
Actioncard ved hjertestop –  
Aalborg UH, Syd –  

kardiologisk sygeplejerske - 1 

1. Ansvarlig for defibrillator og udfyldning af Danarrest skema  
2. Sæt uret i gang, når afdelingen forlades - Ansvarlig for tidsstagning. 
3. Ved ankomst:  

 Monitorer patienten fra venstre side  

 Hvis hjertestarter i brug - skift stikket over til defibrillator  

 Hurtig rytmetjek mhp evt defibrillering 
4. Observer skop: 
 
Ved ikke-stødbar rytme  

 Sikre hjertemassage i samarbejde med portør, kardiologisk spl. eller 
afdelingens personale  

 Gives i sekvenser af 30 kompressioner/2 indblæsninger  

 Efter intubation fortsættes hjertemassage kontinuerligt  

 Frekvens 100/min.-120/min.  

 Trykdybde 5-6 cm.  
 
Ved stødbar rytme  

 DC-stød efterfulgt af 2 min. hjertelungeredning  

 Ved voksne:  

 Bifasisk: 200 J  

 Ved børn:  

 Bifasisk: 4 J/kg  

 Sig stødbar rytme ” genoptag massage, mens der lades”. Når defibrillator er 
klar; ”alle væk, ilten væk, der stødes”, så alle er klar over det og er væk fra pt. 

5. Ved overflytning til Intensivafdeling: Ledsag pt. med monitorering 
6. Afmonitorer pt. ved mors. Stamafdeling har ansvar for alt det praktiske. 
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Actioncard ved hjertestop –  
Aalborg UH, Syd –  

kardiologisk sygeplejerske - 2 

1. Ansvarlig for medicinadministration 
2. Ved ankomst: 

 Konstater hjertestop  

 Fortsæt basal genoplivning  

Såfremt anæstesisygeplejerske/-læge ikke er kommet: 

 Overtag evt. ventilation med 100 % ilt 

3. Når anæstesisygeplejerske ankommer:  

 Stil dig på venstre side af patienten - evt. 
placering ved intravenøs adgang 

 Tjek eller anlæg i.v. adgang 
4. Klargør sprøjter med Adrenalin 5 mg, Cordarone 
 300 mg og 20 ml NaCl - lav evt. NaCl til infusion 
5. Ved ikke-stødbar rytme: 

 Giv 1 mg Adrenalin i.v. hver 3.-5.min. 

Flush med 20 ml NaCl 

6. Ved stødbar rytme: 

 Giv Adrenalin 1 mg i.v. umiddelbart efter 3. DC-stød,  
herefter hver 3.-5. minut. Flush med 20 ml NaCl 

 Ved fortsat stødbar rytme gives Cordarone 300 mg 
umiddelbart efter 3. DC-stød. Flush med 20 ml NaCl 

7. Før regnskab med anvendt medicin 


