

Magazinet

Torsdagen den 11 Januari 2007

www.magazinet.nu

Hjärt- och lungräddning viktig kunskap
Hjärt- och lungräddning är
något viktigt att många kan
praktisera. Det kan vara avgörande för personers liv om
en livräddare finns när någon
drabbas av hjärtstopp, inte
kan andas eller är medvetslös.
HLR-instruktören Katarina
N Lindahl i Ingelstad utbildar
livräddare sedan 5 år.
Hon har arbetat med detta parallellt med anställning i
Växjö kommun som undersköterska och förskollärare.
– Nu skall jag utbilda livräddare på heltid i mitt företag HLR Instruktören, detta
för att kunna erbjuda utbildningen på de tider som passar,
berättar Katarina N Lindahl.
Hon vänder sig till både enskilda privatpersoner och per-

sonal vid olika arbetsplatser.
En livräddare ska veta hur
man hjälper en person som
satt i halsen eller inte kan andas av andra skäl.
En person som blivit medvetslös eller om någon drabbats av hjärtstopp skall kunna hjälpas.
Ny utbildning
Nyligen har en ny utbildning
i Hjärt- och Lungräddning
”satts i sjön” och som HLR Instruktören nu skall lära ut.
– Nu kan du bli en livräddare med en lektion på 90 minuter berättar Katarina.
Utbildningen är lättillgänglig och man kan på en halvannan timme lång lektion bli en
viktig livräddare. Det har tagits fram ett utbildningspaket.

Hela gruppen när de bekantar sig med utbildningspaketet.

Detta skall öka spridningen av
kunskapen, som erbjuds vid
utbildningstillfället hos HLR
Instruktören.
– Det ger möjlighet att repetera 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 omedelbar hjälp. först med hjärtoch lungräddning och sedan
defibrillering.
Ett obehandlat hjärta kan
inte räddas, när ambulansen
kommer fram.
En hjärtsäker miljö börjar
med att många kan HLR menar Katarina N Lindahl.
Arbetsmiljö
Arbetsmiljöverkets
föreskrifter 1999 säger att på varje 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 upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner eller hindra vidare
skadeutveckling.
• Barnräddning.
HLR instuktören utbildar
även i livräddande hjälp till

Från Oskarshamn
kom AnneLie
Olastuen och
Karim Elzebola
för att lära till
Livräddare.

barn och lär hur man hjälper
ett barn som är medvetslöst,
inte kan andas eller har drabbats av hjärtstopp.
Man tränar på baby dockor och juniordockor och det tas
upp om andra risker och hjälpinsatser.
• MiniAnne
Ett nytt utbildningspaket
har således tagits fram och erbjuds i samband med utbildningen.
Istället för den stora docka
man övade på tidigare finns
nu docka MiniAnne i detta paket

MiniAnne har sådana funktioner som ger en realistisk övning. för de som utbildas.
Utbildningspaketet är bra
då det kan användas att lära
nära och kära hur man räddar liv.
Paketet ger möjlighet att repetera HLR när det behövs.
– Den som gått den tidigare utbildningen till Livräddare
kan uppdatera sig genom att
gå den nya utbildningen.
HLR Instruktören Katarina
N Lindahl har också huvudansvar för utbildningen av HLRintruktörer.

• Lektion
Vid en lektion i mellandagarna deltog personer från
olika arbetsplatser. Det var
en grupp med Magnus Helge räddningsledare Smaland
Airport, Carola Eriksson sjuksköterskestuderande, Helena
Helge, Lotta Nilsson och Lina Ericsson förskolepedagoger, AnneLie Olastuen studerande från Oskarshamn, Karim Elzebola högstadielärare
Oskarshamn, Anki Flinkenberg läkarsrkreterare. Lektionerna leddes av Katarina N
Lindahl.

