
 
  

Actioncard ved hjertestop –  

Aalborg UH, Bioanalytiker 
 
Hvis ingen andre er tilstede:  
 Alarmer og start basal genoplivning. (se bagside) 

 

Hvis hjertestopbehandling er påbegyndt:  
 Noter tidspunkt for ankomst og påsæt elektroderne på patientens ekstremiteter. 

 Den ansvarshavende læge vil sige, når der ønskes en EKG optagelse, og hvis der ønskes EKG med 12 
afledninger. 

 Ved anvendelse af defibrillator (“stødafgivelse”), kan EKG-apparatet fortsat være tilsluttet patienten, undlad dog at 
røre ved apparatet. 

 Ved manuel kørsel kan man IKKE overføre EKG optagelsen til Clinical Suite. 

 NB: Rør ikke ved EKG-apparatet under “stødafgivelse”. 

 

Aalborg 

 Bioanalytikeren tager EKG til hjertestop på hele Aalborg Universitetshospital dog med få undtagelser, det er afdeling 
S1 og på Psykiatrisk afdeling, se PRI dokument. Bioanalytiker bliver ikke kald til CPS-kald. 

 Bioanalytikeren kaldes til hjertestop via hjertestop-kode, kode 640 (ASS) eller kode 610 (ASN). 

 Når bioanalytikeren bliver kodet, går han/hun straks til en telefon og kontakter Informationen ved at ringe 60015, og 
får oplysninger om, hvor på sygehuset der er meldt hjertestop. Hvis man ikke kommer igennem med det samme, vil 
en telefonsvarer informere om, at man er i kø og ikke skal lægge røret på. 

 ”ID-kortet til hjertestop” til de store elevatorer i trafikcentrum skal "bippes" udenfor for at tilkalde elevator og inde i 
elevator efter valg af etage. 

 

Hobro 

 Bioanalytikeren bliver ikke kaldt til hjertestop. 

 

 Farsø 

 Bioanalytikeren bliver tilkaldt via vagttelefonen. 

 



 
 
 
 
 
 

Actioncard ved hjertestop –  

Aalborg UH, Bioanalytiker 
 

Basal genoplivning  
Trinvis førstehjælp til bevidstløse  

1. Trækker den bevidstløse vejret?  

 Hvis ja: Bliv hos patienten og afvent assistance  

 Hvis nej: Sørg for frie luftveje - undersøg herefter om der er normal vejrtrækning  

 Hvis ja: Vedligehold frie luftveje, giv 100 % ilt  

 Hvis nej: Alamer hjertestop (22011 eller Stopknap). Påbegynd hjertemassage med 30 kompressioner 
efterfulgt af 2 indblæsninger (30/2), som fortsættes indtil hjertestopholdet ankommer. Hvis muligt få et 
personalemedlem til at hente hjertestarter (AED).  

 Hastighed: 100-120 kompressioner/minut  

 Trykdybde 5-6 cm.  

 Påmonter hjertestarter så snart det er muligt  

 Fortsæt basal genoplivning i henhold til hjertestarterens instrukser  
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