
FØRSTEH
JELP 1-2-3

GNAGSÅR: behandles best med 
egne gnagsårplaster.

SKRUBBSÅR: renses med rennende vann eller sårrens-
evann. Desinfiserende sårsalve kan brukse om du tror 
såret er infisert. Sett på plaster i riktig størrelse.

 
FALTE: Ved brudd på underarm eller 
håndledd skal armen legges i fatle slik 
at den holdes i ro til man kommer seg til 
lege. Man kan eventuelt spjelke fra hånd 
til albue i tillegg. Ved brudd på overar-
men legges armen også i fatle og festes 
forsiktig inntil kroppen med et skjerf 
eller et tørkle.

PULSÅREBLØDNING: Bruk sterilt kompress 
innerst. Dette tar i mot blodet uten at såret 
blir skittent og infisert. Legg bandasje rundt 
og legg på en hard gjenstand, f. eks, en 
stein. Surr så bandasjen ferdig og sørg for 
at armen holdes høyt. Den skadde trenger 
så medisinsk tilsyn.

ENKELTMANNSPAKKE: I førstehjelpsskrin finnes det 
ferdige enkeltmannspakker, med kompress og tryk-
kelement. Brukes som trykkbandasje.

Sårbehandling Ring
1.

2.

3.

Telefonnummere

Store blødninger
Trykk direkte mot såret for 
å stoppe blødningen. Steril 
kompress er best, men bruk 
hendene om du må. 
Legg den skadde ned, men prøv 
å holde skadestedet hevet over 
hjertehøyde. 
Legg på trykkbandasje. Hold 
pasienten våken og varm. 

Undersøk skaden og finn ut om det er en 
forstuing eller et brudd. 
Ved forstuing: Hold skadestedet hevet og 
kjøl det ned. Sett på støttebandasje. 
Ved brudd: Hev skadestedet. Skaden må 
ikke belastes. Oppsøk eller ring legevakt. 

Brudd eller forstuing
Ring 113 når du tror liv 
og helse er i fare. 
Fortell rolig hvor du 
ringer fra, hva som har 
skjedd og hvem du er.  
Få veiledning om hva du 
skal gjøre. 
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SPJELKING AV BEIN: Bruk pinner, koste-
skaft eller skistaver pakket inn tekstiler 
til å spjelke benet med. Bruk tau, gaffa-
tape eller stropper til å feste spjelkene. 
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30 + 2

Få den nedkjølte perso-
nen innendørs eller 
beskytt mot kulde ute. 
Ring 113. 
Gi kroppsvarme og følg 
anvisning fra AMK. 

Nedkjøling

1.

2.
3.

NEDKJØLING: En person som er blitt nedkjølt må fort komme i le for kald vind. Dersom man har et telt 
eller en ferdig bygget levegg, må den skadde personen tas med dit. Man må ellers bruke det man har 
med seg for å prøve å skape le for den nedkjølte. 

Sjekk etter symptom og fastslå om det 
er frostbitt eller dyp forfrysning. 
Ved frostbitt, varm opp den skadde 
kroppsdelen med kroppsvarme. 
Ring 113 og følg anvisning. 

Forstskader

1.

2.
3.

Få den skadde ut i frisk luft. Luft ut. 
Gi om nødvendig kunstig ånderett 
(innblåsninger). 
Følg med på om symptomene forvin-
ner. Kontakt legevakt hvis tilstanden 
ikke blir bedre, 166 177.

Kullosforgitfting

1.

2.
3.

Dekk til huden som er blitt  
brent og la den få et par  
dagers pause fra sola.
Smør på en avkjølende  
krem eller gele.
Ved kraftig forbrenning bør 
området kjøles ned i minst 
20 minutter, f.eks med våte 
tekstiler.

Solforbrenning

1.

2.

3.

Uten solkrem:    20 minutter i sola.
Med solkrem faktor 5:  5 x 20 minutter i sola
      100 minutter
      (1 t 40 min)
Med solkrem faktor 20:  20 x 20 minutter i sola
      400 minutter
      (6 t 40 min)

Stabilt sideleie

1.

2.

3.

Finn ut om personen er
bevisstløs.
Sjekk om personen  
puster normalt.
Legg i stabilt sideleie 
og ring 113.

Hjerte- og lungeredning 

1.

2.
3.

Sjekk bevissthet, puls og pust.  
Rop HJELP om nødvendig.
Sørg for frie luftveier og ring 113.
Gjennomfør HLR, med 30 kom-
presjoner og 2 innblåsninger. 
Fortsett til ambulansen kommer. FRIE LUFTVEIER: Illustrasjonen viser hvordan pasientens 

hode må ligge for å sørge for frie luftveier (t.v). En bevisst-
løs person kan kveles dersom luftveiene er blokkert (t.h). 
Frie luftveier er også nødvending for innblåsning
under HLR.

Sitt på kne, bruk strake armer, legg den ene hånden  
over den andre og plasser hendene dine mellom  
pasientens brystvorter. Press ned. Gjenta 30 ganger.

Bøy pasientens hode bakover og løft haken oppover. Det-
te gir frie luftveier. Klem pasientens nesebor sammen og 
blåss inn gjennom pasientens munn. Gjenta to ganger.

Modellen viser hvor 
lenge man kan være i 
sola midt på dagen før 
man blir brent, med og 
uten solkrem.

Snøblindhet
1.

2.
3.

Beskytt øynene mot
lys. Gå inn. Ta på solbriller.
Bruk smertestillende tabletter.
Kjøl ned øynene med kalde omslag.


