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Kjære kursdeltaker!  

  

Velkommen til førstehjelpskurs på «kvalifisert nivå» i Norges Røde Kors Hjelpekorps!  

  

Dette kurset er en del av grunnutdanningen i hjelpekorpset i Norge og vil gi deg den 

basiskunnskapen som gjør deg til en «kvalifisert førstehjelper».   

  

Etter gjennomført og bestått kurs, vil du inneha kunnskap som gjør deg til en viktig ressurs for 

hjelpekorpset. Om du er på sanitetsvakt, på redningsoppdrag på sjøen eller på høyfjellet på 

vinteren – førstehjelpskunnskapene dine kan være avgjørende for de pasientene du møter når 

du er på oppdrag for hjelpekorpset.   

  

I hjelpekorpset har vi fokus på enhetlig opplæring. Det betyr at om du bor i Oslo, Hammerfest, 

Førde eller Grimstad, så vil førstehjelpsutdanningen være lik. Om du har tatt kurset og skulle 

flytte på deg, så vil dine førstehjelpskunnskaper være like nyttige i det nye hjelpekorpset du 

kommer til. Du er en ressurs!  

  

Vi håper du får innfridd dine forventninger i løpet av kurset. Vårt ønske er at du skal få en 

trygghet for at du kan gjøre en forskjell og forstå at akkurat den hjelpen du gir den skadde og 

syke kan være avgjørende for det enkelte menneske.    

  

Lykke til med kurset!  

  

  

Ressursgruppe Førstehjelp  

Norges Røde Kors Hjelpekorps  

  

    

Deltakerheftet bygger på boka «Førstehjelp» utgitt av Norsk Førstehjelpsråd v/Gyldendal 

Norsk Forlag AS. Ut over dette benyttes det andre relevante kilder til å lage kurset «kvalifisert 

førstehjelp» slik at opplæringen er oppdatert i henhold til det siste innen førstehjelp,  

  

Deltakerheftet er utarbeidet av Ressursgruppe Førstehjelp.  

  

Framsidefoto: Marius Nyheim Kristoffersen  

  

  

Røde Kors   

Versjon 1 – juni 2012  

Versjon 2 – august 2017  

Versjon 3 – november 2020  

Versjon 4 – august 2022 

  

   

© Dette deltakerheftet eller deler av den kan kun brukes i forbindelse med opplæring av 

frivillige i Røde Kors Hjelpekorps. All annen bruk uten tillatelse er forbudt.  
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1.1 Egensikkerhet og varsling  
                

 

• Sikkerhet på skadested 

• Juridiske forhold 

• Organisering av helsetjenesten 

• Nøkkelfakta   

  

  

Etter endt opplæring skal du  

• kjenne til viktigheten av og vurdere egen sikkerhet på skadested  

• kunne nødnumrene i Norge og kjenne til hvilket tilbud medisinsk kommunikasjonssentral 

(AMK) gir når det gjelder veiledning og nødvendig hjelp over telefon  

• kjenne til nummer til nasjonal legevakt   

• kunne vurdere hvor det er fornuftig å søke hjelp  

  

Sikkerhet på skadested  
Du vil sikkert synes det er egoistisk å tenke på «seg selv» først før en hjelper andre som er 

livstruende skadet, men husk at en skadd eller død førstehjelper er til liten nytte!  

  

Eksempel på sikringstiltak kan være:  

• Få oversikt over situasjonen  

• Vurdere omgivelsene  

• Fjerne eventuelle farer  

• Forebygge nye ulykker  

• Gjøre seg selv synlig (bruke refleksvest)  

  

  

Vurdering av egen sikkerhet  

Bør en førstehjelper gripe inn på tross av fare 

for egen sikkerhet?  

  

✓ Hva er farlig for førstehjelperen?  

✓ Hva kan sette pasienten i fare?     Tegning: Vegard Stolpnessæter  

✓ Hvordan sikre skadestedet?  

✓ Fare for brann, fallende gjenstander, dyr, elektrisitet etc.  

  

Det er viktig at du forstår viktigheten av å vurdere egen sikkerhet før du bestemmer deg for å 

gå inn i situasjonen. Videre er det viktig å roe seg og «stresse ned» før man handler.  
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Juridiske forhold  

  

I Norge har vi lover som definerer plikt til å hjelpe, bl.a.:   
• Straffeloven 

• Vegtrafikkloven  

• Ansvar for førstehjelpshandlinger  

• Helsepersonelloven (HPL)  

  

 

 Organisering av helsetjenesten  

  

Ansvaret for helsetjenesten i Norge er forenklet sagt delt 

mellom  

  

• Spesialhelsetjenesten – 113 i AMK   

• Kommunehelsetjenesten – legevakt etc.  

  

I dette temaet er det 1-1-3 (AMK) som er det viktigste, men 

du også ha kjennskap til legevaktfunksjonen og forholdet 

mellom Legevakt og AMK.  

  
  AMK-sentralen ved UNN Harstad  

Medisinsk nødtelefon 1-1-3  

  

AMK står for Akutt Medisinsk Kommunikasjonssentral og har som oppgave å gi meg og deg 

råd i akuttsituasjoner i tillegg til å formidle ambulansetransport.  

  

Kommunikasjon i stressede situasjoner kan være vanskelig og viktig informasjon kan bli glemt. 

Det er derfor viktig å være tydelig og strukturert når man ringer AMK.   

Da telefonsamtaler av ulike årsaker kan bli brutt, er det viktig at man så tidlig som mulig i 

samtalen sier hvor en ringer fra slik at AMK har en entydig adresse å forholde seg med tanke 

på ev. rekvirering av ambulanse.   

  

Gjør deg kjent med hvordan AMK-sentralen er bygd opp og fungerer. Merk deg også AMK sin 

rolle i gjenkjenning av hjertestans.   

Det kan være praktisk nyttig å ha mobiltelefonen i høytalerfunksjon når en ringer 113.   

  

✓ Hvor ligger din AMK-sentral?  

  

✓ Når skal vi ringe 1-1-3 og når skal vi ringe Legevakta?   
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      Nøkkelfakta 1   
  

1. Hvorfor er vurdering av din sikkerhet så viktig på et skadested?  

  

  

  

2. Er det å skaffe en oversikt en del av sikkerhetstenkningen?  

  

  

 

 

      Nøkkelfakta 2   
1.  Hva er nødnummeret til politi og brannvesen?  

   

   

2.  Hvorfor ber medisinsk nødsentral deg om å holde forbindelsen inntil annen hjelp kommer?   

 

   

   

   

3.  Hva er viktig å oppgi av informasjon, spesielt dersom du varsler ved hjelp av mobiltelefon?   

 

   

   

   

4.  Hvordan vil du prioritere skadene hvis du må ta deg av flere skadde samtidig? 

Prioriter typer skader i 1., 2. og 3.-prioritet. Begrunn svaret.   
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              Egne notater   
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1.2 Pasientundersøkelse  
 

   

  

• Om pasientundersøkelse  

• Nøkkelfakta om pasientundersøkelse  

• Øvelse i pasientundersøkelse  

    

Etter endt opplæring skal du  

• kunne foreta en vurdering av en skadet eller akutt syk person ved å se på, snakke med 
og ta på personen  

• få økt trygghet i møte med pasient  

• forstå hensikt med pasientundersøkelsen 

• kunne gjennomføre en fullstendig pasientundersøkelse på bevisst og bevistløs pasient  

  

Om pasientundersøkelse  

  

Du gjør en pasientundersøkelse for å kartlegge og få informasjon om hva som  
har hendt og hvilken førstehjelp som trengs.  

De funn vi gjør og den informasjonen vi får er viktig for den videre behandlingen. Det er viktig å 
videreformidle alle opplysninger til helsepersonell som overtar ansvar for pasienten. 

 
Målet her er å finne skader eller sykdommer, gjøre en reevaluering av pasientens tilstand og 
overvåke pasienten inntil helsepersonell overtar ansvaret.  
 

Det finnes ulike måter å gjennomføre en pasientundersøkelse på, Røde Kors benytter lik 

metodikk gjennom alle våre tre kurs. Undersøkelsen må tilpasses situasjonen og pasienten. 

Målet med undersøkelsen er at førstehjelperen gjør de undersøkelser og tiltak som er mest 

hensiktsmessig i hvert enkelt tilfelle. Tiltakskortet er et «verktøy» som skal fungere som en 

huskeliste. Det betyr ikke at alle tiltakene skal gjennomføre på alle pasienter.  

 

I begynnelsen er det viktig å trene på alle tiltakene. Etter hvert som man øver blir det lettere å 

finne ut hvilket tiltak som ikke er nødvendig å gjøre selv om det står i tiltakskortet. For 

eksempel er det ikke nødvendig å gjøre FAST-undersøkelsen når det ikke er indikasjoner hos 

pasienten på hjerneslag.   
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Praktisk pasientundersøkelse 
 

 

• A (Airways) – Sikre frie luftveier 
✓ Undersøk om pasienten er våken 
✓ Se etter fremmedlegeme i munn  

Fjern dette forsiktig dersom det ikke ligger for langt bak i svelget 
✓ Hvis pasienten er bevistløs, må man bøye hodet bakover og dra kjeven fram. Tren på 

både hakeløft og kjeveløft 
 

• B (Breathing) – Pust 
✓ Vurder respirasjonen 
✓ Tell respirasjonsfrekvnes 
✓ Har pasienten tegn på oksygenmangel (blå på lepper/negler) 
✓ Klem på kragebein, brystkasse og brystbein 

 

• C (Circulation) – Blodsirkulasjon 
✓ Se på og ta på huden 

Er huden blek, kald eller klam som tegn på begynnende sirkulasjonssvikt? 

✓ Tell puls 
✓ Vurder kapillærfylling (under eller over 3 sekunder?) 
✓ Pasienter med tegn på sviktende sirkulasjon skal ligge flatt eller i stillingen de selv ønsker 
✓ Klem på magens fire kvadranter og på begge lår  

 

• D (Disability) – Bevissthet og hjernens funksjon 
✓ Vurder bevissthet i henhold til ACVPU   
✓ Gjør en grov nevrologisk undersøkelse ved å stryke pasienten lett på begge kinn, 

begge armer og begge bein. Spør om det kjennes likt ut 
✓ Mistanke om hjerneslag? Utfør en FAST undersøkelse  
✓ Avdekk og undersøk ryggen – stabiliser ved behov – kan tilpasses situasjonen.  

 

• E (Exposure) – synlige skader og kroppstemperatur («topp-til-tå») 
✓ Undersøk ekstremitetene ferdig  
✓ Se om omgivelsene (lommer, vesker, ting i nærheten) kan gi ytterligere informasjon 
 Gjør en vurdering av temperatur og ev. forebygg nedkjøling  
 Informasjonsinnhenting – sykdomshistorie, hendelsesforløp og skade-mekanikk. 
 Er det behov for logroll? Må det gjøres en topp til tå – viktig at hode, nakke og rygg er 

sjekket der det er naturlig. 
 

 

 

  

 

Å forebygge hypotermi kan gjøres samtidig med at man legger pasienten i sideleie ved først å 

tilrettelegge ullteppe. Da slipper man å legge pasienten tilbake på rygg for å ordne teppet for 

så å legge pasienten i sideleie igjen.  

 
 

 Øvelse i pasientundersøkelse  

  

Det er viktig at du blir fortrolig med hvordan du gjør den første pasientundersøkelsen da den 

brukes gjennom hele kurset. Sørg derfor for at du kan dette og blir fortrolig med å «ta på 
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andre». Kunnskap om en grundig og god pasientundersøkelse er viktig for å få utbytte av 

resten av kurset.   

  

Tren på hverandre. Til øvelsene brukes undersøkelse av liggende pasient som puster.  

  

En hensiktsmessig måte å trene på pasientundersøkelsen på er å gå sammen to og to. Først 

trenes på punkt A, deretter punkt B og C. Sett så sammen punktene ABC. Tren deretter på 

punkt D og så punkt E.   

Til slutt trenes det på alle punktene sammenhengende ABCDE. Dette kalles også en «topp-til-

tå-undersøkelse».   

Underveis i pasientundersøkelsen må man stoppe opp hvis man gjør funn som krever tiltak. 

Hvis man f.eks. under A finner at pasienten ikke har frie luftveier må man gjøre tiltak for å sikre 

frie luftveier før man går videre osv. Etter hvert tiltak må man begynne på A igjen og starte 

undersøkelsen på nytt. Det samme gjelder etter at man har lagt pasienten i sideleie.  

  

Pasientundersøkelsen gir et «øyeblikksbilde» av pasientens tilstand og må derfor gjentas 

hyppig for å fange opp endringer som kan tilsi at pasienten er mer eller mindre kritisk syk eller 

skadet.  

  

Undersøkelse av bevisstløs pasient  

  

Bevisstløshet er en tilstand der hjernen ikke klarer å utføre flere av sine funksjoner. Hjernen 

kan likevel holde de livsviktige prosessene i gang.  

  

Uansett årsak til bevisstløshet er det viktig å kunne fastslå om pasienten virkelig er bevisstløs 

og om vedkommende puster normalt eller ikke.   

  

Ta utgangspunkt i det som du tidligere i kurset har lært om pasientundersøkelse. Dette skal nå 

tilpasses undersøkelse av bevisstløs pasient.   

  

✓ Legg en deltaker på gulvet. Deltakeren spiller bevisstløs. Gjør følgende:  

a) Rist i skuldrene til pasienten og rop: «Hei, er du våken?»  

b) Åpne luftveiene  

c) Du undersøker pusten (pasienten puster ved frie luftveier)  

d) Følg metodikken for pasientundersøkelse  

e) Husk at bevisstløs pasient som puster normalt skal legges i sideleie!  

✓ Øv på hverandre, gjerne to ganger hver.   

(Den bevisstløse skal puste når frie luftveier er etablert)  

  

  

Sideleie 
 

 Demonstrer videre hvordan du sjekker at pasienten puster normalt i ti sekunder.  
Understrek at du skal starte HLR hvis du mistenker unormal pust 

 Demonstrer så hvordan du legger den bevisstløse pasienten i sideleie 

 Vektlegg at det er viktig å kontrollere på nytt at pasienten puster normalt etter at han/hun er 
lagt i sideleie 
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 Etter at sideleie er riktig etablert, ber du noen i nærheten simulere at de ringer 1-1-3, og be 
de si høyt det de ville ha sagt i et virkelig tilfelle 

 Fortsett pasientundersøkelsen  

 Deltakerne øver så parvis på undersøkelse og sideleie. Parene ber hverandre om å ringe 1-
1-3 når sideleie er etablert.  

 

Nøkkelfakta 3   
1. Nevn de fem innledende undersøkelsespunktene.   

  

  

  

2. Hva skal du se etter? 

  

  

  

3. Kan man «svelge» tunga? 

  

 

  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  
 

 

 

               Egne notater   



 
 

 
Deltagerhefte – versjon 4 august 2022 

 

1.3 Frie luftveier (A)  
 

   

• Fakta om luftveier  

• Undersøkelse av luftveiene   

• Fremmedlegeme i luftveiene  

• Nøkkelfakta  

  

  
 
Etter endt opplæring skal du  

• kjenne til de vanligste årsakene til ufrie luftveier  

• Kunne gjenkjenne symptomer på ufrie luftveier og unormal pusting 

• Ha lært metoder for å gjenopprette og sikre frie luftveier hos både sittende og 

liggende  

• Kjenne til teknikker for å fjerne fremmedlegemer i luftveiene 

 

  
 

Å kunne gi frie luftveier til en pasient, er ofte det enkleste livreddende tiltak som kan iverksettes. 

Om det er i forbindelse med fremmedlegemer i luftveiene, ved ulykker eller sykdom, kan det å 

gi frie luftveier være avgjørende for pasientens overlevelse.   

  
  

Fakta om luftveier  
 

Med luftveier menes luftens vei fra pasientens munn og nese, via 

svelget, inn i pasientens luftrør og ned til begge lungene.   

  

✓ Hva tror du kan skape problemer for luftveiene?  

  

Ufrie luftveier kan skyldes  

• Fremmedlegeme   

• Manglende kontroll på bakre del av tunga  

• Hevelse i luftrøret      

    

Til vanlig opprettholder vi frie luftveier selv uten å tenke på dette. Bevisstløse er ikke i stand til 

dette når de ligger på ryggen fordi musklene i kroppen slapper av og bakre del av tunga kan 

da gli bakover i bakre svelgvegg og stenge luftrøret. Førstehjelperen kan da bidra til frie 

luftveier ved å bøye hodet bakover og løfte/trekke kjeven fram.  

Å bøye hodet bakover alene sikrer nødvendigvis ikke frie luftveier. Det er derfor viktig at kjeven 

løftes/trekkes fram!  

 

Etter å ha sikret frie luftveier må man sikre at dette opprettholdes før man går videre i 

førstehjelpsbehandlingen av pasienten. Hos bevisstløse som puster normalt er sideleie en 

måte å opprettholde frie luftveier på.  
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Undersøkelse av luftveiene  

Du kan undersøke luftveiene hos bevisstløse på følgende måte:  

 

 «Hei, er du våken?» – pasienten reagerer ikke 

 Rop om hjelp! 

 Sørg for frie luftveier ved å bøye hodet bakover og løfte/trekke 
kjeven fram  

 Lytt etter pust i inntil 10 sekunder 

 Du konkluderer med at pasienten puster normalt 

 Gjenta demonstrasjonen om nødvendig  
 

 

 

Vær nøye med at kjeven løftes/trekkes fram, og ikke bare bøye hodet bakover. Som kvalifisert 

førstehjelper skal du også beherske kjeveløft. På en våken person er dette noe smertefullt å 

utføre, så vær forsiktig når dere trener. Sitt bak pasienten, finn kjeveleddet, løft kjeven opp og 

frem for å sikre frie luftveier.  

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Fremmedlegeme i luftveiene  

 

Fjerning av fremmedlegeme i luftveiene:  

  

Voksne  

• Pasienten klarer å hoste  

✓ Oppmuntre pasienten til å fortsette å hoste  

• Våken pasient som ikke klarer å hoste eller puste  

✓ Veksle mellom fem ryggslag og fem bukstøt  

(Heimlichs manøver)  

✓ Pasienten bør bøye seg framover for å holde hodet lavt  

• Bevisstløs pasient  

✓ Start HLR (læres senere i kurset)  

  

Barn over ett år  

• Samme framgangsmåte som for voksne, men med tilpasset kraft.  

  

 

 

 

 

Kjeveløft  
Kilde: 

praksisbedrift.wikispace.com 

 

Kilde: Slideplayer.no 
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Spebarn  

• Skal ikke utsettes for bukstøt  

✓ Våkent spebarn gis vekselvis fem ryggslag og fem brystkompresjoner (to fingre midt 

mellom brystvortene).  

Se etter om fremmedlegeme kommer opp etter hver serie med ryggslag og 

brystkompresjoner   

• Bevisstløst spebarn  

✓ Start HLR (læres senere i kurset)  

 

Eksempler på fremmedlegemer  

• Gebiss  

• Løse tenner (hos barn og voksne eller 

ved ulykke)  

• Tyggis  

 

• Snus  

• Småstein  

• Leker  

• Mat 

 

 

Når skal fremmedlegemer fjernes av førstehjelperen?  

Hvis du ser et fremmedlegeme i munnviken som kan tas vekk med en finger, kan du ta det 

vekk. Ved fare for ytterligere blokkering, helt eller delvis, bør man ikke forsøke dette.  

  

  

       Nøkkelfakta 4   
1. Kan en våken person også ha problemer med luftveien, i tilfelle hvordan?   

  

  

  

2. Hvordan fjerner du fremmedlegeme i halsen hos en våken voksen person?  

  

  

  

3. Hvordan behandler du et bevisstløst barn eller voksen som ikke puster, når mistanken er rettet 

mot et fremmedlegeme?  

  

  

  

 
 

 

 

  



 
 

 
Deltagerhefte – versjon 4 august 2022 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

               
Egne notater   
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1.4 Pusten (B)  
 

 

• Situasjonsoppgaver om pustevansker  

• Nøkkelfakta om pusten  

• Pusteevne  

• Årsaker til tung pust  

 

 

Det finnes en rekke sykdommer som er vanlige i befolkningen som kan forårsake unormalt 

pustemønster. Disse menneskene kjenner ofte sin egen sykdom godt og kan selv si noe om 

når de trenger legetilsyn, sykehusinnleggelse eller tilførsel av egne medisiner. Det er viktig å 

lytte til disse pasientene og deres opplevelse av situasjonen. Er man i tvil, skal man likevel 

ringe 1-1-3 eller legevakt for å få råd.   

  

  

Situasjonsoppgaver om pustevansker  

  

Drøft situasjonsoppgavene 1 og 2 – om en jente på 7 år som får insektstikk og en eldre dame 

som sliter med pusten. Hva vil du gjøre?  

  
  

 Situasjon 1  

 En jente på 7 år får et vepsestikk.   

 Ganske raskt begynner hun å bli blek og får problemer med pusten.  

   

 Hva er i ferd med å skje og hva vil du gjøre?  

  

  
  

 Situasjon 2  

 En eldre kvinne har falt og antagelig brukket lårhalsen på det glatte fortauet.  Hun har vondt 

og sliter åpenbart med pusten. Hun sitter inntil en stolpe og snakker    bare korte setninger og 

kniper munnen litt igjen ved utpusting. Hun fryser.  

  

 Hva vil du gjøre?  

  

  

  

 

 

Etter endt opplæring skal du  

• kunne observere pust   

• kunne oppgi pustefrekvens  

• kjenne til hva som er normal pust og hva som ikke er normal pust  

• kjenne til hvordan pust og bevissthetsnivå henger sammen  

• kjenne til de vanligste sykdomstilstander som kan påvirke pusten  
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Nøkkelfakta om pusten  
  

 

  

       Nøkkelfakta 5   
1. Hva skal du se etter når du skal sjekke pusteevne? 

  

  

  

2. Hva er normal pust på en voksen person?  

  

  

  

3. Hva kan rask pustefrekvens være et tegn på? 

  

  

  

4. Hva kan langsom pust være et tegn på?  

  

  

  

5. Hva kan huden fortelle?  

  

  

  

6. Nevn noen punkter som er viktige tiltak ved pustebesvær.   

  

  

  

7. Kan allergiske reaksjoner påvirke pusten?  

  

  

  

8. Vil du si at pusteproblemer kommer foran alle andre problemer?  
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9. Kan du som førstehjelper, hjelpe pasienten med å gi medikamenter som han eller hun vanligvis 

bruker?   

  

  

  

10.  Når bør du ringe 1-1-3 ved pustebesvær?  

  

  

  

11.  Hva kan forårsake hyperventilasjon (overpusting)?  

  

  

  

12.  Hva er tegnene på hyperventilasjon (overpusting), og hva bør du gjøre med det?  

  

  

  

13.  Kan hjertesykdom påvirke lunge- og pustefunksjonen?   

  

  

  

14.  Hva bør du gjøre ved mistanke om akutte tilstander i hjerte og lunger som påvirker pusten?          

  

  

  

  

15.  Hva er hyperventilering?  
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Pusteevne  
  

✓ Tell pustefrekvensen på hverandre.   

  

Når du skal trene på å telle pustefrekvens er det en fordel av pasienten ligger på ryggen.  For 

å få best mulig upåvirket resultat, later hjelperen som om han eller hun tar pulsen på 

håndleddet. Det er fordi man lett puster raskere eller langsommere når man vet at noen teller 

pusten.  

  

Når man teller pustefrekvensen på våken pasient kan man med fordel legge en hånd på øvre 

del av magen for å kjenne bevegelse i tillegg til å se på pasienten.  

  

✓ Drøft med de andre hva du tror kjennetegner normal pust.  

  

Normal pust kjennetegnes ved  

• Lite lyd  

• Lite synlig bruk av muskulatur  

Mesteparten av bevegelsene kommer fra mellomgulvet  

Det er lite bruk av muskler i skuldre og på hals og bevegelsen i brystkassen er lite synlig  

  

Unormal pust kjennetegnes ved  

• Unormale lyder  

• Unormal pustefrekvens  

• Unormalt grunn eller dyp pust  

• Unormal bruk av pustemuskulatur  

Pasienten bruker mer enn bare mellomgulvet for å puste  

• Pustebevegelser som gjør at det ikke går luft inn og ut av lungene  

  

  

Normal pustefrekvens og puls (veiledende) 

  

 
   

 

Årsaker til tung pust  

  

Det er mange sykdommer, skader og tilstander som kan gi tung pust. Her er noen av de 

viktigste årsakene:  
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• Fremmedlegeme i halsen eller luftrøret  

• Skader  

✓ Åpen skade  

✓ Stumpe skader  

• Allergiske reaksjoner  

• Astma og KOLS  

• Hyperventilering og angstanfall  

• Blodpropp i lungene – lungeødem   

• Lungebetennelse  

• Andre sykdommer  

Alvorlige sykdommer og skader kan medføre at kroppen ikke får nok oksygen i forhold til 

behovet. Dette kan gjøre at pasienten puster raskere enn vanlig eller opplever 

tungpustethet til tross for at det ikke er sykdom eller skader i luftveiene. Eksempel på dette 

er akutt hjertesykdom, akutt skade med begynnende sirkulasjonssvikt etc.    

  

Ha fokus på symptomer og førstehjelp og ikke diagnose når du tenker årsaker.   

Det er viktig å kunne identifisere pasienter som har store pusteproblemer slik at disse får raskt 

helsehjelp.  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

               
Egne notater   
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1.5 Blodsirkulasjon (C) 
 

• Fakta om blod   

• Blodsirkulasjon  

• Blødninger  

• Sirkulasjonssvikt – en ond sirkel  

• Blødninger  

 

Etter endt opplæring skal du  

• kjenne til hvilken funksjon blodet har   

• ha kunnskap om hva som kan true blodsirkulasjonen  

• kjenne til ulike typer blødninger   

• vite hvordan man kan undersøke og observere blodsirkulasjonen  

• kunne iverksette tiltak for å stanse ytre blødninger   

• kjenne til hvilken effekt generell nedkjøling har på pasienter som blør   

• forstå begrepet sirkulasjonssvikt  

• kunne måle puls på våken og bevisstløs pasient  

  

 Fakta om blod   

  

For å forstå hvor viktig blodet er må en ha noe faktakunnskap om blodet og blodets oppgave.   

  

  

Noen fakta  

• Ca. 7,5 % av kroppsvekta er blod   

(4 – 6 liter hos voksne)  

• Halvparten av blodet er plasma,  resten er blodceller  

• Plasma består for det meste av vann (90 %)  

• Frakter oksygen og næringsstoffer til cellene i kroppen og 

avfallsstoffer fra cellene  

• Frakter karbondioksid tilbake til lungene  

  
 

Blodceller  

Vi har tre typer blodceller:  

• Røde blodceller  

✓ Inneholder hemoglobin  

✓ Frakter oksygen til alle deler av kroppen  

✓ Frakter karbondioksid tilbake til lungene  

• Hvite blodceller  

✓ Er en del av kroppens immunforsvar  

Beskytter kroppen mot sykdom – uskadeliggjøre 

fremmede stoffer  

• Blodplater  

✓ De minste cellene i blodet  

✓ Lages i den røde beinmargen  

✓ Reparerer skader i åreveggen og dermed stanse 

blødninger  

 

Plasma   
(55   % av alt blod,   
ca. 90 % er vann)   
  
Hvite blodceller   
og blodplater   
(<  1 % av alt blod )   
 Røde b lodceller   
(45  % av alt blod )   

 

Arteri

e 
  

Hvite 
  blodcell

er   
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Du kan tilegne deg noe av fagstoffet ved å arbeide med oppgavene fra Nøkkelfakta 5 i 

deltakerheftet individuelt, to og to eller i mindre grupper.   

  

  

Blodsirkulasjon  

  

Sett deg inn i hvordan blodsirkulasjonen foregår.  

  

Lær deg å ta pulsen –Å ta pulsen er et hjelpemiddel til å vurdere 
blodsirkulasjonen og et mål på hvor rask blodsirkulasjonen er.  
Du skal beherske å ta pulsen både ved halspulsåra og ved håndleddet!  

Se tabell i forrige leksjon for normalverdier for puls.  

  

Drøfting:  

• Hva kan true blodsirkulasjonen?  

• Hvilke tiltak kan iverksettes for å stabilisere blodsirkulasjon?  

• Hva er normalverdier på puls hos voksne og barn?   

Når skal «alarmen» gå?  

  Kilde: Wikipedia.org  

  

Sirkulasjonssvikt – en ond sirkel  

  

Gjør deg kjent med hva som skjer i kroppen når det er svikt i blodsirkulasjonen slik at du forstår 

at det er viktig med førstehjelpstiltak – hva du må gjøre og hvorfor. Førstehjelperens oppgave 

er å bryte den «onde sirkelen».  

 

 
Blødninger  
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Kunnskap om blodet og hva blodtap og oksygenmangel kan føre til er viktig 

bakgrunnskunnskap når det gjelder blødninger. Du bør kunne gjenkjenne de viktigste 

symptomene på ulike blødninger som nevnes.  

  

Vi har to typer blødninger – ytre blødninger og indre blødninger.   

Sett deg inn i de viktigste fakta om blødninger og vit forskjellen på ytre og indre blødninger.  

  

Noen praktiske oppgaver i å stanse ytre blødninger. Bruk det materiellet du har fått utdelt eller 

som er tilgjengelig i nærheten (det er lov å bruke fantasien).  

 

 

Følgende oppgaver kan brukes:  

1. En mann har hogd en øks inn i leggen og det blør kraftig  

2. En jente har lekt med kniv og skåret seg i hånden  

3. En tenåring har falt i trappa med et glass i hånden. Han blør kraftig fra underarmen  

4. En ung gutt på tråsykkel har kollidert med et gjerde og fått sykkelstyret kraftig slått 

inn mot magen   

  

 

Stans av ytre blødninger  

Hovedregel for stans av ytre blødninger er kompresjon med trykk direkte mot det blødende 

såret (trykkbandasje) samt at det blødende stedet skal om mulig holdes minst 30 cm over 

hjertehøyde. Hvis det blør gjennom bandasjen legges ny bandasje utenpå den forrige og man 

forsøker å øke trykket mot såret.  

  

Tren på hverandre på ulike måter å stanse ytre blødninger på og på ulike deler av kroppen.   

 

• Bruk av vanlig bandasje  

• Bruk av trykkelement  

• Bruk av trekanttørkle  

 

 

 

 

 

Nøkkelfakta 6  

1. Hvilke tre forhold kan true blodsirkulasjonen.   

  

  

  

2. Hvordan kan hud, negler og øreflipper endre farge ved sirkulasjonsproblemer?  
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3.  Hvorfor blir huden kald, og hvorfor føler personen at han fryser ved redusert blodsirkulasjon?       

  

   

   

   

4.  Hvilke tre tiltak er de viktigste i behandlingen av en person med redusert blodsirkulasjon  

   

   

   

5.  Hva gjør du ved mistanke om indre blødninger? 

   

   

   

6.  Hvordan stanser du en ytre blødning? 

   

   

   

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

               
Egne notater   
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1.6 Bevissthet og hjernens funksjon (D) 
          

 

• Hjernens funksjoner og bevissthet  

• Hvordan sjekke graden av bevissthet?  

• Hva kan påvirke bevisstheten?  

• Gradering av bevissthetsnivå  

 

 

Etter endt opplæring skal du  

• kjenne til hva som kan påvirke bevisstheten  

• kunne observere bevisstheten på en riktig og hensiktsmessig måte  

• kunne yte førstehjelp til pasienter med endring i bevisstheten  

• kunne bruke begreper for å gradere bevissthetsnivåer på en korrekt måte  

• kunne gjennomføre en FAST undersøkelse ved mistanke om hjerneslag  

  

  

Hjernens funksjon og bevissthet  

  

Drøft situasjonsoppgave 3   

  

  

 Situasjon 3  

 En bestemor blir funnet bevisstløs i stolen sin.   

 Det høres en snorkende og surklende pustelyd fra henne. Hun er skjev i ansiktet.  Hva kan 

det være og hva vil du gjøre?  

  

  

Hvordan sjekke graden av bevissthet?  

  

Etter at vi har sjekket at pasienten puster og at det er 

blodsirkulasjon, må vi sjekke graden av bevissthet hos pasient.  

  

Vi kan sjekke graden av bevissthet ved å  

✓ Se på  

✓ snakke til  

✓ ta på  

✓ riste i pasienten  
  

Hva kan påvirke bevisstheten?  

Det kan være flere årsaker til at bevissthetsnivået er påvirket, for eksempel:  
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• Skade eller sykdom i hjernen  

• Redusert oksygentilførsel  

• Redusert næringstilførsel   
• For lav eller for høy temperatur  

 
Gradering av bevissthetsnivå  

Å undersøke graden av bevissthet kan gi viktig informasjon om hjernens tilstand til pasienten. 

Førstehjelpsboka beskriver fire bevissthetsnivåer:  

  

1. ALERT 

Pasienten har åpne øyne og er våken. 
Pasienten er oppmerksom på deg og beveger armer eller bein på forespørsel 
 

2. CONFUSED 

Pasienten har åpne øyne og er våken men forvirret og uklar i responsen. Dette handler om 
nyoppstått forvirring.  

 

3. VERBAL 

Pasienten reagerer ved tilsnakk eller tilrop (verbal stimulering) ved å 
✓ åpne øynene 
✓ lage lyder eller snakke 
✓ bevege seg 
 

4. PAIN 

Pasienten reagerer på smertestimulering, for eksempel om du klyper i huden og klemmer 
på negler.  
Pasienten reagerer ved å 

✓ åpne øynene 
✓ lage lyder eller snakker 
✓ beveger seg 

  

5. UNRESPONSIVE 

Pasienten er ikke vekkbar – bevisstløs! 
Pasienten reagerer ikke på noen form for stimuli,  
verken ved tilsnakk eller smertestimuli. 

  

  

Merk deg at «Verbal» ikke betyr at pasienten er våken som i «Alert». Alert betyr at pasienten 

sin bevissthet er upåvirket. Pasienten kan altså snakke både ved Alert, Confused, Verbal og 

Pain, men kan da ha en påvirket bevissthet.    
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Nøkkelfakta 7 
 

1.  At pasienten er våken, er selvsagt et godt tegn – men hvorfor?  

   

   

   

2.  Nevn noen årsaker til at hjernefunksjonen svekkes med nedsatt bevissthet som resultat.   

  

   

   

   

3.  Hvilke tiltak skal utføres hos bevisstløse eller hos personer med nedsatt bevissthet?   

   

   

   

4.  Hva er AVPU-skala?  

   

   

   

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 
              Egne notater   
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1.7 Avdekke og vurdere omgivelsene (E) 
           

 

• Hva forteller omgivelsene deg?  

• Tidligere sykdommer  

• Vurdering av kroppstemperatur  

 

Etter endt opplæring skal du  

• kjenne viktigheten av å undersøke under klær for å avdekke sykdom eller skade og skaffe 

tilleggsinformasjon  

• kjenne til viktigheten av å forebygge overoppheting og nedkjøling av pasient  

• kunne vurdere omgivelsene og skademekanisme og innhente informasjon fra andre  

  

For å få en totaloversikt over pasientens tilstand og avdekke andre skader og tilstander utover 

det som er avdekket under ABCD utføres en «topp-til-tå-undersøkelse».   

Topp-til-tå-undersøkelsen går ut på at en systematisk undersøker alt mellom hodet og tærne 

på pasienten (topp-til-tå). Man starter med hodet, går videre til nakke og overkropp, deretter 

thorax og mage, ben og tær.   

Under hele undersøkelsen merker man seg om pasienten kjenner smerte.  

  

I tillegg vurderes omgivelsene til pasienten og skademekanismen samt innhenting av 

informasjon fra pårørende og andre for å få mest mulig informasjon om pasienten og 

hendelsen. Pasientens kroppstemperatur med fare for nedkjøling eller overoppheting vurderes 

også.  

 

  

Hva forteller omgivelsene deg?  

  

For å få best mulig informasjon om hva som har skjedd er det nyttig å se på omgivelsene rundt 

pasienten. For eksempel kan synlige tegn i omgivelsene, ytre skader på pasienten og hvor og 

hvordan pasienten ligger gi nyttig informasjon om hva som kan ha skjedd med pasienten. Slik 

informasjon er viktig når vi skal fokusere på den videre førstehjelpsbehandlingen. Oppfordre 

deltakerne til å «se seg litt rundt» når de ankommer et ulykkessted for å få best mulig overblikk 

over hva som har skjedd.  

  

✓ Drøft: Hva kan omgivelsene fortelle?  

  

• Hvordan pasienten ligger kan fortelle noe om hvordan pasienten har falt og landet og 

dermed si noe om mulige skader pasienten kan ha fått   

• Gjenstander rundt pasienten kan si noe om hendelsen  

En stige som har falt ned på bakken, tomme pille esker, ølflasker, en veltet sykkel, et 

menneske ved siden av et kjøretøy som har stanset eller materielle skader på et kjøretøy 

kan si noe om hva som har skjedd   

• Ved bilkollisjoner kan både ytre skader på bilen og det som har skjedd inne i bilen fortelle 

deg noe om hva slags krefter som har vært involvert (slag om ratt, dashbord, seterygg). Er 

airbagen utløst? Er setebeltet brukt?  

  

Å kunne vurdere omgivelsene på vei bort til en pasient kan gi førstehjelperen mye viktig 

informasjon. Allerede her vil skademekanikk, trusler og potensiell skade kunne vurderes.  
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Tidligere sykdommer  

  

Å spørre om pasienten har noen kjente sykdommer fra før og om han/hun bruker faste 

medisiner (spesielt blodfortynnende) vil kunne gi erfarne førstehjelpere relevant informasjon i 

forhold til symptomer, for eksempel sykdomshistorie om bevissthetstap, hjertesykdom eller 

lungesykdom.   

  

Det er ikke forventet at du på dette kurset skal ha inngående kunnskap om dette, men dette er 

viktig informasjon og innhente. Skriv det gjerne ned på en lapp som du kan gi til helsepersonell 

som overtar pasienten.   

  

Vurdering av kroppstemperatur  

  

Pass på kroppstemperaturen! Det er fort gjort å undervurdere temperaturfallet hos en skadd 

eller alvorlig syk person. Gjør derfor en vurdering av om pasienten står i fare for å bli for varm 

eller for kald. Husk at pasienten taper betydelig varme til underlaget. Pasienter som har ligget 

lenge kan bli kalde også innendørs. Et av de viktigste førstehjelpstiltakene vil være å beskytte 

pasienten mot nedkjøling.  

Kalde pasienter har betydelig økt risiko for blødning da blodets evne til å koagulere blir svekket. 

Kroppen trenger all sin energi til å reparere skaden, ikke til å varme opp kroppen.   

  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

              Egne notater   
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1.8 Psykososial førstehjelp 
 

• Kriser og katastrofer  

• Reaksjoner på kritiske hendelser og katastrofer  

• Fire prinsipper for psykososial førstehjelp i Røde Kors  

• Hvordan ta vare på deg selv som hjelper  

  

Etter endt opplæring skal du  

• ha en forståelse for betydningen av psykososial førstehjelp og Røde Kors sine 

prinsipper i psykisk førstehjelp 

• ha kunnskap om hvordan en kritisk hendelse kan ramme   

• ha forståelse av rollen som støttende medmenneske i slike situasjoner og hvordan 
man som hjelper skal opptre og yte psykososial førstehjelp  

• kunnskap om hvordan man som hjelper kan ta vare på seg selv  

• kjenne til kurskonseptet om ettersamtale  

  

Hensikten med dette temaet er å gi kunnskap om og trening i hvordan man kan yte psykososial 

førstehjelp. Dette bidrar til å styrke Røde Kors sin rolle som beredskapsorganisasjon.  

  

  

Kriser og katastrofer 

Hva legger du i begrepet «kritiske hendelser»?  

  

Spørsmål som ofte melder seg:  

• Er jeg god nok til å hjelpe?  

• Bør det ikke være en person som står nærmere enn meg?  

• Skal jeg være stille, snakke, holde rundt eller holde meg unna?  

• Bør det være en profesjonell som hjelper?  

  

  

Kjennetegn på en uønsket hendelse  

• Uforutsigbar  

• Utenfor egen kontroll og påvirkningsmulighet  

• Opplevelse av fare eller tap hos en selv eller sine nære  

  

Hvem kan være de berørte?  

• Skadde, syke eller andre involverte i hendelsen  

• Den som eventuelt har forårsaket hendelsen (skadevolder)  

• Tilskuere og andre som var i nærheten da situasjonen inntraff  

• Familie, venner, naboer, kolleger og andre med tilknytning til de berørte  

• Hjelpemannskaper, frivillige m.fl.  

  
Reaksjoner på kriser og katastrofer  

  

Det er utarbeidet et eget deltakerhefte til dette temaet. Det beskriver ulike reaksjon på kritiske 

hendelser og katastrofer.  
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Fire prinsipper for psykososial førstehjelp i Røde Kors  

  

Røde Kors har utarbeidet fire prinsippene for psykososial førstehjelp i Røde Kors. Å kjenne til, 

forstå og etterleve disse prinsippene er det viktigste vi kan bidra med overfor personer som er 

berørt av en kritisk hendelse eller katastrofe.  

  

Prinsippene er:  

  

  

1 VÆR nærværende  

2 LYTT oppmerksomt  

3 AKSEPTER ulike reaksjoner  

4 GI omsorg og praktisk hjelp  

  

  

  

Hvordan ta vare på deg selv som hjelper  

Det er ikke bare de som er direkte berørt av en kritisk hendelse eller katastrofe som trenger 

hjelp og støtte. Også de som skal hjelpe blir berørt av hendelsen og trenger omsorg og støtte, 

spesielt etter hendelsen. Hjelpekorpset har derfor egne rutiner for å tilby ettersamtale ved 

alvorlige hendelser. Du kan selv også ta kontakt med din leder hvis du trenger hjelp til å evaluere 

en hendelse.   

  

«Ta vare på deg selv, så varer du lenger».  

  

Ettersamtale 

 

I Røde Kors Hjelpekorps har vi kvalifisert personell som etter spesielle hendelser kan 

gjennomføre ettersamtale på lokalt nivå. Dette kan f eks være i forbindelse med funn av 

omkommet person på en leteaksjon. Videre finnes det systemer som kan settes i gang både på 

distrikt og nasjonalt nivå om det skulle være nødvendig.   
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1.9 Hjerte-lunge-redning (HLR)  

        og bruk av hjertestarter (DHLR) 
            

 

• Hjerte-lunge-redning (HLR)  

• Bruk av hjertestarter (DHLR)  

• HLR med og uten innblåsinger  

• Bruk av pocketmaske og pusteduk 

 

Etter endt opplæring skal du  

• kunne utføre hjerte-lunge-redning og bruke hjertestarter på voksne og barn i henhold til 

gjeldende guidelines  

  

HLR (Hjerte-Lunge-Redning) og DHLR (bruk av hjertestarter) 

er to viktige ledd i «Kjeden som reddet liv»    

 

?     Hva skjer når et ledd brytes?  

  

Hjerte-lunge-redning (HLR)  

  

Ved undersøke en tilsynelatende livløs person (bruk øvingsdukke) hvor konklusjonen fra 

undersøkelsen er at pasienten er bevisstløs og ikke puster normalt, ringer du ringer 1-1-3 og 

starter HLR!  

  

Først trenes HLR på voksne.  

Tren først på hjertekompresjon slik at takten og dybden øves godt inn. Du kan for eksempel 

komprimere i 30 sekunder sammenhengende og skal da ha oppnådd 50 – 55 effektive 

kompresjoner.  

  

Øv deretter på innblåsinger. Røde Kors følger retningslinjene til NRR som sier at HLR med 

både kompresjon og innblåsingen er mest effektiv. Det forventes derfor at du behersker dette.  

Ha fokus på at innblåsingene ikke er for raske og at det ikke blåses inn mer luft enn det som 

er nødvendig for å se at brystkassa hever seg.  

  

 

Når HLR på voksne sitter, trener du HLR på barn og spedbarn på samme måte.  
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Bruk av hjertestarter   

  

Bruk av halvautomatisk hjertestarter (AED) er nå regnet som førstehjelp. Det er derfor en 

forventing om at alle i Røde Kors Hjelpekorps innehar kunnskap om bruk av AED.  

  

Som oppsummering og avslutning av tema om hjerte-lunge-redning og bruk av hjertestarter 

kan du gå gjennom og/eller drøfte med andre Nøkkelfaktaspørsmål 8.   

  

  

HLR med og uten innblåsing  

  

Hjerte-Lunge-Redning med kombinasjon av brystkompresjoner og innblåsinger, er fortsatt 
anbefalt metode for gjenoppliving sier Norsk Resuscitasjonsråd (NRR).  
  

I media og ellers har det vært framstilt som om at det ikke lenger anbefales «munn-til-munn» 
og at hjerte-lunge-redning nå kan utføres uten munn-til-munn-innblåsinger. Dette har gjort folk 
frustrerte og usikre på hva som gjelder og de blir utrygge på hva de skal gjøre i en 
gjenopplivningssituasjon.   
  

Bakgrunnen for dette skyldes at enkelte AMK-sentraler har gjort lokale tilpasninger i sitt 

område hvor en bare utfører hjertekompresjon ved gjenopplivning. Det vanligste er at AMK vil 

veilede innringer med innblåsinger først etter 10 minutter hvis ambulanse ikke er framme på 

stedet.  

  

AMK-sentralen anbefaler dessuten kun brystkompresjoner ved gjenopplivning dersom den 
som ringer til 1-1-3 ikke har lært, eller er villig til å utføre tradisjonell HLR. Filosofien bak er at 
det er bedre for en pasient å bare få brystkompresjoner, om alternativet er ingen 
gjenopplivningsforsøk før ambulansen kommer. Ved hjertestans er hvert minutt dyrebart.   
  

Retningslinjene som gjelder med 30 brystkompresjoner og to innblåsinger er i samsvar med 
European Resuscitation Council sine retningslinjer og er altså fortsatt gjeldende. Bakgrunnen 
for retningslinjene er et bredt forsknings- og fagmiljø.  
  

Allerede i 2008 sendte Norsk Førstehjelpsråd og Norsk Resuscitasjonsråd ut pressemelding 
for å motvirke at munn-til-munn-innblåsinger ble undervurdert ved opplæring i HLR. I 2012 kom 
igjen en artikkel som mente dette var anbefalingen og ny pressemelding kom fra Norsk 
Førstehjelpsråd og Norsk Resuscitasjonsråd.   
  

De fleste AMK-sentraler (1-1-3) stiller innringer spørsmål om de har lært HLR, og dersom de 
har det, blir de bedt om å utføre både brystkompresjoner og munn-til-munn-innblåsinger. Det 
vil være direkte feil å ikke gjøre innblåsinger dersom det gjelder barn, drukning, kvelning eller 
andre hypoksiske årsaker til hjertestansen.   
  

En førstehjelper med kompetanse i førstehjelp på kvalifisert nivå skal utføre HLR med både 
hjertekompresjon og munn-til-munn-metoden i henhold til retningslinje fra Norsk 
Resuscitasjonsråd.  
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Bruk av pocketmaske og pusteduk   

  

For å hindre leppekontakt med pasienten og eventuelle kroppsvæsker som oppkast, blod og 

spytt kan en bruke en innblåsingsmaske (pocketmaske) eller en pusteduk. Uansett hva man 

bruker er det viktig å lære seg å bruke det riktig og sørge for at det følger som tilbehør til 

hjertestarteren.  

 

Bruk av pusteduk  

Pusteduk er et enklere beskyttelsesmiddel enn maske og et godt alternativ. Pusteduken tar 

liten plass og brukes med samme teknikk som munn-til-munn innblåsing.   

 

1. Plasser pusteduken over pasientens ansikt, med filteret over munnen 

2. Hold duken med samme grep som når du blåser munn til munn 

3. Plasser leppene dine omkring filteret. Blås bare til brystet hever seg.  

 

 

(Kilde: Norsk Resuscitasjonsråd)  

  

 

 

 

  

Bruk av pocketmaske  

Ligg på kne ved siden av pasientens ene skulder. Ta masken ut av emballasjen og gjør den 

klar til bruk ved å presse «taket» opp innenfra til kuppelform.   

  

1. Plasser den butte maske-enden på haken og vipp masken ned over munn og nese. Hold 

pasientens hode bøyd bakover med én hånd på pannen så luftveien blir fri. Hvis masken 

har hodestropp, fører du stroppen bak hodet og strammer den passelig. Da holder den seg 

lettere på plass også mens du utfører brystkompresjoner.  

  

2. Legg tommelen oppå og langs maskens 

butte del, og trykk masken mot ansiktet. 

Løft samtidig opp haka med de andre 

fingrene på samme hånd.  

  

  

3. Klem maskens spisse del mot ansiktet med tommel og pekefinger på den andre hånden 

formet som en «C». Bøy samtidig pasientens hode bakover.  

  

4. Blås inn gjennom tuten på ventilen øverst på masken til du kan se at brystet hever seg. Ta 

bort munnen din fra masken så den innblåste luften får slippe ut igjen. Behold grepet og 

blås inn på ny.  

  

Bruk av pocketmaske med to reddere  

Når det er to reddere som utfører HLR brukes pocketmasken slik:  

  

• Sitt på kne bak pasientens hode.   
• Bøy pasientens hode bakover (dersom ikke nakketraume) og løft underkjeven. Plasser 

masken over nese og munn.  
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• Hold masken med begge hender, med tomlene langs hver 

side av masken og de andre fingrene rundt kjeven og 

kjevevinkelen. Sørg for at masken slutter tett mot huden.  

• Hold frie luftveier både under innblåsingene og ved  

«utlufting».   

• Blås rolig og med jevn hastighet.   

• Kontroller at brystveggen løfter seg. Løft munnen bort og 

trekk «frisk» luft. Hold luftveiene åpne med hodet lett bøyd 

bakover og hakeløft. Sjekk at brystveggen synker.  

  

       Nøkkelfakta 8   
 

1. Hvor mange får hjertestans i Norge per dag? 

  

  

2. Når og hvordan skal du starte HLR?  

  

  

  

3. Hvor lenge kan du tillate deg å undersøke pusten?  

  

  

4. Kan det ha noe for seg å bare utføre brystkompresjoner alene de første minuttene, dersom du ikke 

vil/kan utføre munn-til-munn-metoden?   

  

  

  

5. Er det en fordel å blåse raskt og kraftig inn i personen?  

  

  

  

6. Hvordan er forholdet mellom brystkompresjoner og innblåsinger?  

  

  

7. Når kan det være forsvarlig å avbryte et HLR-forsøk? 

  

  

 



 
 

 
Deltagerhefte – versjon 4 august 2022 

  

8. Hva er den viktigste forskjellen på HLR til voksne og til barn før pubertet?  

  

  

  

9.   Hvem kan bruke en halvautomatisk hjertestarter, og hvordan brukes den?  

  

  

  

10.  Beskriv fire tiltak på en bevisstløs person som puster normalt.  

  

  

  

11.  Hva menes med å puste normalt?  

  

  

  

12.  Når skal du plassere en person i sideleie?  

  

  

  
 

  

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

               Egne notater   
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 Del 2 

 

Alvorlige skader  

og sykdomstilstander 
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 2.1 Smerter i brystet 
         

           

● Smerter i brystet – mulig skade 

● Smerter i brystet – ikke skade 

● Om bruk av medisin ved brystsmerter 

 

Etter endt opplæring skal du  

• kunne utføre hensiktsmessig undersøkelse av pasienter med smerter i brystet  

• kjenne til de vanligste årsaker til smerter i brystet  

• gjenkjenne symptomer hos pasienter med smerter i brystet  

• kunne yte førstehjelp til pasienter med smerter i brystet  

• Vite at det er viktig å ringe 1-1-3 når smertene i brystet ikke forsvinner etter fem (5) 

minutter  

  
  

  

  

 Situasjon 4  

 En tenåringsgutt faller ned fra 3 meters høyde og mot noen grener som ligger på bakken.  

 Det oppstår et sår, og gutten får plutselig alvorlige smerter i brystet og pustevansker.   

 Han er våken. Ved undersøkelse av såret synes ingen luftbobler å komme ut.  
Hva vil du gjøre og hvorfor?  
  

  

  

Smerter i brystet kan skyldes to ting – enten er det skade i brystet (ytre eller indre skade) eller 

så er det ikke skade i brystet.   

  

  

  

Smerter i brystet – mulig skade  

  

Drøft situasjonsoppgave 4. Hva vil du gjøre og hvorfor?  

  

I gjennomgangen av ytre og indre skader som årsak til smerter i brystet, så tenk hele tiden hva 

du skal se etter og hva som bør gjøres. Det legges vekt på symptomer og førstehjelpstiltak.   
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       Nøkkelfakta 9   
  

1.  Hva er de vanligste årsakene til alvorlige skader i brystet?  

   

   

   

2.  Hva skal du se etter ved smerter i brystet?  

   

   

   

3.  Hvordan kan skader i brystet påvirke pusten?   

   

   

   

4.  Hva slags leie kan lindre pustebesvær hos en våken person med skader i brystet?  

   

   

   

  

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 
   

          Egne notater   
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Smerter i brystet – ikke skade  

 Smerte i brystet som ikke skyldes skade skal tas alvorlig, spesielt 

brystsmerter som kommer plutselig og vedvarer da det kan være akutt 

hjertesykdom.  

 

Smerter i brystet som ikke skyldes skade kan være  

✓ Sykdom i hjertet  

✓ Smerter som ikke skyldes hjerte  

 

Sykdom i hjertet  

 

   
Kilde: lommelegen.no 

 

  

Hva er forskjellen på disse to sykdomstilfellene? Ha fokus på symptomer Legg vekt på hva en 

skal se etter og hva som skal gjøres i slike situasjoner.   

  

  

  

Smerter i brystet som ikke skyldes hjerte  

  

• Muskelsmerter i brystet  

• Hyperventilering  

• Lungebetennelse  

• Sure oppstøt  

  

 

  

  Kilde: vondt.net  
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Om bruk av medisin ved brystsmerter  

  

I forbindelse med undersøkelse av pasienter med smerter i brystet kan du hjelpe pasienter til 

å ta egen medisin, men generelt er bruk av medikamenter i Røde Kors tjeneste ikke aktuelt.  

   

  

       Nøkkelfakta 10  
  

1. Hva gjøres med åpne skader i brystet? 

  

  

  

2. Hva slags medikamenter benytter mange ved angina pectoris?  

  

  

  

3. Hva er de mest kjente symptomene på et hjerteinfarkt?  

  

  

  

4. Hvilke tiltak, foruten å varsle, vil du prioritere ved hjerteinfarkt? 

  

  

  

5. Hvilke andre årsaker kan gi smerter i brystet?  

  

  

  

6. Hvilke indikasjoner vil kreve at man varsler 1-1-3?  
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            Egne notater  
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2.2 Smerter i buken 
          

          

• Smerter i buken – mulig skade  

• Smerter i buken – ikke skade  

 

Etter endt opplæring skal du  

• gjenkjenne symptomer på skader i buken  

• kunne utføre hensiktsmessig undersøkelse på pasienter med smerter i buken   

• kjenne til de vanligste årsaker til smerter i buken  

• kunne utføre riktig førstehjelp på pasienter med smerter i buken  

• ha kunnskap om at akutte magesmerter kan være en livstruende tilstand som krever 

rask transport til sykehus  

  

  

  

 Situasjon 5  

 En ung gutt kjører inn i et gjerde med tråsykkelen sin.   

 Han slår styret mot magen og klager over smerter da du kommer til.  

 Smertene går over etter hvert, og han sykler hjem. Et par timer senere finner hans mor            

ham blek og kaldsvett på sofaen.  

 Hva kan ha skjedd og hva ville du ha gjort med gutten?  

  

  

  

Smerter i buken kan skyldes to ting – skade i buken (ytre eller indre skade) eller ikke skade i 

buken.   

  

  

Smerter i buken – mulig skade  

  

Smerter i buken kan skyldes ytre eller indre skader. Ytre skader er vanligvis ikke farlig med 

mindre det er omfattende skader. Ved indre skader er det viktig å gjøre en grundig 

undersøkelse fordi disse skadene kan være alvorlige.   

  

Her legges det vekt på symptomer og førstehjelpstiltak. Tenk «pasientundersøkelse», og 

sorter tiltakene i henhold til denne.  
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Nøkkelfakta 11  
  

1.  Ytre skader er lette å finne, og er som oftest ikke farlig i seg selv, men hva kan de gi indikasjoner 

på?  

   

   

   

2.  Hva er de aller viktigste risikoene ved skader rettet mot buken?  

   

   

   

3.  Hvilke tegn kan forekomme ved skader mot buken?  

   

   

   

4.  Hvordan plasseres en bevisstløs med antatt skade i bryst og buk?  

   

   

   

5.  Hva er de viktigste behandlingstiltakene ved bukskader?  

   

   

   

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
              Egne notater   
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Smerter i buken – ikke skade  

  

  

 Situasjon 6  

En kvinne i 20-årsalderen har sterke smerter i magen og vet ikke nøyaktig hvor de kommer 

fra. Hun har litt feber, er lett rødlig og svett i huden og går krummet på grunn   av smertene. 

Smertene har tiltatt i løpet av det siste døgnet, og hun er kvalm, har kastet   opp og har spist 

og drukket lite.  Hva kan dette være og hva vil du gjøre?  

  

  

  

Potensielt livstruende årsaker til smerter i buken kan være:  

  

• Utposing på eller hull i stor pulsåre i buken  

• Hull på tarm som følge av sykdom  

• Stopp i tarmen - «tarmslyng»  

• Blodpropp i magen  

  

Akutt hjerteinfarkt kan også gi smerter i buken.  Kilde: altomhelse.no  

  

Vanlige årsaker til smerter i buken som ikke skyldes skade kan være:  

  

• Magesmerter (for eksempel luftsmerter)  

• Magesjau/omgangssyke  

• Sure oppstøt  

• Akutt abdomen (samlebetegnelse for akutte symptomer fra buken)  

• Blindtarmbetennelse  

• Nyrestein  

• Gallestein  

  
Ha fokus på akutte symptomer fra buken. Akutte smerter kan ofte være mer alvorlig enn 

smerter som har vart over lang tid. Magesmerter kan være en livstruende tilstand. Det viktigste 

er derfor å kunne vurdere symptomene og identifisere tegnene slik at man forstår når 

pasienten er i en tidskritisk situasjon som krever rask transport til sykehus.   

  

Andre årsaker til akutte smerter kan være  

  

• Tarmslyng  

• Magesår  

• Innklemming av brokk  

• Testikkeltorsjon  

• Akutt urinstopp  

  
Tenk over hva en skal se etter, hva pasienten gir uttrykk for og hva en skal gjøre. Tenk 

«pasientundersøkelse» og sorter tiltakene i henhold til denne.  
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Nøkkelfakta 12  
  

1. Hva skal du undersøke hos en person med sterke smerter i magen? (s. 88)  

  

  

  

2. Hva er hovedproblemet ved langvarig magesjau, og hvem er mest utsatt? (s. 89)  

  

  

  

3. Noen tilstander ved smerter i buken kan være livstruende, nevn noen. (s. 89-91)  

  

  

  

  

Om svangerskap   

  

Temaet om svangerskap omtales ikke i kurset. Det kan likevel være nyttig å ha noe kjennskap 

til dette, så les om dette selv i førstehjelpsboka side 94-96.  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 
              Egne notater   
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2.3 Hodeskader og redusert bevissthet 
 

• Generelt om skader i og på hodet  

• Ansiktsskader  

• Redusert bevissthet, lammelser og smerter i hodet  

  

Etter endt opplæring skal du  

• gjenkjenne symptomer på mulig sykdom eller skade i hodet  

• kunne gi førstehjelp til pasienter med mulig sykdom eller skade i hodet  

• kunne gi førstehjelp ved ulike typer ansiktsskader   

  

  

Generelt om skader i eller på hodet  

  

  

Situasjon 7 

I gymsalen holder en skoleklasse på med ball-lek. Under leken faller en ung gutt, sklir    
bortover gulvet og treffer nedre del av en ribbevegg. Han blir bevisstløs.  Hva kan ha 
skjedd og hva gjør du? 
 

Snart våkner han opp igjen og er desorientert. Han er kvalm og kaster opp.   Han 
klager over hodepine. 
 

Hva kan dette være og hva gjør du nå? 

  

  

  
Skader i og på hodet omfatter både skader som skjer inne i hodet, og overfladiske skader på 

hodet og i ansiktet.  

  

Ved slike skader er det viktig å merke seg at hvis pasienten har vært bevisstløs i mer enn fem 

minutter, kan det være tegn på alvorlig hodeskade uavhengig av om pasienten i tillegg har 

lammelser eller ikke.  

Merk deg at bevisstløse pasienter er avhengig av å ha meget god luftvei får å unngå 

opphoping av CO2 i blodet.  

  

Bloduttredelse rundt øynene – brillehematom – kan tyde på 

brudd i hodeskallen og er en alvorlig skade.   

Noen ganger ses også klar væske fra øregang – dette indikerer 

meget alvorlig tilstand  

  

Det er viktig med en kontinuerlig vurdering og overvåkning av 

pasienter med mistanke om hodeskade.       

Mistanke om hodeskade skal alltid tas alvorlig!    

  

Det er viktig å merke seg at noen av de som har hodeskade, har samtidig skader i nakke eller 

rygg. Dette er lett å overse. Tenk derfor også på dette når vi snakker om nakke og ryggskader. 

 

Sett deg inn i det viktigste når det gjelder symptomer på og førstehjelpstiltak ved  
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• hjernerystelse  

• hodeskade med indre skader  

  

       Nøkkelfakta 13  
1. Er det risiko for skader på nakken og ryggsøylen ved skader på hodet?  

  

  

  

2. Hvorfor er vurdering og overvåking av bevisstheten viktig?  

  

  

  

3. Hva er behandlingstiltakene ved nedsatt bevissthet eller bevisstløshet?  

  

  

  

4. Hvordan påvirkes din vurdering av en person med hodeskade hvis vedkommende er  
      alkoholpåvirket?  

  

  

  

  

Ansiktsskader  

  

Selv om pasienter ikke har større symptomer enn de ytre skadene som for eksempel kutt og 

utslåtte tenner, kan det likevel vise seg at påkjenningen på hodet har nådd hjernen. Å holde 

pasienten under oppsikt en periode er derfor viktig.  

  

Sett deg inn i hva som er førstehjelpsbehandlingen ved:  

  

• Tannskader  

• Øyeskader  

• Neseskader og neseblødning  

  

Ansiktet har rik blodtilførsel og ved skader i ansiktet kan det lett oppstå relativt kraftige 

blødninger. De største farene ved ansiktsskader er at luftveiene kan bli blokkert. Deformiteter, 

blod, hevelse, beinfragmenter, løse tenner og andre fremmedlegemer kan blokkere luftveiene 

slik at pasienten ikke får puste. Fokus på frie luftveier og fjerning av alt som blokkerer 

luftveiene er derfor viktig.  
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Ved ansiktsskader kan tenner løsne helt eller delvis, eller det kan bli brudd i tannrot eller 

tannkrone. Ved slike skader er det viktig å ta vare på løse tannbiter.  

  

Øyeskader skal alltid tas alvorlig fordi de kan medføre synstap. Hvis en pasient klager over 

smerter i øynene, dobbeltsyn, tåkesyn eller andre synsforstyrrelser, skal det gi mistanke om 

øyeskade. Det skadde øyet dekkes til med en løs kompress. Ved mistanke om etseskader 

skal øyet skylles grundig.  

  

Slag mot nesen kan gi blødninger. Hvis ikke blødningen stanser på «vanlig måte», kan man 

prøve å legge en ispose eller lignende over pasientens neserygg eller i nakken samtidig som 

pasienten klemmer over den myke delen av nesen og samtidig bøyer seg framover.   

  

  

Redusert bevissthet, lammelser og smerter i hodet  

  

  

 Situasjon 8  

 En mann i 50-årene sitter på kontoret sitt. Han er stresset og er kjent med at han har   
høyt blodtrykk fordi han er svimmel og har en murrende hodepine.  
 Han blir plutselig kvalm, kaster opp og får sterk hodepine bakover i holdet.  

 Kollegaer kommer til og finner at mannen ganske raskt mister bevisstheten.  
Hva er dette og hva gjør du?  
  

  

  

Følgende tilstander er noe av det som kan gi endringer i bevissttilstanden:  

  

• Forbigående hjerneslag (TIA, også kalt «drypp»)  

• Hjerneslag  

(en samlebetegnelse for drypp, blodpropp i hjernen og hjerneblødning)  

• Migrene  

• Hjernehinnebetennelse  

• Akutte forstyrrelser i hjerterytmen  

• Forstyrrelser i blodsukkeret  

• Nedkjølt pasient  

• Indre blødninger (som ikke skyldes skade)  

• Rusmidler  

  

Hjerneslag 

«Hjerneslag» er samlebetegnelse for drypp, blodpropp i hjernen og hjerneblødning. I 85% av 

tilfeller med hjerneslag skyldes dette en blodpropp i en av blodårene i hjernen. Resten 

skyldes hjerneblødninger. Symptomene er oftest ganske like, og det er umulig å skille en 

blødning og en blodpropp fra hverandre på grunnlag av det du ser. 

Avhengig av hvilket område i hjernen som er rammet, får pasienten ulike symptomer. 

Symptomene kan være plutselige lammelser, talevansker eller andre symptomer som 

skyldes endringer i nervesystemet. 

  

Hjerneslag er tidskritisk og det er viktig å få pasienten raskt til sykehus. Det er derfor viktig å 

kunne avdekke tegn og symptomer på hjerneslag så tidlig som mulig. Rask behandling og 

rask varsling til ambulanse kan i stor grad påvirke hvordan det går med pasienten på lengre 

sikt.   
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For noen er hjerneslag smertefritt, men skadene kan bli store. Derfor er det viktig at du kjenner 

symptomene når de oppstår.   

 

Symptomene på hjerneslag kommer plutselig og viser seg raskt, men vær klar over at noen 

pasienter har små symptomer. Det finnes mange forskjellige huskeregler for å avdekke 

potensielt hjerneslag, Røde Kors benytter FAST som i dag brukes av mange 

ambulansetjenester. Husk likevel at dette ikke er en fasit på om pasienten har hjerneslag, hvis 

ikke akkurat disse symptomene fremkommer. Det er derfor viktig å ha lav terskel for å ta 

kontakt med AMK ved akutte symptomer.   

  

F  Fjes  Be pasienten smile. Er smilet skjevt?  

A  Arm  
Klarer pasienten å holde begge armer rett ut foran kroppen over tid uten at en 

arm siger ned?  

S  Språk  
Har pasienten endret språk? Leter pasienten etter ord?  Be 

pasienten si en setning  

T  Tale  Hvordan uttaler pasienten ord?  

 

  

Det er svært viktig å kjenne til de viktigste symptomene på hjerneslag! 

«Time is Brain!» («Tid er hjerne!»).  

  

Dersom det foreligger ett eller flere FAST-symptomer, skal du ringe 1-1-3 med en gang!  

FAST = Raskt!  

  

Andre symptomer kan være plutselig innsettende hodepine, lysømfintlighet, svimmelhet,  

oppkast og kramper.    

  

Vær oppmerksom på at symptomer som varer en kort periode, kan være forbigående 

hjerneslag eller minislag. Dette er omtalt som «drypp» eller «TIA» Man skal ringe 1-1-3 for å 

avklare videre ivaretakelse av pasienten!  Pasienter med forbigående symptomer skal som 

hovedregel til sykehus. (Ikke legevakt/fastlege). 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 
              Egne notater   
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       Nøkkelfakta 14   
  

1.  En person har halvsidig lammelse, sikler fra den ene siden av munnen og har talevansker. Hvilken 

tilstand mistenker du?  

   

   

   

2.  Hvilke tegn tyder på at tilstanden er alvorlig?  

   

   

   

3.  Summer opp de viktigste tiltakene ved mistanke om hjerneslag.  
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2.4 Kramper 
 

  

  

• Kramper som skyldes diabetes (sukkersyke)  

• Kramper som skyldes epilepsi  

• Andre årsaker til kramper   

  

Etter endt opplæring skal du  

• kunne gi førstehjelp til en pasient med kramper  

• kjenne til de vanligste årsakene til kramper   

• forstå viktigheten av å ivareta en pasient under og etter krampeanfall  

 

Kramper er ingen diagnose, men et tegn fra hjernen på at noe ikke er som det skal være. 

Dette temaet omhandler i hovedsak kramper som skyldes lavt blodsukker og epilepsi, men er 

også litt innom andre årsaker til kramper.   

  

Kramper kan sees lokalisert til kun en del av kroppen, for eksempel en arm og et ben. 

Alternativt kan man ha kramper i hele kroppen. I slike tilfeller ser man ofte tap av bevissthet 

samtidig.  

  

Viktig ved krampeanfall!  

• Pasienten skal ikke legges i sideleie før krampeanfallet er over  

• Prøv å ta tiden på anfallet  

• Sørg for at pasienten ikke skader seg under anfallet  

  

Mange opplever at pasienter som har kramper puster dårlig. Dette er vanlig dersom 

pasienten har pågående krampeanfall i hele kroppen. Vent med tiltak for å bedre pusten til 

etter at krampene har gitt seg, men du kan forsøke å fjerne oppkast eller fremmedlegeme i 

munn under krampeanfallet dersom dette er praktisk mulig.  

  

  

Kramper som skyldes diabetes  

  

  

 Situasjon 9  

En eldre mann har kjent diabetes og er avhengig av daglige inntak av insulin. 

Han går deg en tur i skogen, men roter seg bort i tåka. 

En anne turgåer finner mannen, som snakker uforståelig og går ustøtt. 

Han blir først tatt for å være beruset, men det lukter ikke alkohol av ham. 

Den andre turgåeren tar mannen med seg hjem. 

Mannen blir etter hvert mer og mer aggressiv og vil reise seg for å gå. Da faller han om og     

får kramper. 

Hva tror du dette kan være og hva ville du ha gjort? 

  

Hva er førstehjelpen ved krampeanfall?  
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       Nøkkelfakta 15   
  

1. Hvilke tegn er typisk for lavt blodsukker?  

  

  

  

2. Kan en våken person med kjent sukkersyke/diabetes få sukker?  

  

  

  

3. Ved epilepsi kan kraftige kramper komme raskt. Hva skal du gjøre?  

  

  

  

  

Kramper som skyldes epilepsi  

  

Epileptiske anfall kan variere veldig, men de kan grovt sett deles inn i to 

grupper – fokale anfall og generaliserte anfall (herunder krampeanfall).   
  

Felles for epileptiske anfall er at pasienten som får anfall kan ha behov for 

hjelp mens anfallet pågår eller dersom anfallet ikke går over av seg selv.  

  

Andre årsaker til kramper  

  

Sett deg inn i de viktigste andre årsaker til kramper som symptom enn sukkersyke og epilepsi.  

Merk deg at hjertestans noen ganger kan innledes med krampeanfall.  

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 
              Egne notater   
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2.5 Skader i nakke og rygg 
 

 

• Ryggsøylen – anatomi   

• Ryggskader  

 

Etter endt opplæring skal du  

• kunne gjenkjenne symptomer på mulig nakke- og ryggskade  

• kunne gi førstehjelp til en pasient med mistanke om skade i nakke og rygg  

• forstå prinsipper for stabilisering av nakke og rygg   

• kjenne til skademekanikk og hvordan slike skader kan oppstå   

• kunne fjerne hjelm på pasient med mulig skade i nakke og rygg  

 

Det viktigste å tenke på med skader i rygg og nakke er forsiktig behandling. En ryggskade 

haster ikke så lenge de livsviktige funksjonene er intakt.    

  

  

Ryggsøylen - anatomi  

  

Noe kunnskap om ryggsøylens anatomi er nødvendig for å forstå hva som kan skje når den 

blir skadet slik at man kan gi riktig førstehjelp.  

 
Ryggskader   

  

Gå gjennom følgende punkter:  

• Generelt om ryggskader  

• Ryggskader etter fall fra høyder  

• Bilkollisjon  

• Tung gjenstand i hodet  

• Fjerning av hjelm  

  

 

  

  
  

Kilde: onlinelege.no   
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I gjennomgangen av punktene fokuseres det på hva du skal se etter og hvilken førstehjelp du 

skal gi ved slike skader.  

 

 

Øvelse – hjelmavtaking  

Øvelse i hvordan to personer tar av hjelmen på en sikker måte. Merk deg hvorfor det er viktig 

å åpne visiret på hjelmen.  

Obs! Fjern ørepynt før øvelsen da den kan hekte seg fast i hjelmstroppen.  

  

Det er hensiktsmessig å fjerne hjelmen også på våken pasient fordi de senere kan miste 

bevisstheten. Dessuten vil de ofte selv fjerne hjelmen.  

  

 
Kilde: Norsk grunnkurs i førstehjelp  

  

  

Øvelse – stabilisering av nakken  

Øvelse i hvordan man kan stabilisere nakken – én hjelper holder hodet støtt, mens pasienten 

ellers behandles for eventuelle andre skadefunn, eventuelt legges i sideleie. Dette sikrer god 

stabilisering av nakken. Husk å ha god og tydelig kommunikasjon underveis. Bevisstløse 

pasienter som puster normalt skal som hovedregel legges i sideleie.  

  

 

 

       Nøkkelfakta 16   
  

1. Hva er de viktigste tegnene på at noe er galt i rygg og nakke?  

  

  

  

2. Kan andre skader «kamuflere» skader i rygg og nakke?  

  

  

  

3. Hva er førstehjelperens oppgave ved mistanke om slike skader?  
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4. Når bør legfolk fjerne motorsykkelhjelm?  

  

  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  
 

               Egne notater   
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 2.6 Forgiftninger og rus 
 

 

• Generelt om forgiftninger  

• Forgiftningen gjennom munnen (svelger)  

• Forgiftninger gjennom huden (søl på huden)  

• Forgiftninger gjennom lungene (puster inn)   

• Sprut i øyet  

• Giftstoffer  

• Rus  

  

Etter endt opplæring skal du  

• kunne gjenkjenne symptomer på forgiftninger  

• kunne yte førstehjelp til pasienter med symptomer på forgiftninger  

• ha generell kunnskap om rus  

• ha kjennskap til giftinformasjonssentralen  

  

  

  

Generelt om forgiftninger  

  

I gjennomgang av temaet legges det vekt på symptomer, virkning og førstehjelp.  

  

Gift er et stoff som gir skadevirkninger på legemsprosessene. Den kan ødelegge cellenes 

normale stoffskiftefunksjoner og/eller ødelegge cellene direkte.  

Man kan bli forgiftet gjennom munnen (f.eks. giftig mat og tabletter), gjennom huden (f.eks. 

sprøyter eller etsende væsker) eller lungene (f.eks. gasser).  

  

Det finnes ingen faste eller sikre tegn på om en person er forgiftet, men generelle symptomer 

på forgiftninger (avhengig av type gift) kan være   

• kvalme, brekninger  

• buksmerter  

• diaré  

• utvidelse eller sammentrekninger av pupillene  

• overdreven spyttutvikling eller svette  

• unormal åndedrett  

• bevisstløshet og krampetrekninger  

  

Ved situasjoner hvor det er mistanke om forgiftninger bør man:  

• Prøve å få svar på:  

 Hvilket giftstoff  

 Hvilken mengde og styrke  

 Når og hvordan det skjedde  

• Observere tilstanden til pasienten  

• Sjekke området rundt pasienten (omgivelsene)  

• Oppkast og tomemballasje tas med til sykehus  
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Gifter kan være:  

• Etsende som for eksempel syre og lut i sterke konsentrasjoner  

Eksempler på husholdningsartikler er ovnsrensemidler, avløpsåpnere, salmiakk og andre 

rengjøringsmidler med ammoniakk etc.  

  

• Irriterende som for eksempel giftig mat, sink, kvikksølv.  

Freds lilje, tulipanløk og eføy er eksempler på planter som kan gi irritasjon, smerter og sår 

i munnen om man tygger på dem   

  

• Systemgifter som for eksempel sovemidler, alkohol, morfin, metanol  

Systemgiftene kan være bedøvende (for eksempel morfin) eller det kan være blodgifter 

som virker på blodet (for eksempel kullos).  

  

På generelt grunnlag anbefales det ikke å fremkalle brekninger.   

Ved akutt fare for liv og helse skal førstehjelperen alltid ringe 1-1-3!  

  

Forgiftninger gjennom munnen  

Forgiftninger gjennom munnen kan være:  

• Syre og lut i sterke konsentrasjoner  

• Petroleumsdestillater   

• Medikamenter  

• Alkohol  

• Metanol   

• Sopp, planter  

  

  

Forgiftninger gjennom huden  

Forgiftninger gjennom huden kan være:   

• Syre og lut i sterke konsentrasjoner  

Syrer etser hull på spiserør og mage, lager dype sår og virker først etter en tid. Lut etser 

ikke hull, men lager skorper  

• Huggorm   

• Innsektstikk, flått etc.  

• Bruk av narkotika, f eks ved bruk av sprøyter  

  

Forgiftninger gjennom lungene  

Gifter man kan få i seg ved innånding er stort sett farlige gasser, som for eksempel 

karbonmonoksid (kullos – ved ufullstendig forbrenning) og karbondioksid. I dette kurset blir 

det for omfattende å fokusere på ulike gasser og hvordan de virker. Temaet omhandler derfor 

generelle førstehjelpstiltak ved innånding av giftstoffer.   

  

  

Sprut i øyet  

Ved sprut i øyet er det viktig å skylle øyet umiddelbart. Det er avgjørende at man begynner 

skyllingen så raskt som mulig. Lær deg hvordan man kan gjøre dette og prøve gjerne i praksis 

hvis det er muligheter for det. Bruk da øyeskylleflaske og væske som er beregner for øyeskyll. 

Hvis slikt utstyr er tilgjengelig i hjelpekorpset så øv på bruken av det!  
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Giftstoffer  

  

Eksempler på noen giftstoffer i det daglige:   
• Husholdningsprodukter  

• Planter  

• Narkotika  

  

Under gjennomgang av de ulike giftstoffene bør du merke deg farene og symptomene ved de 

enkelte stoffene og hvilken førstehjelp som skal gis.  

  

Giftinformasjonssentralen  

Giftinformasjonssentralen er det nasjonale rådgivnings- og kompetanse-organet for akutte 

forgiftninger og forgiftningsfare. De har beredskap hele døgnet på telefon 22 59 13 00. Mer 

informasjon kan fås på deres hjemmeside.  

  

  

Rus  

Rus kan være selvpåført eller uforskyldt. Pasienter som framstår påvirket av ulike rusmidler 

er vanskelig å vurdere. Det er viktig å behandle slike pasienter ut fra symptomene.  Vær 

bevisst på egensikkerhet i møte med pasienter som er påvirket av rus.  

  

Symptomer varierer, alt etter type rusmidler og menge som er tatt, og kan til tider være 

vanskelig å gjenkjenne da enkelte rusmisbrukere blander flere typer stoffer.  Alkohol er også 

er rusmiddel og kan i store doser gi alvorlige tilstander.  

  

Rusmidler deles inn i tre hovedgrupper:  

• Dempende – for eksempel heroin  

• Stimulerende – for eksempel amfetamin  

• Hallusinasjoner – for eksempel LSD  

  

De fleste rusmidler har noen felles virkninger, som for eksempel:  

• Hevet stemmeleie  

• Svekket koordinasjon og balanse  

• Svekket orientering for tid og sted, innprentingsevne og hukommelse  

• Nedsatt vurderingsevne og dømmekraft  

  

I kontakt med rusmisbrukerpasienter bør en ikke bare ha fokus på rus, men også sjekke 

pasienten for andre sykdommer og skader. Det kan for eksempel være vanskelig å skille 

enkelte pasienter med føling (lavt blodsukker) fra pasienter som er påvirket av rus. Symptomer 

på rus kan i noen tilfelles overskygge tegn på skader og sykdom. Det bør derfor være lav 

terskel for å få disse pasientene vurdert av helsepersonell.  

  

Temaet om giftstoffer generelt kan oppsummeres med Nøkkelfakta 17  

 

 

 

  

  

               Egne notater   
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     Nøkkelfakta 17   
1.  Når kan du kontakte Giftinformasjonen, og når skal du kontakte medisinsk nødtelefon?  

   

   

   

2.  Hva er det en fordel at du har informasjon om når du ringer etter hjelp eller veiledning?  

   

   

   

3.  Er det riktig at fremkalling av brekninger ved inntak av mistenkelige stoffer ikke lenger er et 

førstehjelpstiltak?  

   

   

4.  Hva er behandlingstiltak ved sprut av irriterende, etsende stoffer i øyet eller hud?  

   

   

   

5.  Hvorfor er regelen om egensikkerhet viktig ved mistanke om innpust av giftstoffer?  

   

   

6.  Hva er hovedproblemet med overdose av morfin/opiater/GHB, og hva må gjøres?  

   

   

7.  Hvordan virker inntak av enkelte giftige planter på personer?  

   

   

   

8.  Hva er de alvorligste tegnene på bitt eller stikk som krever varsling av 1-1-3?  

   

   

   



KVALIFISERT FØRSTEHJELP - DELTAKERHEFTE    

 

  

2.7 Skader på huden 
• Brannskader  

• Frostskader  

• Sårskader  

 

Etter endt opplæring skal du  

• gjenkjenne ulike typer brannskader og kunne behandle disse  

• gjenkjenne ulike typer frostskader og kunne behandle disse  

• ha kunnskap om hvordan en kan forebygge frostskader  

• gjenkjenne forskjellige typer sår og kunne behandle disse  

 

Selv om brannskader, frostskader og sårskader har sine 

spesielle særtrekk, har de noe felles – de ødelegger huden. 

Vi har derfor valgt å omhandle disse skadene under ett – 

skader på huden. 

Huden er kroppens emballasje eller innpakningspapir. Når 

innpakningen blir ødelagt vil innholdet være utsatt for 

«påkjenninger».  

 

Huden deles i overhud, lærhud og underhud.  

 

 

 

  

Brannskader  

Generelt om brannskader  

• Faremomenter ved brannskader  

• Gradering av brannskader (1., 2. og 3. grad)  

• Huskeregler for brannskader  

• Hva skal du gjøre?!  

 

Brannskade 1. grad                                       Brannskade 2. grad                                           Brannskade 3. grad  
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Huskeregler ved brannskader  

9%-regelen  

• Regnes ut på grunnlag av 2. grad  

• Trekk fra halvparten ved 1. grad  

• Legg til halvparten ved 3. grad  

  

5 – 10 % er farlig for små barn og gamle.  

10 – 15 % er farlig for større barn og voksne.  

50 % 2 og eller 3 grads brannskade har stor dødelighet!  

  

Årsaker til brannskader 

Dette kan skyldes varm væske (skålding), damp 

(inhalasjon) eller elektriske årsaker. Alvorlighetsgraden 

kan være stor, selv om skaden ser liten ut. Det er derfor 

viktig å avdekke årsaken til skaden.  

Spesielt må det avdekkes om skaden har oppstått i 

mindre lukkede rom og om pasienten har pustet inn 

røyk  

 

Følgende brannskader skal behandles/vurderes av lege:  

• Store brannskader  

• Brannskader som utvikler blemmer og sår  

• Brannskader i ansikt, hender og fingre  

  

Skader som skal behandles av lege skal være mest mulig ubehandlet, altså ikke bruk 

brannsalve, kun avkjøl og legge på fuktig bandasje.  

 

Ved brannskader på ansikt og hals må man være spesielt oppmerksom på risiko for 

varmeskade på luftveiene. Se etter sot i munnhulen og nesen der dette kan være aktuelt. 

Disse skal til lege for vurdering og akuttmedisinsk bistand haster.   

 

Fastbrente klær skal ikke fjernes.  

 

 

 

 

 

       Nøkkelfakta 18   
1. Hvor lenge bør nedkjøling med kaldt vann vare?  

  

  

2. Hvor lenge bør bruken av lunkent vann vare, og hva er hovedhensikten?  

  

  

3. En person som har vært i kontakt med brannskade-pasient hoster. Hva er risikoen?  

  

  
  

Elektrisk brannskade               
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4. Hva er behandlingstiltak for en slik person?  

  

  

5. Hvilke pasienter skal til sykehus etter elektrisk støt?  

  

  

 
Frostskader  

  

Generelt om frostskader  

Merk deg hvordan man graderer frostskader og hva som er riktig førstehjelp ved de ulike 

gradene.  

  

  

Overfladiske og dype frostskader  

Merk deg forskjellen på overfladiske og dype frostskader og hva som kjennetegner disse 

lokale frostskadene og hvilke førstehjelpstiltak som skal gis.  

  

  

Forebygging av frostskader  

Prinsippene for riktig påkledning er å holde varmen inne og kulden ute. Huske 

at vind i kombinasjon med kulde øker faren for frostskader.   

  

   

       Nøkkelfakta 19  
  

1. Hva er forskjellen på overfladiske og dype frostskader?  

  

  

  

2. Læreboka foreslår flere behandlingstiltak ved frostskader – hvilke?  

  

  

  

3. Hvordan kan du forebygge frostskader?  
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4. Hvor er det kaldest: I Lillesand i stiv kuling (15 m/s) og 0o C, eller Røros i vindstille       

og minus 15o C?  

  

  

  

 

 

Sårskader  

  

Generelt om sår  

Merk deg generelle faremomenter og førstehjelpstiltak ved alle sår og hvilke 

sår som skal behandles av lege.    

  

✓ Husk å vurdere ABC  

✓ Tenk alltid hygiene  

✓ Vurder sårets omgang med tanke på henvisning til lege  

✓ Vær obs på pasienter som bruker blodfortynnende. Har nedsatt 

sirkulasjon og nevrologisk funksjon i bena   

✓ Anbefales å ikke bruke for mye desinfeksjon (klorhexidin/pyrisept) 

direkte i såret. (Øker tilhelingstiden)  

  

  

Ulike typer sår og behandling av disse  

  

 

✓ Skrubbsår og rifter  

✓ Snittsår 

✓ Stikksår  

✓ Friksjonssår  

✓ Støt- og knusningssår 

✓ Bittsår    

✓ Skuddsår  

✓ Sår med 

fremmedlegeme  

  

Skrubbsår og rifter  

De fleste skrubbsår er stort sett ufarlige, og kjennetegnes ved at hudoverflaten rives opp. 

Skrubbsår forekommer som oftest på knær og albuer. Slike sår utsettes ofte for forurensing.  

  

Hva skal du gjøre?  

✓ Tenk egensikkerhet, bruk hansker  

✓ Vask såret rent (bruk rikelig med rent vann eller fysiologisk saltvann)  

✓ Fremmedlegemer fjernes av lege  

✓ Stans evt. blødning  

✓ Bruk sterile kompresser og bandasje  

✓ Unngå absorberende kompresser  

✓ Vurder kontakt med lokal legevakt ved store skrubbsår  

  
  
Snittsår og flenger  
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Snittsår forårsakes ofte av skarpe gjenstander som kniver og glass. 

Sårene kan være dype og såret spriker.  

  

Hva skal du gjøre?  

✓ Tenk egensikkerhet, bruk hansker  

✓ Vask såret rent  

✓ Hvis såret er infisert, kontakt lege  

Tegn på infeksjon: Økende smerte, hevelse, fargeendring, lokal varme, puss/væske, lukt  

✓ Stans blødning  

✓ Det er en fordel å legge hudflikene mot hverandre og stripse såret. Legge deretter på 

kompress og bandasje  

✓ NB: Hvis såret er i ansiktet, skal det behandles av lege   

✓ Det anbefales også at alle snittsår sjekkes av lege  

✓ Ved store blødninger, forebygg sirkulasjonssvikt  

  

  

Stikksår  

Spisse gjenstander som trenges inn i kroppen kan gi alvorlige skader på 

underliggende organer. Gjenstander som sitter i kroppen, kan blokkere for 

store blødninger og må ikke fjernes av en førstehjelper, men må på 

sykehus.  Det er viktig å informere helsepersonellet om hendelsen. Dette 

med tanke på den videre kirurgiske behandlingen.  

  

Hva skal du gjøre?  

✓ Tenk egensikkerhet, bruk hansker  

✓ Stans blødning, ikke fjern fremmedlegemer  

✓ Ring 1-1-3, få pasienten til lege / sykehus  

✓ Forebygg sirkulasjonssvikt  

  

  

Friksjonssår   

Friksjonssår, eller trykksår (ofte kjent som gnagsår), kjennetegnes ved at 

huden er rød og følsom. Årsaken er endringer i vevet som følge av nedsatt 

blodtilførsel. Ved å trykke på det røde området så blir ikke trykkområdet 

hvitt. Det kan også forekomme hudavskrapninger.  

  

Hva skal du gjøre?  

✓ Vask såret  

✓ Sett på gnagsårplaster, evt. kompress  

✓ Hvis huden er hel, ikke stikk hull på væskefylt blemme.  

  

  

Støt- og knusningssår  

Dette er sår med opprevne og uregelmessige sårkanter og blodig vev. 

Blødningen er moderat.   
Faren ved støt- og knusningssår er knust underliggende vev, brudd på 

små knokler i for eksempel hånd og fot, indre blødninger som kan føre til 

svikt i blodsirkulasjonen og stor infeksjonsfare.  

  

Hva skal du gjøre?  
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✓ Dekk til såret med kompress (gjerne av de typer som har glatt side å legge mot såret 

✓ Ring 1-1-3  

 

 

Bittsår/rivsår  

Bittsår kjennetegnes ved at det er merker etter bitt/riving med ubetydelig 

blødning. Det er stor infeksjonsfare og muligheter for stivkrampe.   
  

Hva skal du gjøre?  

✓ Rengjør såret så fort som mulig og dekk til med kompress.  

✓ Oppsøk lege på grunn av fare for stivkrampe  

  

Vær oppmerksom på at bitt fra dyr skal vurderes av lege i forhold til stivkrampe. 

Videre er det verdt å merke seg at menneskebitt skal vurderes av lege.   

Enkelte pasienter har økt risiko for infeksjon på grunn av nedsatt sirkulasjon og nevrologisk 

funksjon i beina. For disse pasienter bør terskelen for å kontakte lege være lavere.   

  

Man skal generelt være varsom med å la hund og katt slikke en i ansiktet.  

  

   

Sår med fremmedlegeme  

Fremmedlegemer som sitter fast i sår skal ikke fjernes!  

  

Hva skal du gjøre?  

✓ Dekk til såret med kompress. Støtt opp fremmedlegemet så det holdes i 

ro og ikke presses lenger inn i såret. Fest med løs bandasje og oppsøk 

lege.   
  

  

Sårbandasjer  

Forstå hensikten med bandasjeringen slik at bandasjen virker etter hensikt.  

  

 

  
 

   

       Nøkkelfakta 20  
  

1.  Boka nevner fire typer sår i tillegg til brannsår. Hva er karakteristisk for hver av dem?  (s.  

   

   

   

2.  Hvorfor anbefales det ikke å fjerne fastsittende fremmedlegeme i sår?  
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3.  Hvilke sår bør alltid henvises til lege eller sykehus? 

   

   

   

 

  

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
         Egne notater   
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2.8 Forstyrrelser i kroppstemperaturen 

• Overoppheting  

• Generell nedkjøling  

 

Etter endt opplæring skal du  

• forstå mekanismene som fører til forstyrrelser i kroppstemperaturen   

• kunne identifisere symptom på temperaturforstyrrelser og iverksette tiltak   

• forstå viktigheten av forebygging  

 

Med forstyrrelser i kroppstemperaturen mener vi situasjoner som fører til for høy 

kroppstemperatur (overoppheting) og for lav kroppstemperatur (generell nedkjøling) utover 

det normale.  

  

Overoppheting  

  

 

 Situasjon 10  

 En mann i 30-årene løper et mosjonsløp på 10 km. Det er en varm dag (260 C),   og 

luftfuktigheten er på 80 %. Halvveis i løpet faller han om og blir funnet med   nedsatt 

bevissthet, lette kramper og svært rask og overfladisk pust.   Hva er dette og hva gjør du?  

  

  

Overoppheting kan skyldes:  

• Heteslag  

• Heteutmattelse  

• Solstikk  

• Hetekramper  

  

 

       Nøkkelfakta 21   
  

1. Hva er forskjellen mellom heteslag og en heteutmattelse?  

  

  

2. Hva er felles behandlingstiltak for heteslag og solstikk?  

  

  

3. Hva er behandlingstiltak ved heteutmattelse?  
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Generell nedkjøling  

  

  

 Situasjon 11  

 Du finner en tynnkledd kvinne liggende bevisstløs utenfor et diskotek.  

 Hun puster svært langsomt og svakt.  

 Hva gjør du?  

  

  

  

Vi kan dele generell nedkjøling i  

  

✓ Mild hypotermi (35 – 32 grader)  

✓ Moderat nedkjøling (32 – 30 grader) 

✓ Alvorlig nedkjøling (under 30 grader)   

✓ Å forebygge nedkjøling av skadde og syke  

  

Pasienter kan bli nedkjølt på flere ulike måter. Det er ikke 

nødvendig å være ute i kulde for å bli nedkjølt. Man kan 

også bli nedkjølt innendørs. Vanlige eksempler på dette er 

eldre mennesker som har falt og blir liggende på gulvet 

over lengre tid uten å klare å reise seg opp.  

  

Hvor raskt pasienter blir nedkjølt påvirkes av flere ting, bl.a. 

av vindstyrke og om pasienten er tørr eller våt. Vind og regn 

(fuktighet) er en dårlig kombinasjon med tanke på 

nedkjøling.   

Kroppen mister svært mye varme ved fordamping dersom 

man har på våte klær. Man mister også mye varme ved å ligge på kaldt underlag.  

For å hindre fordampingstap må pasienten enten få på tørre klær eller pakkes inn i tett/vanntett 

stoff (for eksempel bobleplast). For å hindre varmetap til underlaget må tepper legges under 

pasienten. Dette er viktigere enn å ha teppe over pasienten.   

  

Gjør deg kjent med de ulike gradene av hypotermi – mild, moderat og alvorlig.  

Summer opp fakta med Nøkkelfakta 22 

  

 

 

  

Nøkkelfakta 22  
  

1. Nevn noen av de viktigste årsakene til generell nedkjøling.  
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2. Nevn noen tiltak for å behandle en person med moderat nedkjøling.  

  

  

  

3. Hva kjennetegner en alvorlig nedkjøling?  

  

  

  

4. Ut over å skaffe kvalifisert førstehjelp, er det noe en førstehjelper kan gjøre for en alvorlig nedkjølt 

person?  

  

  

  

   

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

              Egne notater   
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2.9 Akutte barnesykdommer 
 

• Å kunne kommunisere med sykt barn  

• Vurdering av sykt barn  

• Akutte sykdomstilstander  

  

Etter endt opplæring skal du  

• kunne gjenkjenne symptomer på de vanligste barnesykdommene og iverksette 

nødvendige tiltak  

• forstå viktigheten av å vurdere allmenntilstanden til sykt barn  

• kjenner til utfordringene knyttet til kommunikasjon med sykt barn  

  
  

Å kunne kommunisere med sykt barn  

  

Hva er utfordringen med å kommunisere med sykt barn og hva en bør være 

oppmerksom på?   

  

Noe av det viktigste i kontakt med et skadet eller sykt barn er å opptre rolig slik 

at barna blir trygge på de voksne. Redsel gjør ofte skaden verre.  

  
  

Vurdering av sykt barn  

  

Barn er ikke «små voksne». De er annerledes enn voksne og må derfor vurderes på en annen 

måte når det gjelder skader og sykdommer. Her er noen viktige forskjeller:  

   

• Hodet hos barn er proporsjonalt større enn hos voksne. Dette betyr at hos spebarn må 

man legge noe under skuldrene for å få nøytral posisjon på hodet. (ref. hjerte-

lungeredning)   

• Beregning av grad av brannskader er annerledes fordi proporsjonene i kroppen er 

annerledes   

• Barn har stor overflate i forhold til kroppsvekt og mister raskt varme  

• Barn kan ofte kompensere godt ved begynnende påvirket sirkulasjon og pusteproblemer. 

De kan imidlertid raskt bli svært dårlige på kort tid når de ikke klarer å kompensere lengre   

• Små barn har små luftveier og de har «lite å gå på» dersom luftveiene blir trange på grunn 

av sykdom eller skade   

• Ved hjertestans hos barn må man være svært oppmerksom på mulighet for 

fremmedlegeme som årsak   

• Barn kan vise symptomer på sykdom eller skade på annen måte enn voksne. Nedsatt 

allmenntilstand kan være eneste symptom på alvorlig sykdom    
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Nedsatt allmenntilstand  

Nedsatt allmenntilstand kan ofte være eneste tegn på alvorlig sykdom hos barn. Barn med 

nedsatt allmenntilstand oppfører seg som regel ikke slik de pleier. De kan virke utilfredse, 

være sutrete og vanskelige å trøste. Noen barn mister interesse for omgivelsene sine og de 

ønsker ikke å delta på aktivitet som de vanligvis er veldig glade i.   

Små barn ønsker som regel ikke å snakke med eller bli tatt på av fremmede og de pleier å 

protestere dersom foreldre går.   

  

Barn med nedsatt allmenntilstand vil ofte ikke spise og drikke som vanlig. De kan ha endret 

vannlating og avføring.   

  

Det er foreldrene som kjenner barna sine best. De vet om barnet framstår som «seg selv» 

eller om det virker unormalt slapp og medtatt. Ofte får man svært mye informasjon om barnet 

ved å snakke med foreldrene.   

  

Barn med nedsatt allmenntilstand skal alltid tas på alvor da de kan bli raskt sykere!  

  

  

Utslett og feber hos barn   

Mange sykdommer hos barn kan gi feber og utslett. En del vanlige virusinfeksjoner kan gi 

dette. Disse er sjelden alvorlige.   

  

Feber og utslett som skyldes hjernehinnebetennelse er alvorlig. Hjernehinnebetennelse er en 

infeksjon som påvirker hinnene som omgir hjernen. Dette er en sykdom som raskt kan bli 

svært alvorlig og i verste fall dødelig.   

Som førstehjelper må man være oppmerksom på feber og utslett hos barn. Utslett som ikke 

blir borte når man trykker på det med glass (ser utslettet gjennom glasset) og stivhet i nakken 

(ønsker ikke å legge haken mot brystet) kan være alvorlig. Disse pasientene må til sykehus 

raskt!   

   

Pusteproblemer hos barn  

Barn har små og trange luftveier.  Dersom de reagerer allergisk kan de raskt bli veldig tette i 

pusten. Ved luftveisinfeksjoner i nedre luftveier (lunger) kan de bli veldig slitne i pusten på kort 

tid. De kan gjerne puste fort og med mye ulyder en god stund og ikke virke så veldig preget 

av dette, men de kan på kort tid blir slitne og få tydelig pustevansker.   

  

Tegn på alvorlig pusteproblemer hos små barn kan være  

• nesevingespill (neseborene rører seg mye når barnet puster)  

• huden mellom ribbenene drar seg inn når barnet puster  

• mye ulyd når barnet puster  

• barnet puster fortere enn det som er normalt for alder  

  

 

Falsk krupp  

Dersom deltakerne spør kan det være greit å si noe om falsk krupp eller deltakerne kan lese 

om dette selv i førstehjelpsboka. Mange som har barn har opplevd dette og kan ha spørsmål.  

  

  

Kramper hos barn  

Førstegangs kramper hos barn skal vurderes på samme måte som hos voksne. De bør til 

legevurdering for å avklare årsak. Hos barn er det ikke uvanlig at kramper kan være betinget 

i feber, såkalte feberkramper. Dersom små barn har kramper og har virket småsyke og varme, 
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bør man kle av barnet og åpne vinduet for å kjøle det ned. En førstehjelper kan ikke konkludere 

med at barnet har feberkramper. Disse barna må vurderes av lege.   

  

  

Væsketap og dehydrering  

Vanlige sykdommer som omgangssyke og milde virusinfeksjoner kan gi dehydrering hos barn. 

Dette kan skyldes at de taper væske gjennom oppkast eller diare eller at de inntar for lite 

væske (drikker for lite) i forhold til kroppens behov. Væsketapet i seg selv kan blir alvorlig selv 

om den underliggende sykdommen er vanlig og ufarlig. Barn som virker slappe og som tisser 

mindre enn vanlig skal man være ekstra oppmerksom på.  

  
  

Eksempler på akutte barnesykdommer  

  

Eksempel 1  

En gutt på 2 år er lett forkjølet og får en kraftig tørr «gjøende» hoste et par timer etter at han 

har lagt seg. Foreldrene ser til barnet og ser at han sliter med pusten, spesielt med innpusting.  

  

  

Eksempel 2  

En liten jente har vært i ulage det meste av dagen. Hun kjennes varm ut, men har endelig 

sovnet med dynen godt pakket rundt seg. Ganske snart høres lyder fra barnesengen, og 

foreldrene kommer til. De ser at jenta har kramper og at hun i lange perioder ikke puster. Hun 

blir nærmest blålig i periodene med pustestopp. Redde ringer de medisinsk nødtelefon og får 

beskjed om at ambulanse er på vei, men at de i mellomtiden skal ta av barnet dynen, slik at 

hun avkjøles. Våte kluter legges på barnets panne og hals.  

  

  

Eksempel 3  

En gutt på 7 år har fått høy feber og er helt utslått. Han har influensalignende symptomer med 

høy feber, smerter i alle muskler og vondt i nakken og hodet. Han ligger til sengs. Foreldrene 

ser til ham utpå natten, og de ser noen nye utslett på kroppen hans. Det er blårøde flekker i 

huden.  

  

  

Eksempel 4  

En gutt på 5 år får valnøttkjerner på et romjulsbesøk hos bestefaren sin. Han fikk også dette 

ved julebesøket i fjor og likte nøttene godt når noen hjalp ham med å knekke dem. Plutselig 

blir gutten blek og virker slapp. Han hveser etter pusten og sliter særlig med å puste ut. 

Bestefaren er redd han har satt noe i halsen og prøve å dunke ham i ryggen. Situasjonen blir 

imidlertid bare verre, og han ringer etter hjelp på 1-1-3.  

  

        Nøkkelfakta 23  
  

1.  Hva gjør vurdering av syke barn spesielt vanskelig?  
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2.  Hva gjør at mage-tarm-infeksjoner med langvarig oppkast og diaré er spesielt farlig for barn? 

   

   

   

3.  Hva kan du gjøre for et barn med pustevansker? 

   

   

   

4.  Kramper ved stigende feber virker dramatisk. Hva kan du gjøre? 

   

   

   

5.  Hvilke faresignal og symptomer er det viktig å være oppmerksom på ved sykdom hos barn?  

   

   

   

6.  En spesiell type utslett er et faresignal på en alvorlig infeksjon.  

Hvordan beskrives dette utslettet? 

   

   

   

  

 

  

  

 
 

 

 

 

 

 
              Egne notater   
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2.10  Skader på muskler og skjelett 
 

 

• Muskler og skjelett – litt anatomi  

• Muskel- og skjelettskader  

• Idrettsskader  

  

Etter endt opplæring skal du  

• kunne kjenne igjen symptomer på skader i muskler og skjelett   

• kunne gi riktig førstehjelp ved de vanligste bruddskadene   

• Forstå PRICE-prinsippet og kunne utføre alle elementer på en korrekt måte  

  

  

Muskler og skjelett - anatomi  

  

Gjør deg kjent med hvordan muskler og skjelett i kroppen er bygd opp og fungerer slik at du 

forstår hvilke problemer som kan oppstå når disse skades og kan gi riktig førstehjelp.  

  

Kroppens bevegelsesapparat holder deg oppreist og sørger for at du kan bevege deg. Det 

består av  

  

• skjelettet og leddene  

• skjelettmusklene og senene  

  

Skjelettet  

Skjelettet er en fellesbetegnelse på alle knoklene i kroppen og utgjør kroppens «reisverk». 

Det består av 206 knokler som holdes sammen av leddbånd og bindevev.  Ryggsøylen er den 

sentrale delen av skjelettet.  

  

Knoklenes utseende varierer etter hvilke oppgaver de har. Vi har tre typer – rørknokler, flate 
knokler  og  uregelmessige knokler. Knoklene består for det meste av beinvev, 
men også beinmarg.   
Beinvevet kan være kompakt  

(tykt og tett) eller svampaktig (fast, men ser ut som en svamp).  

  

  

  

  



KVALIFISERT FØRSTEHJELP - DELTAKERHEFTE    

 

 

Leddene  

Leddene gir skjelettet bevegelighet der to knokler glir mot hverandre. Når leddene beveges, 

oppstår det friksjon. Derfor er leddene gjerne væskefylt (leddvæske). Leddflatene består av 

glatt leddbrusk som er omgitt av en beskyttende leddkapsel.   

  

 

Vi har tre hovedtyper av ledd:  

• Ekte ledd   

o ledd som beveges mye, for eksempel ledd i armer og 

bein  

• Ledd som kan beveges litt   

o for eksempel leddene mellom ribbeina og brystbeinet. 

De beveges litt når vi puster  

• Ledd som er ubevegelige (falske ledd) – for eksempel 
sammenføyningene mellom knoklene i hodeskallen  
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Skjelettets oppgaver  

Skjelettet har i oppgave å virke som et stativ for å holde kroppen oppe. Videre beskytter det 

indre organer. Inne i store knokler produseres blodceller og blodplater som du lærte om på 

leksjonen om sirkulasjon.   

  

  

Muskler og sener   

Muskler er sammentrekkbare organer som gjør at vi kan bevege oss. Vi har mer enn 600 

skjelettmuskler. De er buntet sammen av muskelfibrer.   

Hos en voksen person utgjør musklene nesten halvparten av kroppsvekten.  

  

Vi har tre typer muskler:  

• Skjelettmuskler – viljestyrte muskler som styres av viljen vår  

• Glatt muskulatur – trekker seg sammen uavhengig av viljen vår  

• Hjertemuskulatur – arbeider uavhengig av viljen   

  

  

Tegn og symptomer på skade i muskel-/skjelettsystemet  

• Hevelse, misfarging, varme, rødme, smerter    

• Nedsatt funksjon i form av nedsatt eller endrede leddutslag  

  

  

 
Muskel- og skjelettskader  

  

Ved gjennomgang av de ulike muskel- og skjelettskadene fokuseres det på hva en skal gjøre 

ved slike skader. Merk deg førstehjelpstiltakene.  

  

  

 

Symptomer på brudd 

• Sikre bruddtegn → brudd inntil det motsatte er bevist.   

✓ Feilstillinger  

✓ Unaturlig bevegelighet  

✓ Forkorting av arm/bein  

✓ Åpne brudd med synlige beinpiper  

   

• Usikre bruddtegn → trenger ikke være brudd  

✓ Smerte  

✓ Hevelse  

✓ Nedsatt funksjon  

✓ Misfarging av hud  

  

Dersom man er usikker på om pasienten har et brudd, er det fornuftig å behandle skaden som 

et brudd.   
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Ved mistanke om brudd bør man også undersøke følelse og kapillærfylling nedenfor 

skadestedet for å se om det er sannsynlig at blodårer eller nerver et skadet i forbindelse med 

bruddet. Dette er opplysninger som bør videreformidles til AMK.   

  

  

Brudd  

• Ribbeinsbrudd  

• Kragebensbrudd  

• Brudd i overarm, underarm, håndledd og fingre  

• Brudd i bekkenområde  

• Lårhalsbrudd  

• Lårbeinsbrudd  

• Brudd i legg, ankel og fot  

  

Tiltak ved mistanke om brudd  

• Stabilisering  

• Ved åpne brudd dekkes såret med sterile kompresser  

• Spjelk  

  

Krav til spjelk  

• Lang nok (skal dekke leddet over og under bruddstedet)  

• Ikke hindre blodsirkulasjon  

• Ikke lede kulde  

• Stiv nok  

• Ikke for tung  

  

Det finnes mange ulike typer spjelk, både ferdigproduserte og improviserte. Poenget med 

spjelk er å hindre bevegelse i bruddstedet og derfor må både leddet over og under bruddstedet 

immobiliseres.  

  

Som en hovedregel skal man aldri reponere (sette tilbake i normal stilling) et brudd som står i 

feil vinkel!  Dersom mulig støtter man armen/foten i den stillingen den står i.  

Dette vil du lære mer om på andre kurs i Røde Kors Hjelpekorps.  

 Andre skader i muskler og skjelett  

• Muskelskader  

• Forstuing  

• Knokler ute av ledd  

  

Avrivning  

Avrevne kroppsdeler tildekkes med komprimerende bandasje. Vi 

gjennomgår ikke opplæring i tourniquet på dette kurset.  

  

Repeter fakta med Nøkkelfakta 24.  
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Idrettsskader  

  

Lær deg PRICE-prinsippet og forstå hensikten med det slik at du kan bruke det riktig.    

  

P  Protection  BESKYTTE mot ytterligere skade   

R  Rest  RO – helst stoppe aktiviteten  

I  Ice  IS – nedkjøling av skadestedet  

C  Compression  TRYKK – trykk mot skadestedet  

E  Elevation  HEVING AV SKADESTEDET – over hjertehøyde  

  

De første minuttene er viktigst ved en bløtdelsskade. Da avgjøres størrelsen på skaden. Dette 

igjen påvirker i sin tur tiden til en blir frisk. Jo større hevelse er, desto lengre tid tar det før 

skaden heles igjen. Det betyr av hurtig og riktig førstehjelp så tidlig som mulig gir en mye 

kortere rehabiliteringstid.  

  

Kompresjonsbandasje  

Det er ulike meninger om hvor lenge en kompresjonsbandasje skal sitte på. I dette kurset 
har vi valgt å sette tiden til 15-30 minutter. Deretter skal bandasjen fjernes og legges på nytt 
med noe mer slakk. Det anbefales at denne sitter på i 48 – 72 timer.  

Mange pasienter kan oppleve smerte ved bruk av kompresjonsbandasje. Informer derfor 

pasienten om tiltaket og hensikten med det.   

   

Det er viktig at det benyttes en langelastisk kompresjonsbandasje. Merk at et vanlig idealbind 

eller lignende kortelastiske bandasjer ikke kan benyttes som kompresjonsbandasje.   

Det er vanskelig å gi råd om hvor hardt bandasjen skal strammes da dette ikke kan måles. 

Noen bandasjer har indikatorer på dette.   

Ett sjekkpunkt du kan bruke er at hvis du får en finger under bandasjen, så kan bandasjen 

være for løs. Fargeendring på for eksempel tærne (blir blå) betyr nødvendigvis ikke at 

bandasjen sitter på for stramt.   

  

  

 

 

 

Før man igangsetter PRICE  

Før man igangsetter PRICE må man gjøre en rask undersøkelse for å avdekke om det finnes 

forhold som tilsier at man ikke skal gjennomføre kompresjonsdelen av PRICE:   

  

• Avdekk det skadde området slik at man får inspisert godt. Sikre bruddtegn er åpent brudd, 

tydelig feilstilling utenfor ledd og unormal bevegelighet. Dersom man ser at et ledd er ute 

av stilling («ute av ledd») betyr dette også at PRICE ikke skal gjennomføres.   

• Undersøk følelse, kapillærfylling og bevegelighet nedenfor det skadde området.   

 
Dersom man ved disse undersøkelsene finner normale funn nedenfor skaden, ikke tegn til 
åpent brudd og ikke ledd som er ute av stilling kan man i de fleste tilfeller gjennomføre alle 
elementene i PRICE i samråd med pasienten.    
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Prinsipper ved bruk av kompresjonsbandasje  

• Skal starte så langt fra hjertet som mulig og legges mot hjertet   

• Skal legges så jevnt som mulig og med minst mulig folder/bretter slik at det gir best mulig 

effekt og skaper minst mulig ubehag  

• Skal legges svært stramt umiddelbart etter skaden og bør ligge på i ca. 15-30 minutter. 
Påse at det er sirkulasjon i tærne.   

• Skal dekke det skadde området, samt litt over og 

under. Her må man bruke skjønn. Det er ikke behov 

for å komprimere fra under kneet ved for eksempel 

lårhøne  

  

Kompresjonsbandasjen legges på ved en kombinasjon 

av åttetallsmønster og sirkulær kompresjonsteknikk.  

    

  

Praktisk gjennomføring    

1. Be pasienten holde kroppsdelen i så normal stilling som mulig  

2. Legg bandasjen løst på pasientens hud litt under skadestedet, med rullen ut fra huden 

Ved håndledd og ankel starter du ytterst ved fingre/tær  

3. Lag et utgangspunkt for feste, (for eksempel en runde rundt kroppsdelen løst med 

bandasjen) for å forhindre at bandasjen ikke glir av når du begynner å stramme den   

4. Strekk ut bandasjen slik at den går én gang rundt den skadde kroppsdelen (vanligvis ca. 

20 – 30 cm utstrukket)  

5. Ha full strekk på bandasjen mens du fører bandasjen rundt kroppsdelen. Påse at 

bandasjen ikke slakker   

6. Bytt grep og gjenta fra punkt 3 mens du utfører valgt kompresjonsteknikk gradvis i retning 

hjertet  

  

Tenk over at bandasjen ligger riktig, det vil si  

• at bandasjen er lagt jevnt fordelt  

• at det er ikke brett på bandasjen (dette gir ujevn trykkfordeling)  

• at bandasjen ikke er for løs   

  

Dette gjelder den første påleggingen når bandasjen skal ligge i 15-30 minutter.  

  

Øv på PRICE-prinsippet på ulike kroppsdeler, for eksempel håndledd og ankel.  

  

  

Om stabilisering  

Stabilisering av muskel- og skjelettskader er ikke tema i dette kurset. Det læres i videregående 

førstehjelp. Likevel bør du kjenne til hvordan du kan støtte opp og stabilisere skaden med 

f.eks. klær, bandasjemateriell og ulltepper slik at skadestedet får hvile og ro.   

  

Oppsummer det viktigste om skader på muskler og skjelett  med nøkkelfakta 24.  

  

  

 

 

  

 

Overlapp             Åttetall             Sirkulær 
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       Nøkkelfakta 24  
  

1.  Nevn noen hovedregler for behandling av bruddskader.  

   

   

   

2.  Hva anser du som en fare ved ribbeinsbrudd?  

   

   

   

3.  Skader i bekken og lårbein er spesielt farlig. Hvorfor?  

   

   

   

4.  Eldre mennesker utsettes lett for lårhalsbrudd. Hva gjør du mens du venter på ambulansen?   

   

   

   

5.  Hvilke tiltak ved skader i ledd og muskler kan gi smertelindring, og hvilke tiltak gir redusert blødning 

i skadeområdet? 

   

   

   

6.  Hva går PRICE-prinsippet ut på? 

   

   

   

  

  

 

 

  



KVALIFISERT FØRSTEHJELP - DELTAKERHEFTE    

 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

               Egne notater   



KVALIFISERT FØRSTEHJELP - DELTAKERHEFTE    

 

 

 

  

  

  

⬛ Del 3  
 

 

 

 

Ulykker og forebyggende tiltak  
 

 

  



KVALIFISERT FØRSTEHJELP - DELTAKERHEFTE    

 

 3.1 Sikkerhet og spesielle hendelser 
           

● Sikkerhet ved ulike hendelser 

● Transport av pasient 

● Ulike hendelser 

● Forebygging av skader og ulykker 

● Hygiene 

 

Etter endt opplæring skal du  

• forstå hensikten med å tenke sikkerhet  

• kunne iverksette sikringstiltak ved ulike hendelser  

• kjennskap til merking av kjøretøy med farlig gods   

• ha kunnskap om forebygging av skader og ulykker i hjemmet og på arbeidsplassen   

• forstå hensikten med god hygiene   

• kunne bruke enkle hjelpemidler for å hindre smitte  

  

Det er sikkerheten og utfordringene førstehjelperen står overfor ved de forskjellige hendelsene 

som er det viktige, og ikke hendelsene i seg selv.     

  

Sikkerhet ved ulike hendelser  

Hvilke sikringstiltak er nødvendig ved:  

  

• Trafikkulykker  

• Ulykker med farlig gods  

• Rasulykker  

• Ulykker med strøm  

• Ulykker med åpen flamme eller varme flater  

• Hendelser med voldelige handlinger og trusler  

  

  

Transport av pasient  

  

Det er ambulansetjenesten som skal transportere pasienter. Hvis Røde Kors har slike oppdrag 

utføres dette av medlemmer med kompetanse på dette. Transport av pasient er derfor ikke et 

tema i dette kurset.  

 

I enkelte situasjoner kan det være nødvendig å flytte pasienten før endelig transport. 

Hovedregelen ved all transport og forflytning av syke og skadde er:  

  

• Pasienten skal flyttes minst mulig! – bare når det er nødvendig! 

Dette kan være å bære en skadet fotballspiller av banen.   

Ideelt sett skal en skadet eller syk person flyttes kun én gang, for eksempel ved transport 

til sykehus  

• Transporten skal foregå med egnet kjøretøy  

• Transporten skal ta hensyn til pasientens tilstand   

  

Hvis du flytter pasienten skal du ha en grunn for det!  

  

Før du flytter pasienten må du klarlegge:  
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• Om det er nødvendig å flytte vedkommende før endelig transport  

• Hvilke skader pasienten har og omfanget av skadene – om flyttingen forverrer skaden  

 

Forflyttingsmåter  

Førstehjelpsboka beskriver ulike måter å forflytte en pasient på, slik som krabbedrag, 

slepeløft, tomannsløft og klesløft. Les mer om dette i førstehjelpsboka.   

  

Ulike hendelser  

Hva er spesielt og hva bør man være oppmerksom på ved:  

  

• Trafikkulykker  

• Ulykker med transport av farlig gods  

• Ulykker til sjøs (bl.a. drukning og stupe- og dykkerulykker)  

  

Stressmestring  

For en førstehjelper er det viktig å holdet hodet kaldt i situasjoner som kan virke kaotiske og 

hvor menneskelige følelser kan ta overhånd. Evnen til å opptre rasjonelt og kontrollert og 

ikke gå inn i situasjoner en ikke har kontroll over og føler seg kompetent til er viktige 

egenskaper hos en førstehjelper. Det er viktig å ha evnen til å stresse ned og for eksempel 

puste rolig og kontrollert før man går inn i situasjonen. Det er viktig at du er bevisst på dette.   

  

Nøkkelfakta 25 gir en oppsummering av temaet om ulike hendelser.  

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

 

       Nøkkelfakta 25  
  

1.  Nevn fem tiltak på et åsted for en trafikkulykke som er beskrevet i boka. 

   

   

   

   

 
              Egne notater   
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2.  Hvorfor er det viktig å verne skadete personer mot nedkjøling?  

   

   

   

3.  Hvordan er tankvogner som fører farlig gods merket?  

   

   

   

4.  Hva blir dine tiltak ved ankomst til et havarert kjøretøy med slik merking?  

   

   

   

5.  Hvordan oppstår skader på en person ved en kraftig eksplosjon?  

   

   

6.  Hvordan varsles andre båter i nærheten av en ulykkesrammet båt?)  

   

   

7.  Hva er hovedprinsippet for redning ved drukning?  

   

   

   

8.  Hvilke skader og tilstander kan forårsakes av stupeulykker?  

   

   

   

  

 

  



KVALIFISERT FØRSTEHJELP - DELTAKERHEFTE    

 

Forebygging av skader og ulykker  

  

Hvilke ulike forebyggende tiltak kan man gjøre ved:  

  

• Fallulykker i hjemmet  

• Brann og brannskader  

• Fritidsulykker  

• Drukningsulykker  

• Ulykker ved bruk av verktøy, apparater og maskiner  

  

 

Hygiene  

 

Hensikten med hygiene  

Smittsomme sykdommer er et av de største helseproblemene i verden. Det brukes store 

ressurser på å bekjempe dette. Med smitte menes overføring av et smittestoff fra en 

organisme til en annen, enten direkte eller indirekte.   

  

Hygiene dreier seg om å unngå denne smitteoverføringen. Hygieniske tiltak dreier seg altså 

om å hindre spredning av smitte, enten fra pasienten til oss, fra oss til pasienten eller fra en 

pasient til en annen.   

  

Vær bevisst på viktigheten med hygiene.   

  

  

Smittefarer i Røde Kors  

Hvilke situasjoner kan vi kan komme bort i som førstehjelpere i Røde Kors hvor vi bør tenke 

på mulig smittefare?  

  

Noen eksempler på dette kan være:  

  

• Behandling av sår og blødninger  

• HLR med munn-til-munn  

• Redningsoppdrag hvor farlige stoffer og gasser kan være et element  

• Førstehjelpsbehandling hvor smittefarlige stoffer er et element  

• Sprøytespisser  

• Smittefarlige stoffer i møte med folk vi skal hjelpe osv.  

  

  

Hygieniske tiltak  

Hver enkelt av oss kan selv gjøre noe for å redusere faren for smitte. Her 

er noen gode råd for å unngå eller minske faren for smitte:  

  

• Bruk egnet beskyttelsesutstyr (munnbind, maske, engangshansker)  

• Dekk til sår og åpen hud  

Ikke berør den delen av materiellet som skal mot såret  

• Unngå blodsmitte  

• Unngå skader på huden  

• Unngå lange negler  

• Unngå tørre hender  
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• Ha god hånd- og toaletthygiene, enten med håndvask med såpe og vann eller 

hånddesinfeksjon med sprit  

• Unngå å hoste/nyse direkte på andre personer eller bli hostet/nyst på  

• Vask og desinfiser utstyr eller bruk sterilt utstyr  

• Vask tøy  

• Styrk motstandskraften (vaksine)  

• Kontakt lege ved fare for infeksjon  

  

 

  

       Nøkkelfakta 26  
  

1.  På hvilke måter kan man bli smittet (smitteveier)?  

   

   

   

2.  Hvorfor er det viktig å forebygge smitte?  

   

   

   

3.  Hva er de viktigste smitteverntiltakene for en førstehjelper?  

   

   

   

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
 

 

 
              Egne notater   
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3.2 Bruk av legemidler og observasjonsskjema 
         

• Bruk av legemidler i Røde Kors  

• Bruk av observasjonsskjema i Røde Kors  

  

Etter endt opplæring skal du  

• ha kjennskap til hvilket regelverk som gjelder for bruk av medikamenter  

• kjenne til gjeldende rutiner for bruk av medikamenter i eget hjelpekorps  

• kjenne til eventuelle skjemaer som brukes ved observasjon av pasienter   

  

  

Bruk av legemidler i Røde Kors  

  

Hovedregelen for bruk av legemidler i Røde Kors personell er:  

   

• Røde Kors deler ikke ut medikamenter, heller ikke reseptfrie 

• Det skal ikke forekomme utdeling av legemidler som personell har med seg til eget 

forbruk  

  

Selv om det kan virke harmløst å dele ut en reseptfri Paracet eller Ibux, vil en slik handling 

falle inn under helsepersonelloven § 5. Vår oppgave er å utføre førstehjelp, ikke behandle.  

Det er flere forhold som da må vurderes, og dette kan i ytterste konsekvens få alvorlige følger 

for pasienten. Bruk av legemidler defineres som behandling.   

  

Dette er likevel ikke til hinder for at vi kan hjelpe pasienter med å ta egen medisin, men skal 

da forsikre deg om at det er pasientens navn og fødselsdato som står på medisinen.   

  

  

Unntak for Røde Kors-personell  

Noen Røde Kors-avdelinger har skriftlig delegering fra lege på at medlemmer kan dele ut 

reseptfrie eller reseptbelagte medikamenter, for eksempel medisinsk oksygen. Hvis dette er 

tilfellet skal det foreligge et system som ivaretar dette. Det må foreligge opplæring til de som 

skal bruke dette, og det skal kvalitetssikres med re-trening.   

  

  

Bruk av observasjonsskjema  

Førstehjelpsoppdrag utført av frivillige organisasjoner er ikke journalpliktig. Ved slike oppdrag 

skal vi derfor ikke bruke skjema for lagring av opplysninger som inneholder sensitive 

pasientdata.   

  

Det er tillatt å føre et observasjonsskjema på hver enkelt pasient som inneholder informasjon 

om hva som er gjort og hvilke tiltak som er utført, men registrering av opplysninger som kan 

identifisere pasienten er ikke tillatt. Hvis det brukes et slikt skjema skal dette leveres til 

mottakende helsepersonell eller makuleres etter bruk.   

  

Statistikk føres på egnet skjema. Dette skal kun inneholde skadetype, kjønn og alder.   
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3.4 Praktiske øvelser 
 

Øvelser  

  

Ha på deg egnet klær etter forholdene og til å være ute i. Øvelsene gjennomføres både ute og 

inne. Vi anbefaler at dere benytter klær som kan bli ødelagt. Det kan være på enkelte øvelser 

at det benyttes sminkede markører. Markørblod er i noen tilfeller vanskelig å få vasket av. 

   

Delta aktivt i øvelsene og opptre som om hendelsene er virkelige hendelser. Bruk 

kunnskapene du har tilegnet deg i kurset aktivt og få så mye trening som mulig.  Å bli en god 

førstehjelper handler om å øve – øve – øve!    
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4  Avsluttende prøver  
  

• Om teoretisk prøve  

• Om praktisk prøve  

  

Etter gjennomført prøver skal du   

• kunne dokumentere at du har tilegnet deg kunnskaper i førstehjelp på kvalifisert nivå   

  
Om teoretisk prøve  

  

Den teoretiske prøven gjennomføres individuelt av hver enkelt deltaker uavhengig av den 

praktiske prøven. Prøven er elektronisk og går ut på å krysser av for «Rett» eller «Galt» på 

påstandene som framsettes i prøven. Prøven består av 40 spørsmål som skal besvares på 40 

minutter. Du må ha 80% riktig for å få bestått på prøven.   

  

Når prøven er gjennomført og bestått genereres det en dokumentasjon for gjennomført 

teoriprøve. Avklar med kursledelsen om du skal skrive ut kursbeviset, eller sende et bildet av 

gjennomført prøve på e-post.   

  

Hvis du har dysleksi eller av andre grunner har problemer med å lese mye tekst, kan du be om 

hjelp til å lese påstandene, men du må selv krysse av for «Rett» eller «Galt». Hjelperen skal 

ikke gi hint om rett svar eller påvirke svarene på noen måte.  

  

Dokumentasjon på gjennomført teoriprøve skal oppbevares i lokalt hjelpekorps i tre (3) år eller 

til ny prøve tas.   

   

Om praktisk prøve  

  

Den praktiske prøven består av tre poster (fire poster medregnet HLR/DHLR) og kan 

gjennomføres både ute og inne. Du skal gjennomføre prøven alene og vil før hver post bli 

presentert et scenario. På posten vil det være førstehjelpsutstyr tilgjengelig, dette betyr ikke at 

du nødvendigvis skal bruke alt som ligger der. Markøren kan være en dukke eller en person 

med eller uten skadesminke.   

  

Målet med prøven er å avdekke at du har nådd målet med kurset og har tilegnet 

førstehjelpskompetanse på kvalifisert nivå.  

 

Det er anledning til å ta prøven på nytt hvis du får ikke bestått. Nærmere informasjon om dette 

får du av kursarrangøren.  

  

Lykke til som førstehjelper i Røde Kors!  


