
HJERTEFORENINGEN GÅR IND FOR  
GENOPLIVNING, DA TVIVL KAN KOSTE LIV

FAKTA
Hvert år rammes omkring 
4000 danskereaf hjertestop 
uden for hospitalet (1).

66 % af dem, som falder om 
med hjertestop, får liv- 
reddende førstehjælp inden 
ambulancen ankommer (1).

Chancerne for at overleve 
stiger fra 1 ud af 30 til 1 ud af 
8, hvis der gives livsreddende 
førstehjælp (2).

Fra 2001 til 2014 er over-
levelsen hos personer med 
hjertestop uden for hospitalet 
steget fra 3,9 % til 12,7 % (2).

Patienter med et livs- 
testamente kan i et vist om-
fang fraskrive sig livs- 
forlængende behandling (3).

Det er i øjeblikket ikke en del 
af Sundhedsloven at kunne 
fravælge genoplivning (3).

Hjerteforeningen 
anbefaler: 

at der sættes hjertestartere op over hele landet, at de er til-
gængelige hele døgnet, og at de registreres på hjertestarter.dk, 
da hjertestartere forbedrer muligheden for genoplivning, hvis et 
menneske falder om med hjertestop.

at flere danskere uddannes til at kunne foretage genoplivning
ved hjertestop uden for hospitalet, så hurtig indsats og livreddende
hjælp sikres. 

at genoplivning på sygehus eller plejecenter sker på patienterne 
præmisser, og at patientens ønske, om ikke at ville genoplives, så 
vidt muligt respekteres af de sundhedsprofessionelle.

at de sundhedsprofessionelle bliver bedre til at tage samtalen
med patienter og pårørende om døden, at patienternes ønsker 
registreres, og at viden om patienternes ønsker er tilgængelig, så 

Debatten om genoplivning handler i høj grad om patientens ret til selvbestemmelse om, hvorvidt
man ønsker at blive forsøgt genoplivet ved hjertestop eller ej. Der kan overordnet set skelnes  
mellem to situationer for genoplivning. Situationer, hvor patienten grundlæggende er rask, men har 
et forbigående hjerteproblem og falder om på gaden samt situationer, hvor patienten er meget syg 
og er indlagt på hospitalet eller bor på plejecenter op til hjertestoppet. Sker hjertestoppet uden for 
plejecenter eller sygehus, er der oftest hverken tid eller mulighed for, at forbipasserende kan tage 
stilling til den enkeltes ønsker.

23.04.2018

Kilder:
1) Dansk Råd for Genoplivning, Faktaark Genoplivning. http://genoplivning.dk/wp-content/uploads/2017/08/Faktaark_DRG_genoplivning_    

maj2017.pdf. 
2) TrygFonden, Dansk Hjertestopregister – Hjertestop uden for hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopreg

ister 2001-2014. http://www.e-pages.dk/trygfonden/283/ 
3) Ministeriet for sundhed og forebyggelse og Sundhedsstyrelsen, Livstestamenteordningen – Har du overvejet at oprette et 

livstestamente. https://www.sundhed.dk/content/cms/95/3295_livstestamente.pdf 


