
Kom ihåg! Det är alltid bättre att försöka än att inte göra något alls – din hjälp kan rädda liv

Starta livräddning och be någon larma 112 

Kontrollera medvetande och andning

Skapa en öppen luftväg 
och ge 10 inblåsningar 
så fort som möjligt

Inblåsning i vatten ska endast
utföras av tränad livräddare  

Öka överlevnadschansen
Ge 5 inblåsningar så snart som möjligt och titta att 
bröstkorgen höjer sig

Tryck ner bröstkorgen 4 cm på spädbarn och 5–6 cm 
på barn och vuxen (beroende på storlek)

Tryck ca 2 ggr per sekund (håll en takt mellan 100–120/min)

Släpp upp bröstkorgen helt mellan varje kompression

Innan placering av elektroderna torka fukt och raka bort 
hår från bröstkorgen

Be någon möta upp sjukvårdspersonalen och visa vägen

Viktigt! Tänk alltid på din egen säkerhet. Om personen sjunker under vattenytan, memorera platsen.

Grunt vatten
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Så fäster du elektroderna

Barn Vuxen

Ge 5 inblåsningar direkt på land, is eller brygga 
(om inblåsningar aldrig gjordes i vattnet) 

Fortfarande ingen eller onormal andning, 
starta HLR direkt

Hallå!

Använd högtalaren

Behåll kontakten
med operatören

Grunt vatten

       

Grunt vatten
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Tips! På Hjärtochlungräddning.se kan du ladda ned gratis 
utbildningsmaterial för HLR och lära dig vad du ska göra 
om någon drunknar, sätter i halsen eller får hjärtstopp.

Grunt vatten
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Med livboj Utan  livboj

Djupt vatten

  

Grunt vatten
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Finns hjärtstartare, tryck på start, fäst 
elektroderna samtidigt som HLR pågår, 
följ sedan hjärtstartarens instruktioner

Hjärtochlungräddning.se
               

Tips! Gå en gratis HLR-utbildning online på Hjärtochlungräddning.se 
och repetera dina kunskaper – så vet du vad du ska göra om någon 
du älskar sätter i halsen, drunknar eller får ett hjärtstopp

Barn        15 kompressioner / 2 inblåsningar
Vuxen    30 kompressioner / 2 inblåsningar


