


Avsnittets målsättning

Du kommer att:

a. diskutera varför det är viktigt att lära sig första 

hjälpen

b. fundera över dina tankar om första hjälpen

c. förstå vad första hjälpen kan göra för skillnad



Nicole’s berättelse

“Jag hjälpte en flicka på bion som hade 

satt i halsen.  Under tiden jag hjälpte 

henne var jag ganska orolig  ... Var min 

hjälp mer skada än faktisk hjälp?  Tänk 

om jag gjorde fel?

Till slut bestämde jag mig för att om hon 

var i livsfara var det bättre att jag gjorde 

någonting även om det inte var helt 

rätt…  Nu är jag glad att jag brydde 

mig.”

a. varför det är viktigt att lära sig första hjälpen



a. varför det är viktigt att lära sig första hjälpen

“Jag blev stolt när flickans mamma ringde för 

att tacka mig.  Doktorn sa att om jag inte 

agerat så snabbt hade hade hon kanske inte 

överlevt.

Jag vill inte tänka på vad som hade kunnat 

hända om inte jag hade ingripit!”



a. varför det är viktigt att lära sig första hjälpen

Varje år uppsöker 9 % av alla barn en akutmottagning för en 

olycksfallsskada. Skolbarn skadar sig framför allt i samband med sport 

och idrott samt i skolan. Tonåringar skadar sig framförallt i trafiken.

Varje år vårdas omkring 18 000 barn mellan 0 och 17 år på sjukhus för 

skador.

Fallskador är den vanligaste orsaken till att barn 0-2 år och 13-17 år 

vårdas på sjukhus.

Trafikolyckor och drunkningstillbud leder oftare till svåra skador än andra 

olyckor. Fordonsolyckor med dödlig utgång är vanligare i åldern 16-24 år 

än i någon annan åldersgrupp.



a. varför det är viktigt att lära sig första hjälpen

Vilka 

egenskaper är 

bra att ha i ett 

kritiskt läge?

Klicka här för några förslag

kunskap 

och 

färdigheter

självförtroende

beslutsamhet

rationellt 

tänkande

lugn

god 

kommunikations

förmåga



Du kommer att få några påståenden om första hjälpen.

Håller du helt med påståendena, håller du inte alls med, eller tycker 

någonstans mittemellan?

Sätt dina initialer vid linjen där du tycker det stämmer bäst med vad du 

tycker …

B.D. J.C.L.L.
T.G.R.

HÅLLER 

HELT MED

HÅLLER 

INTE ALLS 

MED

b. dina tankar om första hjälpen



Jag skulle hjälpa en främmande person

HÅLLER 

HELT MED

HÅLLER 

INTE ALLS 

MED

b. dina tankar om första hjälpen



Jag skulle hjälpa mina kompisar om jag trodde att de hade brutit benet.

HÅLLER 

HELT MED

HÅLLER 

INTE ALLS 

MED

b. dina tankar om första hjälpen



Du borde kunna första hjälpen om du ska vara barnvakt.

HÅLLER 

HELT MED

HÅLLER 

INTE ALLS 

MED

b. dina tankar om första hjälpen



Det är säkrast att inte hjälpa någon som blöder – man kan bli smittad 

med HIV eller hepatit.

next statement

HÅLLER 

HELT MED

HÅLLER 

INTE ALLS 

MED

b. dina tankar om första hjälpen



Om någon behöver akut hjälp är det alltid bäst att ringa efter 

ambulans och inte göra nånting förrän ambulansen kommer.

HÅLLER 

HELT MED

HÅLLER 

INTE ALLS 

MED

b. dina tankar om första hjälpen



Det är bättre att inte bli inblandad.

Om du ger någon första hjälpen och gör fel kan du bli stämd.

HÅLLER 

HELT MED

HÅLLER 

INTE ALLS 

MED

b. dina tankar om första hjälpen



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

HÅLLER 

HELT MED

HÅLLER 

INTE ALLS 

MED

b. dina tankar om första hjälpen



Det är bara vuxna som behöver kunna första hjälpen.

HÅLLER 

HELT MED

HÅLLER 

INTE ALLS 

MED

b. dina tankar om första hjälpen



Är det farligt att hjälpa främlingar?

Röda Korsets rådgivare: “Det kan det vara. Kom ihåg att din egen säkerhet 

kommer först. Ropa på en vuxen eller skaffa hjälp om du inte tror det är säkert 

för dig att gå fram.”

Är det svårt att ge första hjälpen?

Brandman: “Nej. Bara att skapa öppen luftväg eller placera en skadad i stabilt 

sidoläge kan göra skillnad.” 

a. varför det är viktigt att lära sig första hjälpen

Klicka för svar

Klicka för svar



a. varför det är viktigt att lära sig första hjälpen

Hur kan jag veta att jag någonsin kommer att få användning för första hjälpen?

Röda Korsets rådgivare: “Varje år besöker 700 000 personer 

akutmottagningar och vårdcentraler för olyckor och skador där det räckt med 

första hjälpen. Om någon skulle behöva din hjälp är det sannolikt någon du 

känner och tycker om.”

Kan man bli stämd för att man gör fel?

Advokat: “så länge du gör ditt bästa för att hjälpa någon som skadat sig 

behöver du inte oroa dig för det.”

Klicka för svar

Klicka för svar



Vad tror du personerna på bilden tänker?

b. dina tankar om första hjälpen



b. dina tankar om första hjälpen

Har han ont på 

riktigt? 

Måste jag gå 

fram …?

Vi hinner inte hjälpa 

honom. Vi kanske 

kommer försent till 

bion…

Jag kan ingte 

första hjälpen 

...

Någon annan får 

hjälpa honom. 

Någon av dom 

vuxna …

Är det allvarligt? 

Borde jag ringa 

112

Vad tror du personerna på bilden tänker?



Det skulle kunnat vara annorlunda …

b. dina tankar om första hjälpen

Vi ska hjälpa dig. 

Jag har fått 

utbildning i Första 

Hjälpen

Hallå! Kan någon 

av er ringa efter  

en ambulans? Säg 

att vi tror han har 

fått en hjärtinfarkt

Vi stöttar din rygg … 

så, nu kan du 

böja upp knäna…

Har det här hänt dig

någon gång förrut?



… det behövs bara att någon går fram ...

b. dina tankar om första hjälpen



Att tänka på om du

vill hjälpa ...

Håll dig lugnTänk på din egen 

säkerhet

Stabilisera den 

skadade personen, 

t ex stabilt sidoläge

Fråga om du kan

hjälpa personen

Om du är osäker,

ring 112

Be andra om 

hjälp
Berätta för den 

skadade personen

vad du gör

Berätta att du 

har lärt dig 

första hjälpen

b. dina tankar om första hjälpen



c. 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 peronen att återhämta sig

snabbare ...

Eller minska smärta eller skada ...

Eller hindra att skadorna blir värre …

Eller till och med rädda någons liv.



Kan du första hjälpen? Para ihop insatserna till vänster med hjälpen till höger

HLR kan …

Att ge ryggslag till någon som 

har satt i halsen kan …

Hälla svalt vatten på en 

brännskada kan …

Stödja ett brutet ben kan …

1

4

3

2

Klicka här för rätt svar: 1d 2a 3c 4b

a

b

c

d

… få bort föremålet i halsen och 

rädda hans liv

… minska smärtan och hindra att 

brännskadan blir värre

… minska smärtan

… hålla någon vid liv tills 

ambulansen kommmer.

c. att förstå vad första hjälpen kan göra för skillnad



En flaska vatten 

kan användas för 

att kyla en 

brännskada.

Linda in, snö, 

is eller en påse 

frysta ärtor i en 

handduk för att 

lindra en 

stukad fot.

Plastfilm kan 

användas för att  

skydda en 

brännskada efter 

kylning.

Om någon har 

slagit ut en 

permanent tand, 

försök sätta 

tillbaka den. Om 

det inte går, lägg 

den i mjölk tills 

ni kommer till 

tandläkaren.

För de flesta första hjälpen-insatserna behövs ingen särskild utrustning.  

Klicka på bilderna ...

c. att förstå vad första hjälpen kan göra för skillnad



Enkla åtgärder kan göra stor skillnad …

… är du beredd att hjälpa?

c. att förstå vad första hjälpen kan göra för skillnad



Fler övningar

Nu har ni gått igenom avsnittet om varför det är viktigt med Första hjälpen.

Välj en av övningarna …

Gå in på 

Röda Korsets 

hemsida och …

Berätta en 

historia om när 

du fick 

användning av 

dina kunskaper i 

Första hjälpen.

Översikt 

olyckor:

Samla 

information på 

din skola om 

vilken typ av 

olyckor som är 

vanligast

Film magi:

Skriv ett 

nytt slut på 

en film du 

har sett, 

som visar 

fel om 

Första 

hjälpen.




