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Rekommendationer från Svenska rådet för hjärt-lungräddning med 

anledning av covid-19 (Coronavirus) 

Med anledning av covid-19 publicerade Svenska rådet för hjärt-lungräddning (HLR) nationella rekommendationer för 

behandling av hjärtstopp samt för HLR-utbildningar den 16/3. Dessa kommer att uppdateras enligt rekommendationer från 

Sveriges regering och Folkhälsomyndigheten. HLR-rådet betonar viken av att utföra HLR på personer som drabbats av 

hjärtstopp. Ett antal förändringar rekommenderas dock för att minska risken för smittspridning.  

Några av de viktigaste punkterna är:  

 Hälso- och sjukvårdspersonal utför HLR enligt gällande riktlinjer om det inte finns någon misstanke om/eller 

verifierad smitta. Föreskrifter om basal hygien skall dock följas noggrant. Vid hjärtstopp hos smittad eller 

misstänkt smittad person gäller följande:  

- Föreskrifter om vård av smittade och användning av skyddsutrustning ska följas.  

- Hjärtstopp diagnosticeras genom att titta efter livstecken (känn eller lyssna inte efter andningsljud).  

- I väntan på larmteam ges endast bröstkompressioner och defibrillator ansluts. Eventuell syrgasbehandling kan 

fortgå. Ventilera inte mun-till-mun eller med pocketmask.  

- Hantering av luftväg (intubation, larynxmask) och ventilering mask-blåsa utförs av erfaren personal. Undantag 

för ventilering om två personer hjälps åt med mask-blåsa. Använd bakterie/virusfilter om sådant finns 

tillgängligt. 

- Vid hjärtstopp hos barn rekommenderas att livräddaren följer gällande riktlinjer, dvs. ger både inblås och 

kompressioner eftersom inblås ofta är direkt livräddande för barn som drabbas. Undvik mun-mot-mun 

inblåsningar eller pocketmask om möjligt (se mask-blåsa ovan). 

 

 Övrig personal som utför HLR i yrket (t.ex. polis, räddningstjänst) utför HLR enligt gällande riktlinjer om det inte 

finns någon misstanke om/eller verifierad smitta. Föreskrifter om basal hygien skall noggrant följas. Vid hjärtstopp 

hos smittad eller misstänkt smittad person (eller vid osäkerhet) gäller följande:  

- Ta på skyddsutrustning innan start av HLR om sådan finns tillgänglig.  

- Hjärtstopp diagnosticeras genom att titta efter livstecken (känn eller lyssna inte efter andningsljud).  

- I väntan på ambulans ges endast bröstkompressioner och defibrillator ansluts. Ventilera inte mun-till-mun 

eller med pocketmask. Om syrgas finns tillgänglig bör denna behandling ges.  

- Vid hjärtstopp hos barn rekommenderas att livräddaren följer gällande riktlinjer, dvs. ger både inblås och 

kompressioner eftersom inblås ofta är direkt livräddande för barn som drabbas.  

 

 Rekommendationer för allmänheten. HLR utförs enligt gällande riktlinjer om det inte finns någon misstanke 

om/eller verifierad smitta. Vid hjärtstopp hos smittad eller misstänkt smittad person (eller vid osäkerhet) gäller 

följande:  

- Identifiera hjärtstopp genom att titta efter tecken på liv samt tecken på normal andning hos den drabbade. 

Gör inte andningskontroll genom att placera ditt ansikte nära den drabbades mun. Om du känner någon 

tveksamhet inför om personen andas eller inte, larma 112 och starta sedan bröstkompressioner tills hjälp 

anländer. Om du har anledning att misstänka covid-19 meddela detta vid larmsamtalet. 

- Ge HLR med endast bröstkompressioner och använda hjärtstartare om sådan finns tillgänglig i väntan på 

ambulans. 

- Efter utförd HLR bör livräddaren tvätta händerna noga med tvål och vatten samt använda alkoholbaserad gel 

eller handsprit som innehåller minst 60% alkohol. Kontakta 11313 för allmänna frågor. 

- Vid hjärtstopp hos barn rekommenderas att livräddaren följer gällande riktlinjer, dvs. ger både inblås och 

kompressioner eftersom inblås ofta är direkt livräddande för barn som drabbas.  

Mer detaljer finns på HLR-rådets hemsida. Där finns även särskilda rekommendationer för behandling av hjärtstopp på 

grund av uppenbar syrebrist (t.ex. drunkning) samt för utbildning i HLR. Följ länken:  

https://www.hlr.nu/rekommendationer-fran-svenska-radet-for-hjart-lungraddning-med-anledning-av-covid-19-

coronavirus/ 
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