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HLR-rådet ved OUS: 

Om HLR og smitte 
 

Det er flere som stiller spørsmål om hvordan vi skal forholde oss til smitterisiko ved behov for akutte 

prosedyrer som hjertelungeredning for å unngå COVID-19 relatert sykdom i befolkningen generelt og 

blant helsepersonell spesielt. Det er kommet en anbefaling fra Norsk resuscitasjonsråd (NRR) som 

allerede er i ferd med å bli revidert. Dette dokumentet baserer seg på HLR-rådets oppsummering fra 

24.03.2020 og diskusjoner med Helsedirektoratet og fagrådet for «sammen redder vi liv»-dugnaden. 

Rådene er oppdatert med siste gjennomgang av risiko for smitte fra pasient til helsepersonell fra 

ILCOR (draft version 30/3-2020). 

Saken er diskutert på mail innad i HLR-rådet, og følgende oppsummerer rådene for HLR: 

HLR inne på sykehus: 
Smittestatus vil være kjent eller under avklaring for de fleste pasienter. 

1. Ved kjent eller mistenkt smittestatus skal vi IKKE gjøre munn-til-munn under HLR. De som 

behersker det, kan bruke maske-bag til ventilasjoner. Der personellet ikke føler seg trygge på 

egen smitterisiko må brystkompresjoner og tidlig defibrillering prioriteres. Rask defibrillering, 

der det er aktuelt, kan gjennomføres før alle har fått på smittevernutstyr uten kjent økt risiko 

for personalet. 

a. Personell på sengepost har allerede på personlig verneutstyr som ved dråpesmitte. 

Dette reduserer smitterisiko, men smittevernutstyr med filtermaske (FFP2/3) 

anbefales. Antall personer i nærheten av pasienten begrenses 

b. Stansteamets medlemmer som skal håndtere luftveiene, skal i tillegg ha godkjent 

filtermaske (FFP2/3) 

c. Tidlig endotracheal intubasjon prioriteres over maske-bag-ventilasjoner 

d. Bruk av HEPA-filter mellom tube og bag. 

2. Ved lav risiko for smitte, gjøres HLR som vanlig. 

3. Ved alvorlig COVID19-sykdom hvor det er vurdert at pasienten ikke skal behandles med 

ventilator, er det som hovedregel ikke indikasjon for gjenopplivningsforsøk. 

HLR utenfor sykehus: 
Smittestatus vil være ukjent for de fleste tilfeller. 

Råd til publikum og AMK: 
1. Publikums innsats ved hjertestans utenfor sykehus er livreddende ved at de bidrar til tidlig 

gjenkjenning, tidlig start av HLR og tidlig defibrillering. Når de ringer 113 får de råd om hvilke 

førstehjelpstiltak de skal prioritere. Alle får råd om å starte med brystkompresjoner samtidig 

som AMK alarmerer ambulanse og eventuelt førsterespondenter/akutthjelpere.  

a. Ved kjent eller mistenkt smitte (karantene), skal livreddere IKKE utføre munn-til-

munn, men munn-til-maske kan vurderes. Livreddere i nær familie med pasient har 

sannsynlig samme smittestatus som pasient, og skal rådgis over telefon som vanlig.  

b. Ved lav risiko for smitte gjennomføres HLR som vanlig, inkludert munn-til-munn eller 

munn-til-maske. AMK gir råd om HLR med kompresjoner og ventilasjoner til de som 

bekrefter at de har lært og kan dette. Alle andre får råd om kun kompresjoner. 

https://costr.ilcor.org/document/covid-19-infection-risk-to-rescuers-from-patients-in-cardiac-arrest
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2. Førsterespondenter/akutthjelpere varsles fra AMK om mulig hjertestans der AMK bedømmer 

at de kan være hos pasienten før ambulansen. De vil starte HLR og eventuelt defibrillere med 

halvautomatisk hjertestarter. Tilgangen til smittevernutstyr for disse varierer og er regulert 

av kommuneoverlege/smittevernoverlege i kommunen. 

a. Ved kjent eller mistenkt smitte (karantene), skal AMK ikke kalle ut 

førsterespondenter med mindre de er utstyrt og trent i bruk av personlig 

smittevernutstyr. 

b. Ved lav risiko for smitte gjennomføres varsling som vanlig 

3. Førstehjelperne som har bistått før ambulansen kommer fram, må kunne få tilbakemelding 

om pasientens smittestatus straks det blir kjent og forholde seg til det med karantene inntil 

pasientens negative prøvesvar foreligger eller i 14 dager. 

a. Pasienter som får egensirkulasjon og fraktes til sykehus, testes på sykehus 

b. Pasienter hvor behandlingsforsøk avsluttes på stedet, testes post-mortem av LV-lege 

eller LA-lege 

c. Førstehjelpernes navn og kontaktinformasjon må noteres, og de som har tatt prøve 

av pasienten, har ansvar for å formidle prøvesvar tilbake til førstehjelperne 

Råd til ambulanse: 
1. Ambulansepersonell skal gjøre HLR som vanlig. 

a. Alt ambulansepersonell bruker smittevernutstyr inkludert filtermaske ved HLR. 

b. Pasientens smittestatus eller risiko for smitte skal kartlegges så langt det er mulig, og 

formidles til mottakende sykehus 

c. Førstehjelpernes navn og kontaktinformasjon må noteres for tilbakemelding om 

pasientens smittestatus når den blir kjent. Førstehjelperne må få beskjed om 

karantene inntil negativt prøvesvar foreligger. 

 

Oppsummering av smitterisiko fra pasient til livredder (ILCOR 30/3-2020) 
Det er identifisert to kasuistikker hvor smitte via aerosoler i forbindelse med luftveishåndtering har 

skjedd (andre sykdommer enn COVID19). Det er identifisert cohortstudier hvor smitte er assosiert 

med deltakelse i HLR (i en av tre studier), men det er uklart om risikoen er økt for de som bare gjør 

brystkompresjoner. Det er ingen gode studier om smitte relatert til bruk av eller effekt av ulikt 

smittevernutstyr. Noen simuleringsstudier som tyder på at personlig smittevernutstyr virker dårligere 

under HLR, og at bruk av smittevernsutstyr forsinker tiltak og påvirker kvalitet av HLR og 

intervensjoner. 

ILCOR mener det er svært svak evidens og stor risiko for skjevhet i publikasjonene. De lener seg på 

«føre var»-prinsippet for å minske risiko for smitteoverføring, men også på den demonstrerte 

effekten av HLR som behandling av hjertestans. De påpeker at ved hjertestans i hjemmet, vil 

livredder ofte være i familie eller nære bekjente med samme smitterisiko, og at risikoen ved å vente 

på personell med smittevernutstyr ikke forsvarer økt forsinkelse til oppstart av HLR. 

De anbefaler for profesjonelle helsearbeidere: 

1. Under den pågående pandemien bør profesjonelle helsearbeidere bruke smittevernutstyr 

som beskytter mot aerosoler, under HLR og spesielt ved luftveishåndtering 

2. Dersom det er aktuelt å gjøre en defibrillering, kan man vurdere å gjøre det før man har 

rukket å få på smittevernutstyr, siden defibrillering i seg selv ikke sprer aerosoler. 

Anbefaling for legfolk: 
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1. Vurder å gjøre HLR med kun brystkompresjoner og defibrillering – er som eksisterende 

anbefaling. 

2. Vurder å inkludere ventilasjoner i HLR hos barn 


