
 

 

 

Uddevalla-Byfjorden 

 
 
Protokoll fört vid ordinarie i Uddevalla-Byfjorden RotaryKlubb den 24 maj 2019. 
 
 
Antal deltagare: 24 st. 
 
Gäster:  2 st. Robert Sjöholm införd av Jan Lundblom  

Erik Karlsén införd av Nils Mellin 
 

  
Dagens ämne: HLR 
 
Föredragshållare: Robert Sjöholm, Heartbeat AES Uddevalla AB 
 
Nästa vecka:   
 
Nästa möte:  Fredagen den 14 juni 2019  
 
 
Efter avslutad lunch öppnade vår vikarierande president Kurt Hansson veckans möte.  
Presidenten överlämnade sedan ordet till Kenth Johansson som slog ett slag för 
arrangemang på FN-dagen den 25 oktober. Brottsofferjouren, Uddevalla Skansen, Uddevalla 
Ljungskile samt Uddevalla Byfjorden genomför då ett gemensamt arrangemang i syfte att 
inbringa förbättrad ekonomi till bl. a. Vattenprojektet, men också till andra projekt. Man 
räknar med ca 500–600 besökare. Kvällen avslutas med eftermingel och provsmakning av 
Uddevalla Cuveé. Preliminärt körschema bifogas. 
 
Dagens föredragshållare Robert Sjöholm är specialistsjuksköterska och arbetar vanligen på 
ambulansen i Munkedal samt kör singel responsfordon. För dagen var Roberts uppdrag att 
förevisa HLR samt hjärtstartare. 
 
Goda tips var: 
 
Före start av hjärt-
lungräddning, HLR, 
kontrollera medvetande 
och andning. Ring 112, 
sätt mobiltelefonen på 
högtalare alternativt be 
någon annan person 
ringa. 

Kontroll av medvetande 
Ta tag i axlarna, skaka 
försiktigt i personen och 
försök väcka hen. Om 
personen inte vaknar kontrollera andningen. 

Robert Sjöholm visade handgripligt vad som gäller. 



Kontroll av andning 
Öppna luftvägen genom att lägga en hand på pannan, böj huvudet bakåt och lyft upp hakan 
med din andra hands pek -och långfinger. Lägg ditt öra nära personens näsa och mun, lyssna 
och känn efter andetag, se samtidigt på bröstkorgen om den höjer sig. 

Om personen har onormal andning eller inte andas alls, eller du är osäker bedöm det som 
att personen har drabbats av hjärtstopp, starta hjärt-lungräddning. 

Bröstkompressioner 
Placera din ena handlov mitt på bröstbenet, placera din andra hand ovanför den andra. 
Tryck ned bröstkorgen ca 5 cm. Håll en takt av ca 100 tryck/min. Det fungerar att nynna eller 
sjunga sångerna ”Staying alive” eller ”Här kommer Pippi Långstrump”. Dessa sånger har en 
takt på 100/minut. Tryck 30 gånger. 

Inblåsningar 
Öppna luftvägen genom att hålla en hand på pannan, böj huvudet bakåt och lyft upp hakan 
med andra handens pek- och långfinger. Knip om personens näsa, placera din mun tätt intill 
den drabbades och blås in luft tills bröstkorgen höjer sig. Gör 2 inblåsningar. 

Fortsätt att göra 30 kompressioner och ge 2 inblåsningar tills hjälp anländer eller att 
personen andas med normala andetag. 

Om personen återfår andningen, lägg då personen i stabilt sidoläge, (det som tidigare 
kallades framstupa sidoläge), så att det blir fria vägar för andning eller vid ev. uppkast. 

Robert förevisade även hur en hjärtstartare, s.k. defibrillator fungerade.  

Presidenten avslutade efter mycket intressant föredrag med att påminna om att det nu är 
ett uppehåll två fredagar framöver pga. s.k. klämdagar.  

 
Vid pennan:   
 
Leif H. Karlsson 
 

 
Jan Lundblom, Robert Sjöholm och vikarierande president Kurt Hansson. 
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