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Hjerte-Lunge Redning (HLR) 
Brug af Hjertestarter (AED) 

Langelands Hjertestarterforening 



Overlevelseskæden  



”Kedelig” hurtig hjerterytme – hjertestop 



Pludselig hjertedød (SCD) 

• Total dødelighed (60.000) 

 

• Pludselig hjertedød i den almindelige befolkning (6.500) 

 

• Pludselig hjertedød blandt personer < 50 år (750-1.500) 



Aborted Sudden Cardiac Death (aSCD) 



3.500 hjertestop årligt 
(medianalder mænd: 65 år) 

Borgerindsats før ambulancens 
ankomst: 30 % 

Overlevelse: 6 % 

Dansk hjertestopregister 
Hjertestop udenfor hospital 2001-2014 

21,1 %     57,9 %      64 % 

2,9%   10,1%   11,7% 

Wissenberg M, Torp-Pedersen C. Dansk Hjertestopregister; 16. oktober 2014. 

3.500-4.000 hjertestop årligt 



FirstAED 7 

European Resuscitation Guidelines for Resuscitation 
Adult basic life support and use of automated external defibrillators 



European Resuscitation Guidelines for Resuscitation 
Adult basic life support and use of automated external defibrillators 



Akut dårligt barn 

Stil diagnosen  

hjertestop 

Ring112 
 

 
Basal genoplivning 

5 ventilationer 

15:2 

med ilt  

 

 

Basal hjertestopbehandling – Børn indtil puberteten 

Ved DC konvertering med defibrillator anvend 4 J/kg 

De nyeste AED’ere har en omskifter til børn 



Bevidstløs?  
Rusk forsigtigt  

Råb højt: “Er du okay?”  



Bevidstløs!  
Råb højt om hjælp!  



Skab frie luftveje! 



Kontrollér for vejrtrækning   
 



Placér dine hænder midt på 

brystkassen  



Placér dine hænder midt på 

brystkassen  



Tryk hårdt og mindst 5 cm dybt 
med mindst 100/min.  





Luk dine læber omkring 
personens mund 



Giv næste indblæsning, når 

brystkassen har sænket sig  



Hjertestop uden genoplivning 



Overlevelsen falder med 7-10 % for hvert 
minut der går til første defibrillering. 
Såfremt HLR pågår falder overlevelsen kun 
3-4 % for hvert minut der går til første 
defibrillering. 

Tidlig hjerte-lunge-redning for at vinde tid 



Tidlig defibrillering – for at genstarte hjertet 



TÆND HJERTESTARTEREN 

Hjertestarteren vil ofte 
tænde når låget åbnes 



SÆT ELEKTRODER PÅ PATIENTENS  BARE BRYSTKASSE 
 

(Ved fugtig brystkasse tør den af inden påsætning af elektroder) 
(Ved behåret brystkasse brug skraber og fjern hår) 



ANALYSERER RYTME  
RØR IKKE VED PATIENTEN 



STØD ANBEFALET 

Stå klar 

Afgiv stød 



STØD AFGIVET 



STØD AFGIVET 
FØLG HJERTESTARTERENS INSTRUKTIONER 

       30          2 



STØD IKKE ANBEFALET 
FØLG HJERTESTARTERENS INSTRUKTIONER 

       30          2 





Monofasisk versus bifasisk stød 







Tak for opmærksomheden! 




