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Ágrip 

Rannsókn á kennslu Bjargráðs – Félags læknanema um endurlífgun 

 Ívar Elí Sveinsson
1
, , Felix Valsson

3
, Bergþór Steinn Jónsson

1
, Hjörtur Oddsson

2
.  

 1
Læknadeild Háskóla íslands; 

2
Hjartadeild Landspítala; 

3
Svæfingadeild Landspítala.  

 
 Inngangur: Haustið 2013 var stofnað félag að frumkvæði Bergþórs Steins Jónssonar í 

Læknadeild HÍ sem hafði það markmið að fræða framhaldsskólanema um skyndihjálp. Félagið fékk 

nafnið Bjargráður og hefur frá stofnun sótt marga skóla heim þar sem fluttir hafa verið uþb. 

klukkustundar langir fyrirlestar um endurlífgun ásamt sýnikennslu á endurlífgunardúkkum. Markmið 

félagsins er að auka meðvitund í samfélaginu um mikilvægi endurlífgunar nærstaddra (e. Bystander 

CPR) og leggja grunn að kunnáttu í endurlífgun. Markmið þessarar rannsóknar er að athuga hversu 

vel efni fyrirlestrarins situr eftir hjá nemendum, hvert almennt viðhorf þeirra til ýmissa atriða 

endurlífgunar er og hvað mætti betur fara í kennslu Bjargráðs. 

 Efniviður og aðferðir: Lagt var 15 spurninga krossapróf fyrir nemendur á fyrsta, öðru og 

þriðja námsári í Menntaskólanum í Reykjavík og Verslunarskóla Íslands í október 2015 og 

febrúar/mars 2016. Þýði var samtals 1513 nemendur á framhaldsskólastigi.  Prófað var úr undirstöðu 

atriðum endurlífgunar til þess að meta kunnáttu nemenda. Nemendum á fyrsta námsári í báðum 

skólum var skipt í tvennt, annar helmingurinn prófaður fyrir fræðslu Bjargráðs og hinn helmingurinn 

fjórum mánuðum eftir fræðsluna. Þeir hópar voru bornir saman ásamt því að athuga hvað sat eftir af 

þekkingu hjá öðru og þriðja námsári sem fengu fræðslu Bjargráðs fyrir einu og tveimur árum. 

 Niðurstöður: Samtals tóku 1218 nemendur prófið í rannsókninni og var því svarhlutfall 80,5%. 

Mikil grunnþekking í skyndihjálp var til staðar hjá þýði og hafði 46,6% nemenda áður farið á 

skyndihjálparnámskeið fyrir fræðslu Bjargráðs. Einkunn var reiknuð fyrir alla nemendur út frá 

spurningum 1-13 á prófinu. Nemandi taldist hafa staðist prófið ef hann svaraði 7 eða fleiri spurningum 

réttum sem jafngildir 5.38 í einkunn eða hærra. Við skoðun gagna kom í ljós að fyrir fræðslu Bjargráðs 

var grunnþekking meiri hjá þeim hóp sem áður hafði farið á námskeið í endurlífgun (45,5% stóðust, 

p<0.001) heldur en hjá þeim hóp sem ekki hafði farið á námskeið í endurlífgun (30,0% stóðust, 

p<0.001). Fjórum mánuðum eftir kennslu jókst þekking beggja hópa mikið og stóðust uþb. 

80%(p<0.001) nemenda í þeim báðum prófið sem lagt var fyrir. Yfir tveggja ára tímabil dalaði þekking 

þess hóps sem hafði einungis fengið fræðslu Bjargráðs um 16,4% en þess hóps sem einnig hafði sótt 

annað námskeið í endurlífgun um 4,5%. Jákvæð fylgni sást einnig milli þess að nemendur fengu hærri 

einkunn og að þeir treystu sér til þess að hnoða ókunnugan einstakling og beita AED tæki ef þyrfti. 

 Ályktanir: Kennsla Bjargráðs jók þekkingu á endurlífgun hjá þeim nemendum sem sátu 

námskeið Bjargráðs. Nemendur sem fá hærri einkunn á prófinu telja sig sömuleiðis líklegri til þess að 

beita hjartahnoði og AED tæki á ókunnugan einstakling sé þess þörf. Einnig virðist sem meiri þekking 

á endurlífgun sitji eftir hjá þeim sem farið hafa á fleiri en eitt námskeið í endurlífgun. Mikilvægt er að 

kenna endurlífgun í skólum, ef til vill einu sinni á grunnskólastigi við 12/13 ára aldur og aftur á 

framhaldsskólastigi við 15/16 ára aldur. Það ýtir undir góða þekkingu sem nemendur geta tileinkað sér 

til lengri tíma ásamt því að vekja áhuga þeirra á endurlífgun. Nemendur fá þannig góðan grunn í 

endurlífgun og sækja vonandi upprifjunarnámskeið af sjálfsdáðum. 
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1. Inngangur 

1.1 Hvað er endurlífgun?  

 Endurlífgun er ferli sem hefur það markmið að koma sjúklingum í hjartastoppi til lífs á ný.  

Huga þarf að þremur aðal þáttum sem eru skammstafaðir á ensku sem ABC, airway-breathing-

circulation eða öndunarvegur-öndun-blóðrás. Tilgangur endurlífgunar er að viðhalda blóðflæði til vefja 

líkamans, sér í lagi heilans sem er viðkvæmur fyrir viðvarandi blóðskorti og þar af leiðandi 

súrefnisskorti. Þetta er gert þangað til að sérhæfð aðstoð berst eða hægt er að veita einstaklingi 

rafstuð með þar til gerðu tæki.(1) 

Ef einstaklingur svarar ekki áreiti og andar ekki eðlilega er þörf á því að beita endurlífgun. Það er 

vegna þess að uppfylli einstaklingur þessi skilyrði er hann líklegast í hjartastoppi af einhverri ástæðu 

og þarf tafarlausa aðstoð. Sú aðstoð sem að skal beita heitir einu nafni endurlífgun og samanstendur 

af hnoði á brjóstkassa (e. Chest compressions) og blástursaðferð (e. Rescue breaths). Mælst er til 

þess að hnoða skuli einstakling neðarlega á bringubeini á milli geirvarta 100-120 sinnum á mínútu og 

þrýsta brjóstkassa niður um 5-6 cm (1/3 af brjóstkassa hjá barni). Blástursaðferð skal framkvæmd af 

þeim sem að hafa lært hana og treysta sér til þess að beita henni, annars skal einungis hnoða. 

Ráðlagt hlutfall á milli blásturs og hnoðs eru 30 hnoð og blása tvisvar sinnum inn á milli (30:2). Ef AED 

(Automated External Defibrillator) tæki er til staðar skal það einnig notað tafarlaust.(1)  

 Allt endurlífgunarferlið er skilgreint undir hugtakinu lifunarkeðjan (e. Chain of survival). (1) 

Lifunarkeðjan tekur saman þau skref sem nauðsynleg eru að komi saman til þess að hámarka lifun 

einstaklinga sem lenda í hjartastoppi utan sjúkrahúsa. Hlekkir keðjunnar eru fjórir.  

 1. Bera fljótt kennsl á ástandið og kalla snemma eftir aðstoð. Mikilvægt er að almennir 

leikmenn geti þekkt einkenni hjartastopps sem leitt gæti til hjartastopps og þekki einnig einkenni 

hjartastopps. Þá er hægt að kalla fyrr eftir aðstoð í báðum tilvikum og sjúklingur bíður skemur eftir 

aðstoð. Það hefur sýnt fylgni við aukna lifun skv. stórri rannsókn í Japan sem náði til rúmlega 278 

þúsund tilfella hjartastopps utan spítala milli 2006 og 2012 þar sem vitni voru að atvikinu. (2) 

 2. Endurlífgun nærstaddra eins fljótt og auðið er. Sasson og félagar gerðu árið 2010 stóra 

safngreiningu á þáttum sem hafa áhrif á lifun í hjartaáföllum utan spítala. Þar kom fram að endurlífgun 

nærstaddra var sterkt tengt aukinni lifun sjúklinga sem fengu hjartastopp utan spítala. (3) 

 3. Notkun hjartastuðtækja eins fljótt og auðið er. Sjálfvirkum hjartastuðtækjum (AED) á 

almennigsstöðum fjölgar sífellt og eru orðin algeng sjón í íþróttamiðstöðvum, verslunarkjörnum, 

farþegabátum, flugvélum ofl. stöðum. Almenn notkun þessara tækja hefur gefið góða raun og Blom og 

Beesems og félagar hafa sýnt fram á að notkun almennings á AED tækjum auki lifun. (4) Lifun er 

mismikil eftir því hvort einstaklingar séu í stuðanlegum takt, en í rannsókn Blom og Beesems og félaga 

jókst lifun þar sem AED var notað,  úr 16,2% í 19,7% fyrir alla takta en úr 29.1% í 41.4% fyrir þá sem 

voru í stuðanlegum takti. (4)  
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 4. ALS (Advanced Life Support) eins fljótt og auðið er og stöðluð meðferð eftir 

endurlífgun. Lokahlekkurinn í keðjunni er að koma einstaklingum á spítala þar sem viðeigandi 

sérhæfð aðstoð fæst.  

1.2 Mikilvægi endurlífgunar nærstaddra í tengslum við hjartaáföll utan spítala 

  Á Íslandi hafa tvær rannsóknir verið gerðar á seinustu árum um tölfræði endurlífgunar utan 

sjúkrahúsa, sú fyrri var gerð á árunum 1999-2002 annars vegar og sú seinni 2004-2007 hins vegar.   

Þar kemur fram að  á fyrra tímabilinu voru hjartastopp utan spítala um 70 á hverja 100.000 íbúa (5) en 

87 á hverja 100.000 íbúa (6) á því seinna. Samkvæmt tölum frá bandaríska sjúkdómaeftirlitinu CDC 

(e. Centers for disease control) árið 2011 voru tilkynnt í Bandaríkjunum um það bil 362.000 tilfelli 

hjartastops utan spítala sem jafngildir 109 tilfellum á hverja 100.000 íbúa.(7) Í Evrópu var gerð 

samantektarrannsókn árið 2005 sem sýndi að tíðni hjartastopps utan spítala í Evrópu var u.þ.b 50-66 

tilfelli á hverja 100.000 íbúa.(8) Þessi rannsókn tók þó til tiltölulega fárra svæða innan Evrópu og var 

mikill munur á lifun og tíðni hjartastopps tilfella innan svæða. Þessar tölur jafngilda einu hjartastoppi á 

þriggja og hálfs mínútna fresti í Bandaríkjunum utan spítala og einu hjartastoppi á tæplega tveggja 

mínútna fresti í Evrópu utan spítala. Þetta eru vissulega ekki heilagar tölur en gefa einhverja hugmynd 

um tíðni hjartastoppa utan spítala. Út frá þessum dæmum má með sanni segja að hjartaáföll eru ekki 

óalgeng í vestrænu samfélagi.  

 Hjartastopp eru í eðli sínu bráð tilvik og fá sjúklingar oft lítinn eða engan fyrirvara. Af því leiðir 

að mörg hjartastopp verða utan spítala og þar gildir að bregðast hratt við. Þar spilar endurlífgun 

nærstaddra (e. Bystander CPR – cardiopulmonary resucitaiton) stórt hlutverk þar sem sýnt hefur verið 

fram á með mörgum dæmum að  endurlífgun nærstaddra bætir lifun í hjartastoppi utan spítala. Til 

dæmis má nefna rannsókn Malta Hansen og félaga sem sýndi að endurlífgun nærstaddra væri tengd 

útskrift án meiriháttar taugaskaða.(9) Einnig sýndi stór safngreining Sasson og félaga á þáttum sem 

hefðu áhrif á lifun eftir hjartastopp utan spítala, að endurlífgun nærstaddra væri marktækt jákvæður 

þáttur í aukinni lifun eins og áður var nefnt.(3) Sömuleiðis var gerð rannsókn í Svíþjóð sem náði frá 

1992 til 2011 og sýndi að með bætingu á öllum þáttum endurlífgunarkeðjunnar, þar á meðal 

endurlífgun nærstaddra, hefði 30 daga lifun eftir hjartastopp utan spítala tvöfaldast. (10). Í Svíþjóð var 

einnig sýnt fram á að á tímabilinu 1990-1995 að einstaklingar sem hlutu endurlífgun frá nærstöddum 

voru með 2.5 sinnum betri eins mánaðar lifun en þeir sem ekki fengu endurlífgun frá nærstöddum. (11) 

Tölurnar hér að framan eru þó einungis nokkur dæmi af gríðarlega mörgum rannsóknum sem gerðar 

hafa verið á hjartastoppi utan spítala og endurlífgun nærstaddra. Framangreindum rannsóknum ber 

saman um að endurlífgun nærstaddra virðist auka lifun eftir hjartastopp utan spítala. 

 Á Íslandi eru mikil sóknarfæri í að kenna almenningi endurlífgun og reyna þannig að auka lifun 

þeirra einstaklinga sem að fá hjartastopp utan spítala. Rannsókn í Svíþjóð sem tók til rétt rúmlega 

11.000 tilfella hjartastopps utan spítala tengdi styttan tíma viðbragða nærstaddra í Svíþjóð við það að 

hægt væri að bjarga fleiri mannslífum. (12)  Ísland er nú þegar lítið land og lang flestir búa á 

höfuðborgarsvæðinu. Þar  eru sjúkrabílar fljótir á staðinn, t.d kom fram í rannsókn Brynjólfs Árna 

Mogensen og félaga um endurlífgun á árunum 2004-2007 að meðal útkallstími sjúkrabíla í hjartastopp 
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utan spítala var 6,3 mínútur. (6) Höfuðborgarsvæðið er í þokkabót tiltölulega lítið svæði og því oftast 

ekki langt að fara á bráðamóttöku. Það er því mikilvægt að við nýtum okkur að sjúkrabílar séu fljótir á 

staðinn og að vegalengdir innan höfuðborgasvæðisins eru tiltölulega stuttar. Bjargráður og Rauða 

krossinn efndu til samstarfs á 90. afmælisári RKÍ árið 2014, og buðu öllum grunnskólum landsins upp 

á stutta skyndihjálparkennslu. Það verkefni sýnir að samtök geta átt gott samstarf við skóla um 

endurlífgun. Það ætti að vera kappsmál að öllum nemendum í grunn-og framhaldsskólum sé kennd 

endurlífgun. Ef hægt væri að ná upp góðri grunnþekkingu í endurlífgun í samfélaginu og tvinna saman 

við stuttan viðbragðstíma sjúkrabíla er líklegt að hægt væri að bjarga fleiri mannslífum. 

  

1.3 Kennsla endurlífgunar fyrir almenning 

 Leiðbeiningar fyrir endurlífgun eru í stöðugri þróun og eru uppfærðar á fimm ára fresti af 

ILCOR ( International Liason Committee On Resuscitation) samkvæmt nýjustu þekkingu á sviðinu. Í 

október 2015 voru gefnar út nýjustu leiðbeiningar fyrir endurlífgun í Evrópu af ERC( European 

Resuscitation Council.) (13) Í þessum nýjustu leiðbeiningum er tíundað mikilvægi þess að þrír þættir 

vinni saman við upphaf endurlífgunar; neyðarverðir, nærstatt fólk og AED tæki. (13) Þá er átt við að 

sem flestir séu menntaðir í endurlífgun, geti þekkt einkenni hjartastopps og hringt í neyðarlínuna. Þá 

geta neyðarverðir leiðbeint viðkomandi í endurlífgun í gegnum síma ef þarf og fundið næsta AED tæki. 

AED tæki á svo að beita eins fljótt og auðið er. (13) Allir þessir þættir eiga hins vegar eitt sameiginlegt 

og það er hinn nærstaddi einstaklingur. Það þarf einhvern til þess að sjá einstakling hníga niður, 

einhver þarf að þora að fara til aðstoðar, athuga með viðkomandi, hringja í neyðarlínuna og beita 

endurlífgun ásamt AED tæki. Þess vegna er kennsla almennings í endurlífgun gífurlega mikilvæg, 

þannig að fyrstu skref endurlífgunar gangi hratt og örugglega fyrir sig.  

 Kennslan er ekki síður mikilvæg þar sem mörg hjartaáföll, upp undir 70% skv. rannsókn 

Holmberg og félaga í Svíþjóð, (11) verða í heimahúsum. Þá gildir að fjölskyldumeðlimir þekki einkenni 

hjartastopps og kalli eftir aðstoð sem fyrst ásamt því að beita endurlífgun ef með þarf. Í þessari sömu 

rannsókn kemur einnig áhugaverð tölfræði upp úr kafinu. Af þeim tæplega 70% sem fá hjartastopp inn 

á sínu heimil hlutu aðeins 23% endurlífgun nærstaddra samanborið við að 53% þeirra sem fengu 

hjartastopp út á víðavangi. (11) Ástæðurnar fyrir þessu gætu verið margar, en rannsókn frá Ítalíu sýndi 

að fólk er hrætt við það að beita endurlífgun þegar á hólminn er komið. (14) Þetta er skiljanleg ástæða 

þar sem fólk óttast að gera eitthvað rangt og þannig bera hugsanlega ábyrgð á afdrifum sjúklings. 

Einnig er hræðsla við sjúkdóma algeng og hreinlega ótti við aðstæðurnar.  

 En hvernig er best að kenna endurlífgun? Þetta er spurning sem  margir hafa reynt að svara 

og að öllum líkíndum á sér ekki neitt eitt rétt svar. Vandamál sem  hrjá kennslu í endurlífgun eru einnig 

margþætt.  Rannsóknir á kennslu hafa verið gerðar í nokkrum löndum og  sýna að mörgu er ábótavant 

í kennslu. Í Bandaríkjunum var gerð könnun á endurlífgunarnámskeiðum árið 1991 sem sýndi að ekki 

var nægum tíma eytt í verklega þjálfun með endurlífgunardúkku ásamt því að leiðbeinendur fylgdu ekki 

markvisst kennsluefninu. (15) Það er vissulega langt síðan en önnur rannsókn frá Þýskalandi frá árinu 

2015 sýnir að enn er svipað uppi á teningnum. Þar var athuguð kennsla á grunn endurlífgun (BLS - 
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Basic life support) námskeiðum viðurkenndra björgunarsamtaka með því að sérfræðingur sat 

námskeiðin án þess að gera grein fyrir sér og var svipuð að sniði og rannsókn Kaye og félaga 1991. 

Niðurstöður þeirrar rannsóknar bentu til að í mörgum tilfellum var ekki kennt í nema um helmingur af 

áætlaðri lengd námskeiðs samkvæmt námskrá og tíma var illa skipt á milli veigameiri og veigaminni 

atriða. (16) Það eru því að vissu leyti sömu vandamál í kennslu í endurlífgun nú í dag og fyrir rúmlega 

tuttugu árum síðan. Af framangreindu er ljóst að alls ekki er sjálfgefið að kennsla í endurlífgun skili 

tilætluðum árangri. Það er því mikilvægt að meta árangur kennslu með það að leiðarljósi að bæta 

hana. ERC er einnig með kafla í endurlífgunarleiðbeiningum frá 2015 um kennslu endurlífgunar. Þar er 

mælt með því að hafa kennsluna einfalda, sníða hana að nemendum hverju sinni og nota mörg 

mismunandi tæki til kennslu eins og námskeið á netinu, myndbönd og smáforrit. (17) Margar 

rannsóknir eru til um hvaða aðferðir hafa borið árangur í kennslu á endurlífgun og ljóst að endalaust 

mætti reyna að bæta kennslu í endurlífgun.  

Seinasta atriðið sem vert er að athuga í þessari umfjöllun um kennslu endurlífgunar er hvort að 

marktækur munur sé á lifun sjúklinga eftir því hvort endurlífgun er beitt með eða án blásturs. ERC 

mælir með því að endurlífgun sé helst kennd þannnig að einstaklingar séu þjálfaðir í bæði hnoði og 

blæstri. CO-CPR (Compression Only –CPR) er þó ásættanlegt sem lágmark og ef tími er af skornum 

skammti eða verið er að kenna mjög mörgum í einu ætti að einblína á að kenna CO-CPR. (17) Þessi 

tegund endurlífgunar eða CO-CPR er sú sem Bjargráður kennir bæði vegna tímamarka á kennslunni 

og til þess að hafa fræðsluna sem einfaldasta og aðgengilegasta. 

  

1.4 Bjargráður  

 Bjargráður er félag læknanema um endurlífgun. Hugmyndin að félaginu kviknaði fyrst hjá 

Bergþóri Steini Jónssyni læknanema við skrif á BS verkefni hans vorið 2013. Hugmyndin var að stofna 

félag læknanema í Háskóla Íslands sem hefði það að markmiði að fræða sem flesta í endurlífgun með 

sjálfboðaliðastarfi læknanema við Háskóla Íslands. 1. – 2. árs læknanemum yrði kennd endurlífgun af 

eldri læknanemum samkvæmt nýjustu leiðbeiningum evrópska endurlífgunarráðsins og í framhaldinu 

myndu læknanemarnir kenna öðrum grunnatriði endurlífgunar. Svipuð hugmynd kom að vissu leyti 

fram á Norður-Írlandi árið 2006 sem miðaði að því að læknanemum var kennt BLS og þeir kenndu 

kennurum sem kenndu nemendum í grunnskóla. (18) Niðurstöður úr því verkefni gáfu góða raun og 

vel tókst að miðla námsefni um endurlífgun til nemenda á aldrinum 10-12 ára. (18) (19) Wik og félagar 

sýndu einnig árið 1995 að jafningaþjálfun í endurlífgunarkennslu, eins og í Bjargráð þar sem 

læknanemar kenna læknanemum, bar góðan árangur. Saman gefa þessar rannsóknir Wik og Connolly 

góðan grundvöll fyrir starfi Bjargráðs. Þær sýna að hægt er að veita áhrifaríka kennslu í endurlífgun, í 

gegnum áhugasama læknanema sem vilja og geta gefið tíma sinn í verkefnið.    

 Haustið 2013 var haldinn stofnfundur félagsins þar sem kosið var í stjórn og starfið skipulagt. 

Ákveðið var að markmið Bjargráðs yrði að fræða nemendur á framhaldsskólastigi um endurlífgun á 

fyrirlestraformi ásamt verklegum æfingum með skyndihjálpardúkkum. Frá þessum stofnfundi fyrir 

rúmum tveimur árum hefur mikið vatn runnið til sjávar. Bjargráður hefur fengið styrki og fjárfest í fjórum 
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endurlífgunardúkkum af gerðinni Prestan sem eru vottaðar af American Hear Association, bolir hafa 

verið framleiddir fyrir starfið og fjárfest var í einföldu kennslu-AED tæki. Námskeið hafa verið haldin í 

flestum framhaldsskólum höfuðborgarsvæðisins og varlega áætlað má segja að nokkur þúsund 

nemendur hafi fengið fræðslu hjá Bjargráði í endurlífgun. Bjargráður hefur einnig getið sér góðan 

orðstí í þeim skólum sem heimsóttir voru og uppskorið ánægju skólameistara, kennara og nemenda. 

1.4.1 Kennsluaðferð Bjargráðs 

 Bjargráður leitast við að vera með stutta, einfalda og jafnframt skemmtilega fræðslu um 

endurlífgun fyrir nemendur í framhaldsskóla og efsta stigi grunnskóla. Á haustin undanfarin tvö ár 

hefur þeim læknanemum á 1. ári sem vilja taka þátt í starfinu verið kennd endurlífgun ásamt ágripi af 

almennum atriðum fyrstu hjálpar. Í þessari kennslu er farið yfir fyrirlestur Bjargráðar sem unnin er upp 

úr ráðleggingum og glærum Evrópska endurlífgunarráðsins með áherslu á „einungis-hnoð CPR“ (e. 

CO-CPR). Kennslan fer einnig aðeins dýpra og veitir nemendum fræðilegan bakgrunn sem miðar að 

því að skilja efnið betur og vera búnir undir spurningar áhugasamra nemenda í skólum. Talað er um 

ástæður hjartastopps og lífeðlisfræði þar á bak við, mýtur um endurlífgun og margt fleira. Bergþór 

Steinn læknanemi á 6.ári og sjúkraflutningamaður hefur að miklu leyti farið fyrir þessari kennslu ásamt 

nemendum af eldri árum. Fræðslan sjálf sem nemendur í skólum fá samanstendur, eins og tekið var 

fram hér að ofan, af glærusýningu Evrópska endurlífgunarráðsins sem þýdd var af meðlimum 

Bjargráðs en áhugaverðu efni  hefur verið bætt við og verklegum æfingum á endurlífgunardúkkum. 

Læknanemar sem hlotið hafa kennslu hjá Bjargráði fara tveir og tveir saman í framhaldsskóla, halda 

fyrirlesturinn, sýna rétt handtök á endurlífgunardúkkum og láta nemendur spreyta sig á þeim. 

1.4.2 Fyrirkomulag fyrirlesturs í skólum 

 Hver fyrirlestur er haldinn af tveimur læknanemum og er miðað við að kennt sé í um eina til 

eina og hálfa klukkustund. Í glærusýningunni sem fræðslan styðst við er fyrst farið í hugvakningu þar 

sem  nemendur eru spurðir út í þeirra viðbrögð við að ganga fram á manneskju sem liggur 

hreyfingarlaus á jörðinni. Þessi byrjun miðar að því að brjóta ísinn, vekja nemendur til umhugsunar um 

sína eigin færni og ná fram aukinni þátttöku í fyrirlestrinum. Nemendur er hvattir til að koma með 

tillögur að viðbrögðum gagnvart hinum hreyfingarlausa einstakling og rætt er hvaða skref eru rétt og 

hver eru röng. Tekin eru saman rétt skref í réttri röð áður en haldið er áfram. Því næst er sýnt stutt 

myndband framleitt af Breska endurlífgunarráðinu sem sýnir framkvæmd endurlífgunar einungis með 

höndum (e. Hands-only CPR) á skemmtilegan hátt. Myndbandið kemur beint í kjölfarið á umræðum í 

byrjun tímans um rétt skref og röð skrefa við endurlífugun og sýnir á góðan hátt að endurlífgun er 

tiltölulega einföld og ekkert sem ætti að hræðast. Í kjölfarið er rætt um ástæður þess að læra 

endurlífgun, „lifunarkeðjuna“ (e. Chain of survival) og rétta röð aðgerða í endurlífgun sem er sett upp 

skipulega og farið yfir stuttlega. Hver aðgerð fyrir sig er tekin fyrir á glærunum í beinu framhaldi. 

Tíundað er mikilvægi þess að tryggja eigið öryggi á slysstað áður en hafist er handa við endurlífgun. 

Sýnt er hvernig skal staðfesta meðvitundarleysi einstaklings á einfaldan og hraðvirkan hátt og lögð 

áhersla á að kalla eftir aðstoð nærstaddra sem fyrst ef meðvitundarleysi er staðfest.  Því næst er 

athugun á öndun einstaklings kennd og lögð er sérstök áhersla á það að horfa, hlusta og þreifa eftir 

eðlilegri öndun og að láta ekki  óeðlilega öndun (e. Agonal breathing) rugla sig. Samhliða er tíundað 
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mikilvægi þess að athuga ekki púls einstaklings þar sem slíkt er óáreiðanlegt mat hjá leikmönnum. 

(20) Ef engin öndun finnst er lögð verulega mikil áhersla í kennslunni á að hringja í neyðarnúmerið 

einn einn tvo. Við kennum það að í aðstæðum þar sem að beita þarf endurlífgun er enginn sem þú vilt 

frekar hafa í símanum en starfsmann Neyðarlínunnar. Þeir eru þrautþjálfaðir í að leiðbeina fólki um 

endurlífgun í síma þegar á reynir og minnið bregst. Neyðarvarða-miðluð endurlífgun, (e. Dispatcher 

Assisted CPR, DA-CPR) hefur gefið góða raun í stórborgum og tengist aukinni lifun þeirra sem fá 

hjartastopp utan spítala. (21) Þá er gott að hafa fengið fræðslu um endurlífgun og hafa bæði séð og 

gert handtökin. Það er von okkar í Bjargráði að þá verði auðveldara fyrir nemendur að fylgja 

leiðbeiningum neyðarvarðar og veita áhrifaríka endurlífgun. 

 Mun meira er talað um hnoð en blástur í fræðslunni og fyrir næsta ár verða glærurnar 

uppfærðar þannig að hugsanlega verði dregið meira úr vægi blásturs en frekara mat á eftir að eiga sér 

stað. Ítarlega er farið í hvernig hnoð er framkvæmt og fá fyrirlesarar nemendur til þess að gera með 

sér rétta handarstöðu ásamt því að sýna nemendum rétta aðferð á endurlífgunardúkkum. Hér koma oft 

spurningar frá nemendum um hvort að hægt sé að valda skaða með því að beita endurlífgun. Hvort 

sem spurt er um þetta atriði eður ei er ávallt ítrekað við nemendur að ómögulegt sé að valda meiri 

skaða með því að framkvæma endurlífgun hvort sem einstaklingur er í hjartastoppi eður ei. (22) (23) 

Alltaf skal hefja endurlífgun sé þess þörf án þess að hafa áhyggjur af því að verið sé að gera eitthvað 

vitlaust. Blástursaðferðin er nefnd stuttlega og nemendur eindregið hvattir til þess að hnoða jafnvel þó 

að viðkomandi treysti sér ekki til þess að beita blástursaðferð. Eftir þessa yfirferð hér að framan er sýnt 

myndband af svipuðu meiði og í byrjun. Það er framleitt af kanadískum yfirvöldum og sýnir rétt ferli 

endurlífgunnar á gamansaman hátt þar sem einungis er notast við hnoð.  

 Næst seinast í fyrirlestrinum er stutt umfjöllun um AED tæki sem hægt er að finna á sífellt fleiri 

stöðum. Í umfjölluninni er lögð áhersla á hversu notendavænt og einfalt tækið sé í notkun. Það sé alls 

ekki neitt sem fólk eigi að vera hrætt við að beita og það ætti að vera forgangsatriði að ná í tæki ef 

beita á endurlífgun og tæki er nálægt. Farið er yfir almennt ferli við notkun tækjana eins og hvernig sé 

kveikt á því og hvaða skipanir tækið gefur, ásamt því að nemendur fá að sjá sýnikennslu með einföldu 

kennslu AED-tæki sem Bjargráður á. Markmiðið eftir þessa AED fræðslu er að nemendur geri sér 

grein fyrir eðli tækisins og líti ekki á það sem eitthvað hættulegt hjartastuðtæki. Nemendur eiga frekar 

að sjá tækið sem mikilvægt hjálpartæki. Það segir þeim til með framkvæmd endurlífgunar og að það 

sé í raun þægilegt að hafa tækið við höndina, þar sem á því séu góðar leiðbeiningar um notkun. 

Rannsóknir hafa sýnt að því fyrr sem stuðað er, því betri er lifun(4) ásamt því að AED tæki eru örugg í 

notkun fyrir almenning. (24) Rannsókn á AED tækjum í Svíþóð sýndi einnig góða lifun í þeim hópi sem 

fékk stuð frá AED tækjum sem voru aðgengileg fyrir almenning.(25) Því teljum við mjög mikilvægt að 

nemendur séu fræddir vel um þessi tæki.  

 Í lok fyrirlesturs er stuttlega farið yfir endurlífgun barna, rétta röð aðgerða í endurlífgun og 

viðbrögð við aðskotahluti í öndunarvegi. Umfjöllun um endurlífgun barna er stutt og lögð áhersla á það 

að hnoða börn af skynsemi og miða við að fara niður um 1/3 af dýpt brjóstkassans. Tvær mismunandi 

aðferðir við að hnoða börn, annars vegar með hæl annarar handar og hins vegar með tveimur fingrum, 

eru líka sýndar. Í heildina er farið fjórum sinnum yfir öll skref endurlífgunar í fyrirlestrinum. Þetta er gert 
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til þess að reyna að festa þekkinguna í minni nemenda. Seinasta kennsluatriði fyrirlestrarins eru 

viðbrögð við aðskotahlut í hálsi og sýnt er hvernig skal slá á bak viðkomandi. Einnig hvernig beita skal 

þrýsting á kvið aðferðinni til þess að losa aðskotahlut. Eftir fyrirlesturinn er farið í verklegar æfingar og 

allir nemendur prófa að hnoða endurlífgunardúkku undir leiðsögn læknanema sem sjá um kennsluna. 

 Fyrirlesturinn setur fram efnið á einfaldan hátt, þar sem mikilvægir þættir eru endurteknir með 

reglulegu millibili. Myndbönd eru notuð sem enn frekari endurtekning og eru þar að auki af 

gamansömum toga til þess að halda athygli nemenda og vekja þá til umhugsunar. Einfaldir 

kennsluhættir, endurtekning og myndbönd hafa einmitt gefið góða raun í endurlífgunarkennslu og er 

talið auka líkur á að nemendur tileinki sér þekkinguna. (26)  
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2. Markmið rannsóknar 

 Markmið þessrar rannsóknar eru þríþætt.  

 Í fyrsta lagi er ætlunin að athuga hvort að kennsla Bjargráðs sé að skila sér í aukinni þekkingu 

framhaldsskólanema sem hlotið hafa Bjargráðsfræðslu í endurlífgun miðað við samanburðarhóp.  

 Í öðru lagi er athuguð hnignun þekkingar nemenda á endurlífgun yfir tveggja ára tímabil.  

 Í þriðja lagi verður skoðað hvaða þáttum var helst ábótavant í kennslunni. 
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3. Efniviður og aðferðir 

3.1 Hönnun prófa og framkvæmd rannsóknar 

 Rannsóknin var þversniðsrannsókn. Nemendur á fyrstu þremur námsárum Menntaskólans í 

Reykjavík (MR) og Verslunarskóla Íslands (VÍ) voru prófaðir með 15 spurninga krossaprófi sem  

höfundur hannaði fyrir þessa rannsókn haustið 2015. Nemendur sátu námskeið Bjargráðs á árunum 

2013-2016. 

Hönnun prófsins tók mið af reglum ILCOR um 

endurlífgun frá 2010 og miðaði að því að kanna 

þekkingu nemenda á grundvallaratriðum endurlífgunar 

ásamt afstöðu þeirra til beitingar endurlífgunar. Hver 

krossaspurning var með fjóra svarmöguleika þar sem 

einn möguleiki var réttur. Seinasta spurningin var tafla 

þar sem að könnuð var afstaða nemenda til beitingar á 

endurlífgun. Prófin voru nafnlaus og tekið var fram við 

nemendur að prófin skyldu ekki merkt með nafni eða 

öðrum persónugreinanlegum upplýsingum.  Fyrsta 

uppkastið var borið undir Hjört Oddsson sérfræðing í 

hjartalækningum og Bergþór Stein Jónsson, 6. árs 

læknanema og sjúkraflutningarmann  sem komu með 

athugasemdir. Með þær til hliðsjónar var endanleg 

útgáfa prófsins útbúin og lögð fyrir nemendur. (Sjá próf í 

fylgiskjölum). Samráð var haft við skólayfirvöld beggja 

skóla sem samþykktu fyrirlögn prófsins og einnig var 

sent bréf (sjá fylgiskjöl) á forráðamenn barna undir 18 

ára sem tóku þátt og þeim gefin kostur á að hafna 

þátttöku fyrir hönd barna sinna. Leitað var til VSN 

(Vísindasiðanefndar) með fyrirspurn um leyfi en þar sem  

engum persónulegum heilsufarsupplýsingum var safnað 

var ekki þörf á leyfi frá VSN.  

 

 

 

 

 

 

Spurningar Atriði spurt um 

Spurning 1 
Greining 

hjartastopps 

Spurning 2 
Greining 

meðvitundarleysis 

Spurning 3 Athugun öndunar 

Spurning 4 Hnoð 

Spurning 5 Hnoð 

Spurning 6 Hnoð 

Spurning 7 Hnoð 

Spurning 8 Hnoð 

Spurning 9 
Endurlífgun án 

blástursaðferðar 

Spurning 10 AED notkun 

Spurning 11 
Aðskotahlutur í 

hási 

Spurning 12 
Aðskotahlutur í 

hási 

Spurning 13 
Aðskotahlutur í 

hási 

Spurning 14 Fyrri námskeið 

Spurning 15 
Viðhorf til 

endurlífgunar 

Tafla 1. Atriði sem spurt var um í 
hverri spurningu. 
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Fjöldi nemenda í skólum. MR VÍ Samtals 

1. námsár – Fyrir 

fræðslu, haust 2015. 

Hópur 1 

107 140 247 

1. námsár – Eftir 

fræðslu, vorið 2016. 

Hópur 2 

106 142 248 

2. námsár – 1 ári eftir 

fræðslu. Hópur 3 

224 315 539 

3. námsár – 2 árum eftir 

fræðslu. Hópar 4 

206 273 479 

Samtals 643 870 1513 

Tafla 2. Fjöldi þátttakenda. Fjöldi í skólunum tveimur skipt eftir námsárum. 

Prófið var lagt fyrir alla nemendur fyrstu þriggja námsáranna í MR og VÍ, samtals 1513 nemendur. Allir 

nemendur í þýðinu fengu sömu kennslu frá Bjargráði. Fyrsta námsárið var prófað í tveimur hlutum 

(hópar 1 & 2) til þess að fá samanburðarhóp þannig að helmingur fyrsta námsárs beggja skóla var 

prófaður fyrir fræðslu Bjargráðs í október 2015. Hinn helmingur fyrsta námsárs var prófaður í í vikunni 

22-26. febrúar(MR) og 7-11. mars (VÍ) um það bil fjórum mánuðum eftir fræðsluna. Samhliða seinni 

helmingi fyrsta ársins voru prófin lögð fyrir annað og þriðja námsárið. Annað námsárið fékk fræðslu um 

vorið 2015 og leið eitt ár milli fræðslu og prófs. Þriðja námsárið fékk fræðslu um vorið 2014 og liðu því 

tvö ár milli fræðslu og prófs. 

Prófið var lagt fyrir hóp 1 af höfundi áður en fræðsla hófst. Fyrirkomulag próftöku hópa 2,3 og 4 var 

þannig að höfundur kom með próf í skóla merkta bekkjum og með fyrirmælum um próftöku. Kennarar 

bekkjana sem prófa átti lögðu prófin fyrir í sínum tímum. Þetta fyrirkomulag var eindreginn vilji VÍ og 

var því ákveðið að hafa samskonar fyrirkomulag í MR til að gæta jafnræðis. 

Nemendur sem tóku prófið voru á náttúru-eða málabraut í MR en á félagsfræði-, náttúrufræði-og 

viðskiptafræðibraut í VÍ. Ekki var gerður greinarmunur á milli þeirra brauta. 

 Ákveðið var að prófa nemendur í þessum tveimur framhaldsskólum vegna nokkurra þátta. Í fyrsta lagi 

er bekkjarkerfi í báðum skólum sem gerir það að verkum að nemendur haldast saman í hóp milli ára 

en eru ekki í mismunandi áföngum og á mismunandi námsárum þar sem erfiðara væri að tryggja að 

prófið myndi ná til sama hóps. Í öðru lagi voru þetta skólar þar sem Bjargráður hefur kennt nemendum 

um þriggja ára skeið og átt gott samstarf við stjórnendur skólanna. 

Tölfræði var unnin í R útg. 3.4.1. Stuðst var við α=0,05 marktæknikröfu við marktæktarpróf á hlutföllum 

þýða. Haldið var utan um gögn könnunarinnar með forritnu REDCap (Research Electronic Data 

Capture) sem hýst er í Háskóla Íslands. (27)  
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4. Niðurstöður 

 

4.1 Tölfræði þáttakenda 

 Könnuninn var lögð fyrir 1513 nemanda á 1-3. ári í menntaskóla í tveimur skólum, 

Menntaskólanum í Reykjavík (MR) og  Verzlunarskóla Íslands (VÍ). Samtals svöruðu 1218 nemendur 

og var svarhlutfall því 80,5% yfir heildina.  

MR og VÍ 1.námsár – 

fyrir kennslu 

Bjargráðs – 

Hópur 1 

1. námsár – 4 

mán. eftir 

kennslu 

Bjargráðs – 

Hópur 2 

2. námsár – 1 

ári eftir kennslu 

Bjargráðs – 

Hópur 3 

3. námsár – 2 

árum eftir 

kennslu 

Bjargráðs – 

Hópur 4 

Heildarfjöldi svara  226 (91,9%) 230 (91,6%) 419 (77,3%) 343 (73,1%) 

Fyrri 

skyndihjálparkennsla 

103 (45,7%) 98 (42,4%) 204 (48,8%) 163 (47,5%) 

Karlkyn 89 (39,4%) 78 (34,3%) 171 (40,8%) 131 (40,1%) 

Kvennkyn 137(60,6%) 151 (65,7%) 248 (59,2%) 211 (58,9%) 

Meðalaldur 15,8 ára 16,1ára 17,2 ára 18,41 ára 

Tafla 3. Tölfræði þátttakenda. Tölfræði yfir þá sem tóku könnunina í Menntaskólanum í Reykjavík og Verslunarskóla 
Íslands. 

 Hér að ofan í töflu 3 er farið yfir helstu einkenni hópanna þriggja. Svarhlutfall er mjög gott í 

fyrstu tveimur hópunum en dalar töluvert í seinni tveimur hópunum. Kvenkyns þáttakendur eru ívið 

fleiri eða um það bil 60 prósent þátttakenda á móti 40 prósentum karlanna. Athyglisvert er að töluverð 

grunnþekking virðist vera til staðar hjá þessum hópum menntaskólanema, skv.  dálknum fyrri 

skyndihjálparkennsla sem vísar til spurningu 14 í könnuninni þar sem spurt er hvort nemendur hafi 

áður farið á námskeið í skyndihjálp. Tæplega helmingur nemenda eða 46,6% að meðaltali yfir hópana 

hafa farið á einhverskonar námskeið, eða hlotið fræðslu í endurlífgun. 

 

4.2 Einkunnir hópa 

 Í prófinu sem lagt var fyrir nemendur voru 13 spurningar þar sem spurt var út í atriði úr 

fyrirlestrinum. Við einkunnargjöf var miðað við að rétt svar gæfi eitt stig, rangt svar eða ef enginn 

valmöguleiki er valinn gæfi núll stig. Einkunnir voru reiknaðar fyrir alla nemendur sem tóku þátt í 

könnuninni og taldist nemandi hafa staðist könnunina ef viðkomandi svaraði sjö eða fleiri spurningum 

rétt. Það jafngildir að nemendur þurftu einkunina 5.38 eða hærra til þess að teljast hafa staðist prófið.   
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 Nemendum var skipt í tvo hópa til þess að skoða gengi í könnuninni. Annars vegar hóp sem 

ekki hafði fengið aðra fræðslu um endurlífgun áður og hins vegar hóp sem hafði fengið fræðslu í 

endurlífgun áður til viðbótar við Bjargráðsfræðslu. 

  Tölfræðina fyrir einkunnir þess hóps sem ekki hafði farið áður á námskeið í endurlífgun má sjá 

hér að neðan. (Tafla 4) Glögglega sést að mikill munur (49,5%) er á því hlutfalli nemenda sem 

standast prófið fyrir (hópur 1) og fjórum mánuðum eftir (hópur 2) kennslu Bjargráðs. Hópur 3 sem 

prófaður er einu ári eftir fræðslu Bjargráðs sýnir lækkun miðað við hóp 2 um 7.1%. Hópur 4 sýnir 

einnig lækkun miðað við hóp 3 um 9,3 %. Á heildina litið sést að þekking eykst mikið hjá hóp 2 eftir 

kennslu Bjargráðs og dalar á tveggja ára tímabili um 16,4%. 

Próf staðist – Hópar 

án fyrri kennslu. 

(n= 645) 

1.námsár – Fyrir 

Bjargráðsfræðslu 

(n=120) – Hópur 1 

1.námsár – 4 mán. 

eftir 

Bjargráðsfræðslu 

(n=132) – Hópur 2 

2.námsár -1 ár liðið 

frá 

Bjargráðsfræðslu 

(n=214) – Hópur 3 

3.námsár – 2 ár 

liðið frá 

Bjargráðsfræðslu 

(n=179) – Hópur 4 

Hlutfall nemenda 

sem stóðust prófið 

(einkunn >5.38):  

p<0.001 fyrir hlutföll 

30,0% 79,5% 72,4% 63,1% 

Tafla 4. Hlutfall nemenda sem stóðust próf án fyrri kennslu. Hér eru skoðaðir þeir nemendur allra fjögurra hópanna sem 
söguðst ekki hafa farið á önnur skyndihjálparnámskeið áður. Hópur 1 hefur því aldrei setið námskeið um skyndihjálp og 
hópar 2-4 hafa einungis fengið fræðslu Bjargráðs. Skoðað er hversu hátt hlutfall nemenda svöruðu sjö eða fleiri 
spurningum rétt á könnuninni og fengu því 5.38 í einkunn eða hærra. 

Próf staðist – Hópar 

sem hafa áður 

fengið fræðslu. 

(n= 563) 

1.námsár – Fyrir 

Bjargráðsfræðslu 

(n=101) – Hópur 1 

1.námsár – 4 mán. 

eftir 

Bjargráðsfræðslu 

(n=97) – Hópur 2 

2. námsár -1 ár liðið 

frá 

Bjargráðsfræðslu 

(n=203) – Hópur 3 

3. námsár – 2 ár 

liðið frá 

Bjargráðsfræðslu 

(n=162) – Hópur 4 

Hlutfall nemenda 

sem stóðust prófið 

(einkunn >5.38):   

p<0.001 fyrir hlutföll 

45,5% 80,4% 79,3% 75,9% 

Tafla 5. Hlutfall nemenda sem stóðust próf með fyrri kennslu. Hér eru skoðaðir þeir nemendur allra fjögurra hópannasem 
sögðust hafa farið á annað skyndihjálparnámskeið áður. Hópur 1 hefur því farið á námskeið í skyndihjálp fyrir könnunina. 
Hópar 2-4 hafa farið á námskeið í skyndihjálp til viðbótar við fræðslu Bjargráðar.  

 Tölfræði seinni hópsins, þess sem áður hafði farið á skyndihjálparnámskeið er hér að ofan. 

(Tafla 5) Ef hún er skoðuð í samhengi við töflu 4 á sér stað svipuð þróun og á milli hópa 1 og 2. Mikil 

munur er á hlutfalli nemenda sem standast prófið fyrir fræðslu Bjargráðs (hópur 1) og þeirra sem 

standast prófið fjórum mánuðum eftir fræðslu Bjargráðs (hópur 2) eða 34,9%. Þessi aukning er þó 

minni hér en í töflu 4 en grunnþekking í hóp 1 er aftur á móti 15,5% hærri í hóp 1 hér en í töflu 4. 

Munurinn á milli hópa númer 2 í töflunum tveim er hins vegar nánast enginn. Hópar 2-4 í töflu 5 sýna 

þróun álíka og sú er sést í töflu 4 en þekking minnkar mun hægar. Þegar eitt ár er liðið frá fræðslu 

Bjargráðs hefur þekking minnkað um 1,1 prósent hjá hópi 3 miðað við hóp 2 og í hóp 4 að tveimur 

árum liðnum hefur þekking minnkað um 3,4% miðað við hóp 3. Samtals lækkar því hlutfall þeirra sem 

standast könnunina um 4,5% yfir tvö ár hjá þeim sem ekki höfðu farið á námskeið í endurlífgun. Hjá 
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þeim sem ekki höfuð farið á annað námskeið í skyndihjálp var lækkun hlutfallsins hinsvegar 16,4%. 

Þar af leiðandi hnignaði þekkingunni um fjórfalt hraðari hjá þeim sem ekki höfðu farið á námskeið áður 

borið saman við þá sem áður höfðu farið á námskeið.  

 

4.3 Spurningar eitt til þrjú, greining og staðfesting hjartastopps 

 

Spurning1 1.námsár – Fyrir 

Bjargráðsfræðslu 

(n=226) – Hópur 1 

1.námsár – 4 mán. 

eftir 

Bjargráðsfræðslu 

(n=230) – Hópur 2 

2. námsár -1 ár liðið 

frá 

Bjargráðsfræðslu 

(n=419) – Hópur 3 

3. námsár – 2 ár 

liðið frá 

Bjargráðsfræðslu 

(n=343) – Hópur 4 

 E 

(n=123) 

F 

(n=103) 

E 

(n=132) 

F 

(n=98) 

E 

(n=215) 

F 

(n=204) 

E 

(n=180) 

F 

(n=163) 

Rétt – valm. b) 17,5% 18,8% 25,8% 34,4% 21,2% 23,6% 23,6% 31,1% 

Tafla 6. Niðurstöður úr spurningu 1: Hvert er mikilvægasta einkennið til þess að greina hjartastopp hjá einstaklingi? – 
Rétt svar er valmöguleiki b) Einstaklingur andar ekki. E= Enga fyrri fræðslu. F= Fengið fræðslu aðra en Bjargráð. 

 Í spurningu 1 er mjög lág grunnþekking er til staðar hjá nemendum fyrir fræðslu Bjargráðs 

(hópur 1) óháð hvort að þeir hafi farið á námskeið í endurlífgun áður. (Tafla 6) Lítil aukning er á 

þekkingu fjórum mánuðum eftir kennslu (hópur 2) hjá E undirhóp (8,3%) en ívið meiri (15,6%) hjá F 

undirhóp. E undirhópur er sá hópur sem hefur ekki fengið aðra fræðslu en frá Bjargráði og F 

undirhópur sá hópur sem farið hefur á annað námskeið til viðbótar við Bjargráð. Þekking helst nánast 

stöðugt upp að einu ári (hópur 3) og að tveimur árum liðnum (hópur 4) hjá E undirhóp en tekur 

óútskýrðan kipp milli F undirhóps hópa 3 og 4. 

 

Spurning 2 1.námsár – Fyrir 

Bjargráðsfræðslu. 

(n=226) – Hópur 1 

1.námsár – 4 mán. 

eftir 

Bjargráðsfræðslu 

(n=230) – Hópur 2 

2. námsár -1 ár liðið 

frá 

Bjargráðsfræðslu 

(n=419) – Hópur 3 

3. námsár – 2 ár 

liðið frá 

Bjargráðsfræðslu 

(n=343) – Hópur 4 

 E 

(n=123) 

F  

(n=103) 

E 

(n=132) 

F 

(n=98) 

E 

(n=215) 

F 

(n=204) 

E 

(n=180) 

F 

(n=163) 

Rétt – valm. a) 28,6% 45,5% 49,0% 58,8% 34,9% 49,3% 48,3% 50,0% 

Tafla 7. Niðurstöður úr  spurningu 2: Hvernig er best að staðfesta meðvitundarleysi hjá einstaklingi? – Rétt svar er 
valmöguleiki a) Ýta við einstakling, kalla til hans og nudda bringubeinið. E= Enga fyrri fræðslu. F= Fengið fræðslu aðra en 
Bjargráð. 

 Töluvert meiri grunnþekkingu er að finna meðal nemenda fyrir fræðslu Bjargráðs (hópur 1) í 

spurningu 2 miðað við spurningu 1. (Tafla 7) Einnig er 16,9% munur á grunnþekkingu þeirra sem hafa 

farið á námskeið í endurlífgun áður og þeirra sem ekki hafa sótt námskeið í endurlífgun. Fjórum 

mánuðum eftir fræðslu Bjargráðs (hópur 2) eykst hlutfall réttra svara hjá báðum undirhópum töluvert, 

24% hjá E undirhóp  og 13,3% hjá F undirhóp. Þekking minnkar hjá E undirhóp um 14,4% eftir eitt ár 

(hópur 3) en hækkar aftur að öðru ári liðnu um næstum sama gildi (hópur 4). Þekking dalar um 9,5% 
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að einu ári liðnu (hópur 3) hjá F undirhóp en helst nánast stöðug að öðru ári liðnu (hópur 4) ólíkt því 

sem gerðist hjá E undirhóp.  

 

Spurning 3 1.námsár – Fyrir 

Bjargráðsfræðslu 

(n=226) – Hópur 1 

1.námsár – 4 mán. 

eftir 

Bjargráðsfræðslu 

(n=230) – Hópur 2 

2. námsár -1 ár liðið 

frá 

Bjargráðsfræðslu 

(n=419) – Hópur 3 

3. námsár – 2 ár 

liðið frá 

Bjargráðsfræðslu 

(n=343) – Hópur 4 

 E 

(n=123) 

F 

(n=103) 

E 

(n=132) 

F 

(n=98) 

E 

(n=215) 

F 

(n=204) 

E 

(n=180) 

F 

(n=163) 

Rétt – valm. a) 73,3% 81,2% 81,0% 82,3% 87,9% 86,7% 79,9% 89,5% 

Tafla 8. Niðurstöður úr spurningu 3: Hvernig er best að athuga hvort einstaklingur andar? – Rétt svar er valmöguleiki c) 
Leggja vanga upp við munn einstaklings til þess að finna/heyra andardrátt og horfa eftir hreyfingum á brjóstkassa.  E= 
Enga fyrri fræðslu. F= Fengið fræðslu aðra en Bjargráð. 

 Grunnþekking í greiningu öndunar er með ágætum og tæplega þrír fjórðu þeirra sem taka 

könnuninna fyrir fræðslu Bjargráðar (hópur 1) velja réttan svarmöguleika. (Tafla 8) Eins og í spurningu 

2 eru þeir sem áður hafa farið á námskeið að sýna betri grunnþekkingu. Fjórum mánuðum eftir fræðslu 

(hópur 2) og einu ári eftir fræðslu sýna báðir undirhópar aukna þekkingu en að tveimur árum liðnum 

dalar þekking E undirhóps en þekking F undirhóps eykst hinsvegar. 

4.4 Spurningar fjögur til níu, framkvæmd hjartahnoðs 

 

Spurning 4 1.námsár – Fyrir 

Bjargráðsfræðslu 

(n=226) – Hópur 1 

1.námsár – 4 mán. 

eftir 

Bjargráðsfræðslu 

(n=230) – Hópur 2 

2. námsár -1 ár liðið 

frá 

Bjargráðsfræðslu 

(n=419) – Hópur 3 

3. námsár – 2 ár 

liðið frá 

Bjargráðsfræðslu 

(n=343) – Hópur 4 

 E 

(n=123) 

F 

(n=103) 

E 

(n=132) 

F 

(n=98) 

E 

(n=215) 

F 

(n=204) 

E 

(n=180) 

F 

(n=163) 

Rétt – valm. b) 53,8% 77,2% 65,7% 79,4% 77,5% 77,5% 72,5% 75,3% 

Tafla 9. Niðurstöður úr spurningu 4: Hvar á að setja hendur á einstakling til þess að hnoða? – Rétt svar er valmöguleiki b) 
Á milli geirvartanna neðarlega á bringubeini. E= Enga fyrri fræðslu. F= Fengið fræðslu aðra en Bjargráð (Í hópum öðrum 
en 1. námsár fyrir fræðslu þýðir þetta að þeir hópar fengu fræðslu Bjargráðs og hafa sótt önnur námskeið í þokkabót.) 

 Mikill munur er á hlutfalli rétt svars eða 23,4% hjá undirhópum hópsins sem tók könnunina fyrir 

fræðslu (hópur 1) þegar spurt er um hvar staðsetja skuli hendur á brjóstkassa einstaklings í 

endurlífgun. (Tafla 7) Töluverð grunnþekking er þó samt til staðar í báðum undirhópum. Rúmlega þrír 

fjórðu allra F undirhópa  svara spurningunni rétt og áhugavert er að það hlutfall helst nokkuð jafnt yfir 

alla hópana. Í E undirhóp eykst hlutfall rétt svars um 11,9%, miðað við grunnþekkingu, fjórum 

mánuðum eftir kennslu (hópur 2) og um önnur 11,8% að einu ári liðnu (hópur 3). Í hóp 3 eru hlutföllin 

jöfn en dala hægar í F undirhóp miðað við E undirhóp þó munurinn sé ekki mikill.  

 

 



 

17 
 

 

 

Spurning 5 1.námsár – Fyrir 

Bjargráðsfræðslu 

(n=226) – Hópur 1 

1.námsár – 4 mán. 

liðnir frá 

Bjargráðsfræðslu 

(n=230) – Hópur 2 

2. námsár -1 ár liðið 

frá 

Bjargráðsfræðslu 

(n=419) – Hópur 3 

3. náms ár – 2 ár 

liðin frá 

Bjargráðsfræðslu 

(n=343) – Hópur 4 

 E 

(n=123) 

F 

(n=103) 

E 

(n=132) 

F 

(n=98) 

E 

(n=215) 

F 

(n=204) 

E 

(n=180) 

F 

(n=163) 

Rétt – valm. a) 57,6% 60,4% 62,6% 71,1% 66,4% 76,5% 60,1% 68,1% 

Tafla 10. Niðurstöður úr spurningu 5: Hversu hratt á að hnoða og hve lengi? – Rétt svar er valmöguleiki a) 100-120 
sinnum á mínútu þar til hjálp berst. E= Enga fyrri fræðslu. F= Fengið fræðslu aðra en Bjargráð. (Í hópum öðrum en 1. 
námsár fyrir fræðslu þýðir þetta að þeir hópar fengu fræðslu Bjargráðs og hafa sótt önnur námskeið í þokkabót.) 

 Spurning 5 þar sem spurt er um hversu hratt á að hnoða sýnir áhugaverða ferla við skoðun 

hlutfalla hjá undirhópunum. (Tafla 10) Aukning er á þekkingu fjórum mánuðum eftir kennslu (hópur 2) 

og að einu ári liðnu (hópur 3) miðað við grunnþekkingu (hópur 1) hjá báðum undirhópum. Meiri 

aukning á þessu tímabili er hjá F undirhóp, samtals 16,1% en hjá E undirhóp er aukningin tæplega 

helmingi lægri eða 8,8%. Þekkingin dalar eftir annað ár til viðbótar (hópur 4) hjá báðum undirhópum, 

6,3% hjá E undirhóp og 8,4% hjá F undirhóp. Ferlar eru því svipaðir fyrir báða hópa en ferill þeirra sem 

hafa áður farið á námskeið í endurlífgun liggur hærra.  

 

Spurning 6 1.námsár – Fyrir 

Bjargráðsfræðslu 

(n=226) – Hópur 1 

1.námsár – 4 mán. 

eftir 

Bjargráðsfræðslu 

(n=230) – Hópur 2 

2. námsár -1 ár liðið 

frá 

Bjargráðsfræðslu 

(n=419) – Hópur 3 

3. námsár – 2 ár 

liðið frá 

Bjargráðsfræðslu 

(n=343) – Hópur 4 

 E 

(n=123) 

F 

(n=103) 

E 

(n=132) 

F 

(n=98) 

E 

(n=215) 

F 

(n=204) 

E 

(n=180) 

F 

(n=163) 

Rétt – valm. a) 66,4% 72,3% 74,1% 77,3% 77,6% 82,8% 75,8% 82,1% 

Tafla 11. Niðurstöður úr spurningu 6: Með hvaða hluta handar er hnoðað og hvernig? – Rétt svar er valmöguleiki a) Nota 
þykkhöndina/hælinn á hendinni, læsta olnboga, beint bak og hreyfa í gegnum mjaðmirnar. E= Enga fyrri fræðslu. F= 
Fengið fræðslu aðra en Bjargráð. (Í hópum öðrum en 1. námsár fyrir fræðslu þýðir þetta að þeir hópar fengu fræðslu 
Bjargráðs og hafa sótt önnur námskeið í þokkabót.) 

 Grunnþekking fyrsta hóps sem tekur könnunina þegar spurt er um með hvaða hluta handar er 

hnoðað og hvernig er mjög góð þegar spurning 6 er skoðuð.(Tafla 9) Aukning á hlutfalli réttra svara er 

nánast undantekningarlaust á milli allra hópa að undanskildum hóp 4 þar sem örlítil lækkun á sér stað 

í báðum undirhópum. 
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Spurning 7 1.námsár – Fyrir 

Bjargráðsfræðslu 

(n=226) – Hópur 1 

1.námsár – 4 mán. 

eftir 

Bjargráðsfræðslu 

(n=230) – Hópur 2 

2.námsár -1 ár liðið 

frá 

Bjargráðsfræðslu 

(n=419) – Hópur 3 

3. námsár– 2 ár 

liðið frá 

Bjargráðsfræðslu 

(n=343) – Hópur 4 

 E 

(n=123) 

F 

(n=103) 

E 

(n=132) 

F 

(n=98) 

E 

(n=215) 

F 

(n=204) 

E 

(n=180) 

F 

(n=163) 

Rétt – valm. b) 21,8% 20,8% 24,6% 34,4% 43,9% 40,8% 40,3% 42,1% 

Tafla 12. Niðurstöður úr spurningu 7: Hversu djúpt á að hnoða? – Rétt svar er valmöguleiki b) Þannig að þú sjáir 
brjóstkassan hreyfast 5-6 cm niður. E= Enga fyrri fræðslu. F= Fengið fræðslu aðra en Bjargráð. (Í hópum öðrum en 1. 
námsár fyrir fræðslu þýðir þetta að þeir hópar fengu fræðslu Bjargráðs og hafa sótt önnur námskeið í þokkabót.) 

 Þegar kemur að dýpt hnoðs í endurlífgun er grunnþekkingin töluvert lægri en í öðrum 

spurningum hér á undan í framkvæmd hnoðs. (Tafla 10) Einungis rétt rúmur fimmtungur þeirra sem 

ekki hafa fenigð fræðslu Bjargráðs svara rétt. Í E undirhópnum má svo sjá litla aukingu (2,8%) á réttu 

svari fjórum mánuðum eftir Bjargráðsfræðsluna (hópur 2) en meiri aukning (19,3%) er kominn fram hjá 

E undirhóp sem fékk Bjargráðsfræðslu fyrir einu ári síðan. Þessu er öfugt farið hjá F undirhópnum sem 

sýnir meiri aukningu á réttu svari að fjórum mánuðum liðnum (13,6%) og minni aukningu að einu ári 

liðnu(6,4%). Hlutfall þeirra sem svöruðu rétt minnkar svo um tæp tvö til þrjú prósentustig hjá báðum 

undirhópum sem fengu Bjargráðsfræðslu fyrir tveimur árum. (Hópur 4) 

 

Spurning 8 1.námsár – Fyrir 

Bjargráðsfræðslu 

(n=226) – Hópur 1 

1.námsár – 4 mán. 

eftir 

Bjargráðsfræðslu 

(n=230) – Hópur 2 

2. námsár -1 ár liðið 

frá 

Bjargráðsfræðslu 

(n=419) – Hópur 3 

3. námsár – 2 ár 

liðið frá 

Bjargráðsfræðslu 

(n=343) – Hópur 4 

 E 

(n=123) 

F 

(n=103) 

E 

(n=132) 

F 

(n=98) 

E 

(n=215) 

F 

(n=204) 

E 

(n=180) 

F 

(n=163) 

Rétt – valm. c) 31,4% 28,7% 45,1% 57,3% 49,3% 58,3% 41% 53,8% 

Tafla 13. Niðurstöður úr spurningu 8: Hvað á að gera ef að það þarf að hefja endurlífgun en þú treystir þér ekki til að 
blása? – Rétt svar er valmöguleiki c) Hnoða stöðugt þar til hjálp berst. E= Enga fyrri fræðslu. F= Fengið fræðslu aðra en 
Bjargráð. (Í hópum öðrum en 1. námsár fyrir fræðslu þýðir þetta að þeir hópar fengu fræðslu Bjargráðs og hafa sótt önnur 
námskeið í þokkabót.) 

 Í spurningu 8 kemur fram svipaður ferill og í spurningu 5. (Tafla 13) Aukning er á þekkingu frá 

hóp 1 að hóp 3 í báðum undirhópum en meiri aukning hjá F undirhópnum. Þekkingu dalar svo í báðum 

undirhópum þegar hópar 3 og 4 eru bornir saman. Athyglisvert er að hér í hóp 1 er E undirhópur með 

nokkru prósentustigum hærra hlutfall réttra svara en F undirhópur ólíkt flestum spurningum hér á 

undan.  
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Spurning 9 1.námsár – Fyrir 

Bjargráðsfræðslu 

(n=226) – Hópur 1 

1.námsár – 4 mán. 

eftir 

Bjargráðsfræðslu 

(n=230) – Hópur 2 

2. námsár -1 ár liðið 

frá 

Bjargráðsfræðslu 

(n=419) – Hópur 3 

3. námsár – 2 ár 

liðið frá 

Bjargráðsfræðslu 

(n=343) – Hópur 4 

 E 

(n=123) 

F 

(n=103) 

E 

(n=132) 

F 

(n=98) 

E 

(n=215) 

F 

(n=204) 

E 

(n=180) 

F 

(n=163) 

Rétt – valm. d) 63,6% 63,4% 74,5% 83,5% 76,5% 84,7% 72,0% 76,1% 

Tafla 14. Niðurstöður úr spurningu 9: Er hægt að valda frekari skaða með því að beita endurlífgun? – Rétt svar er 
valmöguleiki d) Nei, alltaf ætti að hnoða einstakling í hjartastoppi sem fyrst. E= Enga fyrri fræðslu. F= Fengið fræðslu aðra 
en Bjargráð. (Í hópum öðrum en 1. námsár fyrir fræðslu þýðir þetta að þeir hópar fengu fræðslu Bjargráðs og hafa sótt 
önnur námskeið í þokkabót.) 

 Í spurningu 9 sést að báðir undirhópar í fyrsta hóp eru með nánast hnífjafnt hlutfall réttra svara 

ólíkt öllum spurningum hér á undan þar sem munur hefur verið á hópunum. (Tafla 14)  Þekking eykst 

þó mun meira (21,1%) hjá F undirhóp fjórum mánuðum eftir fræðslu en  hjá E undirhóp (10,9%) þó svo 

að hlutföll hafi verið jöfn í byrjun. Að einu ári liðnu (hópur 3) eykst þekking lítillega í báðum undirhópum 

en dalar í báðum undirhópum að öðru ári liðnu (Hópur 4). 

 

4.5 Spurning 10, notkun AED tækis 

 

Spurning 10 1.námsár – Fyrir 

Bjargráðsfræðslu 

(n=226) – Hópur 1 

1.námsár – 4 mán. 

eftir 

Bjargráðsfræðslu 

(n=230) – Hópur 2 

2. námsár -1 ár liðið 

frá 

Bjargráðsfræðslu 

(n=419) – Hópur 3 

3. námsár – 2 ár 

liðið frá 

Bjargráðsfræðslu 

(n=343) – Hópur 4 

 E 

(n=123) 

F 

(n=103) 

E 

(n=132) 

F 

(n=98) 

E 

(n=215) 

F 

(n=204) 

E 

(n=180) 

F 

(n=163) 

Rétt – valm. c) 23,5% 37,6% 55,9% 80,2% 66,2% 77,1% 60,8% 72,5% 

Tafla 15. Niðurstöður úr spurningu 10: Hvernig skal nota AED hjartastuðtæki? – Rétt svar er valmöguleiki c) Kveikja á 
tækinu og fylgja leiðbeiningum þess.  E= Enga fyrri fræðslu. F= Fengið fræðslu aðra en Bjargráð. (Í hópum öðrum en 1. 
námsár fyrir fræðslu þýðir þetta að þeir hópar fengu fræðslu Bjargráðs og hafa sótt önnur námskeið í þokkabót.) 

 Spurning 10 er eina spurningin sem spyr út í notkun AED tækja og miðar að því að kanna 

hvort nemendur átti sig á einfaldleika AED tækis og hversu auðvelt það er í notkun. Fjórm mánuðum 

eftir fræðslu (hópur 2) sést mikil aukning á réttu svari hjá báðum undirhópum miðað við grunnþekkingu 

(hópur 1). Rétt svar hjá E undirhóp eykst um 32,4% og hjá F undirhóp eykst rétt svar um 42,6% milli 

hópanna. Eftir 1 ár (hópur 3) er aftur aukning um 10,2 % í E undirhóp en minnkun um 3,1% í F 

undirhóp. Hjá þeim sem taka prófið tveimur árum eftir fræðslu (hópur 4) dalar þekking í báðum hópum 

en er 37,3% hærri í E undirhóp og 34,9% hærri í F undirhóp þeirra sem ekki höfðu fengið 

Bjargráðsfræðslu.  
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4.6 Spurningar 11-13, viðbrögð við aðskotahluti í hálsi 

 

Spurning 11 1.námsár – Fyrir 

Bjargráðsfræðslu 

(n=226) – Hópur 1 

1.námsár – 4 mán. 

eftir 

Bjargráðsfræðslu 

(n=230) – Hópur 2 

2. námsár -1 ár liðið 

frá 

Bjargráðsfræðslu 

(n=419) – Hópur 3 

3. námsár – 2 ár 

liðið frá 

Bjargráðsfræðslu 

(n=343) – Hópur 4 

 E 

(n=123) 

F 

(n=103) 

E 

(n=132) 

F 

(n=98) 

E 

(n=215) 

F 

(n=204) 

E 

(n=180) 

F 

(n=163) 

Rétt – valm. c) 59,3% 73,3% 65,7% 71,9% 63,7% 66,0% 63,3% 72,2% 

Tafla 16. Niðurstöður úr spurningu 11: Hver eru fyrstu viðbrögð við aðskotahluti í hálsi einstaklings? – Rétt svar er 
valmöguleiki c) Biðja einstakling um að hósta og lemja fimm sinnum þéttingsfast á milli herðablaða einstaklings. E= Enga 
fyrri fræðslu. F= Fengið fræðslu aðra en Bjargráð. (Í hópum öðrum en 1. námsár fyrir fræðslu þýðir þetta að þeir hópar 
fengu fræðslu Bjargráðs og hafa sótt önnur námskeið í þokkabót.) 

 

Spurning 12 1.námsár – Fyrir 

Bjargráðsfræðslu 

(n=226) – Hópur 1 

1.námsár – 4 mán. 

eftir 

Bjargráðsfræðslu 

(n=230) – Hópur 2 

2. námsár -1 ár liðið 

frá Bjargráðsfræðslu 

(n=419) – Hópur 3 

3. námsár – 2 ár 

liðið frá 

Bjargráðsfræðslu 

(n=343) – Hópur 4 

 E 

(n=123) 

F 

(n=103) 

E 

(n=132) 

F 

(n=98) 

E 

(n=215) 

F 

(n=204) 

E 

(n=180) 

F 

(n=163) 

Rétt – valm. c) 68,9% 74,3% 75,4% 80,4% 84,9% 85,7% 84,5% 84,4% 

Tafla 17. Niðurstöður úr spurningu 12: Hvað gerir þú ef fyrstu viðbrögð hafa ekki áhrif? – Rétt svar er valmöguleiki c) 
Stendur fyrir aftan einstakling, setur hnefann á milli nafla og bringubeins og þrýstir inn og upp. E= Enga fyrri fræðslu. F= 
Fengið fræðslu aðra en Bjargráð. (Í hópum öðrum en 1. námsár fyrir fræðslu þýðir þetta að þeir hópar fengu fræðslu 
Bjargráðs og hafa sótt önnur námskeið í þokkabót.) 

 Spurningar 11 og 12 fjalla báðar um aðskotahlut í hálsi og viðbrögð við því ástandi. Í báðum 

spurningum má sjá að grunnþekking er góð. (Töflur 13 & 14) Í spurningu 11 er þó ekki hægt að sýna 

fram á mikla aukningu í þekkingu yfir tímabilið. (Tafla 14) Spurning 12 gefur betri raun og hækkar 

hlutfall rétt svars í báðum undirhópum hópa 1-3 en dalar lítillega í hóp 4. (Tafla 15) Í hóp 4 er hlutfall 

rétt svars engu að síður mjög gott og er nálægt 85% í báðum tilvikum 
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Spurning 13 1.námsár – Fyrir 

Bjargráðsfræðslu 

(n=226) – Hópur 1 

1.námsár – 4 mán. 

eftir 

Bjargráðsfræðslu 

(n=230) – Hópur 2 

2. námsár -1 ár liðið 

frá Bjargráðsfræðslu 

(n=419) – Hópur 3 

3. námsár – 2 ár 

liðið frá 

Bjargráðsfræðslu 

(n=343) – Hópur 4 

 E 

(n=123) 

F 

(n=103) 

E 

(n=132) 

F 

(n=98) 

E 

(n=215) 

F 

(n=204) 

E 

(n=180) 

F 

(n=163) 

Rétt – valm. a) 29,4% 32,0% 35,0% 36,5% 56,8% 34,5% 32,8% 37,3% 

Tafla 18. Niðurstöður úr spurningu 13: Hvað gerir þú ef ekki tekst að losa aðskotahlut úr hálsi einstaklings og 
einstaklingur fer í öndunarstopp? – Rétt svar er valmöguleiki a) Hringir í 112 og byrjar hjartahnoð. E= Enga fyrri fræðslu. 
F= Fengið fræðslu aðra en Bjargráð. (Í hópum öðrum en 1. námsár fyrir fræðslu þýðir þetta að þeir hópar fengu fræðslu 
Bjargráðs og hafa sótt önnur námskeið í þokkabót.) 

 Spurning 13 er ef til vill sú spurning sem kom hvað verst út með tilliti til þekkingar nemenda 

ásamt spurningu 1. (Tafla 18)  Grunnþekking er lág í hóp 1 og eykst lítillega eftir kennslu í hópi 2. Á 

milli E undirhópa hjá hópum 2 og 3 verður hinsvegar mikil aukning á réttu svari og eykst hlutfallið um 

26,8% á meðan að hlutfallið milli F undirhópa minnkar um 2%. Í hóp 4 má svo sjá að hlutfall rétt svars 

hjá E undirhóp hrapar aftur niður um 24% og er rétt yfir grunnþekkingu hóps 1.  F undirhópur hóps 4 er 

sömuleiðis rétt yfir grunnþekkingu. Þekking eykst því í heild lítið yfir tímabilið. 
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4.7 Spurning 15, viðhorf til endurlífgunar 

 

 

Mynd 1. Hitakort (e. Heatmap) af niðurstöðum úr  spurningu 15: „Ókunnug manneskja hnígur niður fyrir framan þig, það 
eru engir aðrir næstaddir, hversu líklegt er að þú myndir: Athuga ástand, hringja í 112, hnoða, blása, beita AED tæki?“. 
Nemendur velja einn reit fyrir hvert atriði, NA = spurningu ekki svarað.  

 Á mynd 15 má sjá „hitakort“ (e. Heatmap) af spurningu 15 á könnuninni. (Mynd 1) Tölurnar í 

hverjum reit eru meðaleinkunnir, úr spuringum 1-13, allra þeirra sem völdu viðkomandi reit. Þessum 

einkunnum er svo varpað á litróf þannig að hæstu einkunnir eru ljósbláar og þær lægstu eru dökkbláar. 

Út frá þessum upplýsingum er hitakortið teiknað. Ef horft er á efstu röðina þar sem stendur hnoð sést 

að litabreyting verður frá hægri til vinstri á þann veg að hægra megin er dökkt og vinstra megin ljóst 

með tilheyrandi hækkun meðaleinkunnar. Þetta sýnir að þeir sem að meta sig ólíklega til þess að beita 

hjartahnoði fá lægri einkunn á prófinu en þeir sem meta sig líklega til þess að beita hjartahnoði. Þá 

sést að eftir því sem að kunnátta eykst í endurlífgun eru nemendur líklegri til þess að beita hjartahnoði. 

Svipaðan feril er að sjá hvað varðar beitingu AED tækja þegar ferillinn neðst á myndinni er skoðaður. 

Þar er litabreytingin mjög skýr frá hægri til vinstri og sýnir það sama og þegar spurt er um hnoð, 

nemendur sem fá hærri einkunn meta sig líklegri til þess að beita AED tæki. Því er hinsvegar öfugt 

farið þegar ferillinn fyrir blástur er skoðaður. Þá er litabreytingin frá dökku yfir í ljóst frá vinstri til hægri 

og sýnir að þeir sem fá hærri einkunn á könnuninni eru ólíklegri til þess að beita blástri. Hitakort voru 

einnig skoðuð ef öllum hópnum var skipt eftir því hvort einstaklingar hefðu áður fengið 

skyndihjálparfræðslu en niðurstöður sambærilegar þeim hér að ofan. 
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 Almennt viðhorf nemenda er til endurlífgunar er gott, rétt tæplega 100% nemenda telja sig 

líklega eða mjög líklega til þess að kanna ástand ókunnugs einstaklings sem hnígur niður og hringja á 

112 sé þess þörf. (Tafla 19) 88,1% nemenda telja sig í framhaldi mjög líklega eða líklega til þess að 

beita hjartahnoði. Mun færri telja sig mjög líklega eða líklega til þess að beita blástursaðferð á 

ókunnugan eða 49,5% en þó er það tæplega helmingur nemenda. Aðspurðir um beitingu AED tækis 

telja 56,2% nemenda sig líklega eða mjög líklega til þess að beita AED tæki ef einstaklingur er í 

hjartastoppi.  

Viðhorf nemenda til 
endurlífgunar. 
 

Mjög 
líklegt 

Líklegt Hvorki líklegt 
né ólíklegt 

Ólíklegt Mjög 
ólíklegt 

Kanna ástand viðkomandi? 
(n=1209) 

87,3% 11,6% 0,8% 0,015% 0,015% 

Hringja í 112? 
(n=1211) 

88,1% 10,6% 1,2% 0,01% - 

Beita hjartahnoði ef 
viðkomandi er í hjartastoppi? 
(n=1210) 

53,4% 34,7% 9,2% 2,3% 0,6% 

Beita blástursaðferð ef 
viðkomandi er í hjartastoppi? 
(n=1209) 

21,8% 27,5% 28,2% 
 

16,8% 5,7% 

Nota AED tæki ef viðkomandi 
er í hjartastoppi? 
(n=1209) 

26,3% 29,9% 20,3% 13,7% 9,8% 

Tafla 19. Viðhorf nemenda til endurlífgunar.  Hlutfall þeirra nemenda sem að merktu í hvern reit í spurningu 15. Spurt 
var: „Ókunnug manneskja hnígur niður fyrir framan þig, það eru engir aðrir næstaddir, hversu líklegt er að þú myndir:“.  
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5. Umræða 

 Niðurstöður þessarar rannsóknar lofa góðu. Þekking jókst mikið eftir kennslu og virtist dala 

hægar hjá þeim sem áður höfðu farið á námskeið. Þeir sem stóðu sig vel á prófinu töldu sig sömuleiðis 

líklegri til að framkvæma ákveðna þætti endurlífgunar.  

   

5.1 Áhrif kennslu Bjargráðs 

 Hefur stutt 60-80 mínútna kennsla Bjargráðs áhrif á þekkingu nemenda í endurlífgun? 

Niðurstöður rannsóknarinnar hér að ofan sýna að mat höfundar er að svo sé. Í töflum 4 og 5 er  

skoðað hlutfall þeirra sem teljast standast prófið. Þar kemur glögglega fram að þekking eykst mikið í 

hópnum sem tók könnunina fjórum mánuðum eftir kennslu Bjargráðs miðað við hópinn sem tók 

könnunina fyrir kennslu. Kennslan virtist auka þekkingu nemenda hvort sem þeir höfðu farið á 

námskeið í endurlífgun áður eða ekki. Vissulega er aukningin minni í þeim hóp sem áður hafði farið á 

námskeið í skyndihjálp en þar er sömuleiðis grunnþekkingin hærri.  

 Vísbending um mikilvægi þess að endurtaka endurlífgunarkennslu kemur einnig fram þegar 

töflur 4 og 5 eru skoðaðar saman með tilliti til hópa 2-4. Ef þeir hópar eru skoðaðir sést að hlutfall 

þeirra sem standast prófið minnkar um 16,4% yfir 2 ár hjá þeim sem ekki hafa farið á námskeið áður. 

Hjá þeim sem hafa farið á annað endurlífgunarnámskeið til viðbótar við Bjargráð lækkar hlutfallið hins 

vegar um einungis 4,5%. Þessar niðurstöður gefa til kynna að hjá þeim sem hafa tekið fleiri en eitt 

námskeið í endurlífgun dalar þekkingin hægar en hjá þeim sem hafa farið á eitt námskeið. Út frá 

þessum upplýsingum má álykta að gott yrði að veita nemendum fræðslu um endurlífgun oftar en einu 

sinni yfir skólagönguna ef ekki oftar en það. Til dæmis væri hægt að hafa fræðslu einu sinni við 12 ára 

aldur í grunnskóla eins og ERC mælir með (17) og aftur að þremur árum liðnum í menntaskóla við 15 

ára aldur. Sýnt hefur verið að endurlífgunarkennsla barna á þessum aldri ber árangur (28) og myndi 

vonandi vekja hjá þeim áhuga á að sækja frekari námskeið í endurlífgun. 

 Nemendum gekk misvel í spurningunum 13 eftir því hvað spurt var um. Þau atriði sem að 

komu vel út voru greining öndunar, hraði og framkvæmd hnoðs (spurningar 3,4,5 og 6), frekari skaði 

vegna endurlífgunar (spurning 9) og notkun AED tækja (spurning 10). Í þessum spurningum var góð 

grunnþekking meðal nemenda og jókst enn frekar eftir kennslu bjargráðs. Þekkingin dalar yfir tvö ár en 

hlutfall rétt svars helst þó ásættanlega hátt. Sérlega vel tókst til að mati höfundar með kennslu á AED 

tæki miðað við svör við spurningu 10. (Tafla 15) Þar er grunnþekking lág í báðum undirhópum en 

eykst mikið eftir kennslu og þekking helst mikil yfir 2 ár. Notkun AED tækja hefur sýnt góða fylgni við 

lifun í hjartaáföllum utan spítala og tækin einföld og örugg í notkun. (4) (29) AED tæki eru sífellt að 

verða útbreiddari og því mikilvægt að nemendur sé meðvitaðir um áhrif tímanlegrar beitingar AED 

tækja á lifun einstaklinga í hjartastoppi.   
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 Hitakortið úr spurningu 15 þar sem viðhorf nemenda til endurlífgunar var kannað sýndi einnig 

áhugaverðar niðurstöður. Þær niðustöður sýndu að eftir því sem nemendur fengu hærri meðaleinkunn, 

því líklegri voru þeir til þess að hnoða ókunnugan einstakling og beita AED tæki ef með þyrfti.  Það 

sýnir að þeir einstaklingar sem telja sig reiðubúna að veita aðstoð eru þeir sem hafa þekkinguna til 

staðar. Litabreytingin fyrir röðina merkt öndun er hinsvegar öfug miðað við hin atriðin. Ástæðan að baki 

þessum viðsnúning miðað við hina ferlana er líklegast einföld. Í fyrirlestrum Bjargráðs er 

blástursaðferðin ekki kennd sem slík, einungis er minnst á hana á einni glæru og nemendum sagt að 

ekki þurfi að beita blástursaðferð ef viðkomandi treystir sér ekki til þess. Í stað kennslu á blásturaðferð 

er lögð meiri áhersla á „einungis-hnoð“ endurlífgun (e. CO-CPR). Þá er skiljanlegt að þeir nemendur 

sem betur stóðu sig á prófinu og meðtóku námsefnið séu tregari til þess að blása vegna þess að þeim 

var ekki kennd blástursaðferð og sagt að ekki væri þörf á að blása ef viðkomandi treysti sér ekki til 

þess. 

 Tafla 19 sýnir áhugaverða viðbót við hitakortið. Þar sést að nær allir nemendur treysta sér til 

þess að athuga ástands ókunnugs og hringja í 112 ásamt því að tæp 90% nemenda treysta sé í að 

hnoða. Rétt tæpur helmingur treystir sér hinsvegar í að beita blástursaðferð sem er skiljanlegt út frá 

umræðu um hitakortið hér á undan. Tæplega helmingur er samt hærra hlutfall en höfundur bjóst við 

miðað við fræðslu Bjargráðs og þá litlu áherslu sem er á blástur. Ný rannsókn sem birtist í New 

England Journal of Medicine í desember 2015 leiddi einnig í ljós að sjúklingar hljóta betri útkomu ef 

hnoðað er og blásið.(30) Það er því vert að athuga hvort það eigi að auka vægi blástursaðferðar í 

kennslu. Niðurstöður töflu 19 um AED tæki sýna einnig að enn þarf að auka fræðslu um þessi tæki. 

Vissulega taldi rúmur helmingur nemenda (56,2%) sig mjög líklegan eða líklegan til þess að beita 

tækinu en það hlutfall ætti að vera mun hærra enda eru AED tæki einföld, örugg og mikilvæg í lifun 

sjúklinga. (4) (29) Allir ættu að treysta sér í notkun þeirra. Almennt eru niðurstöður úr töflu 19 góðar og 

jákvætt viðhorf til endurlífgunar í ágætu samræmi við rannsókn Davíðs O. Arnars og félaga árið 2001, 

sem sýndi einnig mjög jákvætt viðhorf Íslendinga á aldrinum 18-75 ára til endurlífgunar. (31) 

 

5.2 Hvernig má bæta kennslu Bjargráðs í framtíðinni? 

 Byggt á niðurstöðum þessarar rannsóknar eru nokkur atriði sem mættu betur fara í kennslu 

Bjargráðar. Það kom höfundi á óvart í spurningu 1 að fáir völdu að athuga öndunarstopp hjá 

einstaklingi til staðfestingar um hjartastopp. Nánari athugun niðustaðna spurningar 1 (viðauki 3) sýndi 

að stór hluti nemenda valdi að staðfesta að engann púls væri að finna. Það gerðist þó lögð væri 

áhersla á það í fræðslunni að athuga ekki púls einstaklings sem grunað er að sé í hjartastoppi. Það 

þarf því greinilega að auka áherslu á að tengja greiningu öndunarstopps við hjartastopp og fræða 

nemendur um ástæður þess að athuga öndun frekar en púls.  Svipuð staða var í spurningu 2 (viðauki 

3) þar sem margir völdu þrátt fyrir fræðsluna valmöguleika b) en samkvæmt honum er eitt skrefa að 

þreifa eftir púlsi. Styður það enn frekar það mat höfundar að fræða nemendur betur um púls og öndun. 

 Í spurningu 7 var spurt um dýpt hjartahnoðs og náði hlutfall rétt svars ekki upp fyrir 50% í 

neinum hóp. Spurning 8 kom betur út þar sem spurt var hvernig á að bera sig að við hjartahnoð ef 
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viðkomandi treystir sér ekki til þess að blása. Þar náði hlutfall rétt svars hæst upp í 58,3%. Þessi tvö 

atriði eru mjög mikilvæg þar sem hjartahnoð ber bestan árangur þegar það er nógu djúpt og er án 

truflana. (1) Mikilvægt er því að auka áherslu á þessa þætti til að kenna sem árangursríkasta 

endurlífgun.  

 Notkun AED tækja og þekking nemenda á þeim kom nokkuð vel út í niðustöðum 

könnunarinnar. Það er samt sem áður mikilvægt að reyna að auka þessa þekkingu en frekar og leggja 

hart að nemendum að tileinka sér notkun þessara tækja. 

 Spurningar 11-13 tóku til aðskotahlutar í hálsi og viðbrögðum við því. Í spurningum 11 og 12 

sýndu nemendur nokkra grunnþekkingu og þekking jókst eftir kennslu, þó meira í spurningu 12. 

Spurning 13 tókst gekk mun verr,  grunnþekking var lág og jókst ekki mikið með kennslu. Í framhaldi 

niðurstaðna er vert að athuga hvort þeim tíma sem eytt er í kennslu um aðskotahlut í hálsi sé betur 

varið í annað. Hér að ofan var farið yfir atriði endurlífgunar sem mætti bæta inn í kennslu eða auka 

áherslu á. Ef til vill ætti Bjargráður að einblína meira á endurlífgun og eyða þeim tíma sem notaður er í 

kennslu um aðskotahlut í hálsi í t.d., að kenna betur dýpt hnoðs og mikilvægi þess að trufla ekki hnoð, 

bæta inn meiri kennslu um blástursaðferð, enn meiri fræðslu um AED tæki og aukinn verkleg kennsla.  

 Hræðslan við það að beita endurlífgun og aðstæður er einnig atriði sem höfundur telur að sé 

lykilatriði í kennslu á endurlífgun og ætti að vera í brennidepli á námskeiðum um endurlífgun. 

Rannsókn Swor og félaga árið 2006 þar sem tekinn voru viðtöl við þá sem höfðu orðið vitni að 

hjartastoppi, sýndi til dæmis að 37,5% þeirra sem ekki beittu endurlífgun sögðust hafa verið haldnir 

ofsahræðslu og 9,1% söguðst vera hræddir um að geta ekki beitt réttri endurlífgun. (32)  Það er 

skoðun höfundar að mikilvægast sé að sannfæra fólk um að byrja endurlífgunarferlið. Um leið og ferlið 

er hafið og þó að fólk geri ekki annað en að hringja í neyðarlínuna er stórt skref stigið. Þá geta 

neyðarverðir leiðbeint fólki í gegnum rétt skref endurlífgunar. Það er skammstafað DA-CPR 

(Dispatcher Assisted Cardiopulmonary Resuscitation) sem hefur sýnt sig að virkar vel til þess að auka 

tíðni endurlífgunar í neyðartilvikum. (21) Atriði ofangreinds undirkafla verða tekin til skoðunar fyrir 

næsta starfsár Bjargráðs. 

5.3 Kostir og gallar rannsóknar 

 Rannsóknin náði í heildina til 61 bekkja í Menntaskólanum í Reykjavík og Verslunarskóla 

Íslands. Þýðið var því stórt ásamt því að svarhlutfall var gott og kynjaskipting nokkuð jöfn. Kostir þess 

að ná þýði af þessari stærð er aukið tölfræðilegt afl og meiri ályktunarhæfni rannsóknar. Einnig er 

þýðið það stórt og hópurinn einsleitur þannig að minna máli skiptir að ekki er verið að fylgjast með 

einum hóp framhaldsskólanema í gegnum tveggja ára tímabil. Hóparnir eru fjórir og í þeim eru 

mismunandi nemendur en þeir eru stórir og samanstanda allir af sambærilegum einstaklingum. Því má 

bera saman hópana fjóra með góðu móti. 

 Varlega áætlað voru fyrirlestrar að baki þessarar rannsóknar um það bil 40-45 hið minnsta. 

Óhjákvæmilegt var að sömu einstaklingar kenndu ekki alla þessa fyrirlestra á nákvæmlega sama hátt. 

Einnig var í einhverjum tilvikum tveimur bekkjum kennt saman í stærri sal og því erfiðara að ná fram 
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sömu þátttöku í fyrirlestri. Sömuleiðis eru líkur á að einhverjir nemendur hafi verið veikir eða 

fjarverandi í fyrirlestrum Bjargráðs áður en könnunin í þessari rannsókn var lögð fyrir. Fyrirlestur 

Bjargráðs er samt sem áður fast skorðaður, einfaldur og fyrirlesurum kennt að flytja hann vel áður en 

þeir fara í skóla og kenna nemendum. Því ætti kennsla mismunandi aðilla ekki að hafa áhrif. Í stærri 

hópum  er vissulega erfitt að ná til allra nemenda eins vel en komið var til móts við þann þátt með því 

að hafa fleiri dúkkur með í fyrirlestra til þess að allir næðu að hnoða. Veikir eða fjarverandi nemendur 

er þáttur sem erfitt að leiðrétta fyrir en höfundur telur að sá þáttur sé veigalítill í heildarniðurstöðum 

rannsóknarinnar. Að öllum líkindum er hlutfall fjarverandi nemenda sambærilegt í öllum hópum þrátt 

fyrir að það hafi ekki verið kannað sérstaklega. 

 Rannsóknin nær til bóklegrar þekkingar í endurlífgun og takmarkast af því. Verkleg kunnátta er 

ekki prófuð og viðbúið að þegar á hólminn er komið séu viðbrögð nemenda ekki að öllu leyti 

sambærileg svörum á krossaprófi. Best væri auðvitað að athuga hvort fræðslan hefði raunveruleg áhrif 

á lifun í hjartastoppi. Það yrði hinsvegar að vera stærri rannsókn með mun lengri eftirfylgnitíma þar 

sem að hjartastopp á Íslandi eru ekki mörg á ári. Auk þess sem að aðgang þyrfti að sjúkraskrám 

viðkomandi aðila. 

 Einhver skekkja gæti einnig komið fram í niðurstöðum sökum þess að ekki var dregið frá 0.25 

stig fyrir rangt svar við einkunnargjöf í könnun. Það hvetur nemendur vissulega til þess að giska frekar 

á valmöguleika og gæti þar af leiðandi valdið skekkju. Ákvörðun var tekin um að draga ekki frá fyrir 

röng svör til þess að hvetja nemendur að svara eftir bestu getu og með það að markmiði að fá sem 

flest svör. Það má segja að þessi aðferð endurspegli kennsluaðferð Bjargráðs í endurlífgun, alltaf að 

reyna þitt besta, aldrei gera ekki neitt. 

5.4 Næstu skref 

 Í framhaldi þessarar rannsóknar er margt sem að vert væri að skoða til viðbótar. Verklega 

þekkingu nemenda mætti ef til vill prófa betur þar sem nemendur yrðu prófaðir í verklegri endurlífgun á 

endurlífgunardúkku. Hægt væri að bera saman námskeið Rauða Krossins í endurlífgun eða annarra 

samtaka við fræðslu Bjargráðs. Einnig mætti athuga þekkingu hjá sjálfboðaliðum Bjargráðs fyrir og eftir 

námskeið Bjargráðs áður en þeir fara í skóla með fræðsluna. Þannig væri hægt að meta gæði þeirrar 

fræðslu sem Bjargráður veitir enn frekar.  

 Við vinnslu rannsóknarinnar komu einnig upp mörg atriði sem þarf að skoða fyrir næsta 

kennsluár Bjargráðs. Athuga þarf nýjar leiðbeiningar ILCOR frá 2015, fara yfir atriði sem gengu illa og 

hvernig má kenna þau betur, endurskipuleggja áherslur í námsefninu með niðurstöður hér að ofan til 

hliðsjónar, auka gæðamat á fræðslunni svo eitthvað sé nefnt. Sömuleiðis má skoða niðurstöðurnar hér 

að ofan með tilliti til kennslu á endurlífgun í heild sinni. Sýnt hefur verið fram á hér að stutt fræðsla beri 

árangur, en spurning er hvort kenna ætti styttri endurlífgunarnámskeið til þess að hvetja fleiri til að 

sækja þau? Ætti að athuga fjölbreyttari form kennslu eins og full námskeið á netinu opinn öllum? 

Hvernig má minnka hræðslu við AED tæki og fá almenning til þess að vera óhræddari við notkun 

þeirra? Ætti að setja upp gagnagrunn fyrir hjartaáföll utan spítala til þess að fá betri gögn og 
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upplýsingar um endurlífgun nærstaddra? Allt þetta eru spurningar sem vert er að athuga og ljóst er að 

nægilegur efniviður er til framtíðarrannsókna. 

 

6. Ályktanir 

 Stutt fræðsla sjálboðaliða Bjargráðs í endurlífgun fyrir nemendur á framhaldsskólastigi er 

áhrifarík. Mun hærra hlutfall nemenda sem hlotið höfðu fræðslu hjá Bjargráði stóðst krossapróf þar 

sem könnuð var þekking á grunnatriðum endurlífgunar heldur en þeir sem ekki höfðu hlotið fræðslu. 

 Þekking á endurlífgun situr betur eftir hjá þeim nemendum í framhaldsskóla sem fengu fræðslu 

Bjargráðs ásamt því að hafa setið annað námskeið í endurlífgun en hjá þeim sem einungis fengu 

fræðslu Bjargráðs. 

 Þörf er á fleiri rannsóknum á þessu sviði, t.d. athugun á verklegri þekkingu nemenda og 

gæðamati á fræðslu og sjálfboðaliðum Bjargráðs. 
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Viðauki 1 – Bréf til foreldra í menntaskólum 

 

 

Til foreldra/forráðamanna nemenda við (Viðkomandi menntaskóla), 

 

Bjargráður er félag læknanema um endurlífgun og hefur um tveggja ára skeið verið með fræðslu um 

endurlífgun í flestum skólum höfuðborgarsvæðisins. Markmið okkar er að fræða sem flesta nýnema í 

framhaldsskólum landsins um grunnatriði endurlífgunar og hvetja til frekari náms í þeim efnum. 

Endurlífgun nærstaddra, (e. Bystander CPR) er gífurlega mikilvægur þáttur í því að minnka afleiðingar 

hjartastopps utan sjúkrahúsa og viljum við að sem flestir kunni að bregðast rétt við.  

Í ár er ætlunin að samtvinna kennslu Bjargráðs við BS – verkefni læknanema á 3. ári með því að leggja 

fyrir nemendur stutta könnun. Markmið könnunarinnar er að meta skyndihjálparþekkingu 

framhaldsskólanema fyrir og eftir kennslu Bjargráðar. Könnunin er stutt krossapróf ( uþb. 12 

spurningar) þar sem spurt verður út í helstu atriði skyndihjálpar. Könnunin verður lögð fyrir 

nemendur á skólatíma (tímasetning könnunnar ) í samvinnu við stjórnendur og náms- og 

starfsráðgjafa skólans að fengnu samþykki foreldra/forráðamanna og nemenda. 

Þeir nemendur  sem hafa ekki náð 18 ára aldri þurfa samþykki foreldra/forráðamanna fyrir þátttöku í 

könnuninni. Með þessu bréfi óskum við eftir samþykki þínu fyrir því að sonur þinn/dóttir þín taki þátt 

í þessari könnun. Ef þú ert ekki samþykk(ur) þátttöku ert þú vinsamlegast beðin(n) um að senda 

tölvupóst til (Netfang viðeigandi tengiliðs skóla). Að öðrum kosti er gert ráð fyrir því að þátttaka sé 

samþykkt af foreldri/forráðamanni. 

 

Könnunin er nafnlaus og ópersónugreinanleg. Farið verður með allar upplýsingar könnunarinnar sem 

trúnaðarmál. 

Ábyrgðarmenn könnunarinnar eru Hjörtur Oddson sérfræðingur í hjartalækningum á LSH og Ívar Elí 

Sveinsson læknanemi á 3. ári. 
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Viðauki 2 – Könnun á kennslu Bjargráðs 

 

Könnun á kennslu Bjargráðar – Félag læknanema um endurlífgun, árin 2013-2016. 

Eftirfarandi könnun miðar að því að athuga áhrif kennslu Bjargráðs á skyndihjálparkunnáttu 

framhaldsskólanema. Þetta er stutt könnun með 15 spurningum í fjórum flokkum er varða 

grunnþætti endurlífgunar. Fulls trúnaðar verður gætt og upplýsingarnar sem þú veitir eru ekki 

persónurekjanlegar. 

Mundu að þetta er ekki próf þar sem þarf að stressa sig á einkuninni, þetta er einungis könnun á 

skyndihjálparþekkingu og hefur ekki áhrif á vetrareinkunn ;)  Þú þarft ekki að svara spurningunum en 

við vonum að þú sjáir þér fært að svara þeim eftir bestu getu. Einn möguleiki er réttur hverju sinni. 

Gangi þér vel og takk kærlega fyrir að taka þátt í rannsókninni. 

Ábyrgðarmenn rannsóknarinnar:  

Hjörtur Oddsson sérfræðingur í hjartalækningum, hjorturo@landspitali.is, s: 8245889 

Ívar Elí Sveinsson læknanemi á 3. ári, ies6@hi.is, s: 8655595 

Almennar upplýsingar 

Ég er  __ Karlkyns  __Kvenkyns 

Ég er á __1. ári, __2. ári, __3. ári í framhaldsskóla. 

Ég er __15 ára, __16 ára, __17 ára, __ 18 ára, __19 ára.  (Ef annar aldur: __ ára) 

1) Hvert er mikilvægasta einkennið til þess að greina hjartastopp hjá einstaklingi?  

a) Einstaklingur er púlslaus. 

b) Einstaklingur andar ekki. 

c) Einstaklingur er fallinn í yfirlið. 

d) Einstaklingur svarar ekki þegar þú kallar til hans. 

 

2) Hvernig er best að staðfesta meðvitundarleysi hjá einstaklingi? 

a) Ýta við einstaklingi, kalla til hans og nudda bringubeinið. 

b) Þreifa eftir púls, ýta við einstakling og kalla til hans. 

c) Athuga hvort einstaklingur bregðist við þegar þú kallar á hann. 

d) Kalla hátt til einstaklings og þreifa eftir púls. 

 

3)Hvernig er best að athuga hvort einstaklingur andar? 

a) Halda hendi yfir andliti einstaklings og athuga hvort þú finnur andardrátt. 

b) Setja höndina á brjóstkassann og horfa/leita eftir andardrætti. 

c) Leggja vanga upp við munn einstaklings til þess að finna/heyra andardrátt og horfa eftir 
hreyfingum á brjóstkassa. 

d) Spyrja einstakling hvort hann andi. 

 

4) Hvar á að setja hendur á einstakling til þess að hnoða? 

a) Á miðjan búkinn við enda bringubeins. 

b) Á milli geirvartanna neðarlega á bringubeini. 

c) Hægra megin á brjóstkassann. 

d) Vinstra megin á brjóstkassann. 

mailto:hjorturo@landspitali.is
mailto:ies6@hi.is
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5) Hversu oft á að hnoða og hve lengi? 

a) 100-120 sinnum á mínútu þar til hjálp berst. 

b) 60-75 sinnum á mínútu þar til hjálp berst.  

c) 135-150 sinnum á mínútu þar til hjálp berst. 

d) Eins hratt og þú getur þar til hjálp berst eða þú verður örmagna. 

 

6) Með hvaða hluta handar er hnoðað og hvernig? 

a) Nota þykkhöndina/hælinn á hendinni, læsta olnboga, beint bak og hreyfa í gegnum mjaðmir. 

b) Nota lófann á hendinni, læsta olnboga, beint bak og hreyfa í gegnum mjaðmir. 

c) Nota hnefann og þrýsta niður á miðjan brjóstkassann. 

d) Nota hælinn á hendinni, vera laus í olnbogum og nota bakið. 

 

7) Hversu djúpt á að hnoða? 

a) Þannig að þú sjáir brjóstkassann hreyfast 1-2 cm niður. 

b) Þannig að þú sjáir brjóstkassann hreyfast 5-6 cm niður. 

c) Eins djúpt og þú getur hnoðað. 

d) Eins djúpt og þú treystir þér til. 

 

8) Hvað á að gera ef að það þarf að hefja endurlífgun en þú treystir þér ekki til að blása? 
a) Aldrei skal reyna endurlífgun nema beita bæði blástursaðferð og hjartahnoði. 
b) Hnoða 30 sinnum, taka hlé í 5 sekúndur og halda svo áfram að hnoða. 
c) Hnoða stöðugt án þess að gera hlé þar til hjálp berst. 
d) Aldrei skal beita blástursaðferð þar sem miklar líkur eru á alvarlegu smiti t.d. HIV. 
 
9) Er hægt að valda frekari skaða með því að beita hjartahnoði á einstakling í hjartastoppi? 

a) Já, miklar líkur eru á því að skaða lungu viðkomandi með því að brjóta rifbein. 

b) Já, viðkomandi getur marist illa og átt í erfiðleikum með að anda. 

c) Já, einungis heilbrigðisstarfsmenn ættu að framkvæma hjartahnoð. 

d) Nei, alltaf ætti að hnoða einstakling í hjartastoppi sem fyrst. 

 

10) Hvernig skal nota AED hjartastuðtæki? 

a) Setja tækið á sjúkling og bíða. 

b) Hringja í 112 og láta þá leiðbeina þér um notkun tækisins. 

c) Kveikja á tækinu og fylgja leiðbeiningum þess. 

d) Aðeins þjálfað heilbrigðisstarfsfólk má nota AED hjartastuðtæki. 

 

11) Hver eru fyrstu viðbrögð við aðskotahluti í hálsi einstaklings? 

a) Lemja þéttingsfast á bringubein einstaklings til þess að reyna að losa hlutinn. 

b) Setur fingurna aftur í kok á viðkomandi og reynir að þreifa hvort þú finnir aðskotahlutinn og getir 
losað hann. 

c) Biðja einstakling um að hósta og lemja fimm sinnum þéttingsfast á milli herðablaða einstaklings. 

d) Þrýsta á kvið til þess að reyna að losa aðskotahlut. 

 

12) Hvað gerir þú ef fyrstu viðbrögð hafa ekki áhrif? 

a) Lemur á milli herðablaða einstaklings þangað til að hann fer í öndunarstopp. 

b) Lemur á milli herðablaða einstaklings og biður hann um að hósta. 

c) Stendur fyrir aftan einstakling, setur hnefann á milli nafla og bringubeins og þrýstir inn og upp. 

d) Stendur fyrir aftan einstakling, setur hnefann á brjóstkassan og þrýstir inn og upp. 
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13) Hvað gerir þú ef ekki tekst að losa aðskotahlut úr hálsi og einstaklingur fer í öndunarstopp? 

a) Hringir í 112 og byrjar hjartahnoð. 

b) Hringir í 112 og byrjar blástursmeðferð. 

c) Hringir í 112 og heldur áfram að lemja á milli herðablaða og þrýsta á kvið. 

d) Byrjar blástursmeðferð. 

 

 
14) Hefur þú farið á skyndihjálparnámskeið annað en Bjargráð áður? (Rauði Krossinn, 
björgunarsveit, í vinnunni osfrv.) 

a) Já, fyrir meira en 3 árum. 

b) Já, fyrir 2-3 árum. 

c) Já, fyrir 1-2 árum. 

d) Já, á seinustu 12 mánuðum. 

e) Nei. 

 
15) Ókunnug manneskja hnígur niður fyrir framan þig, það eru engir aðrir næstaddir, hversu líklegt 
er að þú myndir: (Settu kross í einn reit fyrir hverja spurningu) 

 

 Mjög líklegt Líklegt Hvorki 
líklegt né 
ólíklegt 

Ólíklegt Mjög 
ólíklegt 

Kanna ástand 
viðkomandi? 

     

Hringja í 112?      

Beita 
hjartahnoði ef 
viðkomandi er 
í hjartastoppi? 

     

Beita 
blástursaðferð 
ef viðkomandi 
er í 
hjartastoppi? 

     

Nota AED 
tæki ef 
viðkomandi er 
í hjartastoppi? 
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Viðauki 3 – Nánari athugun á útkomu spurninga 1 og 2 

 

Spurning1 1.námsár – Fyrir 

Bjargráðsfræðslu 

(n=226) – Hópur 1 

1.námsár – 4 mán. 

eftir 

Bjargráðsfræðslu 

(n=230) – Hópur 2 

2. námsár -1 ár liðið 

frá 

Bjargráðsfræðslu 

(n=419) – Hópur 3 

3. námsár – 2 ár 

liðið frá 

Bjargráðsfræðslu 

(n=343) – Hópur 4 

 E 

(n=123) 

F 

(n=103) 

E 

(n=132) 

F 

(n=98) 

E 

(n=215) 

F 

(n=204) 

E 

(n=180) 

F 

(n=163) 

Rétt – valm. b) 

Öndun 

17,5% 18,8% 25,8% 34,4% 21,2% 23,6% 23,6% 31,1% 

 Rangt – valm. a) 
Púls 

76,7% 80,2% 65,7% 54,2% 72,2% 71,8% 67,4% 57,4% 

 

 

Spurning 2 1.námsár – Fyrir 

Bjargráðsfræðslu. 

(n=226) – Hópur 1 

1.námsár – 4 mán. 

eftir 

Bjargráðsfræðslu 

(n=230) – Hópur 2 

2. námsár -1 ár liðið 

frá 

Bjargráðsfræðslu 

(n=419) – Hópur 3 

3. námsár – 2 ár 

liðið frá 

Bjargráðsfræðslu 

(n=343) – Hópur 4 

 E 

(n=123) 

F  

(n=103) 

E 

(n=132) 

F 

(n=98) 

E 

(n=215) 

F 

(n=204) 

E 

(n=180) 

F 

(n=163) 

Rétt – valm. a) 28,6% 45,5% 49,0% 58,8% 34,9% 49,3% 48,3% 50,0% 

 Rangt – valm. b) 58,8% 47,5% 40,6% 27,8% 44,8% 35,0% 37,1% 32,1% 

 


