar við að sinna þeim ásamt því að fara upp á vökudeild með blóðgös til að fá 

nákvæmar niðurstöður mælinga sem fyrst.  

Foreldrar viðstaddir og viðrunarfundir  

 Samkvæmt fagfólki eru foreldar sjaldan viðstaddir endurlífgunartilraunir en er þeim 

velkomið kjósi þeir svo. Oftast eru þeir inn í herbergi sem hefur verið gert klárt fyrir aðstand-

endur. Prestur kemur nema ef foreldrar afþakka slíkt boð. Þeir foreldrar sem kjósa að vera 

ekki viðstaddir fá reglulega upplýsingar frá læknum og hjúkrunarfræðingum. Þegar ljóst er að 

endurlífgun muni ekki bera árangur fara læknir og hjúkrunarfræðingur til aðstandanda og 

hvetja foreldra til að vera viðstaddir síðustu stundir barnsins. Foreldrar fá þá tækifæri til að 

kveðja barnið á bráðastofunni. Starfsfólkið telur að foreldrar sem kjósa að vera viðstaddir fái 

stuðning frá hjúkrunarfræðingi og öðru starfsfólki sem upplýsa þau um ferlið. Hjúkrunar-

fræðingar og læknar telja að þeir foreldar sem eru viðstaddir lokastundir barns eigi auð-

veldara með að vinna úr áfallinu heldur en þeir sem kjósa að vera ekki viðstaddir. 
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 Beri endurlífgun árangur eru börnin flutt á gjörgæsludeild og þá fylgir hjúkrunarfræð-

ingur þeim upp ásamt aðstandendum. Beri endurlífgun ekki árangur er aðstandendum fylgt 

aftur í aðstandandaherbergið þar sem þau bíða þar til allir aukahlutir hafa verið fjarlægðir, 

búið hefur verið um barnið og það flutt inn á aðra stofu. Þar geta aðstandendur og fjölskyldu-

meðlimir komið og kvatt barnið og fengið þann tíma sem að þau kjósa með því. Haldin er 

bænastund með presti sé þess óskað. 

 Endurlífgun barna hefur mikil andleg og tilfinningaleg áhrif á aðstandendur og starfs-

fólk. Þegar endurlífgun hefur átt sér stað eru haldnir viðrunarfundir með starfsfólki og presti 

fáeinum dögum seinna þar sem fólk getur tjáð upplifun og tilfinningar sínar og rætt þætti sem 

betur hefði mátt fara. Þar að auki er prestur ávallt reiðubúinn að ræða við starfsfólk einslega 

og hafa starfsmenn nýtt sér það.  

 Starfsreynsla skiptir máli þegar kemur að því að vinna úr reynslunni. Þetta er áhrifa-

mikil lífsreynsla og getur breytt lífsviðhorfum starfsfólks. Þegar endurlífgun heppnast eykst 

öryggi og sjálfstraust starfsmanna og býr þá betur undir að takast á við næsta tilfelli. Eftir því 

sem starfsreynslan er minni þeim mun meiri áhrif hefur upplifunin á starfsfólk. 

 Þjálfun og æfingar á Barnaspítala Hringsins 

 Tveir hjúkrunarfræðingar af bráðamóttöku barna sinna endurlífgunarkennslu fyrir 

flest allar deildir á Barnaspítala Hringsins. Slík endurmenntun er haldin einu sinni á ári fyrir 

hjúkrunarfræðinga og byggir slík kennsla á raunverulegum tilfellum. Einnig eru haldnar 

æfingar tvisvar í viku fyrir deildarlækna og læknanema á bráðamóttöku barna og eru hjúk-

runarfræðingar oft viðstaddir og taka þátt í æfingunum. Þessar æfingar eru í 30 mínútur í senn 

og þeir sem eru við vinnu þann daginn mæta. Æfingarnar sjá til þess að allir séu meðvitaðir 
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um klínískar leiðbeiningar í endurlífgun sem eru í gildi hverju sinni. Á æfingum hefur hver 

starfsmaður sitt hlutverk sem er skilgreint í upphafi.  

 Samantekt á niðurstöðum  

 Endurlífgun á bráðamóttöku barna er ákveðið ferli sem byggist á teymisvinnu. Margar 

starfstéttir koma að því ferli og er oft margt um manninn á bráðastofunni. Hjúkrunarfræðingar 

sjá gjarnan um að undirbúa komu barns og taka á móti því. Stuðst hefur verið við ákveðna 

verkaskiptingu í endurlífgun en þó er hlutverk hjúkrunarfræðinga og lækna samtvinnað á 

margan hátt. Foreldar eru oft í miklu uppnámi og kjósa því að vera ekki viðstaddir en eru 

hvattir til að koma og vera hjá barninu þegar endurlífgun er hætt. Ávallt eru starfsmenn að 

sinna þörfum foreldra bæði hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar ásamt læknum. Upplýsinga-

flæði til aðstandanda er talið gott og koma reglulega læknar og hjúkrunarfræðingar og upp-

lýsa aðstandendur um framgang mála. Viðrunarfundir eru mikilvægir bæði fyrir aðstand-

endur og starfsfólk þar sem hægt er að létta á sálinni. Það heilbrigðisstarfsfólk sem tekur þátt 

í endurlífgun telur starfsreynslu skipta máli hvað varðar þann þátt þegar vinna á úr reynslu-

nni. Haldnar eru reglulega æfingar og sjá læknar um æfingar fyrir deildarlækna og lækna-

nema og hjúkrunarfræðingar um æfingar fyrir hjúkrunarfræðinga. 
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Umræða 

Inngangur 

 Í upphafi ákváðu rannsakendur að gera heimildagreiningu á hlutverki hjúkrunar-

fræðinga í endurlífgun barna. Sú stefna var ákveðin þegar í ljós kom að engar íslenskar og 

örfáar erlendar rannsóknir hafa verið gerðar á þessu efni. Með heimildagreiningu næst ágæt 

yfirsýn á það efni sem nú þegar er til um endurlífgun barna og skapar grunn fyrir frekari 

rannsóknir.  

Vettvangsathugun dýpkaði enn frekar skilning okkar og var fróðlegt að bera saman 

niðurstöður hennar og niðurstöður fræðilegra heimilda og flétta þessa þætti saman. Samræmi 

er í þessum niðurstöðum og að farið er eftir gagnreyndri þekkingu hér á Íslandi. 

 Til að bæta þekkingu á hlutverki hjúkrunarfræðinga í endurlífgun barna er mikilvægt 

að greina niður þá þætti sem snúa að hjúkrun barna í endurlífgun og fjölskyldu þeirra því hún 

er einnig skjólstæðingur hjúkrunar. Nákvæmir verkferlar eru ekki til nema þá er lúta að fram-

kvæmd endurlífgunarinnar þar sem unnið er í teymisvinnu ásamt fleiri starfstéttum og hefur 

þar orðið ákveðin verkaskipting eins og fram hefur komið.  

 Mikilvægt er að sem flestir hafi grunnþekkingu í endurlífgun því að tími skiptir 

höfuðmáli þegar kemur að endurlífgun barna hvað varðar lífslíkur þeirra. Þekking og umræða 

er mikilvæg og nauðsynlegt er að halda henni stöðugt á lofti úti í samfélaginu. Þar að auki 

skiptir máli að hjúkrunarfræðingar þekki einkenni hjarta- og öndunarstopps þar sem þeir eru 

oftast fyrstir á staðinn hjá inniliggjandi sjúklingum og geta annað hvort komið í veg fyrir 

hjarta- eða öndunarstopp með því að þekkja einkenni eða brugðist við á réttan hátt. Það er 

von rannsakanda að þetta verkefni verði til þess að auka þekkingu á hlutverki hjúkrunar-

fræðinga og endurlífgun barna og hvetji aðra til frekari rannsókna á efninu. 
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Umræða um niðurstöður og vettvangsathugun 

 Orsök og árangur 

 Ein af rannsóknarspurningum sem settar voru fram í upphafi var hverjar helstu orsakir 

væru fyrir því að endurlífga þurfi barn. Stór hluti greinanna fjallaði um orsakir og kom í ljós 

að öndunarstopp á sér oftar stað en hjartastopp hjá börnum og kemur oftast á undan og hjarta-

stopp í kjölfarið (Innes o.fl., 1993; Þórður Þórkelsson o.fl., 2006; López-Herce o.fl., 2004). 

Helstu orsakir þess að börn fara í hjarta og eða öndunastopp eru súrefnisskortur eða önnur 

vandamál er tengjast öndunarfræum, blóðþurrð svo og hjartsláttar-truflunum. Algengasta 

orsök hjarta- og öndunarstopps sem á sér stað utan spítala er skyndilegur ungbarnadauði (e. 

Sudden infant death syndrome, SIDS) (Wilmshurst og Graydon, 2011; Engdahl o.fl., 2004).  

 Samkvæmt rannsókn Innes, o.fl (1993) eru lífslíkur hærri hjá börnum sem fara í 

öndunarstopp samborið við börn sem fóru í hjartastopp. Þar að auki kemur fram að því lengur 

sem endurlífgun stendur yfir því verri séu horfurnar og eftir 30 mínútna endurlífgun séu lífs-

líkur engar. Í rannsókn López-Herce o.fl. (2004) kemur fram að lengd endurlífgunartilrauna 

við hjarta- eða öndunarstopp er besti mælikvarðinn á dánartíðni meðal barna. Það kom í ljós 

að ekki var samræmi á milli rannsókna hvað varðar lífslíkur og aldur en samkvæmt Meaney 

o.fl. (2006) aukast lífslíkur barns því yngra sem það er en samkvæmt Wilmshurst og Graydon 

(2011) þá hafa nýburar og fullorðnir meiri lífslíkur en unglingar og börn. 

Hlutverk hjúkrunarfræðinga 

 Ein af þeim rannsóknarspurningum sem sett var fram í upphafi var hvert hlutverk 

hjúkrunarfræðinga væri í endurlífgun barna. Kom rannsakendum á óvart hversu stórt og víð-

femt verkið er sem hjúkrunarfræðingar vinna, er snýr bæði að framkvæmd endurlífgunar-

innar og þáttum sem að tengjast henni. Sem dæmi má nefna að sinna þörfum foreldra, fyrstu 
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skoðun, grunnendurlífgun, þátttaka í teymi, lyfjagjafir, skráning og að sækja reglulega 

námskeið og endurmenntun í grunnendurlífgun. 

 Þegar hjarta- og öndunarstopp á sér stað innan sjúkrahúsa eru hjúkrunarfræðingar 

oftast fyrstir á staðinn og hefja grunnendurlífgun (Heng ofl., 2001; Pothitakis o.fl., 2011). En 

eins og fram hefur komið er hlutverk hjúkrunarfræðinga margþætt og þurfa þeir meðal annars 

að framkvæma fyrsta mat á sjúklingi svokallað ABCD mat (Corrales og Starr, 2010), hefja 

grunnendurlífgun, eða undirbúa fyrir komu barns á bráðamóttöku, taka lífsmörk, skráning, 

lyfja- og vökvagjafir, sjá um stuðtæki og athuga með hvort sog og súrefni séu í lagi (Heng 

o.fl., 2011), og aðhlynning foreldra og aðstandenda sem nánar verður fjallað um í foreldrar 

viðstaddir. Hugsanlegur menningarmunur milli landa getur haft þær afleiðingar að hlutverk 

hjúkrunarfræðinga í endurlífgun sé skilgreint á mismunandi hátt og getur verið erfitt að 

greina nákvæmt hlutverk þeirra. Ekki var farið í að greina þennan menningarmun í þessari 

rannsókn. 

Klínískar leiðbeiningar 

 Ein af rannsóknarspurningum sem gengið var út frá í byrjun er hverjar klínískar 

leiðbeiningar í endurlífgun barna eru og hvaða breytingar hafa orðið á þeim. Samkvæmt 

starfsfólki á bráðamóttöku barna er gengið út frá klínískum leiðbeiningum og unnið eftir 

þeim. Klínískar leiðbeiningar eru endurskoðaðar á 5 ára fresti en markmiðið með því er að 

auka upplýsingar og bæta staðla í endurlífgun (Helga Magnúsdóttir og Hildigunnur 

Svavarsdóttir, 2007). Klínískar leiðbeiningar skiptast í tvennt þ.e grunnendurlífgun (e. Basic 

life support) og sérhæfða endurlífgun (e. Advanced life support) sem nánar er lýst í köflum  

Grunnendurlífgun og sérhæfð endurlífgun í niðurstöðum. Flæðirit í viðauka 1 og 2 styður við 

þessar leiðbeiningar. Nýjustu leiðbeiningar komu út í október 2010 og leystu þá af hólmi þær 

sem voru í gildi frá 2005 (Endurlífgunarráð Íslands, 2010). Ekki hafa orðið miklar breytingar 
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á klínískum leiðbeiningum í endurlífgun barna síðan 2005. Helstu breytingar sem orðið hafa 

snúa að því að ekki er lengur mælt með að greina hjarta- og öndunarstopp með því að þreifa 

eftir púls heldur er mælt með að leita eftir hvort barnið sé með meðvitund eða andi. Tíðni 

hnoðs fer eftir því hvort um er að ræða einn eða tvo heilbrigðisstarfsmenn þ.e ef einungis er 

einn þá skal hann hnoða 30 sinnum og blása 2 sinnum. Ef um tvo heilbrigðisstarfsmenn er að 

ræða skal hnoða 15 sinnum og blása 2 sinnum og skal hringurinn endurtekinn. Samkvæmt 

rannsóknum sem rannsakendur greindu frá er mælt með því að unnið sé eftir klínískum leið-

beiningum þegar kemur að endurlífgun hvort sem um er að ræða börn eða fullorðna. 

Gildi þekkingar og þjálfunar  

 Ekki var sett upp rannsóknarspurning er snéri að þekkingu og þjálfun en ran-

sakendum fannst það mikilvægur þáttur sem þarfnaðist umfjöllunar. Flestar rannsóknir (Allan 

o.fl., 2010; Hunt o.fl, 2006; Kane, Pye og Jones 2011; Lindamood og Weinstock 2011; 

Arshid, Lo, og Reynolds, 2009) sem rannsakendurnir greindu fjölluðu um reglulegar æfingar 

og upprifjanir á endurlífgun þar sem sett voru upp námskeið eða æfingar. Dæmi voru tekin af 

alvöru tilfellum sem orðið hafa á bráðamóttökum eða gjörgæsludeildum. Starfsmenn voru 

látnir æfa móttöku, endurlífgun og meðferð eftir endurlífgun í teymum. Flestir starfsmenn 

töldu sig betur í stakk búna til að takast á við aðstæður og aðhlynningu foreldra eftir æfing-

arnar. Sjálfsöryggi starfsmanna jókst við þær og skiluðu sér í aukinni starfsánægju. 

 Mikilvægt er að almenningur hafi grunnþekkingu þegar kemur að endurlífgun barna 

þar sem lífslíkur eru ekki góðar ef langt er í sérhæfða aðstoð. Almenningur er oft ragur við að 

hefja endurlífgun vegna óöryggis sem lýsir sér í  hræðslu við smit og ótta um að valda meiri 

skaða. Því er mikilvægt að fara inn á þessa þætti í kennslu til að koma í veg fyrir að almenn-

ingur standi aðgerðalaus hjá (Soar o.fl 2010). Mjög mikilvægt er að almenningur sem vinnur í 

kringum börn kunni grunnendurlífgun barna og sæki reglulega endurmenntun því með til-
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stuðlan betri fræðslu er hægt að bjarga fleiri mannslífum (Helga Magnúsdóttir og Hildigunnur 

Svavarsdóttir, 2007) 

Þar að auki töldu starfsfólkið á bráðamóttöku barna mikilvægt að halda reglulega 

æfingar, þar sem að þau æfðu viðbrögð og móttöku sjúklings í bráðaástandi. 

Foreldrar viðstaddir 

 Ekki var sett fram ákveðin rannsóknarspurning er snéri að þörfum foreldra. En eftir 

greiningu gagna fannst rannsakendum þetta stór þáttur í hlutverki hjúkrunarfræðinga í endur-

lífgun og mikilvægt umfjöllunarefni.  

 Samkvæmt rannsóknum (McGahey-Oakland 2007; Dingeman o.fl., 2007) vilja for-

eldrar geta átt þann valkost að vera viðstaddir endurlífgun barna sinna. Þeir telja að nærvera 

þeirra veiti barninu stuðning og styrk. Kostir þess að hafa foreldra viðstadda auðveldar þeim 

að átta sig á aðstæðum og veikindum barnsins, eykur líkur á að starfsfólk sýni fagmennsku í 

verki og hjálpar það til við að mæta óskum og trúarlegum þörfum fjölskyldunnar. Einnig er 

það talið hjálpa til við sorgarferlið og draga úr kvíða fjölskyldunnar. Séu foreldrar viðstaddir 

hjálpar það þeim að sjá að allt hafi verið gert til að reyna að bjarga barninu þeirra og minn-

ingar snérust um barnmissi en ekki um endurlífgunina sjálfa. Þar að auki voru foreldrar þakk-

látir fyrir að geta verið til staðar fyrir barnið og fengið að kveðja það á lokastundu þess.  

 Mismunandi skoðanir eru á meðal starfsfólks um viðveru foreldra í endurlífgun barna. 

Samkvæmt rannsókn McGahey-Oakland o.fl. (2007) kom í ljós að á meðal starfsfólks sjúkra-

stofnanna voru hjúkrunarfræðingar jákvæðastir í garð foreldra.  Meirihluti annarra starfs-

manna taldi viðveru foreldra hafa slæm andleg áhrif á þá, það truflaði starfsmenn ásamt því 

að það yrði mun erfiðara að hætta endurlífgun ef foreldrar væru viðstaddir.  
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 Samkvæmt Doolin o.fl. (2009) kemur fram að séu foreldar viðstaddir er mælt með að 

starfsmaður sé með þeim til halds og trausts og veiti þeim stuðning og sinni þörfum þeirra. 

Ásamt því skal hjúkrunarfræðingur útskýri ferlið og svara spurningum þeirra er snýr að 

endurlífguninni. Mælt er með að þessi starfsmaður sé hjúkrunarfræðingur.  

 Samkvæmt starfsmönnum á bráðamóttöku barna eru foreldrar sjaldan viðstaddir 

endurlífgun. Flestir eru í miklu uppnámi og telja sig ekki geta verið viðstadda ásamt því að 

margt er um manninn á bráðastofuninni og skapar það plássleysi. Foreldrar koma þó oftast í 

lokin og eru vitni þegar endurlífgun er hætt og eru því með barninu á lokastundu þess og geta 

kvatt það. 

Siðferðisleg álitamál 

 Ekki var gerð rannsóknarspurning er snéri siðferðislegum álitamálum í endurlífgun 

barna en rannsakendum fannst þörf á þeim vinkli. Mjög erfitt er fyrir fjölskyldumeðlimi og 

sjúklingana sjálfa að taka ákvörðun um það hvort eigi að endurlífga viðkomandi ef til þess 

kemur (Piers o.fl., 2011).  

 Samkvæmt Ragnard og Randall (2005) kemur fram að tveir helstu þættir sem hafa 

áhrif á ákvarðanir um endurlífgun séu tímaskortur fyrir umræður þar sem mikilvægt er að 

hefja endurlífgun sem fyrst. Ásamt því þegar sjúklingur er meðvitundarlaus og skortir getuna 

til að samþykkja eða hafna tilraunum til endurlífgunar.  

 Samkvæmt rannsókn Baskett og Lim (2004) kemur fram álitamál um hvenær skuli 

ekki hefja endurlífgun og voru flestir sammála um að hefja ekki endurlífgun hjá sjúklingum 

sem voru með sjúkdóm á lokastigi né þeim sem voru með mikla áverka. Að auki kemur fram 

að ef langur tími hefur liðið frá því að barn fór í hjarta- eða öndunarstopp þar til grunn-

endurlífgun hófst sé einn af þeim áhrifaþáttum sem ákvarða hvenær hætta skuli endurlífgun. 
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Endurlífgun sem hefur staðið lengur en í 20 mínútur er ekki talin líkleg til að bera árangur. 

Öll börn sem fara í hjarta- eða öndunarstopp á Íslandi eru endurlífguð nema annað hafi verið 

ákveðið fyrirfram.  

Endurlífgun barna á Barnaspítala Hringsins 

Ein af rannsóknarspurningunum fjallaði um hvaða verklagsreglur eru í notkun á 

Barnaspítala Hringsins í endurlífgun og hlutverk hjúkrunarfræðinga í ferlinu. Til að öðlast 

dýpri skiling á hlutverki hjúkrunarfræðinga í endurlífgun barna á Íslandi ákváðum við að leita 

munnlegra heimilda.  

Farið var á Barnaspítala Hringsins og rætt við hjúkrunarfræðinga og lækna á bráða-

móttöku barna. Eins og fram hefur komið í kafla Endurlífgun barna á bráðamóttöku er 

teymisvinna mikilvægust þegar kemur að endurlífgun barna. Sú verklagsregla sem er í gildi 

varðandi hlutverk hjúkrunarfræðinga snýr að verkaskiptingu en í henna sjá hjúkrunar-

fræðingar ásamt sjúkraliða um að tengja barnið við monitor og mettunarmæli, setja upp nál, 

finna til og draga upp lyf og vökva, skráningu og sjá til þess að þörfum foreldrum sé sinnt 

(Pothitakis o.fl. 2011).   

Viðvera foreldra er ekki algeng á Íslandi. Samkvæmt fagfólki eru foreldrar oft í það     

miklu uppnámi að þeir kjósa að vera ekki viðstaddir en það samræmist ekki rannsóknum og 

kemur meðal annars fram í rannsókn McGahey-Oakland (2007). Þar kemur fram að foreldar 

kjósa að vera viðstaddir, telja sig veita barninu stuðning og finnst viðveran hjálpa þeim í geg-

num sorgarferlið (Doolin o.fl., 2009; Maxton, 2008).  

Viðrunarfundir eru haldnir nokkrum dögum eftir að endurlífgun hefur átt sér stað 

ásamt presti. Þá er tækifæri fyrir starfsfólk að tjá upplifun sína og ræða saman. Starfsmenn 
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telja þetta vera mikilvægan þátt í að vinna úr reynslunni og gefa þeim styrk til að halda vinnu 

sinni áfram.  

 Reglulega eru haldnar endurlífgunaræfingar fyrir lækna og hjúkrunarfræðinga en 

rannsóknir sýna að æfingar og upprifjanir bera árangur. Þær efla sjálfstraust starfsmanna, 

auka öryggi og viðhalda þekkingu á lofti þar sem endurlífgun barna er ekki algengur við-

burður (Sutton o.fl., 2011). Upplagt væri að samtvinna endurlífgunaræfingar sem haldnar eru 

fyrir lækna og hjúkrunarfræðinga í stað þess að hafa þær aðskildar. 

Styrkleikar og takmarkanir rannsóknar 

 Þessi heimildagreining byggist að mestu leiti á rannsóknum og klínískum leiðbein-

ingum sem byggðar eru á gagnreyndri þekkingu sem styrkir niðurstöður rannsóknarinnar. Við 

heimildaleit fundust fáar heimildir sem fjalla beinlínis um hlutverki hjúkrunarfræðinga í end-

urlífgun barna og var því gerð vettvangsathugun sem endurspeglar íslenskar aðstæður. Sú 

vettvangsathugun gefur betri innsýn í hlutverk hjúkrunarfræðinga á Íslandi ásamt því að 

staðfesta þá þekkingu sem fram kemur í heimildum.  

 Yfirlitsgreinar voru heldur margar þar sem frumheimildir voru ekki aðgengilegar í 

gagnasöfnum sem leitað var í.  

 Í upphafi var sett fram sú rannsóknarspurning hver tíðni endurlífgunartilfella væri frá 

árinu 2005 en ekki var möguleiki á að finna þær upplýsingar þar sem þær voru ekki skráðar 

sérstaklega. Eina leiðin til að nálgast þær upplýsingar er að fara í gegnum sjúkraskrár og leita 

eftir ákveðnum greiningum sjúklinga. 

 Rannsakendur eru óreyndir á þessu sviði og hafa ekki framkvæmt þessa tegund ran-

sóknar áður og það getur að einhverju leyti komið niður á gæðum rannsóknar. 
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Frekari rannsóknir 

Þörf er á frekari rannsóknum á endurlífgun barna og hlutverki hjúkrunarfræðinga í því 

ferli. Áhugavert væri að skoða eftirfylgni með foreldrum eftir andlát barns þar sem endur-

lífgun ber ekki árangur. Mikilvægt er að halda utan um tíðni tilfella bæði fyrir samfélagið og 

heilbrigðisstofnanir til að geta borið saman, aukið þekkingu og reynt þannig að draga úr tíðni 

tilfella endurlífgunar. Áhugavert væri að gera samanburðarrannsókn á hjarta- og 

öndunarstoppum hjá börnum sem ekki hafa undirliggjandi sjúkdóma annars vegar og hins 

vegar hjá langveikum börnum. Einnig bæri að skoða aðbúnað og áhrif endurlífgunar á starfs-

fólk. Ekki var farið í að greina menningarmun á milli landa og hlutverk hjúkrunarfræðinga og 

væri því áhugavert að skoða það nánar. 

Gildi niðurstaðna fyrir hjúkrun  

 Hjúkrunarfræðingar vinna náið með börnum og fjölskyldum þeirra. Til þess að geta 

veitt sem besta þjónustu er mikilvægt að hjúkrunarfræðingar séu vel upplýstir um einkenni og 

meðferðir sem að þeir geta veitt börnum. Hjúkrunarfræðingar geta nýtt sér þessar niðurstöður 

til að víkka skilning sinn á hlutverki hjúkrunarfræðinga í endurlífgun barna og stuðlað að 

betri þjónustu í tengslum við foreldra.  
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Lokaorð 

 Við lok þessarar heimildagreiningar teljum við okkur hafa lært mikið um hlutverk 

hjúkrunarfræðinga í endurlífgun barna, ástæður og orsök þess að endurlífga þurfi barn. Við 

höfum kynnt okkur ítarlega klínískar leiðbeiningar í endurlífgun barna, íslenskar, evrópskar 

og amerískar, fræðst um þarfir og stuðning við foreldra barna sem fara í hjarta- eða öndunar-

stopp og mikilvægi þjálfunar og upprifjunar. Þar að auki kynntumst við hlutverki hjúkrunar-

fræðinga í endurlífgun á Bráðamóttöku barna á Barnaspítala Hringsins. 

 Ferlið hefur verið bæði langt og krefjandi en um leið sérstaklega lærdómsríkt og hefur 

verið lögð mikil vinna í þessa heimildagreiningu. 

 Þetta efni hefur ekki verið skoðað áður á Íslandi í þessu samhengi. En von okkar er sú 

að þetta verði rætt í náinni framtíð þar sem við teljum þetta vera mikilvægan þátt í barna- og 

bráðahjúkrun. Þetta verkefni hefur gefið okkur innsýn í hversu viðamiklu hlutverki 

hjúkrunarfræðingar sinna í endurlífgun barna á sjúkrahúsum og þykir okkur ástæða til hvetja 

til frekari rannsókna á þessu sviði. 
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Viðauki 

Viðauki  1- Grunnendurlífgun barna 
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Viðauki 2 – Sérhæfð endurlífgun barn 
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Viðauki 3 Spurningalisti fyrir greinar. 

 

Heiti greinar  

Höfundar /ártal  

Úrtak  

Rannsókn/ fræðigrein  

Tilgangur  

Aðferð  

Niðurstöður  

Hvað er verið að skoða?  

Tímarit/ Tölublað  


