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Hjärt- och lungräddning viktig kunskap
 Hjärt- och lungräddning är 
något viktigt att många kan 
praktisera. Det kan vara av-
görande för personers liv om 
en livräddare finns när någon 
drabbas av hjärtstopp, inte 
kan andas eller är medvets-
lös.

HLR-instruktören Katarina 
N Lindahl i Ingelstad utbildar 
livräddare sedan 5 år.

Hon har arbetat med det-
ta parallellt med anställning i 
Växjö kommun som underskö-
terska och förskollärare.

– Nu skall jag utbilda liv-
räddare på heltid i mitt före-
tag HLR Instruktören, detta 
för att kunna erbjuda utbild-
ningen på de tider som passar, 
berättar Katarina N Lindahl.

Hon vänder sig till både en-
skilda privatpersoner och per-

sonal vid olika arbetsplatser.
En livräddare ska veta hur 

man hjälper en person som 
satt i halsen eller inte kan an-
das av andra skäl.

En person som blivit med-
vetslös eller om någon drab-
bats av hjärtstopp skall kun-
na hjälpas.

Ny utbildning

Nyligen har en ny utbildning 
i Hjärt- och Lungräddning 
”satts i sjön” och som HLR In-
struktören nu skall lära ut.

– Nu kan du bli en livrädda-
re med en lektion på 90 minu-
ter berättar Katarina.

Utbildningen är lättillgäng-
lig och man kan på en halvan-
nan timme lång lektion bli en 
viktig livräddare. Det har ta-
gits fram ett utbildningspaket. 

Detta skall öka spridningen av 
kunskapen, som erbjuds vid 
utbildningstillfället hos HLR 
Instruktören.

– Det ger möjlighet att repe-
tera det inlärda. Det är lätt att 
komma ihåg och det är lätt att 
lära..

– Vi har 20 hjärtstopp om 
dagen i Sverige och de som 
drabbas är beroende av ome-
delbar hjälp. först med hjärt- 
och lungräddning och sedan 
defibrillering.

Ett obehandlat hjärta kan 
inte räddas, när ambulansen 
kommer fram.

En hjärtsäker miljö börjar 
med att många kan HLR me-
nar Katarina N Lindahl.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöverkets före-
skrifter 1999 säger att på var-
je arbetsplats skall det finnas 
tillräckligt antal personer, som 
kan ge första hjälpen.

Det är de åtgärder, som vid 
olycksfall och akut sjukdom 
omedelbart måste vidtas på 
plats för att återställa och upp-
rätthålla livsviktiga kropps-
funktioner eller hindra vidare 
skadeutveckling.

• Barnräddning.
HLR instuktören utbildar 

även i livräddande hjälp till 

barn och lär hur man hjälper 
ett barn som är medvetslöst, 
inte kan andas eller har drab-
bats av hjärtstopp.

Man tränar på baby dock-
or och juniordockor och det tas 
upp om andra risker och hjälp-
insatser.

• MiniAnne
Ett nytt utbildningspaket 

har således tagits fram och er-
bjuds i samband med utbild-
ningen.

Istället för den stora docka 
man övade på tidigare finns 
nu docka MiniAnne i detta pa-
ket

MiniAnne har sådana funk-
tioner som ger en realistisk öv-
ning. för de som utbildas.

Utbildningspaketet är bra 
då det kan användas att lära 
nära och kära hur man räd-
dar liv.

Paketet ger möjlighet att re-
petera HLR när det behövs.

– Den som gått den tidiga-
re utbildningen till Livräddare 
kan uppdatera sig genom att 
gå den nya utbildningen.

HLR Instruktören Katarina 
N Lindahl har också huvudan-
svar för utbildningen av HLR-
intruktörer.

• Lektion
Vid en lektion i mellanda-

garna deltog personer från 
olika arbetsplatser. Det var 
en grupp med Magnus Hel-
ge räddningsledare Smaland 
Airport, Carola Eriksson sjuk-
sköterskestuderande, Helena 
Helge, Lotta Nilsson och Li-
na Ericsson förskolepedago-
ger, AnneLie Olastuen stude-
rande från Oskarshamn, Ka-
rim Elzebola högstadielärare 
Oskarshamn, Anki Flinken-
berg läkarsrkreterare. Lektio-
nerna leddes av Katarina N 
Lindahl.

Hela gruppen när de bekantar sig med utbildningspaketet.

Från Oskarshamn 
kom AnneLie 
Olastuen och 

Karim Elzebola 
för att lära till 

Livräddare.


