
Vil du have mere information om 

e-læringskurset Hjerte-Lunge-Redning 

og muligheden for at købe programmet, 

så kontakt:

Niels Christian Melsen, uddannelsesansvarlig 

overlæge, Anæstesiologisk - Intensiv Afdeling I, 

tlf. 8949 8761, ncm@sks.aaa.dk, eller

E-læringskoordinator Jørgen Nielsen, 

Informationsafdelingen, 

tlf. 8949 5090, jnd@sks.aaa.dk 

Århus Universitetshospital, Skejby.

Tlf. 8949 5566, www.skejby.dk

Fotos, Flash, grafi sk produktion og projektledelse:

Informationsafdelingen, 

Århus Universitetshospital, Skejby.

Video:

Kommunikationsafdelingen, 

Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.

Koncept, co-produktion og videoproduktion: 

MindMakers ApS, 8619 9820, 

www.mindmakers.dk

Århus Universitetshospital, Skejby, har 

foreløbigt idriftsat e-læringsprogrammer i 

„Blodtransfusion”, „Håndhygiejne” for alle 

ansatte, „Klinisk meningsfuld kodning” for 

læger og lægesekretærer, „Vanskelig intu-

bation” for narkoselæger, „CTG-tolkning” 

for obstetrikere og jordemødre , „Introduk-

tion til Klinisk Biokemisk Afdeling”  mv.  

Dermed er Århus Universitetshospital, 

Skejby, absolut førende i Danmark, når det 

handler om udvikling, produktion og brug 

af e-læring som strategisk værktøj til kom-

petenceudvikling og videreuddannelse af 

læger, jordemødre, sygeplejersker, portø-

rer, lægesekretærer med fl ere.
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Hjerte-Lunge-Redning
(genoplivning efter klinisk hjertestop)

Videobaseret 
e-læringsprogram i

For alle ansatte på hospitaler

Århus Universitetshospital

Skejby
Brendstrupgårdsvej 100

DK-8200 Århus  N
Tlf. 8949 5566

www.skejby.dk



Baggrunden

Hvert år sker der cirka 2.000 hjertestop blandt pa-

tienter indlagt på danske hospitaler. Som forholde-

ne er for øjeblikket, lykkes det at genoprette kreds-

løbet hos cirka 750 af disse patienter. Imidlertid har 

en betydelig del af patienterne fået svære skader 

som følge af hjertestoppet, og kun omkring halvde-

len af de 750 patienter udskrives i live fra hospita-

let.

Der er netop udarbejdet nye, internationale ret-

ningslinier for genoplivning, eller Hjerte-Lunge-

Redning, som det også kaldes. Dansk Råd for 

Genoplivning har tilsluttet sig disse, og Århus 

Universitetshospital har valgt at implementere 

retningslinierne.

Nyt kursuskoncept

Århus Universitetshospital gennemfører derfor et 

intensivt uddannelsesprogram i Hjerte-Lunge-Red-

ning for alle medarbejdere. Kursuskonceptet sikrer 

hurtig alarmering og optimal behandling. 

Konceptet omfatter følgende målgrupper:

1. Alt nyansat personale. Denne målgruppe skal 

først gennemgå et 2 timers introduktionskursus i 

basal genoplivning, og derefter gennemføre e-læ-

ringskurset.

2. Alt personale med patientkontakt. Her supple-

res med et tilstedeværelseskursus, som afvikles i 

egen afdeling. Kurset ledes af specielt uddannede 

sygeplejersker, og der trænes i teamwork, procedu-

rerne i genoplivningsbehandlingen, korrekt hjerte-

massage og indblæsning udført på fantomer mv.

3. Anæstesiologisk og kardiologisk personale skal 

endvidere deltage i et kursus i ”avanceret genopliv-

ning” baseret på simulation. E-læringsprogrammet 

har endvidere et særligt afsnit for denne målgruppe.

E-læringskursets basale del

Kursusdelen vedrørende basal genoplivning, skal 

gennemføres af alle ansatte. 

- Kurset er videobaseret, og i caseform vises alle fa-

ser i et optimalt genoplivningsforløb - fra patienten 

fi ndes til genoplivningen afsluttes. 

- Der er endvidere adgang til en række uddybnin-

ger af ventilationsteknikker, teknikker ved bevidnet 

hjertestop mv. 

- Undervejs skal der svares på en række multiple 

choice-opgaver, og når hele behandlingsplanen (al-

goritimen) er gennemgået, kan der udstedes kur-

susbevis. Det styres gennem Learning Management 

Systemet.

I den basale del af genoplivningskurset fi ndes ud-

dybninger:

- Behandlingsplanen for børn i alderen 1 – 15 år gen-

nemgås ganske kort.

- I en speaket billedsekvens gennemgås den Auto-

matiske Eksterne Defi brillator (AED).

- 3 kolleger fortæller om, hvordan de oplevede et 

hjertestop.

- I „Fakta om hjertestop” kan der læses om overle-

velsesgrad og hjertestop hos monitorerede/ikke-

monitorerede patienter.

E-læringskursets avancerede del 

Kursusdelen vedrørende avanceret genoplivning, 

skal gennemføres af personale på anæstesiologisk 

og kardiologisk afdeling. I en række cases gennem-

gås bl.a.

- Medicinering

- „De 4 H’er”  (hypoxi, hypovolæmi, hypo- og hyper-

kalæmi og hypotermi)

- „De 4 T’er” (trykpneumothorax, tamponade, trom-

bose og toxicitet).

Kurset kan indgå i akkrediteringen

Den samlede undervisningsindsats vil kunne leve op 

til standarden i Den Danske Kvalitetsmodel.

Gennem et Learning Management System (LMS-

system) dokumenteres uddannelsesindsatsen på 

hospitalsniveau, afdelingsniveau og individniveau. 

LMS-systemet kan styre både tilstedeværelses- og 

e-læringskurser.

Undervejs i 
kurset skal du 
svare på en 
række spørgs-
mål.

I „Avanceret 
genoplivning” 
kan man bl.a. 
se indholdet i 
„akutkassen”.

Under „bag-
grundsviden” 
kan du bl.a. 
læse og høre 
om
defi brillatoren 
(AED).

Du har 
mulighed 
for at vælge  
uddybninger 
fl ere steder i 
kurset.

Algoritmen i bunden af skærmbil-
ledet giver overblik, og er samtidig 
en navigationsbar, der bliver aktiv 
alt efter hvor langt man er i kurset.

bose og toxicitet).

Under „bag
grundsvide
kan du bl.a. 
læse og hør
om
defi brillator
(AED).

Du har 
mulighed
for at vælge
uddybninge
fl ere steder
kurset.

Algoritmen i bunden af skærmbil-
ledet giver overblik, og er samtidig
en navigationsbar, der bliver aktiv 
alt efter hvor langt man er i kurset.


