
Førstehjælpens 3 hovedpunkter

1. Skab sikkerhed

2. Giv førstehjælp

3. Tilkald hjælp



Den livsvigtige ilttransport, ABC-

princippet
A – Airways (frie luftveje)

B – Breathing (vejrtrækning)

C – Circulation (kredsløb- kulør-svedig)



Undersøgelse af bevidsthed

Undersøg personens bevidsthed ved at:

- Tale højt til personen

- Ruske i personen

Reagerer personen ikke er han bevidstløs. 



Skab frie luftveje

Skab frie luftveje ved at løfte op i kæben 

og bøj hovedet bagover



Undersøg vejrtrækning
Undersøg om der er normal

vejrtrækning i højest 

10 sekunder:

- Lyt om du kan høre normal 
vejrtrækning

- Se om du kan se at brystkassen 
hæver og sænker sig normalt

- Føl om du kan mærke normal 
vejrtrækning på dit øre eller kind



Hjertemassage til ”voksne” (fra 8 år af)

Tryksted: Midt i brystet

Hastighed: Ca. 100- 120 tryk pr. minut

Trykdybde: Ca. 5-6 cm



Hjertemassage til børn fra 1-8 år

Tryksted: Midt i brystet med 1 hånd

Hastighed: Ca. 100- 120 tryk pr. minut

Trykdybde: Ca. 1/3 af brystkassens dybde

AED elektroder 1 foran + 1 bagpå



Hjertemassage til børn under 1 år

Tryksted: Midt i brystet med 2 fingre

Hastighed: Ca. 100- 120 tryk pr. minut

Trykdybde: 1/3 af brystkassens dybde

ALDRIG AED på babyer uden læges tilladelse



Hjerte-lunge-redning, oversigt

Skab sikkerhed
Tjek bevidsthed

Skab frie luftveje - Se, Føl og Lyt

Stabilt sideleje

Tilkald hjælp RING 1-1-2
Hvem er du?
Hvor er du?
Hvad er der sket?
Hvor mange tilskadekomne?

30

Hjertemassage

2

Kunstigt åndedræt



Hjertets fysiologi

Hjertestop kan skyldes blodpropper i
hjertets kranspulsårer.

Blodpropperne kan påvirke hjertets
normale rytme og medføre hjertestop.

Ved hjertestop med unormale
Hjerterytmer, kan en hjertestarter
afgive stød, der kan genstarte hjertets
normale rytme.



Præsentation af hjertestarter

Hjertestarteren består af:
• Hjertestarterdel med betjeningsdisplay
• Elektroder
• Batteri



Eksempler på stødbare 

hjerterytmer



Sikkerhedsregler inden brug

Vær særlig opmærksom på om personen:
- Er fugtig eller ligger i vand
- Har kraftig behåring
- Har pacemaker indopereret

Vær også opmærksom på øvrige farer som:
- Trafikale forhold
- Brændbare væsker/gasser
- Høj ilt koncentration



Sikkerhedsregler under brug

Vær særlig opmærksom på:

- At ingen rører personen når 
hjertestarteren analyserer

- At ingen rører personen når 
der afgives stød

Gentag hjertestarterens 

instruktioner højt og tydeligt!



Hjerte-lunge-redning med 

hjertestarter, oversigt

Tjek bevidsthed
Skab frie luftveje -
Undersøg 
vejrtrækning

Se- Føl - Lyt

Hent 
hjertestarter 

og tilkald 
hjælp

HjertemassageKunstigt 
åndedræt

Stabilt sideleje

302

Følg 
hjertestarterens 

instruktioner

Tjek sikkerhed



Overlevering til 

ambulancepersonalet
Oplys om:
- Du har set personen falde 

om og evt. tidspunkt
- Der er ydet hjerte-lunge-

redning
- Der er afgivet stød med 

hjertestarter – og hvor 
mange

- Personen havde nogle 
symptomer inden 
hjertestoppet

- Personen lider af nogle 
sygdomme



Hvornår skal man IKKE yde HLR?



Stabilt sideleje
1. 2.

3. 4.



Fjernelse af fremmedlegeme i 

luftvejene

Forsøg, som det allerførste at få personen til at tale 
eller hoste 



Fjernelse af fremmedlegeme i 

luftvejene

• Giv skiftevis 5 slag mellem skulderbladene og 5 tryk i bughulen til fremmedlegemet kommer ud, eller 
personen bliver bevidstløs.

• Alle der har været udsat for ”Heimlich manøvren” skal tjekkes på skadestuen bagefter, da der kan være 

seneffekter (hævelse osv.)

• Brug evt stoleryg til hjælp, hvis personen er for stor/tung.

1. 2.

Giv 5 slag mellem skulderbladene Giv 5 tryk i bughulen



Fjernelse af fremmedlegeme i 

luftvejene, børn

1. 2.

Førstehjælp, børn over 1 år

Giv 5 slag mellem skulderbladene

Giv 5 tryk i bughulen

Førstehjælp, børn under 1 år

Giv 5 slag mellem skulderbladene

Giv 5 tryk i brystet



Psykisk førstehjælp

Skab ro og tryghed ved at:

- Fortælle, hvad du gør og hvorfor
- Fortælle, at ambulancen er på vej
- Orientere den tilskadekomne om 

skader, hvis han spørger
- Lægge en hånd på den 

tilskadekomnes skulder eller 
holde i hånd

- Smalltalk

Forsøg at aktivere tilskuere og at undgå, at den tilskadekomne 
er opmærksom på kommentarer fra tilskuere



Kredsløbssvigt

Blod- eller væsketab

- Indre blødninger

- Ydre blødninger

- forbrændinger

- hudafskrabninger

Blodkar udvides 

- Allergiske reaktioner

- Forgiftninger

Symptomer:

Bleghed og koldsvedende

Omtåget

Bevidstløshed

Når der opstår symptomer, ER kredsløbssvigtet 
under udvikling, og personen er i livsfare.

Årsager:



Kredsløbssvigt
Førstehjælpen:

Ved tegn på kredsløbssvigt – uanset årsagen – skal man straks alarmere 1-1-2

• Lægger personen ned
• standse blødninger
• holde personen varm
• tale beroligende (Psykisk førstehjælp) 
• lindre smerter.

Kan forebygges - forsinkes ved at:


