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1) Formål
At sikre et fælles grundlag i Region Sjælland for at nedbringe risiko hos sundhedsfagligt
personale, der skal erkende, alarmere, behandle og dokumentere hjertestop hos patienter, som er
mistænkt for at have COVID-19.

2) Anvendelsesområde
Retningslinjen gælder for alle ansatte på sygehuse i Region Sjælland med klinisk patientkontakt
samt regionens ambulancetjeneste (PHC).
Retningslinjen omfatter ikke uafvendeligt døende patienter eller patienter, hvor der ikke er
indikation for behandling enten ud fra en lægefaglig begrundelse eller ud fra en tilkendegivelse fra
patienten.
Retningslinjen gælder midlertidigt fra den 19. marts 2020 til den 1. juli 2020 på grund af risiko for at
sprede COVID-19.
Retningslinjen er et tillæg til og ikke en erstatning for retningslinjen om Hjertestop - erkendelse,
alarmering, behandling og dokumentation.
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3) Fremgangsmåde
Ved begrundet mistanke om hjertestop:
1. Hjertestophold: Tilkald hjertestopholdet, eventuelt inden endelig klinisk bekræftelse af
hjertestop, og oplys om bekræftet eller begrundet mistanke om COVID-19.
Overvej lokalt, om der er personer, som kan undværes på hjertestopholdet i denne situation.
2. Personlig sikkerhed: Det sundhedsfaglige personale ifører sig smittebeskyttelsesudstyr (fx
maske, visir, overtrækskittel, handsker) før patienten vurderes.
Se brug af værnemidler på Region Sjællands Intra-net.
3. Konstatering af hjertestop: Undersøg vejrtrækning ved at se, om brystkassen hæver sig. Føl
efter puls i halspulsåren.
4: HLR: Giv hjertemassage. Giv ventilationer med maskeventilation, om nødvendigt med 2personsteknik med tætsluttende maske.
Anvend ikke mund til mund ventilation og anvend ikke pocket mask.

4) Ansvarsforhold
Sygehusledelser og afdelingsledelser er ansvarlige for implementering af retningslinjen.

5) Dokumentation
Ingen særskilt dokumentation er påkrævet som følge af denne retningslinje.

6) Definitioner/Søgeord
COVID-19 er betegnelse for corona-virus.
HLR - forkortelse for hjertelunge-redning
DRG - forkortelse for Dansk Råd for Genoplivning

7) Referencer
Retningslinjen er en gengivelse fra DRGs hjemmeside.
DRGs vejledning bygger på Sundhedsstyrelsens anbefaling af 19. marts 2020, se
Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet.
Sundhedsstyrelsens vejledning opdateres jævnligt jævnligt. Se www.sst.dk/corona.
Regional retningslinje vedr. håndtering af COVID-19 på sygehus.
Hjertelungeredning af voksne for sundhedsfagligt personale.
Hjertestop - erkendelse, alarmering, behandling og dokumentation
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