
Førstehjelp
Merke 9. Førstehjelp
Krav 1. Du skal kunne legge en trykkbandasje som stopper blødning

2. Vis brannmannsløft
3. Kunne legge en person i stabilt sideleie
4. Du skal vite hva man skal gjøre om noen brenner seg
5. Kjenne nødnummer ambulanse

Ta ansvar
Førstehjelp dreier seg om det å mestre en 
akutt situasjon med det man har til rådighet. 
Lær det viktige, og tren slik at du mestrer 
dette. Den største feilen du kan begå, er ikke 
å gjøre noe. Ring 1-1-3, der 
får du nødvendig hjelp og 
råd om hva du skal gjøre.

Medisinsk nødtelefon 
1-1-3
•	 Hvem ringer: navn og 

nummer
•	 Hva har hendt
•	 Hvor: stedsnavn, adresse, 

kartkoordinater

De fire R-ers regel
Rask:	Skaff deg overblikk over situasjonen. 
Personer, skader, hva haster mest? 
Riktig: Livsviktig først, så det andre. Puster 
den skadde? Slår hjertet? Store blødninger? 
Tilkall hjelp. Én må lede jobben.
Reinslig: Stans store blødninger, ikke tenke 
på steriliteten. Men: ved knusningsskader er 
reinsligheten meget viktig.
Rolig: Få ikke panikk. Kunnskap og ferdig-
heter som er drillet inn, er den beste forsik-
ring mot å miste hodet.

Løfting av skadde
Unngå å flytte personer med bekken-, rygg- 
eller nakkeskader hvis de ligger tørt og trygt, 
og lege kan komme til i løpet av få minutter. 
Hold pasienten varm og pass på frie luftveier
Ved flytting: Sørg for at belastningen på de 
som utfører transporten ikke blir så stor at 
 flere skades. Løfteteknikk er viktig. La én 
 person lede operasjonen.

Flytting over korte distanser
Brannmannsløftet er en røff og rask måte å 
flytte pasienten på, så lenge du er sterk og 
pasienten ikke er særlig tyngre enn deg.
1. Løft pasienten opp på kne
2. Stikk den ene armen mellom bena til pasi-

enten og legg armen over din nakke.
3. Vipp pasienten over skuldrene og nakke 

og reis deg opp.
4. Fordel pasientens vekt over øverste del av 

ryggen.

Slepeløftet er en rask og ukomplisert måte å 
få med seg en pasient på. Så lenge det ikke 
er for ujevnt underlag: Grip pasienten rundt 
brystet og slep pasienten med deg baklengs 
ut av området.
Tremannsløftet er en skånsom måte å løfte 
en skadet opp på båre, eller til bæring over 
korte avstander. Stå skulder ved skulder på 
den ene siden av pasienten. Lirk hendene 
under hode, skulder, rygg, hofte lår og legg. 
Tell til tre og løft pasienten samtidig, og i en 
bevegelse.Ki
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Brannskade

Begrens alltid skaden ved å kjøle med renn-
ende vann. Nedkjøling stanser utbredelsen av 
skaden, men for å oppnå god effekt i dybden, 
krever det at du kjøler ned i lengre tid, mini-
mum 20 minutter. Nedkjøling virker smerte-
lindrende, men ikke bruk iskaldt vann.
1.grads	 forbrenning rammer bare overhuden 
som blir rød og øm. Nedkjøling, + evt. krem.
2.grads	 forbrenning er alvorligere,  den går 
ned i underhuden. Huden blir rød og hoven 
med blemmedannelse og er svært smertefull, 
for hudnervene er alvorlig skadde, men i live. 
Ikke stikk hull på blærene. Legg på fuktige ban-
dasjer, for dette lindrer smertene og kleber ikke 
til huden, men ikke smør på kremer og salver 
der blærene er.
3.grads	 forbrenning er en meget alvorlig til-
stand der både overhud og underhud er brent 
bort. Overflata får et hvitt, læraktig utseende 
eller er helt svart, altså forkullet. Området er 
følelsesløst fordi nervene er døde, men det er 
store smerter rundt skaden, der nervene er i 
live. 
Ikke fjern fastbrente klesrester, men dekk de 
skadde områdene til med fuktige omslag. 
Reinslighet er svært viktig. Ikke smør på kremer 
eller salver. Disse pasientene er alvorlig skadde. 
og er ofte omtåket eller bevisstløse. Faren for 
sjokk er svært stor. Ring 1-1-3. Sørg for frie luft-
veier og pass på sirkulasjonen.

Stabilt sideleie
Vi legger helt eller delvis bevisstløse personer i 
stabilt sideleie for å sikre frie luftveier så de ikke 
kveles. I sideleie faller ikke tungen bakover og  
evt. oppkast og blod renner ut av munnen og 
ikke ned i luft røret.  
Alle pasienter som puster selv, men som står i 
fare for å miste bevisstheten, skal legges i sta-
bilt sideleie. Leie kan også brukes på pasienter 
som venter på lege og må ligge støtt.  Du bør 
ha overvåket pasienten i minst 1 minutt (og da 
sjekket at han/hun puster) før du forlater per-

sonen. Bevisstløse pasienter bør ikke forlates 
dersom du har nok folk som kan overvåke dem.
1. Ta tak i pasientens kne og skulder. Dra per-

sonen mot deg.
2. Rull pasienten over på siden. Pass på at 

hode, nakke og rygg beveges mest mulig 
samlet.

3. Legg øverste arm under hodet for å stabili-
sere. Bøy øverste kne slik at pasienten ligger 
støtt. Bøy hodet forsiktig bakover og sjekk 
at pasienten puster.

Stans store blødninger umiddelbart
Hvor blør den skadde fra? Ved pulsåre-
blødninger (arterier) spruter blodet som en 
fontene. Ved knusningsskader eller øde-
leggelse av større samleårer (vener) er trykket i 
blødningen mindre. Stans de største først. 
• Klem rundt eller mot såret og hold den 

skad ede kroppsdelen minst i hjertehøyde.
• Dekk såret med en kompress eller rent tøy 

og legg en stram bandasje utenpå.
• Trykkbandasje: Bruk enkeltmannspakning 

om du har = en steril, fast kompress som er 
festet til en gasrull. Ellers:  
1. vanlig kompress, rent tøystykke e.l.  
2. legg på et trykklegeme: stein, klokke e.l. 
3. Surr stramt rundt med gas, tørklær e.l.

Surr ikke så stramt at blodsirkulasjonen blir 
hindret. Trykkbandasje skal ikke legges der 
hvor det er fare for å presse fremmed-
legemer eller brudd-
splinter lenger 
inn i såret. Da 
må man lage 
en smultring, 
bygge 
rundt såret 
og banda-
sjere.


