Snabba frågor

Att agera på en olycksplats.
Testa dina kunskaper genom att svara på frågorna.
Svaren finns längst ner på sidan.
Sant eller falskt?
1.

Om du kommer till en olycksplats ska du tänka på din egen säkerhet innan du går fram.

2.

För att skicka efter en ambulans ska du ringa 111.

3.

Innan du ringer efter en ambulans ska du räkna hur många som är skadade.

4.

Man ska bara flytta de skadade om de befinner sig i ett livsfarligt läge.

5.

Vattenånga kan inte orsaka brännskador.

6.

Ska du stoppa trafiken bör du ställa dig mitt i vägbanan.

7.

Om du ringer 112 när någon annan från samma olycksplats redan ringt, orsakar du
problem.

8.

Samtal till 112 är gratis.

9.

Om det finns flera skadade ska man kontrollera de som är tysta först.

10.

Innan du skapar tryck på en blödning ska du kontrollera om något föremål finns i såret.

Multiple choice
11. Om du inte bedömer olycksplatsen som säker
ska du …
a – gå därifrån och låta någon annan agera
b – stanna en bit ifrån
c – stanna en bit ifrån och ringa 112.

13. Vilken av dessa når du INTE via 112?
a – sjöräddningen
b – giftinformationscentralen
c – AA (anonyma alkoholister)

11: C
12: B
13: C
14: A
15: B
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Sant eller
Falskt?

Svar

15. Om en skadad person inte andas ska du …
a – lägga personen i stabilt sidoläge
b – påbörja HLR
c – lyfta upp personens ben

12. Vad ska du först göra på en olycksplats?
a – ringa 112
b – kontrollera för livsfarligt läge
c – kontrollera vilka skador de skadade har.

14. En av de skadade ligger ner, är tyst och rör
sig inte. Vad ska du göra först?
a – försök få kontakt med personen
b – starta HLR
c – lägg personen I stabilt sidoläge

