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Hjertestarter kan ikke stå alene 
 

 
 

Flere og flere anskaffer sig en hjertestarter – både virksomheder, foreninger 

og private. Det gælder også her i Hou. En hjertestarter er på mange måder 

en rigtig god ting, men den må aldrig stå alene. Det allervigtigste er en 

hurtig indsats med livreddende førstehjælp, når uheldet er ude. Tidligere 

redder, svømmedykker og stationsleder ved Falck, Tage Staal, har et ønske 

om, at flere lærer livreddende førstehjælp 

 

”Det allervigtigste du kan gøre for at redde liv, er at gå i gang med hjertemassage, så 

snart, du har konstateret at en person ikke trækker vejret!” Så enkelt siger Tage 

Staal det, og han fortsætter: ”Når du så har fået gang i livredningen, kan du sende en 

anden af sted for at hente den nærmeste hjertestarter. For hvert minut der går, fra 

en person holder op med at trække vejret, falder chancerne for genoplivning med 10 

%, og så kan det jo ikke nytte noget, at man sidder på hænderne og venter på, at 

nogen kommer rendende med en hjertestarter” 
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Tage Staal har undervist i førstehjælp i mange år, og han stiller gerne sin viden og 

erfaring til rådighed for borgerne i Hou. Det kan være små introduktionskurser i 

almindelig førstehjælp eller orientering i brug af hjertestarter af en varighed af ca. 3 

timer. Hvis man er en gruppe, en forening eller bare en gruppe på minimum 8 

personer, koster det 50 kr. pr. person. Pengene sender Tage videre til lokale 

foreninger, så de kan forbedre deres udstyr til livredning. Interesserede kan kontakte 

ham på tlf. 24 25 58 90. 

 

Hvis man ønsker en mere grundig uddannelse med udstedelse af diplom henviser 

Tage til Odder Brandvæsen, som leverer en meget kompetent undervisning. 

 

 
Fem tips fra Tage  

 

Det er vigtigt, at hjælpen når hurtigt frem, mens du yder førstehjælp. Hvis du ikke 

ved, præcis hvor du er, når du ringer til alarmcentralen: 

 

 Er der en bil med GPS, kan du trykke på ”den lille bil” på skærmen. Så vil 

den vise din position i koordinater, som du kan give videre til centralen 

 Er du ved en vej, kan du finde positionsoplysninger på kilometerpladerne 

på de hvide kantpæle langs vejkanten 

 Er du ved stranden står der pæle med skilte, hvor det er angivet, hvilken 

nedkørsel man befinder sig i nærheden af 

 Du kan downloade en app til din smartphone eller iPhone, der hedder 112. 

Herfra kan du ringe direkte til alarmcentralen, og app-en giver besked om 

din nøjagtige position 

 Slå højttaleren til på din mobiltelefon. Så kan du lytte til instrukser fra 

centralen, samtidig med at du giver førstehjælp 

 

Tænker du, din forening eller forretning på at anskaffe en hjertestarter, er der hjælp 

at hente hos Trygfonden, www.trygfonden.dk, hvor du kan finde alle mulige 

oplysninger om udstyr og anvendelse.  

www.hjertestarter.dk er en anden nyttig hjemmeside, hvor de fleste af landets 

hjertestartere er registreret. 

 

Hold øjne og ører åbne for andre muligheder for hjælp til finansiering. For eksempel 

giver ”Odder Kysten” – fællesudvalg for grundejerforeninger langs kysten et tilskud 

på op til 2.500 kr., hvis et af deres medlemmer ønsker at anskaffe en hjertestarter. 

 

http://www.trygfonden.dk/
http://www.hjertestarter.dk/
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6 hjertestartere i Hou og nærmeste omegn 
Som udgangspunkt kan man altid ringe 112, og alarmcentralen vil finde frem til den 

nærmeste hjertestarter. De vil give besked om at få den frem til ulykkesstedet, men i 

mange tilfælde er det lige så hurtigt at hente en hjertestarter selv. I Hou finder du 

hjertestarterne følgende steder: 

 

 

Adresse og telefon 

 

 

Placering  

 

Tilgængelighed  

 

Foto/link 

Strandgade 28 U 

Kontakt hvem som 

helst i husene B – T, 

som vil låse op til 

Fælleshuset 

i fælleshusets 

entre på venstre 

side af fordøren 

Døgnet rundt 

 

 

Havnekontoret 

Hou Havn 

Strandgade 13 A 

Havnefoged: 

Kontor: 86 55 61 19,  

Mobil: 21 65 09 88 

ved betalings-

automaten ved 

Havnekontoret på 

Lystbådehavnen 

Døgnet rundt  

 

Hou Hallens 

Cafeteria 

Skolegade 65 

Halinspektør:  

tlf. 86 55 70 88 

i forhallen ved 

cafeteriet 

I åbningstiden 

eller ring  

 

Vandhalla 

Villavej 24 

Tlf. 87 81 79 00 

indenfor 

hovedindgangen 

på væggen overfor 

døren 

Døgnet rundt 

 

Odder Strand 

Camping  

Toldvejen 50 

Hølken 

Tlf. 86 55 63 06 

i campingpladsens 

information 

Åbent kl. 8 – 20 

hver dag i sæsonen  

Også tilgængelig 

om vinteren 

 

 

www.odderstrandcamping

.dk 

Nordic Seed a/s 

Grindsnabevej 25, 

Dyngby 

Tlf. 87 81 76 40 

på væggen til 

højre for indgang 

Vest (indgang til 

arbejdsrum), for 

enden af garagen 

Døgnet rundt  

 
www.nordicseed.com 

 

 

www.odderstrandcamping.dk
www.odderstrandcamping.dk
http://www.nordicseed.com/

