
1 
 

 

Upphovsrätt Svenska rådet för hjärt-lungräddning 

Böcker och e-licenser 

Svenska HLR-rådet äger tillsammans med förlaget Laerdal Medical i Norge upphovsrätt till 

allt tryckt och e-publicerat utbildningsmaterial enligt Lag om upphovsrätt till litterära och 

konstnärliga verk (1960:729). Materialet får inte kopieras, bearbetas eller spridas av tredje 

part utan tillstånd. E-licens för kurs- eller instruktörsböcker är personlig och knyts till den e-

postadress som används vid inloggning i Utbildningsportalen på hlr.nu. Licensen får inte 

kopieras, delas eller på annat sätt flerfaldigas utan upphovsmannens tillstånd. 

Citat och kopiering av text 

Vid citering ska källa anges som ”Svenska rådet för hjärt-lungräddning”. Att kopiera text från 

utbildningsmaterial eller webbsidor och publicera det någon annanstans är inte tillåtet utan 

tillstånd från upphovsmannen. För tillstånd måste upphovsman kontaktas. 

Filmer 

Filmer om HLR och Första hjälpen finns att strömma, eller fritt ladda ner från hlr.nu. Om film 

bäddas in på annan webbsida eller länkas från hlr.nu, ska upphovsman alltid anges. Det är inte 

tillåtet att förändra filmerna genom t ex. klippning eller att infoga dem i annat rörligt material 

som inte är godkänt av Svenska HLR-rådet. 

Foton 

Det är inte tillåtet att ladda ner och/eller kopiera foton publicerade på någon av HLR-rådets 

digitala sidor (hlr.nu, Facebook, Instagram, MyNewsdesk), eller från annat publicerat 

utbildningsmaterial från upphovsmannen.   

Handlingsplaner  

Svenska HLR-rådets handlingsplaner är skyddade enligt Lagen om upphovsrätt, men kan fritt 

laddas ner i formatet A4 (210 mm × 297 mm) från hlr.nu. Det är inte tillåtet att trycka, sprida, 

försälja, eller bearbeta handlingsplanerna. För tillstånd att infoga handlingsplaner i annat 

utbildningsmaterial än upphovsmannens, eller för att integrera annan företagslogotype 

förutom HLR-rådets, kontakta HLR-rådets kansli. 

Illustrationer 

Det är inte tillåtet att använda illustrationer från HLR-rådets utbildningsmaterial eller digitala 

sidor utan tillstånd. För tillstånd måste upphovsman kontaktas. 

Ljudfiler 

Ljudfiler som förekommer i filmer och webbutbildningar får inte laddas ner och användas i 

annat än avsett sammanhang. 

Logotype 

Svenska HLR-rådets logotype får infogas på annan parts hemsida med hänvisning till HLR-
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rådets hemsida hlr.nu. För användning i annat skriftligt eller webbaserat material hänvisas 

förfrågan till upphovsman. 

Webbutbildningar 

Det är tillåtet att länka till Svenska HLR-rådets webbutbildningar för kursdeltagare och 

instruktörer, förutsatt att källa anges. Det gäller t ex till sjukhusens interna utbildningssystem, 

utbildningsföretag som utbildar enligt Svenska HLR-rådets riktlinjer, eller till skolor där 

Första hjälpen och HLR ingår som obligatoriskt moment i kursen Idrott och hälsa. 

Övrigt 

Användning av kostnadsfritt utbildningsmaterial 

Otillbörlig användning och nedladdning av HLR-rådets kostnadsfria utbildningsmaterial i 

form av webbutbildningar, filmer eller annat tryckt material, med syfte att erhålla ekonomisk 

vinning är inte tillåtet. Det gäller t ex försäljning av utbildningspaket som inte är skapade av 

HLR-rådet, eller inlåsning bakom betalsidor på webben. 

Material som finns att fritt ladda ner som PDF på hlr.nu är ”Livet efter hjärtstopp -

Informationsmaterial för överlevare och närstående”, samt ”Nationell strategi för plötsligt 

hjärtstopp i Sverige.” 

 

Kontaktperson Svenska HLR-rådet 

Kanslichef 

Bodil Berggren 

Tel. 08-120 586 71 

bodil.berggren@hlr.nu 


