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Hvad gjorde vi? 

1-1-2 opkald 
hjertestop 

Debriefing til 
førstehjælpere 

Evaluerings 
Interviews 

- Førstehjælpere 
- Sundhedsfaglige 

på 1-1-2 

Analyse 
af lydfiler 

Testperiode Evaluering 



Resultater – hvilke førstehjælpere?  

Kolonne1 

Indringer, 12 

HLR, 9 

Indringer og HLR, 10 

Hjertestarter, 2 



Debriefing samtaler  

1. Identifikation af hjertestop 

2. førstehjælperens oplevelse af situationen 

3. Samarbejde med professionelle 

 

 



1. Identifikation af hjertestop 
 

”Han er faktisk i gang med at give hjertemassage og 
kunstigt åndedræt. Men, du ved on/off, for hun har 
nogle stødende vejrtrækninger. Ja det er som om 
hun puster mere luft ud end hun trækker ind. Så det 
lægger jeg mærke til og der er fråde om munden og 
hun har åbne øjne, der er ingen pupilbevægelser og 
der er ikke noget der hedder blinke med øjnene 
eller noget som helst” 
  
 

 

Debriefing samtaler  



2. førstehjælperens oplevelse af 
situationen 

 

Debriefing samtaler  

 
”Man skal være mere forberedt 
på, hvad man kan komme til at 

se. Og hvornår en person er et lig 
og man godt kan se mærkelig ud, 
selvom man ikke har været død i 
mange timer og at man godt kan 
føles kold, selvom at man ikke er 

rigtig død” 
 

 
”Men det er jo når man har 

lært det i militæret, for 
mange år siden, så har man 
jo øvet sig på en dukke. Og 

der har man jo ikke den 
samme fornemmelse af 
hvad der egentlig sker” 

 



Debriefing samtaler  

3. Samarbejdet med professionelle 

- Alarmcentral 

- AMK-vagtcentral 

- Redderne 

 



1-1-2 opkald 
hjertestop 

Debriefing til 
førstehjælpere 

Evaluerings 
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- Førstehjælpere 
- Sundhedsfaglige 

på 1-1-2 
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Effekt af debriefing for førstehjælpere 

• Kortsigtet effekt  

– Følelsesmæssig lettelse + tryghed 

– At få feedback på egne handlinger fra en 
sundhedsprofessionel 

• Vedholdende effekt efter to måneder 

– Øget tro på egne færdigheder og handlekraft 

– Refleksioner  

 

 

 

 



Evaluering med sundhedsfaglige 

 Refleksion  

 Situationsbevidsthed  "Der er noget at arbejde 
videre med til de næste 
112 opkald jeg får (...) så vil 
jeg måske kunne håndtere  
opkaldene anderledes og 
måske komme rundt om 
de barrierer hos den næste 
der ringer ind, sige men 
prøv at gøre det og det i 
stedet for" 

Applikation  



Hvad kan vi bruge det til ?  
• Det er udfordrende at identificere hjertestop 
• Ikke mange ved hvad der sker når man ringer 112 
• Førstehjælpere oplever god hjælp gennem 112 opkaldet  
• Vigtigt at få at vide at man har gjort noget godt og har givet 

en person en chance 
• Førstehjælpskurser måske ikke fyldestgørende 
• Debriefing giver øget tro på egne færdigheder og 

handlekraft  
• At vi har en model, der er overkommelig og mulig i praksis - 

og som flytter noget for dem, der har været "udsat" for 
den, både førstehjælper og sundhedsprofessionel 
 
 
 
 


	Forside
	1401016 Debriefing af bystandere  hvad kan vi lære_endelig

