


Jag skulle hjälpa en främmande person.

HÅLLER 

HELT MED

HÅLLER 

INTE ALLS 

MED

Dina tankar om första hjälpen



Det är bara vuxna som behöver kunna första hjälpen.

HÅLLER 

HELT MED

HÅLLER 

INTE ALLS 

MED

Dina tankar om första hjälpen



Om jag behövde första hjälpen skulle jag vilja att någon hjälpte mig.

HÅLLER 

HELT MED

HÅLLER 

INTE ALLS 

MED

Dina tankar om första hjälpen



Att förstå vad första hjälpen kan göra för skillnad

Det mesta i första hjälpen är väldigt enkelt.

Men det kan göra skillnad.

Det du gör kan hjälpa personen att återhämta sig snabbare ...

Eller minska smärta eller skada ...

Eller hindra att skadorna blir värre …

Eller till och med rädda någons liv.



Enkla åtgärder kan göra stor skillnad …

… är du beredd att hjälpa?

Att förstå vad första hjälpen kan göra för skillnad





Vilka frågor ställer hon? Svar på nästa bild …

Vad du ska säga och göra när du ringer 112 

Hallå?

SOS 112. 

Vad har hänt?

Vi behöver en

ambulans.



➢ Vad har hänt?

➢ Var har det hänt? Var är du? (Inte säker? Beskriv omgivningen.)

➢ Vilket nummer ringer du från?

Vad du ska säga och göra när du ringer 112 

112 – SOS Alarm 

Klicka på telefonen så kan 

du lyssna på ett larmsamtal 

till SOS Alarm

https://www.youtube.com/watch?v=pyXJyX9PHxc




Att bedöma om en person är medvetslös

På väg hem från stan ser du 

en person ligga på

gångvägen. Vilka tankar tror

du skulle dyka upp? 

➢ Skriv ner dem.

➢ Jämför med nästa bild.



Vilka frågor skulle du ställa?

➢ Är det riskfritt för mig att gå fram?

- Sover personen eller har hen ramlat?

- Varför stannar ingen annan?

➢ Är hen vid medvetande?

- Reagerar hen när jag frågar om hen är ok?

- Reagerar hen när jag försiktigt skakar hens axlar?

➢ Om inte, så tyder det på att hen är medvetslös.

Att bedöma om en person är medvetslös



När och hur placera en person på sidan

Om personen inte reagerar:

1. Ropa på hjälp!

2. Sträck huvudet bakåt så att du kan 

kontrollera om personen andas.



När en person är medvetslös, slappnar tungan av och kan falla ner i svalget. 

Detta kan hindra luften från att passera.

När och hur placera en person på sidan



När huvudet sträcks försiktigt bakåt lyfts tungan upp och luften kan passera.

Genom att öppna luftvägarna kan du rädda liv.

När och hur placera en person på sidan



Hur kontrollerar du om en medvetslös person andas?
Vilka tre sinnen kan du använda?

Se om bröstkorgen 

höjer sig.

Känn efter andning 

mot din kind. 

Lyssna efter normala 

andningsljud.

1

2

3

När och hur placera en person på sidan



Om personen andas normalt så 

Luftvägarna

är öppna

Hon andas

normalt!

När och hur placera en person på sidan

1. Lägg hen på sidan

2. Sträck huvudet bakåt

3. Ring 112



När och hur placera en person på sidan

Så här gör du om någon är medvetslös och behöver din hjälp –

se videoavsnittet nedan.

https://www.youtube.com/watch?v=VwaSYO2VN0g


När du lägger en medvetslös person, som andas, på sidan - gör det att hen 

kan fortsätta andas.

Nu när du är säker på att personen kan 

andas är det dags att ringa efter 

ambulans, 112. 

Kontrollera då och då att hen fortfarande 

andas.

När och hur placera en person på sidan





Plötsligt börjar din kompis hosta, han 

har satt i halsen…

… kämpar efter luft   …håller sig för 

halsen   …blir röd i ansiktet

Hur du hjälper någon som satt i halsen



En person som satt i halsen börjar vanligtvis hosta.

Hjälp till genom att uppmana honom att hosta.

Hur du hjälper någon som satt i halsen



Om personen inte kan prata eller 

hosta är situationen allvarlig.

Luftvägarna är blockerade av mat.

När personen inte kan andas kan 

han snabbt bli medvetslös.

Du måste handla omedelbart.

Luftväg

Mat

Hur du hjälper någon som satt i halsen



Om någon har satt i halsen och håller på att kvävas, måste du

handla. Video-avsnittet nedan visar hur man gör…

➢ Var ska du ge ryggslagen?

➢ Vad ska du göra efter varje ryggslag?

➢ Hur gör du med händerna när du ger bukstötar?

➢ Hur många ryggslag respektive bukstötar ger du per omgång?

➢ Vad gör du sen?

➢ Om personen blir medvetslös – Ring efter ambulans 112

Hur du hjälper någon som satt i halsen

https://www.youtube.com/watch?v=3y8V71ohQ6c
http://www.youtube.com/watch?v=6xbQdKXXXlY


Om personen blir medvetslös -

Ring efter ambulans 112

Är hindret i halsen fortfarande kvar?

➢ Fortsätt att ge 5 ryggslag och 5 bukstötar tills hindret lossnar.

Hur du hjälper någon som satt i halsen



➢ Ge 5 ryggslag samtidigt som du uppmanar personen att 

hosta

➢ Ge 5 bukstötar

➢ Upprepa ryggslag och bukstötar växelvis.

➢ Om personen blir medvetslös - Ring 112

Summering





... men sök sjukvård om du inte får stopp på blödningen eller om 

näsblodet började efter att den skadade slagit i huvudet.

Hur du stoppar näsblod

➢ Böj personen framåt.

➢ Kläm åt över den mjuka delen 

på näsan.

Näsblod är oftast enkelt att ta hand om…



Om det är en kraftig blödning måste du handla snabbt …

Hur tar jag hand om en kraftig blödning?

Svaret får du …

…i video-avsnittet Stoppa blödning

Hur du stoppar en kraftig blödning

https://www.youtube.com/watch?v=Dp8yB0XDFJg
https://www.youtube.com/watch?v=Dp8yB0XDFJg


Hur du stoppar en kraftig blödning

Hur stoppar du en kraftig blödning?

1. Tryck på såret.

2. Om nödvändigt – ring 112.

3. Fortsätt att trycka på såret till hjälpen kommer.



Vet du hur du stoppar en kraftig blödning? Sätt bilderna i rätt ordning …

Rätt ordning är:

Klicka för rätt svar

Hur du stoppar en kraftig blödning

B     A     C



Om du förlorar mycket blod kan du 

drabbas av cirkulationssvikt. Det 

innebär att det finns för lite blod 

för hjärtat att pumpa runt i 

kroppen.

Viktiga organ som hjärtat, 

lungorna och hjärnan får då inte 

tillräckligt med syre. 

Cirkulationssvikt



Tecken på 

cirkulationssvikt

blek

snabb och ytlig 

andning

fryser

törstig

kallsvettig

Cirkulationssvikt



Summering 

➢ Stoppa blödningen.

➢ Hjälp den skadade att lägga sig ner.

➢ Lyft upp benen.

➢ Ring 112.

➢ Håll den skadade varm.

➢ Ge ingen dryck. Ring 112



Back to presentation

Övning: Nödsituation – kraftig blödning

Dela in er i grupper om tre. 

➢ I varje grupp finns

‒ den skadade som har ett djupt sår på armen som blöder kraftigt 

‒ en person som kan ge första hjälpen

‒ operatören på SOS Alarm.

➢ Vilka frågor ställer operatören? 

➢ När blödningen är stoppad drabbas den skadade av cirkulationssvikt. 

Vilka tecken ser den som hjälper? 

Vilka råd kan operatören ge?

Tillbaka till presentationen

Övning


