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Bakteppe og nasjonale mål for førstehjelp
Opplæring i førstehjelp og HLR 

• bidrar til å hindre død og varig skade.

• er et kontinuerlig arbeid.

• Mange yrkesutdanninger, kurs, frivillige verv og 
jobbfunksjoner har krav om systematisk opplæring og 
trening.

• I Norge har vi mål om sikre grunnleggende 
førstehjelpsopplæring til alle deler av befolkningen 
gjennom hele livsløpet (dugnaden SRVL). 



Varige endringer etter COVID-19

• COVID-19 vil medføre varige endringer med hensyn til 
smittevern og gjennomføring av

– førstehjelp og HLR

– førstehjelps-, HLR-opplæring og medisinsk simulering.



MÅL: 

Legge rammer for trygg 
undervisning 

• hvor smitterisiko 
vurderes og 

• Smitteverntiltak 
tilpasses smittepress 
og lokale 
bestemmelser.



Definisjoner

• Pandemi: Utbrudd av smittsom sykdom globalt, inkludert 
Norge

• Førstehjelpsundervisning: Undervisning av alle målgrupper 
herunder HLR-trening

• Førstehjelp: Inkluderer også HLR i dette dokumentet

• Kohort: En gruppe kursdeltagere som konsekvent holder 
avstand til andre grupper i kurset, også i pauser.

• Nærkontakt (smitte): Én av følgende kriterier:

– Innendørs: Nærmere enn 2 meter i >15 minutter 

– Utendørs: Ansikt til ansikt i > 15 minutter

– Fysisk kontakt uten verneutstyr



Avgrensning

• Veilederen omfatter trening i førstehjelp og er beregnet 
organisasjoner tilknyttet Norsk førstehjelpsråd. 

• Retningslinjer og kunnskapsgrunnlag omkring COVID-19 endres 
og kursarrangører må holde seg orientert om retningslinjer og 
pålegg fra nasjonale og lokale myndigheter. Dette gjelder 
særlig krav til gruppestørrelser og forsamlinger.



Smitterisiko ved førstehjelp

• Gjennom siste 30 år har vi perioder fått fokus på smitterisiko 
– (eks: HIV- og hepatittepidemien). 

Det er innført ulike tiltak:

– trening 
• eks: ansiktsduk og spritdesinfeksjon

– Når førstehjelp utføres 
• eks: beskyttelseshansker, Laerdal Pocketmask® med enveisventil og ulike plastduker

• Lite rapportering av smitte hos hjelpere som har utført førstehjelp (hepatitt 
/ HIV)

• I deler av verden er befolkningen med tilbakeholdne med å gi førstehjelp,
– lav andel av pasienter med hjertestans får HLR av publikum. 

• Under COVID-19-epidemien er det risiko for at:
– personer ikke får livreddende førstehjelp

– Etterslep på trening og simulering



Førstehjelp under COVID-19-pandemien

• Potensielt høy smitterisiko ved nærkontakt med smittede som 
er spredere.

• Risikovurdering ved førstehjelper:  Når COVID-19 –smittede 
trenger bistand må hjelperen gjøre en risikovurdering (nytte 
mot risiko) og tilpasse førstehjelpen på best mulig måte.

Utfordring: 

1. Mesteparten av befolkningen er ikke smittet og blir 
skadelidende hvis ingen gir førstehjelp.

2. Det er laget retningslinjer for førstehjelp og HLR hos 
pasienter med COVID-19. Disse må gjøres kjent i 
befolkningen



Førstehjelpstrening og 
undervisning under pandemien

Risikovurderinger og tiltak



COVID-19; Egenskaper og smittsomhet

• SARS CoV-2 er et Coronavirus 

• Sykdomsbilde; Sykdommen Covid-19 med luftveissymptomer. 

• Sykdommen føre til alvorlig lungebetennelse, med alvorlig 
organsvikt og død. 

• Alvorlig forløp og død ommer med økende alder, men kan 
utvikle seg i alle aldersgrupper. Personer med visse 
underliggende sykdommer har høyere risiko for alvorlig forløp. 
https://www.helsenorge.no/koronavirus/risikogrupper/



Status pandemien i dag - 23.3.2021



Alder



Risikofaktorer

RISIKOFAKTORER Total Bølge 1 Bølge 2 Bølge 3

Kjent risikofaktor (n) 333 97 168 68

Kreft 29 5 % 6 % 5 %

Imunnsvikt / HIV 26 8 % 4 % 5 %

Diabetes 80 8 % 17 % 22 %

Astma 64 11 % 12 % 14 %

Kronisk Lungesykdom 37 6 % 8 % 6 %

Hjertesykdom 206 44 % 40 % 32 %

Nyresykdom 38 6 % 8 % 8 %

Leversykdom 10 1 % 3 % 1 %

Kronisk Nevr.sykd 17 3 % 4 % 2 %

Gravid 1 0 % 0 % 0 %

Røyker 19 1 % 4 % 6 %

TOTALT ANT INNL 525 157 257 111

Andel pas (% av total)med risiko 63 % 62 % 65 % 61 %



Symptomer



Smittsomhet

• SARS CoV-2 er mer smittsom enn influensavirus og covid-19 
har høyere dødelighet enn influensasykdom.  

• Utfordringer med smitte:

– Superspredere: Hver femte smittet er «superspreder» de øvrige er 
mindre smittsomme. 

– Smittsom før man får symptomer: 

• En smittet blir smittsom etter ca 3 dager, sykdommen gir symptomer etter 5 
dager.
– 2-3 dager er den smittede symptomfri.

– Ikke alle tester seg (eller har symptomer)

Utbrudd Vestre Viken Jan 2021 (over 1 uke): 
-27 ansatte smittet
-23 pasienter smittet, 2 døde  
70 følgetilfeller ute i samfunnet
→Alt personell brukte munnbind og smittevernutstyr HELE dagen



Smittevei / risiko
SARS CoV-2 smitter ved att virus i en stor nok mengde når frem til slimhinner i 
luftveier eller øyne. 
• Spredning via via luft: 

– Dråper: Det er lite smittestoff å større avstand en (1-) 2 meter. 
– Aerosoler (meget små dråper) sprer seg ved kraftig hoste / nysing og ved 

luftveisprosedyrer som brystkompresjoner eller intubasjon. 

• Spredning via gjenstander:
– Dråper fra den smittede legger seg på «døde» gjenstander.
– Smitten kan overleve her over flere døgn.

• Forhold som gir øket smitterisiko
– Langvarig opphold i trange lokaler dårlig ventilasjon
– Roping, sang eller kraftig fysisk aktivitet. 

• Mutasjoner av SARS CoV-2 som gir høyere smittsomhet - BRITISK MUTASJON 
(B.1.1.7)
– 50-75% mer smittsom enn den opprinnelige varianten. 
– fester seg bedre til slimhinner og at færre virus trengs for å bli smittet.  
– Risiko for alvorlig sykdomsforløp: 

• 64% større risiko for sykehusinnleggelse. 
• Yngre aldersgrupper innlegges



Vaksine mot Covid-19

Vi ønsker to effekter av vaksinen: 

1. Beskytte den vaksinerte mot sykdom: Vaksinen gir god 
beskyttelse mot alvorlig sykdomsforløp.  

2. Vaksinerte personer overfører ikke smitte: Vi antar at denne 
effekten er til stede, men dette ennå ikke fullstendig 
dokumentert.

Når er en vaksinert person beskyttet?

• Fullt beskyttet vil man være 1-2 uker etter siste dose av 
vaksinen.



Smittevern handler om å redusere risiko for smitte
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Smitteverntiltak ved førstehjelpstrening

• Førstehjelpsundervising med trening på dukker, markører 
eller i team medfører smitterisiko. 

• Kursarrangør har ansvaret for å 

– gjøre vurdering av smitterisiko, 

– velge kursoppsett og gjennomføre smitteverntiltak. 

• Ved stort smittepress må kursleder vurdere å avlyse kurset. 

Helsedirektoratet:  12.1.6. Praktisk trening i akuttmedisin (inkludert HLR-kurs)

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/personell-kompetanse-og-rekruttering/kurs-og-opplaering/kurs-i-hjerte-og-lungeredning#ved-hlr-trening-bor-det-primaert-trenes-pa-brystkompresjoner-trening-pa-munn-til-munn-metode-frarades-praktisk


Steg for steg modell

1: Risiko-
vurdering

a: Smittepress
b: Kurs 

nødvendig nå?
c:  Deltagere i 
risikogruppe?

2: Smittevern-
tiltak

Tilpasse 
trenings-
metoder

Inndeling i 
kohorter

3: Informasjon 
til 

kursdeltagere, 
registrering egenerklæring

4: Kurslokaler størrelse og 
tilrettelegging

Desinfeksjon Mat og drikke 

5: Informasjon 
ved kursstart

Gjennomgang 
av rutiner

Varsling ved 
smitteutbrudd

6: Tiltak ved 
påvist smitte 

etter kurs

Varsle 
kommune-

helsetjenesten



Sjekkliste



Kohorter



Treningselementer
Detaljerte tiltak for ulike treningselementer når kohorter benyttes 
Nedenfor er gitt anbefaling for hvordan gjennomføre trening ved ulike grader av smittepress, under 

forutsetning av at kurset er inndelt i kohorter: 

Tiltak LAVT 
SMITTEPRESS 

MODERAT 
SMITTEPRESS 

HØYT 
SMITTEPRESS 

X 

Sideleie Person i kohort Dukke Dukke  

Åpne luftveier Person i kohort Dukke Dukke  

Sjekke pust Person i kohort Dukke Dukke  

Sjekke puls / 

kapillærfylning 

Person i kohort Person i kohort Dukke  

Munn-Til-Munn* Dukke Dukke Ikke øve  

Komprimering Dukke Dukke Dukke  

DHLR Dukke Dukke Dukke  

2-Redder-HLR Kohorter eller 2 
dukker ** 

Kohorter eller 2 
dukker ** 

Ikke øve  

Person i kohort: Markøren er individ fra gruppen / kohorten 

*) Lungeskift + desinfeksjon 

**)  2-redder-HLR kan gjennomføres med 2 dukker med 2 meters avstand. Bytte av lunge og 

desinfeksjon av luftveier mellom hver deltager. Pocketmask ® med enveisventil brukes ved 

innblåsing.  



3. Informasjon til kursdeltagere, registrering og
egenerklæring

• Kursdeltagere må få skriftlig informasjon i god tid før kurset.

• Egenerklæring bør om mulig skje elektronisk (mindre 
papirbruk) både av deltagere og instruktører.

• Kursleder skal registrere navn, adresse og telefonnummer 
samt kohort/gruppenummer på alle deltagere og instruktører. 
Egenerklæring og deltagerliste skal oppbevares i 3 uker etter 
avsluttet kurs.



4. Kurslokaler: størrelse og tilrettelegging

• Lokalene må være store nok til å holde tilstrekkelig avstand 
mellom deltagere i klasserom

• Flere grupperom eller sal som gjør det mulig å holde kohorter i 
trygg avstand

• Utendørs trening bør vurderes

• Sikre god utlufting i pauser

• Hånddesinfeksjonsmiddel tilgjengelig ved inngang, ved 
matstasjon, toaletter og treningsstasjoner. 

• Sprit-wipes skal være tilgjengelig for rengjøring av utstyr. 

• Mat og drikke: Deltagerne tar med egen mat og drikke. Ved 
servering skal dette skje i porsjonspakninger. 



5. Informasjon ved kursstart

• Gjennomgang av hygienetiltak og spilleregler 
for gjennomføring av praktiske øvelser. 

• Gjennomgå informasjon sendt ut til deltagere 
og minne om at kursleder kontaktes dersom 
deltager settes i karantene, får påvist smitte 
osv.

• Ved smitteutbrudd vil 
kommunehelsetjenesten sørge for 
smittesporing med grunnlag i deltagerlisten.



6. Oppfølging ved smitteutbrudd etter kurs

• Dersom kursdeltager har fått påvist smitte eller 
går i karantene / isolasjon, så skal kursleder 
informere kommunehelsetjenesten på 
kursstedet. 

• Kursleder skal overlate eventuell smittesporing 
og oppfølging til helsetjenesten og skal ikke 
varsle kursdeltagerne, uten at dette er avtalt 
med helse. Deltagerliste og oversikt over 
kohorter kan overleveres helsetjenesten.



Risikovurdering - smittepress



Ulike førstehjelpstiltak – trening under 
varierende smittepress (lav/moderat/høy)

Tiltak LAV MODERAT HØY

Sideleie Nærkontakt / kohort Dukke Kun nærkontakt 
(fam)

Åpne luftveier Nærkontakt / kohort Dukke Dukke

Sjekke pust Nærkontakt / kohort Dukke Dukke

Sjekke puls Nærkontakt / kohort Dukke Dukke

MTM Dukke Personlig dukke Personlig dukke

Kompr Dukke Dukke Dukke

DHLR Dukke Dukke Dukke

2-Redder-HLR Nærkontakt / kohort Munnbind
MTM uføres på 
separat dukke 



Bruk av markører

• Kan benytte markører under moderat / lavt smittepress. 

– Munnbind på alle

– Håndhygiene

Ved smitteutbrudd i gruppen må kommunen bestemme 
karantenetiltak



Risikovurdering ved kursleder før kurs

• Smittepress lokalt / regionalt

• Er det virkelig behov for å gjennomføre undervisning nå?

• ER kursdeltgere i risikogruppen for alvorlig sykdom?

– (eldre, sykdom eller redusert motstandskraft) 

• Vurdere å tilpasse undervisningsopplegget ut fra 
smittesituasjonen



Egenerklæring



Takk!


