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Dagsorden

Blok 1

• Basal genoplivning af voksne

• Basal genoplivning af børn og spædbørn

Blok 2

• Drukning

• Førstehjælp

Dette gennemgår vi ikke:
• Kapitel om etik
• Kapitel om uddannelse
• Kapitel om ALS



Sikkerhed, sikkerhed, sikkerhed



Genoplivning af voksne



Overlevelseskæden



Tidlig erkendelse

Start HLR hos en person med hjertestop:

1) Bevidstløs

2) Uden normal vejrtrækning

Opmærksomhed på:

1) Agonal vejrtrækning (50% inden for de første par minutter)

2) Krampelignende bevægelser

https://www.youtube.com/watch?v=PWjVaddJ8vE



Skab frie luftveje



Hurtig alarmering – ring 1-1-2

• Bed én om at ringe ELLER

• Ring selv med telefonen på højtaler, 

start straks telefonvejledt HLR

Alene uden en telefon:

• Forlad personen for at ringe først. 

Start derefter straks HLR.



Kvalitetsrig HLR – 30 hårde tryk

• Nedre halvdel af brystbenet (”i midten af brystkassen”)

• Mindst 5 cm, men ikke mere end 6 cm

• 100-120 tryk pr. minut

• Minimér afbrydelser og husk recoil!

• Brug et fast underlag (men undgå at flytte patienten fra 

en seng til gulvet)

• Giv kontinuerlig hjertemassage, hvis du ikke er i stand 

til at give indblæsninger



Kvalitetsrig HLR – 2 indblæsninger

• Brug maksimalt 10 sekunder på 2 indblæsninger

• Skab en fri luftvej

• Giv en effektiv indblæsning i munden i ca. 1 sekund

som i en normal udånding og hold øje med, at 

brystkassen hæver sig

• Genoptag straks hjertemassage uden afbrydelse



Tidlig defibrillering

• Defibrillering inden for 3-5 minutter kan øge overlevelsen til 50-

70%

• Tænd AED’en og påsæt elektroderne som vist på tegningerne, 

mens HLR fortsættes

• Følg instruktionerne

• Afgiv et sikkert stød: ”Alle væk! Alle væk (ilten væk) der stødes!”

• Genoptag straks HLR med 30 hårde tryk uanset stød

• Fortsæt HLR i 2 minutter indtil næste analyse.





Hvornår afbrydes genoplivning?

1. En sundhedsfaglig person beder dig om at stoppe ELLER 

2. Personen helt sikkert vågner op, bevæger sig, åbner øjnene 

og trækker vejret normalt ELLER 

3. Du bliver udmattet



Pårørendes tilstedeværelse under 

genoplivningsforsøg

Pårørende til patienter med hjertestop bør tilbydes at være 

til stede under genoplivningsforsøget, hvis:

1) Det er sikkert

2) Et teammedlem kan allokeres til at støtte den 

pårørende, gerne efter træning i kommunikation ifm. at 

videregive information til den pårørende



COVID-19 (bekræftet 

eller begrundet mistanke)



Basal genoplivning af børn 

og spædbørn



Genoplivning af børn og spædbørn



Kvalitetsrig HLR – effektive indblæsninger

Spædbørn (< 1 år) Børn (> 1 år)

Neutralstilling med hageløft Hovedtilt med hageløft



Kvalitetsrig HLR – 15 hårde tryk

Spædbørn (< 1 år) Børn (> 1 år)

100-120 tryk/min
1/3 af brystkassens diameter

Minimér afbrydelser, husk recoil!





Genoplivning af druknede



Basal patofysiologi ved drukning



Bevidstløs uden normal vejrtrækning?

Giv 5 indblæsninger

Ingen klare livstegn?

Hjertemassage: 30 tryk

Kunstigt åndedræt: 
2 indblæsninger

Fortsæt HLR 30:2

Så snart hjertestarteren er fremme –
tænd den og følg instruktioner



Førstehjælp



Frigørelse af fremmedlegemer

Mistænkt fremmedlegeme 
i luftvejen

Effektiv hoste Ineffektiv hoste

Opfordr til at hoste
Konstant observation 
til personen får det 

bedre

Ved bevidsthed
Spædbørn (<1 år): 

Skiftevis 5 slag i ryggen 
og 5 tryk i brystet

Børn (>1 år) og voksne:
Skiftevis 5 slag i ryggen 

og 5 tryk i maven

Bevidstløs
Børn:

Forsøg 5 
indblæsninger og 
fortsæt HLR 15:2

Voksne:
Start HLR 30:2

Undgå gentagne eller 
blinde forsøg på at fjerne 

fremmedlegemet

Ring 1-1-2
(2. person / højtaler)

Sikkerhed? Råb ”hjælp”

Hvis fremmedlegemet fjernes: henvis til lægelig vurdering



Stabilt sideleje

Læg en person i stabilt sideleje, hvis de IKKE opfylder kriterierne 

for at starte HLR – og vurder personen hvert minut:

1) Bevidstløs?

2) Uden normal vejrtrækning?

Opmærksomhed på:

1) Agonal vejrtrækning (50% inden for de første par minutter)

2) Krampelignende bevægelser



Shock og traume

• Læg personen, som er i shock, på ryggen

• Anvend passivt benløft, hvis der ikke er 

tegn på traume

• Åbn luftvejen på en bevidstløs person, der 

har været udsat for et traume, med et 

kæbeskub



STROKE

Hænger den ene arm?
Hænger ordene ikke 

sammen?

Hænger den ene 
mundvig?

RING 
1-1-2



Ydre blødning

Ukontrollabel blødning er den primære dødsårsag hos op til 35% 

af traumepatienterne 

1. Komprimér direkte i såret

2. Overvej brug af hæmostatisk forbinding eller tourniquet 

– Anlæg tourniquet 5-7 cm over såret, aldrig over et led. 

Registrér tidspunktet for påsætning. Må kun løsnes af en 

sundhedsprofessionel

Undgå brug af trykpunkter ovenfor blødningen eller lokal køling 

som blødningskontrol ved livstruende blødning



Penetrerende thoraxtraumer

• Bør ikke dækkes helt til, da luft skal kunne slippe ud.

• Dvs. påsæt ikke forbinding og tildæk ikke læsionen

• En lokaliseret blødning behandles med direkte kompression



Spinal stabilisering

Mistænkt skade på 
nakkehvirvler

Personen er 
vågen og klar

Personen er bevidstløs eller kan ikke 
samarbejde: støt hovedet manuelt

Opfordr personen 
til at holde 

hovedet stille i en 
stabil stilling

Hovedgreb
(Head Squeeze)

Skuldergreb 
(Trapezium

Squeeze)

Det anbefales ikke at 
anvende en stiv 

halskrave 
rutinemæssigt

Sikkerhed? Råb ”hjælp”



Forbrændinger

1. Flyt straks personen fra varmekilden

2. Køl forbrændingen så hurtigt som muligt med køligt eller koldt 

vand (ikke frossent) i mindst 20 minutter

3. Anlæg en løs, steril forbinding på forbrændingen eller brug 

plastfilm

4. Søg straks lægehjælp



Udslået tand

1. Skyl personens mund med koldt, rent vand

2. Opnå blødningskontrol ved at bede personen om at bide i et 

fugtigt kompres

3. Søg tandlægehjælp

4. Rør aldrig tanden ved tandroden

5. Transportér tanden i plastfilm eller en lille beholder med 

fysiologisk saltvand, propolis eller oral rehydreringsopløsning, 

alternativt komælk

Undgå brug af vand fra hanen, kærnemælk og saltvand



Udretning af et vinklet brud

• Reponér ikke et vinklet brud

• Beskyt den skadede ekstremitet ved at fiksere bruddet i 

’findestillingen’

• Brud skal kun udrettes af personer, der er specifikt trænet i 

denne procedure



Øjenskader

1. Skyl straks det forurenede øje kontinuerligt med store 

mængder rent vand i 10-20 minutter

2. Undgå forurening af det upåvirkede øje

3. Henvis personen til akut undersøgelse hos en læge



Inhalationsmedicin ved astma

• Hjælp astmatikere, der har svært ved at trække vejret, med at 

anvende deres egen inhalationsmedicin

• Førstehjælpere skal være trænet i de forskellige måder, 

inhalationsmedicin gives på.



Inhalationsmedicin ved astma

1. Sid eller stå med ret ryg

2. Pust ud, inden du inhalerer medicinen

3. Hold dine læber tæt om mundstykket og sug kraftigt ind

4. Hold vejret 5-10 sekunder efter du har taget medicinen

Link til videoer i brug af inhalationsmedicin: 

https://min.medicin.dk/Multimedia/Film/



Anafylaksi

Forudgående eksponering for et ofte velkendt allergen i form af 

specifikke lægemidler, fødevarer eller insektstik.

Symptomer: hudkløe, hævelse af slimhinder, rødt hududslæt, 

åndenød, kvælningsfornemmelse, lyd på vejrtrækningen

1. Ved manglende bedring inden for 5-15 minutter efter første 

injektion af adrenalin, eller hvis symptomerne forværres, bør der 

gives anden dosis adrenalin med en autoinjektor

2. Ring 1-1-2

3. Træn jævnligt førstehjælpere i erkendelse og behandling af 

anafylaksi



Lavt blodsukker

Symptomer: svimmelhed, nervøsitet, afvigende adfærd, 

besvimelse, bevidstløshed

1. Giv oral glukose eller druesukkertabletter, alternativt andre 

fødevarer såsom sukkerholdigt slik eller juice, hvis personen 

har bevaret synkeevne

2. Anbefal en let snack (fx sandwich), når symptomerne bedres

3. Gentag ved manglende bedring i løbet af 15 minutter

Ring 1-1-2 hvis: 

– Personen bliver bevidstløs

– Personens tilstand ikke bedres



Anstrengelsesudløst væsketab

Symptomer: tørst, svimmelhed, mundtørhed, koncentreret urin

1. Giv sportsrehydreringsvæsker eller mælk, alternativt 

kulhydratelektrolytdrikke eller rent vand

2. Undgå alkoholiske drikke

Ring 1-1-2 hvis:

– Personen bliver bevidstløs

– Personen udviser tegn på hedeslag



Hedeslag

Hedeslag (kernetemperatur > 40°C) kan medføre alvorlige 

organskader og død

Symptomer: høj temperatur, konfusion, agitation, desorientering, 

kramper, bevidstløshed

• Flyt straks personen fra varmekilden og start køling med 

enhver metode, som er umiddelbar tilgængelig

1. Start passiv nedkøling ved af nedsænkning af hele kroppen i vand 

med temperatur mellem 1-26°C

2. Alternativt kan enhver anden metode anvendes: ispakker i 

armhulerne, lysken og nakken, brusere, våde håndklæder




