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Detta är en kort sammanfattning. Fullständiga riktlinjer och principer finns i HLR rådets 
kursbok D-HLR med självtest på www.hlr.nu. 

Inledning 

Riktlinjerna för D-HLR kommer från det Svenska rådet för hjärt-lungräddning och bygger 
på den senaste forskningen inom området. Dessa riktlinjer revideras vart femte år. Den 
senaste upplagan av riktlinjer kom 2016. Utbildningen i D-HLR är standardiserad och 
gäller nationellt. 
 
Bakgrundskrav för delegation 
 
- Genomgått grundutbildning i sjukvård för SAMS 
- Godkänd i årliga delegationsförfarandet 
- Tagit del av detta dokument  
 
Sammanfattning av D- HLR riktlinjerna och arbetsfördelning 
 
Brandman 1  
- Konstaterar hjärtstopp, medvetslös & ingen eller onormal (agonal) andning, 

och påbörjar HLR 30/2 
 
Brandman 2  
- Startar defibrillatorn och fäster elektroderna på bröstkorgen  
- Startar tidtagning och räknar antalet defibrilleringar. 
- Analyserar hjärtrytmen så fort defibrillatorn är klar 
- Följ defibrillatorns råd 
 
Brandman 3 
- Kopplar syrgas 15l/min till andningsmaskmask och påbörjar inblåsningar med denna. 
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Fortsättningsvis 
- Använd svalgtub vid svårigheter att få ner luft 
- Byt av varandra varannan minut 
- Fortsätt med D-HLR tills ambulansen anländer 
- Syrgas skall ges till alla patienter med hjärtstopp, även efter det att patienterna 

återfår egen andning eller puls  
- Noggrann dokumentation i rapportbladet 
 
Övrigt 
 
- Tänk alltid på din och andras säkerhet 
- Undvik uppehåll av bröstkompressioner, gör bröstkompressioner av god 

kvalitet, snabba byten och snabbt påbörjande efter analys/defibrillering 
- Skapa arbetsutrymme innan ni börjar HLR, om det behövs flytta patienten 
- Om ambulanspersonalen har behov av hjälp under transport till sjukhus så får ni, om 

möjligt, följa med i ambulansen  
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