
Lär dig rädda liv
GÅ EN UTBILDNING I HJÄRT-LUNGRÄDDNING



Kunskap som räddar liv
Vid hjärtstopp räknas varje sekund – för varje minut utan hjärt-
lungräddning minskar chansen att överleva med 10 procent.

Årligen rapporteras ca  5 500 hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige. 
Av de som drabbas överlever ca 600. Forskning visar att upp till  
70 procent fler liv skulle kunna räddas om hjärt-lungräddning 
startas direkt och hjärtstartare används inom 3 minuter.

Vi inom Riksförbundet HjärtLung vill att så många som möjligt 
ska kunna hjärt-lungräddning. Under många år har har vi utbildat 
hjärt-lungräddare enligt gällande riktlinjer. Vi har 250 instruktörer 
spridda över hela landet som varje år utbildar drygt 3 500 personer 
i hjärt-lungräddning.

Att rädda liv kräver inte en hjältes mod eller övernaturliga krafter. 
Det som behövs är kunskap. Om du kan hjärt-lungräddning och är 
först på plats kan din hjälp vara livsavgörande. Hos oss lär du dig 
grunderna i hjärt-lungräddning på några timmar.

Välkommen till en utbildning för livet



Hjärt-lungräddning i praktiken  
En utbildning i hjärt-lungräddning ger dig kunskap om vad du ska göra  
om någon i din närhet blir medvetslös, drabbas av hjärtstopp eller 
andningsstopp.

Du får både teoretisk kunskap och praktisk träning  
på en docka. Vi rekommenderar att du går en  
repetitionskurs varje år.

Några moment du får träna på

 Kontroll av medvetande

 Kontroll av andning

 Hjärt-lungräddningens grunder:  
Tryck på bröstkorgen och inblåsningar 

 Genomgång hur en hjärtstartare  
fungerar och används
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Visste du att cirka 65 %  
av alla hjärtstopp utanför 
sjukhus sker i hemmet? 

Då är det viktigt att  
vi är många som kan  
hjärt-lungräddning.



Riksförbundet HjärtLung 
Vi är en patientorganisation som arbetar 
för att alla med hjärt- och lungsjukdom 
ska kunna må så bra som möjligt.

Vi påverkar beslutsfattare i vården för att 
fler ska få snabb diagnos och behandling. 
Vi strävar efter rätt och jämlik vård i hela 
landet. Vi jobbar också för att ge patienten 
ökad kunskap om sin sjukdom och större 
inflytande i sin behandling.

För våra drygt 37 000 medlemmar runt 
om i landet erbjuder vi kunskap, motiva- 
tion och aktiviteter som underlättar god 
egenvård och livsstil. 

Vi står för trygghet, gemenskap och  
glädje – och ett rikt föreningsliv som ger  
möjlighet att träffa andra med liknande 
erfarenheter. 

Vill du komma i kontakt med en  
förening som utbildar hjärt-lungräddare 
eller bli medlem? 

Ring 08-55 606 200 eller kontakta din 
lokalförening direkt.

Läs mer på hjart-lung.se, 
hjärtstartarregistret.se eller hlr.nu.

Gåvobankgiro: 901-0109

Plats för lokalföreningens kontaktuppgifter.

info@hjart-lung.se
hjart-lung.se


