
 
 

Hva betyr egentlig ABC? 
Fra vi er små lærer vi alfabetet, og de tre første bokstavene vi lærer er A-B-C, når vi blir litt eldre og 
lærer førstehjelp, så benytter vi disse til å lære vekk de første livreddende vurderingene.  

Jeg skal her drøfte hva A-B-C står for, og hva den første undersøkelsen av pasienten bør være. Noen 
har muligens også lært A-B-C-D-E eller BLÅS, og jeg vil også nevne dette noe.  

Hva er det første du gjør når du ser noen trenger hjelp? For mange er nok dette et enkelt spørsmål, 
men jeg synes det er noe du bør tenke nøye over. Jeg har sett mange gå forbi en bevisstløs person 
på gaten, eller ignorere den narkomane som sikkert bare sover. Som speidere er vi opplært til å ta 
ansvar, vi er opplært til å hjelpe andre. Derfor er grunnleggende førstehjelpsopplæring et såpass 
viktig tema i speideren.  

Du ser noen trenger hjelp, da er det tre spørsmål du må stille deg selv. 

 Har pasienten fri luftvei? 
 Puster pasienten normalt? 
 Er pasientens sirkulasjon (blodforsyning) truet eller påvirket? 

Dette går under det vi kaller vitale funksjoner, og måten vi husker disse på er 

A = Airways 

B= Breathing 

C = Circulation 

Den enkle måten å sjekke dette på er å gå bort til vedkommende, sette deg ned og forsøke å få 
kontakt. Dersom pasienten svarer deg og snakker til deg normalt, så er både A og B ok. En person 
med truet luftvei eller pusteproblemer snakker ikke normalt eller med hele setninger.  

Dersom vedkommende er bevisstløs, legger du kinnet mot munnen til pasienten, bøyer hodet 
bakover og lytter etter pust. Her avgjør du om pasienten puster eller ikke og om luftveien er fri. 
Dersom pasienten puster, teller du pusten i ett minutt for å avgjøre om den er normal (normal 
frekvens er cirka 14-20/min). Tell gjerne på deg selv eller venner for å finne ut hva som er normalt.  

Dersom A og B er ok, er det på tide å sjekke C. Nå ser du etter blødninger, kuttskader, om huden 
kald eller varm og blek eller normalfarget. Dette er punkter som hører inn under C.  

Når du har funnet ut at både A, B og C er ok, er det på tide å gå videre og stille seg spørsmål som: 

 Er pasienten klar og orientert? 
 Hva har skjedd? 
 Er det noe annet som er farlig her? 



 
 
D står for disability, og kan ses på som et mål over pasientens bevissthetsnivå. Er han lett å få 
kontakt med? Vet han hva som har skjedd? Snakker han tydelig eller utydelig? Kan han ha slått 
hodet?  

E står for exposure. Dette punktet handler om andre ting som kan true pasienten. Er det veldig 
kald ute? Fryser han? Blåser det? Her skal pasienten undersøkes og beskyttes mot faktorer som kan 
ytterligere forverre tilstanden.  

På noen kurs læres også BLÅS bort, dette gjelder det samme tingene med rekkefølgen blir litt 
annerledes. 

B = Bevissthet = D 

L = Luftveier = A 

Å = Åndedrett = B 

S = Sirkulasjon = C 

Det går helt fint å bruke dette prinsippet dersom en ønsker en norsk variant. 

Begge disse prinsippene er en fin måte å strukturere undersøkelsen sin på og de brukes i 
ambulansen, på legevakt og ved akuttmottak. Ingenting gjøres før A-B-C er bekreftet som ok og 
dette er alltid de første tingene som undersøkes.  

Ved å ta et førstehjelpskurs, for eksempel førstehjelpskurset for rovere og ledere, får du grundig 
opplæring i bruk av disse prinsippene og får øvd på å bruke de.  

Husk at å hjelpe handler ikke om å være best i førstehjelp, men å ta valget om å prøve å hjelpe. Har 
du først tatt det valget så får du mye veiledning gjennom 1-1-3 og kan redde liv med bare litt basis 
kunnskap.  
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