
Plötsligt hjärtstopp är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och 
drabbar 6 000 personer per år, endast 1 av 10 överlever. 

Vad är det värsta som kan hända?  

E er Före 

Inom 1 minut behöver du bedöma läget, larma 112 och starta HLR 

E er 3 minuter har vi for arande 70% chans  ll överlevnad 

E er 5 minuter utan agerande blir skadorna på hjärnan bestående 

E er 10 minuter dör hjärnan av syrebrist 

E er 14 minuter anländer räddningspersonal 

”Vad du gör innan vi på räddningsverket anländer är 100% avgörande”. 
Anders Brunk, HLR-Instruktör och ambulanssjuksköterska  

”Det borde vara lag på det här - Det är lag på det här” 
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskri  AFS 1999:7 ”Första hjälpen och krisstöd” 
skall det finnas llräckligt många personer på arbetsplatsen som kan första hjälpen åtgärder, kunna 
agera vid akutsjukdom och olycksfall. Arbetet ska bedrivas systema skt. 

När hjärtat inte pumpar syre  ll hjärnan dör våra hjärnceller 



HLR-Utbildarna följer all d svenska HLR-rådets senaste riktlinjer. Utbildningen genomförs all d av 
cer fierade och av HLR-Rådet godkända blåljus-instruktörer med erfarenhet av rik ga hjärtstopp. 
E er genomförd utbildning u ärdar HLR-Utbildarna dokumenta on som bevis på er utbildning.  
 

- Kursen innehåller både teori och prak k med tyngdpunkt på prak k. 
- Samtliga deltagare övar på en egen docka. 
 

Kursens Innehåll:  
Hjärt- & Lungräddning 
- De första kri ska minuterna - Kedjan som räddar liv 
- Kontrollera livstecken 
- Larma på rä  sä   
- Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp, en- och tvålivräddarteknik 
- Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge 
- Åtgärder vid lu vägsstopp 
 

Hjärtstartare 

- Informa on 
- Demonstra on 
- Apparatgenomgång 
- Säkerhetsaspekter 
- Användning av hjärtstartare på e  säkert och effek vt sä  
- Alla får prova lls de känner sig bekväma med a  använda en startare. 
 

Första hjälpen (Prioritera och handla på olycksplats) 
- L-ABC (Kan anpassas med: Klämskada, Brännskada, Elolycka, Förgi ning, Frätskada…) 
 

Akuta sjukdomar 
Kännetecken och omhändertagande vid: 
- Stroke  (AKUT) 
- Hjärt- och kärlsjukdomar  
Om det finns önskemål  kan vi även ta med 
- Astma, allergiska reak oner, Diabetes, Epilepsi  
 

SMS-Livräddare -  Varje hjärta räknas 
Bli frivillig livräddare. Du kan rädda livet på din mormor, granne och bästa vän. 
Vi går igenom appen Sms-livräddare, hur den fungerar och hur du registrerar sig.  

                           Kan din arbetskamrat rädda livet på dig?                               Kan du rädda livet på din arbetskamrat?

 

Ibland önskar man a  man kunde vrida  llbaka  den. 
Om så bara 2  mmar, ”så man hann gå den där utbildningen” 



Utbildningen omfa ar även Först på olycka och Akuta sjukdomar  
 
HLR-Utbildarna har e  upptagningsområde över hela Sverige o a med egna instruktörer  
 
Alla utbildare är licensierade instruktörer enligt HLR-Rådets riktlinjer, många med mångårig 
erfarenhet från brandkår, ambulans eller akutsjukvård. 
  
Med många instruktörer uppnår vi: 
 Minimal risk för utebliven utbildning pga. sjukdom av instruktör eller andra hinder 
Flexibla utbildnings der, från dig morgon ll sena kvällar och helger pga blåljusverksamhet 
Möjligheten a  vara fler instruktörer vid samma utbildnings llfälle 

  

Dokumenta on 
E er utbildningen erhåller ni diplom och dokumenta on ll ert  
Systema ska Arbetsmiljöarbete SAM som beskriver: 
- Utbildningens innehåll 
- Vilka personer som närvarade på utbildningen 
- När i den utbildningen genomfördes 
- Planerad repe on för a  uppnå systema k i arbetet och bibehålla önskad 
   kunskapsnivå 
 

 
 

Svenska HLR-Utbildarnas instruktörer är sta onerade och utgår från: 
Dalarna Gävleborg Uppland 
Stockholm Västmanland   Närke 
Östra Götaland Göteborg        

 
      
Ansvarig och Huvudinstruktör 
Fredric Hugosson  
0725-15 00 02  
fredric@hlr-utbildarna.se 
www.hlr-utbildarna.se 
 

Kan din arbetskamrat rädda livet på dig?                               Kan du rädda livet på din arbetskamrat? 

Goda skäl ll varför låta HLR-Utbildarna utbilda er i HLR. 

Tidsåtgång:    2-2,5 mmar.  (Tiden kan variera pga. gruppstorlek och L-ABC anpassning) 

Pris:      8 400 kr per grupp. Inkl allt, exkl moms. (Lämplig gruppantal 8-12 pers) 
Plats:       Vi strävar all d e er a  vara på er arbetsplats för auten sk miljö             



Genom lugna och tydliga rös nstruk oner ger 
HS1 hjärtstartaren vägledning genom alla stegen 
i defibrilleringen, även i HLR om så önskas. 

Med SMART-pads elektroder placerade på off‐
rets bröstkorg känner HeartStart HS 1 av hur 
långt livräddaren har kommit och anpassar sina 
instruk oner e er det.  

Philips HeartStart HS1: 
Pris vid köp:   12 600 kr         
Pris vid hyra 24 mån: 560 kr/mån 

Philips HeartStart HS1 
- Sveriges vanligaste startare 

Hjärtstartarna levereras komple a med: 
Hållare/Väska 
Elektrodkasse  
Ba eri 
Bruksanvisning 
HLR-kit  
Nödskylt  

LIFEPAK CR2 ger effek va anvisningar och inklu‐
derar den nya analystekniken cprINSIGHT™. 
 
När HLR pågår användas cprINSIGHT för a  
automa skt analysera och detektera en stötbar 
rytmen under HLR. De a minskar pauser i 
bröstkompressioner avsevärt och kan ll och 
med eliminera pauser om rytmen fastställs vara 
ostötbar. 
 
Mer HLR innebär bä re blodcirkula on och 
bä re chanser ll överlevnad. 

Lifepak CR2 
- Sveriges snabbaste startare 

Lifepak CR2: 
Pris vid köp:   14 390 kr         
Pris vid hyra 24 mån: 650 kr/mån 

Vid hyra ingår Byte av ba erier och elektroder . 
6 månaders uppsägning. Hyran betalas halvårsvis i försko . 

För fler produkter och informa on besök vår hemsida: www.hlr-utbildarna.se 

Endast Hjärtstartare kan ”starta” om hjärtat 

Vägghållare Skåp med eller utan värme, med eller utan larm 

Handlingsplaner 


