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Rutin/riktlinje vid hjärtstopp med samtidig misstänkt virus/smittsam
sjukdom
Direktivet följer de rekommendationer som HLR rådet utgett till räddningstjänsten.
Dessa rekommendationer vänder sig till personer i samhället som utför HLR inom ramen för sin
yrkesutövning på person med misstänkt eller konfirmerad smitta av covid-19.
D-HLR innefattar inte avancerad luftvägshantering utan endast pocketmask vilket innebär att
HLR-rådet anser att även personer med den utbildningen endast ska utföra
bröstkompressioner om den som behandlas har misstänkt eller konfirmerad smitta av covid19.
Av naturliga skäl kan det i en akut situation vara svårt att fastställa om det finns misstanke eller
förekomst av covid-19.
I sådant fall rekommenderas enbart HLR med bröstkompressioner.
I övriga fall (patienter utan misstänkt eller verifierad smitta) skall HLR göra enligt tidigare
gällande riktlinjer

Vid misstänkt eller konfirmerad smitta av covid-19:
• Ta på skyddsutrustning innan start av HLR om sådan finns tillgänglig.
• Diagnostisera hjärtstopp genom att titta efter livstecken och tecken på onormal andning. Känn
eller lyssna inte efter andningsrörelser/ljud genom att placera ditt ansikte nära den drabbades
ansikte.
• Starta bröstkompressioner och anslut defibrillator.
• Utför endast bröstkompressioner. Ge inte ventilation med pocketmask eller inblåsningar mun
mot mun. Om syrgas finns tillgänglig bör denna behandling ges.
• Det är idag vetenskapligt oklart huruvida HLR med både bröstkompressioner och inblåsningar
är bättre än eller lika bra som förenklad HLR med enbart bröstkompressioner. Detta faktum
stärker rekommendationerna att i dessa fall tills vidare avstå att ge inblåsningar tills avancerad
hantering av luftväg är möjlig.
I de sällsynta fall där hjärtstoppet uppenbart och tydligt beror på svår syrebrist ex. drunkning,
luftvägsstopp, intoxikation eller hängning rekommenderar HLR-rådet att HLR utförs med
bröstkompressioner och inblåsningar enligt 30:2. Samtidigt som mun-till-munandning ökar
risken att smittas av covid-19 är ventilation av största vikt i dessa specifika fall. Det är
naturligtvis upp till varje person fritt att välja om man vill följa detta råd.

Räddningstjänsten Skåne Nordväst | Tistelgatan 6, 253 75 Helsingborg | 010-219 00 00 | info@rsnv.se | rsnv.se

Bilaga 1

Räddningstjänsten Skåne Nordväst | Tistelgatan 6, 253 75 Helsingborg | 010-219 00 00 | info@rsnv.se | rsnv.se

