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Brukerveiledning for
Hjertestarterregisteret

www.113.no
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Her finner du Hjertestarterregisteret



3

På hovedsiden til Hjertestarterregisteret kan du velge å 
registrere en ny hjertestarter* eller logge inn hvis du 
allerede har en brukerkonto

*For veiledning til nye brukere, gå til side 12

Hjertestarterregisteret
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Brukernavnet er e-posten din.

Har du glemt passordet kan du 
klikke på «Glemt passord». 

Om du har glemt hvilken e-post 
du er registrert med, eller om du 
ikke mottar nytt passord kan du 
kontakte oss for bistand.

Innlogging



Klikk her for å redigere 
kontaktinformasjon og 
for å bytte passord

Klikk her for å registrere 
ny hjertestarter
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Klikk her for å redigere 
hjertestarterinfo

Min side



Kontaktinformasjonen må være 
fullstendig, og korrekt utfylt

Klikk her for å bytte 
passord
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Opplysninger om bruker
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Opplysninger om hjertestarter

Husk å alltid lagre endringene!

Klikk her for å slette hjertestarteren



Teknisk informasjon om hjertestarteren

8



Tidspunkt for tilgjengelighet må 
fylles ut, her er noen eksempler:
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Hjertestarteren henger 
utendørs og er alltid 
tilgjengelig:

Hjertestarteren er kun 
tilgjengelig i bedriftens 
åpningstider:

Hjertestarteren skal 
bare være tilgjengelig 
en måned:



Posisjon/sted: bør beskrive 
hvor hjertestarteren er slik at 
noen som ikke er lokalkjent 
kan finne den.
Beskrivelse av tilkomst: kort 
beskrivelse som gjør det lett 
å finne hjertestarteren.
Info for nødetat: Tekst som er 
her vises kun for 113-
sentralen. Dørkoder o.l. bør 
kun stå her.
Kartmarkør: Zoom inn, så blir 
det lettere å plassere den 
på riktig sted
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Hjertestarterens plassering
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Dersom det er noe du lurer på kan du 
kontakte Hjertestarterregisteret:

E-post: AED@nakos.no
Tlf. 23 02 62 12
Mobil. 908 47 253

mailto:AED@nakos.no
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Førstegangsregistrering av 
bruker og hjertestarter
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Trinn 1 av 5:
Her fyller du ut din kontaktinformasjon
Merk at også telefonnummer må fylles ut for at hjertestarteren 
skal bli synlig
Dersom du får feilmelding vedrørende e-posten din kan det 
være at du allerede er registrert som bruker. Ta kontakt 
med oss.
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Trinn 2 av 5:
Her fyller du ut teknisk informasjon om hjertestarteren.
Alt utenom serienummer er påkrevde felt for at hjertestarteren skal bli 
synlig.
Dersom du ikke har alle opplysninger for hånden kan du likevel fortsette 
registreringen, og logge inn i Hjertestarterregisteret når du har fått sjekket 
dem.
Du kan klikke på det lille spørsmålstegnet til høyre for hvert felt for å få mer 
informasjon.
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Trinn 3 av 5:
Trinn 3 gjelder hjertestarterens posisjon og plassering
Her er det viktig at informasjonen er tydelig og korrekt slik at det blir 
lett å finne hjertestarteren for noen som ikke er lokalkjent
Du kan zoome inn i kartet og klikke for å plassere markøren på riktig 
sted, f.eks. ved hovedinngangen til bygningen
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Trinn 4 av 5:
Her skal du registrere hvilke tidspunkt hjertestarteren  er tilgjengelig 
for bruk
Alle feltene må ha verdien "Ja" eller "Nei"
Dersom boksene for åpningstider og datoer er synlige må også de 
fylles ut
Her er to eksempler på hvordan åpningstidene kan fylles ut:
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Trinn 5 av 5:
Se over at du har fått med all informasjon.
Du må lese gjennom og hake av for at du aksepterer vilkårene for registrering.
Klikk «Fullfør» nederst på siden.
Du vil deretter få tilsendt instruksjoner for å bekrefte e-postadressen din og bli tildelt 
et passord
Merk at lenken for å bekrefte e-postadressen er bare gyldig i 24 timer.


