


a. vad som kan orsaka brännskador

b. hur man ger första hjälpen vid brännskador

c. när man behöver söka sjukvård för en 

brännskada.

Du lär dig:

Målsättning med avsnittet



Brännskador kan man få av värme eller kemikalier …

Kokande oljaBilbatteri
Spis

FyrverkeriElektrisk ledning
UV strålar

OgräsmedelVattenkokare

SolenCementblandningHett te
Elkontakt

Popcorns-pannaBlekmedel

Rep som 

glider i handenBlixtarStrykjärn

a. vad kan orsaka brännskador



Jay berättar

“Mamma höll på att stryka kläder när 

jag hörde henne skrika till. Hon hade 

bränt armen på strykjärnet.  

Brännskadan var stor och hon grät. 

Jag borde göra något ...

Det blev ett sår. Jag önskar jag visste 

vad jag skulle gjort. Jag borde ju hjälpt 

henne men visste inte hur.”

Videoavsnittet

visar vad man

bör göra

b. hur man ger första hjälpen vid brännskador



b. hur man ger första hjälpen vid brännskador

Täck brännskadan 

med en steril 

kompress .

Tag under tiden bort 

kläder och smycken 

från området runt 

brännskadan .

Kyl brännskadan 

med svalt eller 

ljummet vatten.

Eller använd en ren 

handduk, plastpåse 

eller plastfilm.

Förebygg 

cirkulationssvikt, om 

det behövs.

Fortsätt kyla i minst 

15 minuter.

Sök sjukvård  om 

brännskadan är 

allvarlig eller om du 

är tveksam.

Men ta inte bort de 

kläder som sitter 

närmast  

brännskadan.

Sätt instruktionerna i rätt ordning…

Klicka för rätt svar…
C G F B H A D E



Vad gör du om du 

inte har något 

vatten att kyla 

brännskadan med?

Varför ska du ta 

bort kläder och 

smycket runt 

brännskadan?

Varför ska du 

täcka en 

brännskada?

Det förhindrar att brännsåret blir infekterat.

Det kan lindra smärtan.1

Klicka för rätt svar

Ett brännsår blir fort svullet. Om något sitter åt 

kan det medföra att det gör mer ont och minskar 

blodfllödet till det skadade området.

Du kan använda någon annan ofarlig sval vätska 

som t ex mjölk eller läskedryck istället.

2

3

b. hur man ger första hjälpen vid brännskador



Nej!

Bomullen kan fastna i 

brännsåret. Täck 

aldrig en bränn-skada 

med något luddigt.

Ja!

Om du inte har svalt 

vatten kan du 

använda mjölk. 

Men helst inte iskall.

Ja!

Använd svalt 

vatten för att kyla 

brännskadan i 

minst 15 minuter.

Vilka av dessa skulle du 

använda på en brännskada?

Klicka på ja eller nej

5. Plastfilm3. Svalt vatten 4. Kall mjölk

2. Bomull1. Smör

Ja Nej

b. hur man ger första hjälpen vid brännskador

Nej!

Då måste man få 

bort smöret innan 

man kan behandla 

brännskadan. Ouch!

Ja!

Plastfilm fastnar inte 

på brännskadan 

men den skyddar 

och håller såret rent.



Tips för behandling av 

brännskador …

> Låt blåsor vara hela – dom

skyddar för infektion och 

uttorkning

> Ta inte bort kläder som fastnat i 

såret – det gör ont och kan

förvärra skadan

> Använd handskar – det förhindrar

smitta

> Kemiska brännsskador

- kyl i minst 20 minuter

b. hur man ger första hjälpen vid brännskador



Täck skadan 

med tunna kläder 

eller en ren 

handduk

Ge den skadade 

vatten att dricka

Spola den 

skadade huden 

med svalt vattten

Stanna inne 

eller på en sval 

skuggig plats

För mycket sol kan ge… brännskador Åtgärd

1

2

3

4?

b. hur man ger första hjälpen vid brännskador



c. när man behöver söka sjukvård för en brännskada 

Om brännskadan är

större än den

skadades handflata.
Om brännskadan är

i ansiktet

Om den skadade 

är en baby.

Om det är flera 

brännskador 

på kroppen.

Om den skadade

är en äldre person

ring 112 om …

Om du är osäker.



“Om jag bara hade vetat vad jag 

kunde göra.

Jag kunde gett  henne rätt 

behandling eller skaffat hjälp!

Jag önskar jag kunde vrida 

tillbaka tiden …”

Vad hade kunnat vara

annorlunda?

c. när man behöver söka sjukvård för en brännskada 



Jay’s mamma for inte till doktorn när hon bränt sig. Då hade skadan troligen 

inte blivit så allvarlig. Vad kunde Jay sagt som fått henne att ändra sig.

Klicka för att se hur de kunde resonerat …

c. när man behöver söka sjukvård för en brännskada 

Brännskadan 

är större än 

din handflata. 

Jag tycker att 

du borde åka 

till doktorn.

Nej jag åker 

inte in. Det 

är säkert inte 

så allvarligt.

Skadan har 

redan skett. 

Det kan inte 

bli värre!

Det kan bli 

infekterat. 

Det kan 

doktorn fixa.

Jag far 

imorgon 

när 

svullnaden 

gått ner.

Ju snabbare du 

behandlar en 

brännskada 

desto snabbare 

läker den.

Om jag bara låter 

det vara blir det 

säkert bättre snart

Det tror inte 

jag. Det kanske 

blir värre och 

ett otäckt sår.

Men det gör 

ont! Och jag vill 

inte att någon 

ska röra det!

Doktorn kan ge 

dig något för 

smärtan också!

OK, OK!  Du har 

rätt, jag ska åka!

Äntligen!

Klicka på bilden för 

att följa samtalet!



Summering

> kyl en brännskada i svalt vatten i minst 15 minuter

> ta av täta kläder och smycken runt brännskadan

> ta inte av kläder som fastnat i såret

> täck skadan med en kompress eller t ex en ren handduk

> sök sjukvård 

▪ om brännskadan är större än den skadades

handflata …

▪ …eller om den skadade personen är mycket ung eller gammal.

Summering:



Ni har nu gått igenom avsnittet brännskador.

Testa dina kunskaper genom att göra någon av uppgifterna …

Rita en 

tecknad serie 

om hur man 

tar hand om 

brännskador.

Gör ett faktablad för barn 

som beskriver hur man tar 

hand om brännskador 

Fler övningar






