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Har du nogensinde stået til et hjertestop med en person på 80 eller 90 år og tænkt at det var udsigtsløst? At de bare 

skulle have fred fordi der ikke ville komme noget godt ud af at genoplive så aldrende et menneske? Eller har du måske 

været til hjertestop og behandlet dette i 15, 20 ja måske 30 minutter og skulet til lægen og tænkt at nu måtte han da 

afslutte dette vanvid? Har du stået til hjertestop med kronisk syge, personer med langvarig asystoli, ældre på 

plejehjem og tænkt at der ikke var nogen grund til at indlede genoplivningsforsøg? Har du ofte tænkt at det ville være 

rart hvis vi som ambulancepersonale havde kompetencen til at bestemme, hvornår der skulle afstås fra genoplivning? 

Kan du helt ærligt svare ja til at dit genoplivningsforsøg ikke er helt så effektivt på en 95-årig på et plejehjem som på 

en 15-årig på boldbanen? Kan du svare ja til et eller flere af ovenstående, så er dette foredrag relevant for dig! 

 

Foredraget tager udgangspunkt i et forskningsprojekt der er foretaget i ambulancetjenesten. Projektet omfattede et 

spørgeskema omkring hvilke faktorer, så som alder, at bo på plejehjem, kronisk sygdom etc. som ambulanceredderne 

mente der skulle medføre, at man kunne afstå fra genoplivning. Ambulanceredderne blev også spurgt om de ville 

indlede deres bedst mulige genoplivningsforsøg i en lang række af situationer, med patienter i forskellige aldre og 

med konkurrerende lidelser, sammenlignet med hvis de stod med et ungt menneske. Der blev indsamlet meget 

kontroversielle data. Under foredraget vil mange af disse data blive fremlagt, ligesom den forskning der er til rådighed 

på området belyses. I vil uden tvivl blive overrasket over, at rigtig mange faktorer vi som ambulancereddere mener 

skal medføre indstilling af genoplivning, rent faktisk ikke er associeret med en dårligere prognose ved hjertestop. 

 

Slutteligt vil der være et kort oplæg omkring den objektive undersøgelse af abdomen, hvor der undervises i dette efter 

alle lægekundskabens regler. 


