
 

TEST DIN VIDEN 
AED/HJERTERSTARTER 
Pjecens opbygning 
Test din egen viden omkring emnet AED/HJERTESTARTER ved at 
løse et par opgaver.  

Baggrundsviden kan du finde i ”Lægebog for Søfarende” s. 79 – 81 
og i videoerne, som hører til bogen. 

De rigtige svar finder du på bagsiden af pjecen. Men vent med at 
læse dem til du har prøvet din viden af. 

Hold din viden ajour 
____ 

Du kan finde alle 
opgaverne på vores 

hjemmeside 
www.sfs.dk 

____ 

Du er altid 
velkommen til at 

stille os spørgsmål 
på cms@dma.dk 

____ 

Du kan også ringe til 
os på 7219 6004 

____ 

 

SØFARTSSTYRELSEN 
Center for det Maritime 

Sundhedsvæsen 
Vestervejen 1 

6720 Fanø 

Marts 2020 

 

 



Læs eventuelt først kapitel 11 i 
”Lægebog for Søfarende”. 

Opgave 1 
Hvornår vil du bruge en hjertestarter? 

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

 

Opgave 2 
Nævn mindst 4 praktiske problemer der 
kan opstå når der skal bruges 
hjertestarter? 

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

 

Nyttig viden findes på http://genoplivning.dk/  

http://genoplivning.dk/


      
 

 

Figur 1. Der findes mange AED’er rundt om i 
Danmark. Se her, hvor de findes: 
https://hjertestarter.dk/find-hjertestartere/find-
hjertestartere 

 

 

  

Vidste du 
Når Dansk Råd for 
Genoplivning ændrer 
retningslinjerne for 
genoplivning, skal 
hjertestarteren opdateres. 

 

Dette gøres gennem 
forhandleren af 
hjertestarteren. 

 

Hvis hjertestarteren 
forefindes ombord, skal den 
anvendes i forbindelse med 
Hjerte-Lunge-Redning, men 
HLR vil altid være første valg. 
Det er ikke lovpligtigt at have 
hjertestarteren ombord 

 

HUSK 
 Den kan ikke gøre 

skade. 
 Den kan ikke redde 

alle. 
 Den er et supplement, 

ikke en erstatning, for 
Hjerte-Lunge-Redning. 

 

https://hjertestarter.dk/find-hjertestartere/find-hjertestartere
https://hjertestarter.dk/find-hjertestartere/find-hjertestartere


Svar på opgaven 

Opgave 1 
Hvornår vil du bruge en hjertestarter? 

Hjertestarteren bruges som supplement 
til hjerte lunge redning ved hjertestop og 
sættes på brystkassen så hurtig som 
muligt, efter påbegyndt Hjerte-Lunge-
Redning. 
 

Opgave 2 
Nævn mindst 4 praktiske problemer, der 
kan opstå, når der skal bruges 
hjertestarter? 

 Høj iltkoncentration i rummet. 

 Voldsom hårvækst. 

 Vådt underlag. 

 Indtørret gel på pads. 

 Svedig hud. 
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