20160427
Barn- och utbildningskontoret

Tjänsteskrivelse

Ann-Christin Peterson-Rosén
Tel 0372-789402
ann-christin.peterson-rosen@ljungby.se

BU Dnr2016/0053.611

Svar på motion från Sverigedemokraterna ”Lära för livet”
En motion har inkommit från Sverigedemokraterna, citat, ”Kan man införa obligatorisk HLR
utbildning i nionde klass och repetera denna utbildning sista året på gymnasiet? Finns det anställda
inom kommunen som vill gå denna utbildning?”
Rektorer i grund-och gymnasieskola har lämnat nedanstående uppgifter om hur de hanterar
utbildning på HLR för elever och personal.
Grundskolan:
I Läroplanens kunskapskrav, idrott och hälsa, står att eleverna ska ha genomgått:
”Första hjälpen och hjärt- och lungräddning”.
Detta innebär att alla elever i årskurs nio ska ha genomgått HLR. En av F – 9 skolorna utbildar alla
elever när de startar i årskurs 7. Övriga utbildar senare.
Flertalet förskolor och grundskolor har utbildat all sin personal i HLR. Några har planering på att alla
ska genomgå HLR var 2:e, 3:e eller 4:e år. Några skolor har planer på att starta upp HLR utbildning till
hösten och låta all personal genomgå utbildningen nästa läsår. En F – 9 skola uppger också att de ska
köpa in en hjärtstartare och ge personal utbildning på den. Det finns förskolor som har gett ”light”
utbildning i HLR för föräldrar. Två skolor har köpt in egna dockor att träna på.
Gymnasiet:
På programmet Vård och omsorg får alla elever utbildning i HLR och hur hjärtstartaren fungerar i
årskurs 1. I idrott och hälsa får alla elever i årskurs 1 utbildning i HLR och i årskurs 2 får alla utbildning
i hjärtstartaren.
Hjärtstartare på gymnasiet:
Fem – tio personal får kontinuerlig utbildning i hur hjärtstartaren fungerar, skolsköterska ansvarig.
Enligt gymnasiechefen ska all personal på gymnasiet genomgå HLR utbildning, med start
höstterminen 2016. 8 – 10 personal utbildades i HLR och hur hjärtstartaren fungerar 2015.
Gymnasiesärskolan:
I gymnasiesärskolans läroplan står att eleverna ska: ”utveckla förmåga att utföra första hjälpen samt
hjärt- och lungräddning”.

Sammanfattning:
Alla elever i grundskolan har genomgått HLR när de slutar årskurs 9.
Alla elever i gymnasieskolan har genomgått HLR i årskurs ett eller två.
Flertalet av kommunens förskolor och skolor har utbildning i HLR för personal.
Någon förskola har utbildat föräldrar i HLR.
Flertalet chefer uttrycker att det finns önskemål från personal att gå HLR. Det finns ingen gemensam
utbildningsplan för personal i kommunens förskolor och skolor, vilket efterfrågas. Utbildningen är
förenat med en kostnad och bristande ekonomiska resurser anger vissa som orsak att inte alla
personal är utbildad i HLR.
Svar:

Alla elever i grundskolan och gymnasieskolan genomgår HLR.
Stort intresse finns för utbildning i HLR. Avsaknad av gemensam plan och bristande
ekonomiska resurser anges som orsak till att inte all personal har genomgått HLR.

Förslag till beslut: En plan görs upp och all personal i kommunens skolor genomgår HLR vart fjärde år.
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