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HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett 
kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon , g
113.

Nødtelefon 113 bør varslesNødtelefon 113 bør varsles…
• Ved nedsatt bevissthet og alvorlige pustevansker. 
• Ved akutt kraftløshet eller ved vedvarende
smerter i brystet (mer enn fem minutter). smerter i brystet (mer enn fem minutter). 
• Blek og klam hud hos en som er uvel eller skadet. 



Selv om ambulansen bare er minutter 
  d  h l  j d    unna, er det helt avgjørende at et 

menneske med hjertestans får god hjerte-
l g d i g d  g g  Sj  f  å lungeredning med en gang. Sjansen for å 
overleve synker dramatisk for hvert minutt 
pasienten ikke får hjelppasienten ikke får hjelp.

Viktig: Lytt på de råd og veiledninger som gis av 
operatøren på medisinsk nødtelefon 113. Hold 
kontakten til annen hjelp er ankommet.
H i  d t  fl  til t d  b tt å h t 3  i tt Hvis det er flere tilstede – bytt på hvert 3. minutt 



Sj kk   Sjekk om personen 
reagerer på tilrop 
og forsiktig risting  og forsiktig risting. 

Hvis ingen reaksjon: Hvis ingen reaksjon: 
Rop på hjelp 

Foto, Terje Heiestad, Norsk Luftambulanse



Legg personen på ryggen og 
åpne luftveiene. 
L tt g kj  tt  tLytt og kjenn etter pust.

Løft haken frem med to 
fingre og bøy hodet lett 
b k  d d  d  bakover med den andre 
hånden. 
Sjekk om personen puster 
normalt - se, lytt og føl etter 
normal pust i inntil 10 normal pust i inntil 10 
sekunder. 

Legg personen i sideleie hvis 
pusten er normal etter ett pusten er normal etter ett 
minutt. Fortsett nøye 
observasjon av pusten.

Foto, Terje Heiestad, Norsk Luftambulanse



Hvis personen ikke 
puster normalt eller 
slutter å puste: slutter å puste: 
Ring 113 og skaff hjelp.
Hvis mulig få noen andre 

åtil å ringe 113, for 
øyeblikkelig å starte 
hjerte-lungeredning j g g

Foto, Terje Heiestad, Norsk Luftambulanse



S  hj l d i  Start hjerte-lungeredning 
umiddelbart med 30 
brystkompresjoner

l h d d å bPlasser hendene midt på brystet. 
Brystkompresjonene skal være 
4-5 cm dype med en takt på 100 
kompresjoner i minuttet. 

Ved mistanke om 
kvelning/drukning start hjerte-
lungeredning med 5 
innblåsninger  Fortsett deretter innblåsninger. Fortsett deretter 
med 30 brystkompresjoner og 2 
innblåsninger.

Foto, Terje Heiestad, Norsk Luftambulanse



2 i blå i  f l  2 innblåsninger etterfølger 
brystkompresjonene. 

Legg en hånd på pannen og klem 
sammen nesevingene. Bøy hodet lett g y
bakover. Legg to fingre under haken 
og løft kjeven frem. Dekk hele 
personens munn med din munn, slik 
at det ikke lekker luft ut på sidene. 
Hver innblåsning skal ta ca. ett g
sekund og avsluttes når brystkassen 
hever seg. Unngå å blåse for kraftig.

Fortsett med 
30 brystkompresjoner og 30 brystkompresjoner og 
2 innblåsninger 
til profesjonell hjelp kommer.

Foto, Terje Heiestad, Norsk Luftambulanse



Sideleie brukes gjerne ved pasienter som er 
bevisstløse, men puster selv. Leie kan også brukes på bevisstløse, men puster selv. Leie kan også brukes på 
pasienter som venter på lege eller ambulanse og må 
ligge støtt. Sideleie sørger også for at tungen ikke 
faller bakover og stenger luftveiene. Snu personen på 
siden mens du passer på at hode  nakke og rygg siden mens du passer på at hode, nakke og rygg 
beveges mest mulig samlet. Husk å bøy hodet bakover 
for å sikre fri luftvei. Trekk det øverste beinet ut for å 
hindre at den bevisstløse ruller til en av sidene, og legg hindre at den bevisstløse ruller til en av sidene, og legg 
den øvre armens hand under ansiktet som støtte. 
Fortsett nøye observasjon av pusten.

Foto, Marianne Otterdahl-Jensen



SIKRE BRUDDTEGNSIKRE BRUDDTEGN
- Åpent brudd
- Unaturlig retning
- Forkortet kroppsdel

USIKRE BRUDDTEGN 
- Smerter 
- Hevelse 
- Nedsatt bevegelse 

Å

GENERELL FØRSTEHJELP
Ved åpent brudd må såret renses og blødningen 
stopper. Bruk kompress eller trykkbandasje.

B dd t d t å j  b li / j lk  lik t 

Åpent brudd

Bruddstedet må gjøres ubevegelig/spjelkes slik at 
leddet ovenfor og nedenfor bruddstedet ikke kan 
bøyes. 
Forebygg sirkulasjonssvikt, ved å heve brukket 
ben/arm i forhold til hode/hjerte.
Sk ff l hj l  Skaff legehjelp .

Lukket brudd



Behandling av mindre sår

Et lite sår kan du behandle på egen 
hå d  hånd. 
Et stort eller dypt sår må ofte renses 
grundig og sys av lege. Er du i tvil, 
kontakt lege. 
Ved bittsår fra dyr, hvor huden er Ved bittsår fra dyr, hvor huden er 
skadet, bør også lege kontaktes. 

Prinsipper for sårvask er: Rengjøring: 
Rifter  skrubbsår og andre småsår Rifter, skrubbsår og andre småsår 
vaskes med sårservietten eller såpe og 
rennende vann. Vask innenfra og ut av 
såret. God hygiene er viktig ved stell 
av sår.



HÅRRØR/KAPILLARBLØDNING
(Støtskade eller skrubbsår)
SYMPTOMER
- blodet kommer piplende

l df g- normal rødfarge
- såret kan virke klebrig
FØRSTEHJELP
- Vaske såret med rent vann/PyriceptVaske såret med rent vann/Pyricept
- Ta på plaster eller kompress 



VENEBLØDNING

SYMPTOMER
- Blodet kommer jevnt- Blodet kommer jevnt
- Mørk rødfarge
- Dype kutt

FØRSTEHJELP
- Såret renses med rent vann/Pyricept
- Ved små kutt dekkes med plaster e.l.
- Ved dype kutt bruker man steristrip for å lukke såret- Ved dype kutt bruker man steristrip for å lukke såret
- Oppsøk legevakt



PULSÅREBLØDNINGPULSÅREBLØDNING

SYMPTOMER
- blodet kommer støtvis

Lys blodfarge- Lys blodfarge
- Kan virke lett skummende

FØRSTEHJELP
Trykk direkte i såret - Trykk direkte i såret 

(men ta forhåndsregler mot 
sykdommer o.l.)
- Hev det blødende stedet
- Legg pasienten ned- Legg pasienten ned
- Hev bena
- Ta på trykkbandasje, evt 
skjerf eller trekanttørkle
- Ring 113Ring 113



INDRE BLØDNINGERINDRE BLØDNINGER

SYMPTOMER
- Blålig hudg
- Huden er stram og hard 
ved blødningspunktet

FØRSTEHJELPFØRSTEHJELP
- Frie luftveier
- Sideleie 
- Ved skade i brystet og du 
mistenker indre blødning  mistenker indre blødning, 
legg den skadede siden ned

- Ring 113



Man kan dele forgiftninger i 
tre grupper etter hvordan 

 h  fått ift  i  man har fått giften i seg. 

1. Via munnen – for eksempel 
inntak av giftig mat, inntak av giftig mat, 
tabletter, skadelig væske, 
oljeprodukter eller likende via 
munnen. 

2. Innånding av giftige gasser 
– for eksempel silogasser, 
brannrøyk eller os fra tørrkokt 
kjele. kjele. 

3. Søl av etsende eller giftig 
væske på huden. 



Når noen har blitt forgiftet

Noter deg tidspunkt og 
mengde stoff – det kan ha 
betydning for det senere valg betydning for det senere valg 
av behandling. 

Varsle medisinsk nødtelefon  Varsle medisinsk nødtelefon, 
telefon 113 – hvis det haster. 

S l  i  b ll j  gl  Samle inn emballasje, glass, 
flasker og liknende som kan 
gi informasjon om hvilke 
stoffer produktene stoffer produktene 
inneholder. 


