


DET KAN SKE FOR HVEM SOM HELST 
– HVOR SOM HELST
Når en person får hjertestop, gælder det om at 
handle med det samme. En hjertestarter kan i 
mange tilfælde starte et hjerte igen, inden det 
er for sent. Og det er det typisk, hvis der går 
mere end 5 minutter. Hvis ikke der handles hur-
tigt og effektivt, vil døden indtræffe. Derfor er 
det vigtigt, at en hjertestarter er mindre end 2 
minutter væk.
 
HVAD ER EN HJERTESTARTER?
En hjertestarter er en lille transportabel maskine, 
som sender elektriske impulser gennem den 
tilskadekomnes krop. Den er så simpel at be-
tjene, at man ikke kan øge skaden eller gøre 
noget forkert. Hjælperen bliver under hele for-
løbet guidet gennem førstehjælpen af en dansk 
stemme, som bl.a. fortæller, hvordan elektro-
derne placeres, hvordan hjertestarteren akti-
veres samt hvordan den efterfølgende Hjerte-
Lunge-Redning gennemføres. Hjertestarteren 
måler kredsløbet og fortæller hjælperen, om 
der skal trykkes på knappen for at afgive stød, 
eller om der skal ydes basal førstehjælp.

GIV MEDARBEJDERNE TRYGHED
Hver dag rammes ti danskere af hjertestop. Kun 
hver anden dag er der en, der reddes. Med en 
hjertestarter er hjælpen altid lige ved hånden, 
og med uddannede medarbejdere, der også kan 
yde den livsvigtige førstehjælp, øges trygheden 
på arbejdspladsen betragteligt i hverdagen. 

Beredskabsforbundet tilbyder kurser i første-
hjælp samt den rigtige hjertestarterløsning for 
jeres virksomhed på baggrund af rådgivning om:

· Model 
· Placering 
· Alarmeringsplan 
· Uddannelse i brugen af hjertestarteren

Læs mere på www.beredskab.dk/hjertestarter



1.  Den klarer det hele selv – Forkert!
  Der skal ydes Hjerte-Lunge-Redning.

2.  Du kan gøre mere skade end gavn – Forkert!
  Hverken hjælperen eller den tilskadekomne 

kan skades, og desuden er den tilskade-
komne død – eller dør inden for de næste 5 
minutter – hvis der ikke handles.

3.  Den tilskadekomne letter fra underlaget ved 
stødet – Forkert!

  Den tilskadekomne kan skælve eller spjætte 
lidt.

4.  Den er dyr i drift – Forkert!
  Det kræver blot et nyt batteri hvert 6. år og 

nye pads hvert 2. - 3. år.



Beredskabsforbundet uddanner årligt mere end 25.000 mennesker i førstehjælp, hjertestart og brandbekæmpelse. Vores autoriserede instruktører har gennemgået en myndigheds-
godkendt uddannelse, der gør dem i stand til at gennemføre kurser med en høj faglig og pædagogisk standard. Beredskabsforbundet er desuden en landsdækkende organisation for de 
6.700 frivillige, som indgår i det danske redningsberedskab. De frivillige har mange funktioner, fx brand- og katastrofeberedskab, vagt- og samaritertjeneste samt transport, indkvartering 
og forplejning.
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