
Overskrift 27pt i to eller flere linjer  
teksten vokser opad 

•Brødtekst 22pt skrives her 

• Andet niveau 

• Tredje niveau 

• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 18 pkt 

2. Niveau = Bullets 18 pkt 

3. Niveau = Bullets 16 pkt 

4. Niveau = Bullets 14 pkt 

5. Niveau = Bullets 12 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

 
Barrierer og facilitatorer for at personale i 

daginstitutioner træder til med genoplivning til børn  
Asbjørn Hasselager, læge ph.d. studerende 
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Resultater 

Facilitatorer 
• Følelsesmæssige 

bånd 

• Teamsamarbejde 

Barrierer 

• Frygt for panik 

• Frygt for utilstrækkelige 

kompetencer 

• Frygt for at skade barnet 

  

 

Motiverende faktorer 
• Ønske om forebyggelse 

• Daglige møder med potentielt 

livstruende situationer 

• Fælles kollegialt ansvar for 

børns sikkerhed 

• Professionel tilgang til 

førstehjælp 

• Let tilgængelig fleksibel træning 

Opstart af livreddende førstehjælp Træning af livreddende 

førstehjælp 
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