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Forord 
 

Alle nye frivillige må gjennom dette grunnkurset. Uansett om man er helt ny i faget, har 

jobbet aktivt med førstehjelp tidligere eller er utdannet helsepersonell så må alle møtes på 

samme nivå og under de samme forutsetninger internt i organisasjonen. Alle skal ha lik 

mulighet til å tilegne seg kunnskap om faget og den teoretiske opplæringen som er 

nødvendig. Ved siden av dette teorikurset kommer praktisk øvelse og ferdighetstrening. Etter 

kurset skal det avlegges en teoretisk prøve for å kvalitetssikre den enkeltes teoretiske 

kunnskap basert på gjennomføring av dette kurset.  

 

Det som er viktig å huske på er at i førstehjelpsfaget blir ingen utlært.  

 

Dette grunnkurset skal gi deg den grunnleggende opplæringen som er nødvendig for å kunne 

både gi og forstå førstehjelp. Dersom du ikke har noen forkunnskaper om førstehjelp får du 

en god progresjon dersom du jobber strukturert med dette kurset. Deltar du i tillegg på 

oppdrag, oppsøker faglitteratur og tar til deg erfaring fra de andre frivillige så vil du se at det 

går fort å sette kunnskapen i system og relatere den til egne erfaringer. For de som allerede 

kan litt vil dette være en god repetisjon og god læring for å jobbe tett sammen med andre 

frivillige som skal lære noe helt nytt. Du jobber selvstendig med kurset i eget tempo og på 

ønsket sted. Bruk din kontaktperson og andre frivillige for å få svar på dine spørsmål.  

 

 

 

Kurset er utarbeidet av og for Event Medics og derfor tilpasset den tjenesten vi leverer. Mye 

av kunnskapen kan du også ha god nytte av ellers i dagliglivet. Målet vårt er at alle skal bli 

trygge i sin rolle som førstehjelper.   

Er du trygg i situasjonen blir også pasienten din beroliget og trygg. 

 

 

 

Lykke til! 

 
 

 

 

Dette kurset skal kun brukes i forbindelse med opplæring av frivillige i Event Medics. All annen bruk er ikke tillatt. Innholdet i 

dette kurset er det som forventes av kursdeltaker på det aktuelle nivået. Ved siden av dette kurspensum anbefales sterkt å 

ha kjennskap til annen faglitteratur.  

 

Versjon 1 – Januar 2020  
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DEL 1 – Grunnleggende livredning  

 
Kompetansemål 

 

Mål for opplæringen er at deltakeren skal  
o Ha kjennskap til de gjeldende lover og regler som gjelder for organisasjonen og den 

jobben du skal utøve som førstehjelper.  

o Kunne opptre som helsepersonell iht. helsepersonelloven og kjenne til dine plikter 

som helsepersonell.  

o Kunne vurdere egensikkerhet og gjøre rede for faremomenter i forbindelse med et 

oppdrag.  

o Kunne vurdere behov for varsling og iverksette varsling til nødetater. 

o Kunne gi livreddende førstehjelp.  

o Ha en korrekt holdning og opptre profesjonelt. 

o Kunne utføre pasientundersøkelse etter gjeldende prinsipper. 

o Kunne avdekke livstruende funn og iverksette nødvendige tiltak.  

o Kunne gi god og effektiv hjerte- og lungeredning. 

o Ha forståelse for bruk av hjertestarter og kjenne til vedlikeholdsrutiner for disse.  
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Kapittel 1: 

Å yte helsehjelp - lover og regler 
Sentrale lover du bør kjenne til: 

o Personopplysningsloven 

o Pasientrettighetsloven 

o Straffeloven §47 – Nødrettsparagrafen 

o Straffeloven §48 – Nødvergeparagrafen  

o Brann – og eksplosjonsvern loven 

o Vegtrafikkloven 

 

 

Helsepersonelloven med aktuelle forskrifter 

Helsepersonell er definert i loven som personell med autorisasjon etter §48 eller lisens etter 

§49, annet personell i helsetjeneste som yter helsehjelp samt elever og studenter som yter 

helsehjelp i forbindelse med helsefaglig opplæring. 

 

Dette betyr at enhver frivillig i Event Medics defineres som helsepersonell iht. lovverket. Med 

helsehjelp menes enhver handling som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, 

helsebevarende eller rehabiliterende mål og som utføres av helsepersonell som nevnt.  

 

§4 sier at helsepersonell skal utføre sitt arbeide i samsvar med de 

kravene til faglig forsvarlighet og omsorgsfullhet som kan forventes 

ut fra personellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og 

situasjonen for øvrig. Du skal derfor ikke gjøre mer enn det du er 

kvalifisert til. Er det nødvendig med behandling utover dine 

kvalifikasjoner skal du innhente bistand eller henvise pasienten 

videre. Dersom pasientens behov tilsier det, skal utøvelsen skje 

gjennom samarbeid og samhandling med annet kvalifisert 

personell.  

 

Kjenn dine egne begrensninger, sørg for å ha nødvendige 

kvalifikasjoner og hold deg oppdatert på fagstoff/rutiner.  

 

§7 er sentral da denne omhandler plikten til å yte øyeblikkelig hjelp etter evne inntil annet 

kvalifisert helsepersonell overtar ansvaret, uansett om du er i tjeneste eller ikke. Plikten 

gjelder med begrensningene i pasientrettighetsloven §4-9, også selv om pasienten ikke er i 

stand til å samtykke i eller motsetter seg helsehjelpen.  

 
 
 

Visste du at 

 

På lovdata.no kan du søke opp 

de ulike lovene å lese mer om 

innholdet. Selve lovteksten kan 

være vanskelig å tyde, les heller 

forskriften tilhørende den 

aktuelle loven. De er ofte mer 

beskrivende. 
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§16 Virksomhet som yter helse- og omsorgstjenester, skal organiseres slik at helsepersonellet 
blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter. 

 

Lov om helsepersonell legger føringer for de krav som stilles til virksomhet og den enkelte 

person i sitt oppdrag der et utøves helsehjelp. I helsepersonelloven §16 defineres det hvem 

som omfattes av denne loven, og alle virksomheter som utøver helse- og omsorgstjenester 

kommer inn under dette punktet. Event Medics er her å anse som «virksomhet» og er 

underlagt loven på bakgrunn av at vi utøver helsehjelp. 

 

Helsepersonelloven omfatter også taushetsplikt, opplysningsplikt, meldeplikt og 

dokumentasjonsplikt. 1 

 

 

For at vi skal oppfylle kravet i helsepersonelloven må alle nye frivillige gjennom dette 

grunnkurset for å kvalitetssikre den kompetansen som kreves for den jobben som skal gjøres. 

Alle plikter å holde seg oppdatert på de faglige retningslinjer organisasjonen jobber etter, 

instrukser og prosedyrer. Regelmessig deltakelse på fagsamlinger er viktig for å holde seg 

oppdatert.  

 

Våre samarbeidspartnere og kunder har en forventning til den jobben vi skal gjøre. Det er 

også for din egen del en trygghet å vite at du har god kjennskap til jobben du skal gjøre. 

 

 

  

  

 
1 Les mer om taushetsplikt, opplysningsplikt, meldeplikt og dokumentasjonsplikt i helsepersonelloven 
kapittel 5-8.  
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Arbeidsoppgave: 

Hvorfor er du som frivillig i Event Medics definert som helsepersonell? Og hvilke plikter har du 

i forhold til kompetansenivå? 

 
 

 

Arbeidsoppgave: 

Det er flere lover som er aktuelle for det arbeidet du skal gjøre, blant annet 

pasientrettighetsloven. Hva er denne lovens hovedformål? Her må du bruke lovdata.no som 

hjelpemiddel.  
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Kapittel 2: 
Den livreddende hjelpen 

 

 

I løpet av få minutter etter akutt skade og/eller sykdom vil en person som ikke får livreddende 

hjelp kunne risikere å dø. Mangel på oksygen er den hyppigste årsaken til livstruende 

tilstander. Samfunnets mangel på kunnskap og forståelse gjør de fleste tilbakeholdne med å 

hjelpe i slike situasjoner. Redselen for å gjøre noe galt er stor.  

 

Når vi snakker om førstehjelp i slike situasjoner er målet å opprettholde livsviktige funksjoner, 

begrense lidelser, forhindre ytterligere forverring av sykdom eller skade og fremme 

rehabilitering. Det er viktig å raskt oppfatte og gjenkjenne tegn på alvorlig sykdom eller skade 

for å hjelpe til i slike situasjoner. En viktig del er også førstehjelperens evne til å vise omsorg. I 

slike sammenhenger vil omsorgen også innebære å lindre ubehag, trøste og berolige.  

 

Den livreddende hjelpen innebærer at man er i stand til å vurdere egensikkerhet, 

omgivelsene, ringe etter hjelp, gi frie luftveier og kunne utføre hjerte- og lungeredning. Det 

finnes dessverre ingen nasjonal opplæringsarena (som f.eks skole) for førstehjelp, men 

heldigvis tilbyr mange arbeidsgivere dette til sine ansatte og lavterskel førstehjelpskurs kan 

tas av alle som måtte ønske dette gjennom flere kursholdere. Du som frivillig i Event Medics 

får denne opplæringen uansett om du har tatt tilsvarende kurs tidligere.  

 

Begrepet skadested brukes her både som åsted for ulykke og akutt sykdom. Som førstehjelper 

må man raskt ta ledelsen og sørge for fremdrift i hjelpearbeidet, sikre skadestedet slik at 

hjelperne kan jobbe trygt, (en skadet førstehjelper er en dårlig førstehjelper) og til slutt få 

oversikt og utføre livreddende førstehjelp.  
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Arbeidsoppgave: 

Hva er den hyppigste årsaken til livstruende tilstander?  

 

 
 

 

 

 

Arbeidsoppgave: 

Mange vegrer seg for å hjelpe til i alvorlige og livstruende situasjoner. Hva skyldes dette? 
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Kapittel 3: 

Egensikkerhet 
 

Alltid - uansett situasjon, er det viktig å vurdere omgivelsene.  

 

Det er alltid mye som kan utsette andre for farer, i de fleste tilfeller er disse forholdene under 

kontroll eller du må få kontroll på de uten å tenke på de som en trussel. En trussel for deg 

som førstehjelper er alt det som kan påføre deg skade 

på en eller annen måte eller gjøre deg utrygg. Enkelte 

ganger er det ikke mulig å få kontroll på trusselen uten 

å få hjelp fra andre, for eksempel brannvesen (brann, 

lekkasje av kjemikalier), politiet (truende personer, 

våpen), lokale EL-verk for kutting av strømledning, 

Jernbaneverk og togledelse for stopp av tog ved 

hendelser på toglinje etc. 

 

Egensikkerhet er noe som våre frivillige skal ta på 

alvor. Vi skal ikke under noen omstendigheter sette 

oss selv eller de rundt oss for unødvendig fare eller 

foreta oss handlinger som kan skade oss selv, 

pasienter eller de rundt oss.  

 

Et enkelt men viktig tiltak med tanke på egensikkerhet 

er å benytte hansker ved undersøkelser der du kan 

komme i kontakt med blod, oppkast eller andre 

kroppsvæsker. God håndhygiene er viktig, håndvask 

med såpe og eventuelt desinfeksjon med håndsprit. 

Unngå å få søl på flergangsutstyr.  

 

Ved tilsølt uniform 

må denne byttes 

og vaskes.  

 

 

  

Eksempel på situasjon 1: 

Du ankommer en trafikkulykke og er første bil på 

stedet. 

 

Egensikkerhet: Plassere din egen bil et stykke unna 

ulykken samtidig som du setter på nødblink før du går 

ut av bilen. Varseltrekant skal plasseres i god avstand 

både foran og bak ulykkesstedet, er det flere kommet 

til kan andre gjøre dette. Se rundt deg, pass opp for 

ras over deg, brann i kjøretøyet og at bilen kan rulle.  

Husk refleksvest slik at du er synlig! 

  

Eksempel på situasjon 2: 

På oppdrag får du beskjed om at en mann har låst seg 

inne i en garderobe. Han har skadet seg selv og blør 

fra armen. I følge de som har varslet om hendelsen 

virker mannen ustabil og snakker usammenhengende.  

 

Egensikkerhet: Ta på hansker, bank på døren og 

presenter deg. Sørg for å ha en fluktvei. Hold god 

avstand, åpne døren forsiktig og ha alltid øyekontakt 

med personen. Om nødvendig observer og vent til 

politiet kommer.  

  

Eksempel på situasjon 3: 

På vakt under Idrettsfestivalen får vi beskjed om en 

rusmisbruker som ligger livløs ute i snøen.  

 

Når ditt lag kommer frem ligger personen i snøen, 

med oppbrettet arm og mange sprøytestikk i armen.  

 

Egensikkerhet: Ta på hansker, rolig tilnærming og pass 

på sprøytespisser som ligger åpent. En ruset person 

kan også være aggressiv, så vær oppmerksom på det.  
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Arbeidsoppgave: 

Hva menes med «at en skadet førstehjelper, er en dårlig førstehjelper»? 

 

 

 

 

 

 
 

 

Arbeidsoppgave: 

Nevn noen sikkerhetstiltak når du både er på vakt, men også når du kjører tjenestebilen.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Arbeidsoppgave: 

Hvor skal varseltrekant plasseres i forbindelse med en trafikkulykke? 
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Kapittel 4: 
Skadestedet 

Som du allerede har lært definerer vi et skadested som alle steder hvor skade eller sykdom 

har inntruffet og hvor det kan befinne seg pasienter med ulik grad av behov for hjelp.  

 

I det forrige kapittelet lærte du om egensikkerhet og hvor viktig denne vurderingen er før du 

står midt på et skadested. Når du kommer til et skadested så har du lært å vurdere 

egensikkerheten, og videre skal du vurdere omgivelsene. 

 

Hva ser du? Hva har skjedd? Er det noen som trenger hjelp? 

 

Det du ser rundt deg kan gi deg mye 

informasjon om hendelsen, bruk 

sansene dine; syn, lukt og hørsel. Ved å 

danne seg et bilde av årsaken til 

hendelsen har man et godt grunnlag for 

å starte undersøkelser av pasienter og 

raskt iverksette nødvendig hjelp. 

Samtidig får du hentet ut mest mulig 

informasjon som må formidles til 

nødetater, varsling og kommunikasjon 

med de kommer vi nærmere inn på i neste kapittel.  

 

Hvordan vi opptrer på et skadested er viktig, spesielt dersom vi er i tjeneste på vei til eller fra 

oppdrag. Da har vi gjerne uniformert bil og er selv ikledd uniform. Det skal være naturlig for 

oss å ta del i arbeidet rundt et skadested og kunne ta ledelse og organisere hjelpearbeidet. Vi 

blir sett på som en profesjonell aktør på stedet. Kanskje er vi de første som kommer til stedet, 

eller kanskje vi er kalt ut til skadestedet. 

 

Ettersom skadested er ulike ut ifra situasjon, krever det at vi er fleksible i forhold til hva vi 

forventer oss og hvordan vi handler. Vi har naturlig nok 

helt andre arbeidsmetoder på en trafikkulykke enn ved 

et overtråkk på en fotballbane, men likevel går de 

samme momentene igjen. Hva kan omgivelsene fortelle 

deg? 

 

Ved situasjoner der nødetater kobles inn vil det være 

naturlig at vi tar ledelsen på skadestedet og danner oss 

et bilde av dette og gir nødetanene en tilbakemelding 

ved ankomst. 
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Arbeidsoppgave: 

Forklar kort hva et skadested er. 
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Kapittel 5: 
Varsling 

 

Hvem som skal varsles ved sykdom og ulykke avhenger av situasjonen. Hva varslingen angår er 

ikke forhåndsdefinert og den enkelte må selv vurdere hvem man skal varsle for å motta hjelp. 

Trenger du hjelp umiddelbart eller bare noen å snakke/rådføre deg med? 

 

Ved alle akutte hendelser er det nødnummer som gjelder, i hovedsak vil du ved situasjoner 

med akutt skade eller akutt sykdom benytte 1-1-3 og komme i kontakt med Akuttmedisinsk 

kommunikasjonssentral (AMK). Når du ringer til AMK kommer du raskt i kontakt med 

sykepleier, og den informasjonen du ikke oppgir som er relevant vil bli etterspurt og du vil få 

kyndig og god veiledning om videre undersøkelser og behandlingstiltak.  

 

Før du ringer ha klart: 

✓ Hvor du er 

✓ Pasient ID 

✓ Oversikt over situasjonen 

✓ Funn ved undersøkelse 

 

Sykepleier på AMK kan slå opp i pasientens journal for å se om det er 

kjente sykdommer/skader som kan være årsak til pasientens tilstand og 

vurdere situasjonen om det er nødvendig med rask transport til sykehus, 

nærmere undersøkelser av medisinsk personell og vurdere behov for 

ambulanse til stedet.  

Det kan virke skummelt å ringe 1-1-3 men har du medisinske spørsmål er det aldri feil å ringe. 

En god huskeregel; er det ting som tyder på livstruende tilstander, tilstand som er tidskritisk 

eller du kommer ut for en uoversiktlig situasjon med mulig alvorlig utfall ringer du 1-1-3.  

 

Andre nødnummer 1-1-2 (politi) og 1-1-0 (brannvesen) kontaktes i 

situasjoner der det anses nødvendig for disse ressursene. Ved alvorlig 

ulykke, som trafikkulykke, blir alle nødetater varslet samtidig som du 

ringer en av dem, dette kalles trippelvarsling. Kontakt med 

nødnummer krever mobildekning, men mangler mobilen SIM-kort 

eller du ikke har dekning med din teleleverandør, er det et alternativ 

å ta ut SIM-kortet og ringe 1-1-2. Når telefonen ikke har SIM-kort er 

det kun mulig å ringe Politiet, men de kan formidle behov. Uten SIM-

kort vil telefonen søke etter beste signal til vilkårlig teleleverandør.  

 

I tilfeller som kan vente, eller man vurderer at pasienten burde tatt en 

tur til legevakt er det 116117 som er det nasjonale nummeret for kontakt 

Visste du at 

 

Ved å ringe det amerikanske 

nødnummeret 9-1-1 så kommer 

du til Politiet. Nummeret er så 

godt kjent blant annet via filmer 

og serier at det er programmert 

for å fungere også i Norge.  

Diskusjonsoppgave 

 

Hvorfor ber medisinsk 

nødsentral ofte innringer 

om å holde forbindelsen 

inntil annen hjelp kommer? 
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med legevaktsentralene i landet. Når du ringer legevakten kommer du til nærmeste sentral 

med tilhørende legevakt, her får du svar på dine spørsmål og kan rådføre deg med kyndig 

sykepleier. Ved å ringe legevaktsentralen får man også oppsatt time dersom legevakten 

ønsker pasienten dit, direkte oppmøte uten timeavtale vil bli avvist.  
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Arbeidsoppgave: 

Forklar forskjellen på når du velger å ringe 1-1-3 (AMK) og når du velger å ringe 116117 

(Legevakt). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Arbeidsoppgave: 

Hva bør du ha klart før du ringer AMK? 

 

 

 

 
 

 

 

 

Arbeidsoppgave: 

Dersom pasienten er bevisstløs men har kjent identitet. Hvem og hvordan finner man da ut 

om pasienten har kjente sykdommer/skader av betydning? 
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Kapittel 6: 
Møte med pasienten 

 

Alle oppdrag er unike og flere byr på forskjellige utfordringer der uro og stress hos pasienten 

og de pårørende er viktig å ta tak i innledningsvis ved siden av andre livsviktige tiltak. Hvordan 

pasienten og de pårørende opplever akutt sykdom eller skade emosjonelt, og hvordan de kan 

møtes på en god og beroligede måte vil være helt avhengig av situasjonen og du må kunne 

tilpasse deg hver enkelt. Vi går ut ifra noen generelle retningslinjer når vi skal møte pasienten 

på den måten som er best for han eller henne.  

 

Framferd 

 

Vær trygg og kompetent i situasjonen, vis at du har kontroll. Det er 

lov å være usikker og nervøs, men ikke utrykk dette med 

kroppsspråket. Husk at kroppsspråket står for 80% av 

kommunikasjonen. Når du går frem må du signalisere likeverd samt 

respekt for pasient og pårørende. Med alminnelig høflig framferd 

oppnår du nettopp dette. Du stanser på passende avstand, til voksne 

håndhilser du om mulig og presenterer deg, til barn må du stoppe 

opp på en lengre avstand for å få tillitt. Om pasienten selv ligger eller 

sitter, må du selv ned på kne eller på huk for å holde blikket i samme 

høyde. Blir du stående fremviser du en dominerende adferd som kan oppleves ubehagelig og 

krenkende for pasient. Du må også kunne 

ta hensyn til enkelte kulturer. Pasienten 

må vite hvorfor du er der, om nødvendig 

må du også forklare hva du har tenkt å 

gjøre. Pasienten eller pasientens foresatte 

skal gi samtykke til behandling. Buser du på 

og blir for nærgående for raskt kan det 

utløse ubehag og motvilje hos pasienten. 

En pasient som ikke reagerer på tilsnakk 

(ikke verbalt kontaktbar) krever at du 

henvender deg til pårørende, hils på dem. 

Husk at selv om pasienten ikke svarer 

verbalt kan alt oppfattes, hørselen og 

språkoppfattelse kan likevel være i orden. 

Snakk til pasienten, eller snakk via 

pasienten – ALDRI snakk om pasienten. 

 

 

Diskusjonsoppgave 

 

Hva oppfattes som negative og 

positive faktorer når det 

gjelder antrekk og framtreden 

hos personell? Hvilke andre 

faktorer kan påvirker 

førsteinntrykket? 
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Utseende og antrekk 

Når vi er på vakt blir vi i situasjoner betraktet som en hjelper og ressursperson, antrekk og 

utseende må stå i stil med dette. Antrekket skal være korrekt, det vil si uniformen skal bæres 

korrekt iht. uniformsreglement, og den skal være ren og hel. Merking skal være synlig og 

identifisere hvem du er, og hvilken rolle du har. Du som pasientbehandler må selv være 

velstelt når det gjelder hår, skjegg, hender, negler og uten påfallende sminke. Utseende for 

øvrig bør være mest mulig «typenøytral». Det er uakseptabelt at det lukter røyk av ånde, klær 

eller kropp. Bruk av snus er både respektløst og uhygienisk overfor pasienten.  

 

Profesjonalitet 

Det å være dyktig og profesjonell er mer enn å kunne legge en perfekt kompresjonsbandasje, 

rense sår eller spjelke et brudd. Ved siden av gode praktiske ferdigheter kreves en oppdatert 

kunnskapsbase der du blir i stand til å se sammenhenger, se etter de riktige 

tingene og stille de riktige 

spørsmålene på riktig måte 

og iverksette riktige tiltak. 

Du har et selvstendig 

ansvar på å være bevisst 

hvor egne grenser for 

kompetanse går og 

bidra til at pasienten får 

den nødvendige 

hjelpen.  

  

Noe å tenke på: 

 

• Hvordan opptrer du? 

• Hva sier du? 

• Hvordan oppfattes 

kroppsspråket ditt? 

• Fremstår du stresset og 

oppkavet? 
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Arbeidsoppgave: 

Hvilke grunnprinsipp nevnes i dette kapittelet som viktige i møte med pasienten? Forklar hva 

som menes med de. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Arbeidsoppgave: 

Hva forbinder du med det å være profesjonell? 
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Kapittel 7: 
Pasientundersøkelse 

 

I møte med en alvorlig syk eller skadet pasient er de første minuttene helt avgjørende for 

utfallet. Alle cellene i kroppen er avhengige av kontinuerlig tilførsel av oksygen, og en svikt i 

denne tilførselen vil føre til skade på celler og til slutt celledød. Når flere og flere celler dør, vil 

de eller det aktuelle organet til slutt slutte å fungere. En slik oksygenmangel rammer hele 

kroppen. Oksygenmangel til hjernecellene er veldig alvorlig. Disse cellene er ømfintlige og 

svært utsatt for oksygenmangel, og etter bare tre til fem minutter uten oksygentilførsel til 

hjernen oppstår det en permanent hjerneskade. 

 

Et sentralt spørsmål 

Hva må til for at cellene skal få tilstrekkelig oksygen? 

 

Dette spørsmålet er avgjørende på alle alvorlig syke eller skadde pasienter, og svaret skal du 

alltid ha klart. For at cellene skal få tilstrekkelig oksygen må det finnes oksygen tilgjengelig i 

den luften vi puster inn, og denne luften 

må komme frem til cellene i kroppen. 

Oksygenet kommer ned i lungene når vi 

puster inn, fra der transporteres dette over 

i blodet som fører oksygen frem til cellene.  

Målet er å få oksygenet fra luften og frem 

til hver enkelt celle.  

 

Den beste og enkleste læreboken i 

førstehjelp ville sagt følgende: 

 

o Sikre at pasienten har frie luftveier. Hvis han ikke har det, må du sørge for at han får 

det. 

o Sikre at pasienten puster. Hvis han ikke gjør det, må du hjelpe han med det.  

o Sikre at pasienten har sirkulasjon. Hvis han ikke har det, må du hjelpe han med det.  

 

Du danner deg raskt et bilde om pasienten er bevisst eller ikke. En bevisst pasient er en pasient som er 

våken og som helt eller delvis kan gjøre rede for seg selv, hendelsesforløp, medisinbruk og kjente 

sykdommer. En bevisstløs pasient er en pasient som ikke er kontaktbar og våre funn vil være 

grunnlaget for videre tiltak.  

 

Forsøk alltid å oppnå kontakt med pasient, presenter deg og fortell hvorfor du kommer. Dersom 

pasienten ikke reagerer må du forsøke å smerte stimulere ved å klype i armen, gni knokene i 

brystbeinet o.l.  
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Eksempel på situasjon: 

En bil har kjørt av veien. Du kommer i første bil etter ulykken. Det er to personer i bilen. Den ene har store 

skader og hjertestans, og den andre har skader i det ene låret med en stor blødning. Hvem skal prioriteres for 

behandling?  

 

Alternativ 1: Pasienten med hjertestans prioriteres, du starter hjerte- og lungeredning. Hjertestans er mer 

akutt enn en blødning i låret. Derfor kan det synes riktig å starte HLR. Da overser man imidlertid at få 

pasienter som får hjertestans etter et større traume overlever. Det er altså svært stor risiko for at 

vedkommende dør uansett. Siden du velger å starte HLR får du ikke gjort noe for pasienten med skade i låret. 

Vedkommende kan dø av blødningen. Mulig resultat: to døde.  

 

Alternativ 2: Pasienten med blødning prioriteres. I de aller fleste tilfellene vil man kunne stanse eller begrense 

blødning, og det er sannsynlig at pasienten overlever. Pasienten med hjertestans dør. Mulig resultat: en 

overlevende og en død.  

I situasjoner med flere hardt skadede vil det med mindre man har store personellressurser tilgjengelig, være 

riktig å ikke sette i gang hjerte- og lungeredning. Det vil være å kaste bort tid og ressurser som kan utnyttes 

bedre for andre hardt skadde. 

 

Undersøkelse av pasienten deler vi inn i to deler, vi skiller primærundersøkelsen fra 

sekundærundersøkelse. Betegnelsen sier sitt; Primær er først. Sekundær etterpå. 

Primærundersøkelsen skal avdekke og 

korrigere livstruende tilstander 

umiddelbart. Sekundærundersøkelsen 

skal sørge for å innhente mer 

informasjon om hendelsen og 

pasienten for å vurdere videre tiltak og 

behandlingsstrategi. Vi skal gå nærmere 

inn på disse. 
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Arbeidsoppgave: 

Hva er faren med oksygenmangel, hva er mest utsatt og hvor mye tid har man til rådighet før 

skadene blir store? 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Arbeidsoppgave: 

Om du skulle forklart på en enkelt måte hva som er det viktigste i førstehjelpen, hvordan ville 

du gjort det? 
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Kapittel 8: 
Primærundersøkelse 

Når situasjonen er under kontroll og det er trygt kan du tilnærme deg pasienten. Oftest er det 

en pasient, i noen situasjoner kan det være flere i forbindelse med større ulykker.  

 

Etter ulykker sees det et mønster i dødsårsaker utover i forløpet. De første minuttene etter 

ulykken dør de fleste av blokkerte luftveier, deretter øker faren for at personer dør som følge 

av blødning og sjokk.  

 

I primærundersøkelsen, altså den første undersøkelsen av en pasient, jobber vi ut ifra ABCDE-

prinsippet. Dette er en internasjonal forkortelse og en huskeregel for systematisk vurdering av 

og tiltak i forbindelse med pasientens luftveier, pust, sirkulasjon, nevrologisk status og 

omgivelser. Samtidig som undersøkelser gjøres iverksettes livreddende tiltak.  

 

A-tiltak skal iverksettes før man går videre til B, og B-tiltak før videre til C og så videre. Gi frie 

luftveier før du undersøker pusten, og sørg 

for god ventilasjon før du sjekker huden og 

stopper blødninger.  

 

Bruker man denne tilnærmingen til 

undersøkelse unngår man å fokusere på 

diagnosetenkning, men heller fokusere på 

de aktuelle problemene som er en trussel 

for pasienten.  

 

Ved skader eller det vi kaller traumer krever 

primærundersøkelsen skånsom håndtering av pasienten med tanke på nakke/ryggskade. Ved 

større blødninger, der blødningen ansees å være til større konsekvens for pasienten enn ufri 

luftvei må du få kontroll med blødningen først. Blodtap får du som førstehjelper ikke gjort noe 

med, men du kan tilføre pasienten oksygen og starte HLR etter at blødningen er stoppet.  

 

A- Luftveier 
Det første du sjekker er om pasientens luftveier er åpne, og at det ikke er noen fare for at de 

kan bli blokkert. En hovedregel er at en person med normal bevissthet og som snakker har 

åpne luftveier. Bevisstløse derimot har økt fare for at luftveiene kan bli blokkert. Ulyder i 

pusten er tegn på ufri luftvei og dette krever tiltak.  

 

Frie luftveier etableres med kjevegrep kombinert med å bøye hodet bakover. Mistenkt 

nakke/rygg skade skal aldri være et hinder for frie luftveier da vi skal vurdere blokkerte 
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luftveier som en større trussel enn nakkeskade. En godt innøvd teknikk på frie luftveier med 

kjevegrep innebærer ellers liten risiko for skade på nakke/rygg utover det som eventuelt har 

skjedd i skadeøyeblikket.  

 

Dersom du ikke får til å gi frie luftveier ved å bøye hodet bakover med kjevegrep, kan det 

være at et fremmedlegeme blokkerer luftveiene. I de fleste tilfeller er det mat som 

blokkerer, og hendelsen er observert av noen som har vært til stede. Barn kan 

ha satt fast mindre leker. En god huskeregel er at når man gir frie luftveier 

med kjevegrep skal man samtidig åpne munnen for å se etter 

fremmedlegemer. Får man tak i fremmedlegeme med to fingre kan man 

prøve å ta det ut, men ikke risiker å dytte det lengre ned da det kan gjøre 

ytterligere skade og i ytterste konsekvens blokkere luftveiene helt. Fjern 

uansett fremmedlegemer som tyggis, snus og pastiller selv om de ikke 

blokkerer luftveiene, det kan bli en trussel senere.  

 

 

Fjerning av fremmedlegemer vil bli nærmere beskrevet senere i kurset i egen leksjon.  

 

Bevisstløse pasienter har alltid en trussel 

mot luftveiene da all muskulatur i 

kjeve/halsregionen er slapp og klarer ikke 

selv å holde hodet oppe, en liten knekk på 

muskulaturen vil da føre til ufri luftvei. I 

tillegg vil tungen kunne gli bak i svelget å 

blokkere. (Ofte beskrevet som å svelge 

tunga) 
 

B- Pusten 
Når du skal sjekke pusten på pasienten er du 

fortsatt avhengig av frie luftveier og du skal 

bruke tre sanser for denne undersøkelsen. Er du alene vil du ikke klare å holde frie luftveier 

med kjevegrep, da må du ha den ene hånden på pannen til pasient og den andre på haka, få 

haka opp og frem, samtidig som du støttet pannen. Sitt ved siden av pasienten for best mulig 

undersøkelse.  

 

SE om brystkassen hever seg, legg merke til om det er unormale bevegelser. Brystkassen skal 

normalt bevege seg i en bevegelse og ikke mer eller mindre på en side.  

LYTT etter pust fra pasientens ved å legge øret ditt ned mot pasientens nese og munn.  

FØL etter pust ved å ha kinnet over pasientens nese og munn. 

 

Tips: Ved å holde en hånd på panne og den andre på haken, kan du lytte, se og føle samtidig. 

Visste du at 

 

De siste årene har man gått 

bort i fra å bruke 

betegnelsen «stabilt 

sideleie». Nå er det 

«sideleie» som gjelder.  
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Denne første vurderingen av pusten skal du maks bruke 10 sekunder på, allerede da kan du 

avgjøre om pasienten puster eller ikke.  

 

Dersom pasienten ikke puster eller puster utilstrekkelig må du starte HLR, les mer om dette 

senere i kurset i egen leksjon.  

 

Dersom du er sikker på at pasienten puster etter å ha lyttet i 10 sekunder, skal du på nytt SE, 

LYTT og FØL på pusten i 1 minutt sammenhengende. Årsaken til det er at du skal oppfatte 

pusten som god og tilstrekkelig ved å vurdere dybde, frekvens, om pasienten bruker 

hjelpemuskulatur og om pasienten har blålig farge på lepper/fingre som tyder på alvorlig 

oksygenmangel. 

 

Videre skal bevisstløse pasienter legges i sideleie for å beskytte mot luftveishinder som for 

eksempel oppkast, slim, blod og tunge. Væsker kan renne ned i lungene og føre til at 

pasienten ikke får tilstrekkelig utnyttelse av oksygenet. Sideleie er et A-tiltak, men det er om 

mulig en fordel å ha vurdert pusten og 

brystkassen før pasienten legges i 

sideleie. Du vil ha best oversikt over 

pasienten på ryggen, men dette krever 

manuell kjevegrep. Etter at pasienten er 

lagt i sideleie skal man på nytt vurdere 

pusten (etter forflytning kan ting endre 

seg), dette innebærer sjekk av pust 

ytterligere 1 minutt.  

 

C- Sirkulasjon 
Forstyrrelser i sirkulasjonen gjør at 

kroppen raskt setter inn kompenserende 

tiltak. Vanligst og tidligst ut er økt hjertefrekvens og sammentrekning av blodkar lengst ut i 

kroppen. En enkel undersøkelse gir oss raskt ett innblikk i pasientens sirkulasjonsstatus.  

 

Se og kjenn på pasienten! Huden gir oss mye informasjon, blant annet hudtemperatur, farge 

og om huden er tørr eller klam. Kjølig, blek og klam hud gir mistanke om sjokk. Har pasienten 

nedsatt bevissthet kan årsaken være redusert blod- og oksygentilførsel til hjernen og dermed 

sviktende sirkulasjon.  
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Pulsen gir en god indikasjon på sirkulasjonen, og du kan finne puls på 

håndledd (tommelsiden) og på halsen. Har man følbar og regelmessig 

puls på håndleddet med god fylde samtidig som man har normal 

hudfarge og huden kjennes tørr og varm er pasienten normal sirkulert. 

Pulssjekk kan være vanskelig og skal derfor ikke gjøres så lenge man 

ikke har trening og er komfortabel med undersøkelsen. Nedsatt 

sirkulasjon, lav temperatur og eget stress kan gjøre at man blir usikker 

om man har funnet pasientens puls eller ikke. Bruker man tommelen 

til å føle etter puls er det stor sjanse for å kjenne sin egen puls og ikke 

pasientens.  

 

Blødninger er vesentlig å undersøke. Synlige blødninger er åpne sår, skrubbsår og lignende 

som vi definerer som ytre blødninger. Disse kan vi rense og bandasjere. Indre blødninger 

derimot er både vanskelige å avdekke, og helt umulig å gjøre noe med for oss. Hevelser, 

misfarging i huden og hard oppfylling kan være tegn på indre blødning. Blødninger, om det er 

indre eller ytre, er uansett tegn på at pasienten mister blod og er skadet. Størrelsen på 

blødningen og hvor mye pasienten har blødd får man ikke 

sjekket før pasienten er på sykehuset, ofte overvurderes 

synlige blødninger og indre blødninger undervurderes.   

 

D- Nevrologisk status 
Bevissthetsnivået til pasienten er det viktigste parameteret 

for nevrologisk status. Tilstanden anses for å være 

alvorligere jo dypere bevistløs pasienten er. Det finnes en 

rekke huskeregler og scoringsverktøy for å vurdere 

pasientens bevissthet, men samtalen med pasienten 

avdekker mye informasjon. Vurder i hvilken grad pasienten 

er våken. Kan dere holde en normal samtale eller må du 

borti for å få kontakt? Reagerer pasienten på smerte 

stimuli?, Desto mer du må gjøre for å oppnå motorisk 

respons jo alvorligere er situasjonen. I samtalen kan du 

stille pasienten spørsmål som for eksempel om pasientens 

navn, adresse, fødselsdato, hvor vedkommende er nå etc 

Dette vil raskt avdekke om pasienten er orientert om egen 

data. Om pasienten husker både måned, år, sted og 

situasjon kan du si at pasienten er godt orientert. Desto 

mer pasienten husker og har fått med seg jo bedre er det 

for pasientens videre behandling. Om pasienten roter veldig, ikke husker eller sier mye feil må 

dine varsellamper umiddelbart blinke.  

 

Noe å tenke på 

 

Å kjenne etter puls er 

vanskelig, kalde pasienter kan 

ha god sirkulasjon uten at du 

kjenne puls på håndleddet. Øv 

på dette.  
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Våkne pasienter som kan samarbeide kan du gjøre en grov fysisk nevrologisk undersøkelse på. 

 

o Klem på pasientens føtter og spør om vedkommende kjenner berøring, alternativt 

stryk nedover legg på begge sider. Noter ned de områdene som har nedsatt følelse. 

o Få pasienten til å bevege tærne og føtter, pasienten kan klemme deg i hendene og 

bevege armene. Noter avvik som for eksempel nedsatt kraft i armer. 

 

E- Omgivelser 
Sørg for å ha avdekket hele kroppen, om ikke ryggen allerede er sjekket er det tidspunkt for å 

gjøre dette nå. En bevisstløs pasient ligger i sideleie og vi kommer lett til på ryggen. Vi er 

gjerne avhengig av å klippe opp klær for å komme til med våre undersøkelser for å avdekke 

symptomer. Vær litt obs på hvor og når du klipper opp klær, dette skal ikke 

prioriteres høyere enn f.eks hypotermiforebyggende tiltak. Pakk pasienten 

godt inn, aller viktigst er at det ligger noe under pasienten da varme tapes 

raskt til bakken og gjennom hodet. 

  

Selv på sommeren og innendørs kan pasienten tape kroppsvarme på 

grunn av skade eller sykdom. En blødning forverres eller kan gjenoppstå 

dersom pasienten er kald.  

 

Noen ganger er det ingen som kjenner pasienten og heller ikke vet hvem 

dette er. Pasienten er enten bevisstløs eller ikke i stand til å formidle egen 

personalia. Navn og 

fødselsnummer på 

pasienten er viktig for å 

videreformidle til AMK og 

lege slik at man kan finne ut 

om pasienten har kjente 

sykdommer, allergier og 

annen kritisk informasjon. 

Let derfor på pasienten, kan 

du finne noe som kan 

identifisere vedkommende? 

Finner du andre ting som 

kan forklare tilstanden til 

pasienten, som for eksempel 

symbol for epilepsi eller 

diabetes?  

Diskusjonsoppgave 

 

Hva betyr det dersom du 

finner et smykke på 

pasienten med følgende 

symbol: 

 

1.: Vekt 

2.: Lys 
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Arbeidsoppgave: 

I forbindelse med ulykker, hva er det pasienter dør av oftest i de første minuttene? 

 

 
 

 
 

 

Arbeidsoppgave: 

Forklar hensikten med ABCDE-prinsippet, og hva bokstavene står for.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Arbeidsoppgave: 

Forklar kort hvorfor bevisstløse personer har en trussel mot luftveiene? 
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Arbeidsoppgave: 

Forklar hvordan du undersøker pusten på en pasient, nevn de ulike sansene du bruker. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Arbeidsoppgave: 

Hvor lenge skal du lytte på pusten? 

 

 

 
 

 

 

 

Arbeidsoppgave: 

Forklar hvordan du kan gjøre en enkel grov fysisk nevrologisk undersøkelse. 
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Kapittel 9: 

Sekundærundersøkelse 
 

Sekundærundersøkelsen gjennomføres så snart som mulig etter at primærundersøkelsen er 

gjennomført og man har kontroll på eventuelle livstruende tilstander. Tiltak skal være 

iverksatt og ut i fra situasjon skal behov for transporttiltak være avklart. Så fort anledning byr 

seg skal du starte med sekundærundersøkelsen, denne blir gjerne ikke startet med før man er 

i normale omgivelser. Dette kan være at pasienten evakueres til et eget rom, egnet 

behandlingsstasjon, ambulanse eller annet.  

 

ABCDE skal kontinuerlig følges med og reevalueres så fort man ser endringer hos pasienten. 

Pasienter som enten er alvorlig syk eller alvorlig skadet kan fort få endring i tilstanden, det er 

viktig at du som førstehjelper observerer og 

raskt avdekker forverring samt iverksetter nye 

tiltak.  

 

Når pasienten er i egnet omgivelse og du har 

kontroll på ABCDE, kan du gå i gang med å 

samle alle funnene. Hensikten med 

sekundærundersøkelsen er å strukturert 

undersøke hele pasienten for å avdekke det 

som ikke ble avdekt i primærundersøkelsen 

samt innhente relevant informasjon fra 

pasienten. Tallfesting av pust og puls gjøres 

når dette er mulig ut ifra tid og ressurser. 

Andre målinger av pasienten kan gjøres når utstyr og kompetanse er tilgjengelig.  

 

For å gjøre en systematisk undersøkelse for å avdekke andre funn starter vi på toppen og 

jobber oss systematisk nedover kroppen. Du bruker hender og sanser som syn, hørsel og 

førlighet. Ha alltid en ide om hvorfor du gjør som du gjør. Hvorfor sjekker du hodet? Jo, 

pasienten har vært utsatt for en ulykke og du vil avdekke om det er skader eller funn som kan 

relateres til hodeskade. 

 

Denne systematiske undersøkelsen kaller vi en topp-til-tå-undersøkelse. Ved å klemme på 

kroppen vil du kunne avdekke feilstillinger, smertepunkt og ytre/indre blødninger. Vi skal 

gjennomgå denne undersøkelsen grundigere i egen leksjon.  
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SAMPLER 
I samtale med pasient og/eller pårørende er det viktig å innhente informasjon.  

Informasjonen hjelper deg å få oversikt over situasjonen i tillegg vil det være et godt 

hjelpemiddel til f.eks AMK for å danne seg et bilde av situasjonen og pasienten. 

Som førstehjelper er det viktig å innhente så mye informasjon som mulig i en tidlig fase. 

Senere i forløpet kan pasienten ha blitt bevisstløs eller det ikke oppnås kontakt med 

pårørende som kjenner pasienten, og viktig informasjon uteblir. 

Utnytt situasjonen når pasienten er bevisst, eller du har pårørende i nærheten. SAMPLER er et 

hjelpemiddel for hva som er viktig og relevant informasjon. Still spørsmål basert på dette og 

noter ned, du som førstehjelper skal ikke vurdere frem og tilbake, sørg for å samle inn og 

videreformidle.  

 

SAMPLER - forklaring 

S 
Signs and symptoms 
(tegn og symptomer) 

Dette er det du finner på pasienten, symptomer og funn. 

A 
Allergies 
(allergi) 

Har pasienten kjent allergi? Her tenkes det i hovedsak på 
legemiddelreaksjoner. Senere i forløp kan det være 
nødvendig å gi pasient medisin og det er en fordel å vite 
om pasienten kan være allergisk. 

M 
Medication 

(medisinbruk) 

Hvilke medisiner bruker pasienten? Dette kan for 
AMK/lege/ambulanse si noe om tilstanden til pasienten 
eller eventuelle hensyn som må tas med i videre 
pasientbehandling.  

P 
Past medical story 

(tidigere sykehistorie) 

Er pasient tidligere frisk eller har pasienten kjent 
sykdom/skade som er relevant? Dette kan være med på å 
forklare tilstanden til pasienten. Eldre har gjerne 
medisinske årsaker til skader. Hjertesvikt kan føre til lite 
blod til hjernen og resultere i at de besvimer og slå seg på 
ulike måter.  

L 
Last oral intake 

(siste inntak av mat og drikke) 

Når inntok pasienten sist mat og drikke? Lite inntak kan 
være årsak til at pasienten er slapp, medtatt og svimmel. 
Et annet viktig element er om det tenkes at pasienten må 
opereres. Da må ikke pasienten innta noe som helst med 
tanke på narkose som krever at pasienten er «fastende», 
altså har tom mage under operasjon et gitt antall timer 
før.  

E 
Events prior to illness 

(hendelse i forkant) 

Hva gjorde pasienten i forkant av det som skjedde, eller 
følte pasienten på noe i forkant? Om pasienten har vært i 
aktivitet eller bare sittet i en stol kan si mye om årsak til 
tilstanden.  

R 
Riskfactors 

(risikofaktorer) 

Risikofaktorer relevant til situasjoner: vær, alder, sykdom i 
familie, diabetes, sosiale forhold, vekt og lignende.   
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Topp – til – tå undersøkelsen 

 
En topp-til-tå-undersøkelse brukes i situasjoner der pasienten er skadet eller man antar at 

undersøkelsen kan avdekke andre viktige funn. Det er aldri feil å gjøre undersøkelsen, men 

sørg for å informere pasienten om hva du skal gjøre. Det kan være ubehagelig for enkelte at 

en ukjent person klemmer og føler, spør om å få lov til å gjøre undersøkelsen og forklar hele 

tiden hva du gjør. Du skal aldri røre en persons intime soner. Undersøkelsen skal gjøres på en 

måte som verdsetter pasienten, med en profesjonell utførelse og ikke utover nødvendig 

kroppskontakt.  

 

 

Hodet 

o kjennes kraniet helt ut? 

o blod eller væske fra øregang/nese? 

o tegn til øyeskade? 

o passer bittet som før, er kjeven normal? 

o endret eller nedsatt følelse i ansiktet? 

Nakke/hals 

o feilstilling? 

o tegn til luftveishinder? 

o luftrøret midtstilt? 

o kjenn langs ryggtaggene. Smerter, hevelse 

eller feilstilling? 

Bryst og armhuler 

o stabil brystkasse? 

o trykk på huden, kjennes som potetmel/kram 

snø? 

o gjennomgående skader? 

Buk 

o trykk forsiktig i alle fire kvadranter. Smerte, 

myk eller hard? 

Bekken 

o feilstilling? 

o ikke test stabilitet! 

Ekstremiteter 

o feilstilling? 

o puls nedenfor skadested? 

o følelse og bevegelse (nevrologisk undersøkelse) 

Rygg 

o kjenn langs ryggtagene. Smerte eller feilstilling? 
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I de fleste situasjoner er pasienten bevisst, og hendelsen har ikke påført pasienten andre 

skader. Da kan du utføre en fokusert topp-til-tå undersøkelse. Det vil si at du i stedet for å 

jobbe nedover hele kroppen systematisert, kan fokusere på området som er skadet. Undersøk 

skadestedet et stykke over og under, sammenligne gjerne med motsatt side. En slik 

undersøkelse krever at pasienten har normal bevissthet, husker hendelsen og ikke har fått 

skade mot hodet.  
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Arbeidsoppgave: 

Forklar forskjellen på primærundersøkelse og sekundærundersøkelse. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Arbeidsoppgave: 

Gjør kort rede for hvorfor du gjør en topp-til-tå undersøkelse og fremgangsmåten. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Arbeidsoppgave: 

SAMPLER er ment som et hjelpemiddel, hva står bokstavene for? 
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Kapittel 10: 

Fremmedlegeme i luftveier 
Fremmedlegeme er et kroppsfremmed materiale som har kommet inn i luftveiene, som oftest 

ved et uhell. Slike fremmedlegemer kan hindre eller stanse passasjen av luft 

til lungene. En slik situasjon krever umiddelbar reaksjon og varsling til - 

1-1-3. Desto mer av luftveien som er blokkert jo raskere vil pasienten 

miste bevisstheten. Når pasienten ikke lenger får tilstrekkelig luft ned 

i lungene og det blir mindre og mindre oksygen i sirkulerende blod, 

vil hjernen koble ut ved å la kroppen bli bevisstløs.  

Følelsen av å ikke få puste er en skremmende opplevelse både for 

pasient og andre tilstedeværende.  

 

Prosedyre på fjerning av fremmedlegeme 

 

1. Pustevansker, men 
klarer å hoste eller 
snakke. 

➢ Så lenge pasient klarer å trekke luft forbi 
fremmedlegemet og ned i lungene er hosting mest 
effektivt.  

➢ Oppfordre pasienten til å hoste.   

2. Pustevansker, men 
klarer IKKE å hoste eller 
snakke. 

Voksne og barn over ett år: 
- 5 harde slag mot ryggen (midt 
mellom skulderbladene) og 
- 5 harde, raske støt i magen 
(oppunder ribbein), Heimlich 
manøver. 
Hvis mulig: Hold hodet lavt eller 
be pasient bøye seg fremover. 

Barn under ett år: 
- 5 slag midt mellom 
skulderbladene og 
- 5 brystkompresjoner. 
- Legg barnet på kneet ditt 
med hodet lavt. Hold en 
hånd på ryggen og en under 
barnets bryst og mage når 
du snur barnet for å veksle 
mellom ryggslag og 
kompresjoner.  

3. Pasienten blir 
bevisstløs 

➢ Tilkall hjelp 
➢ Start standard HLR (30:2) med et enkelt tillegg: 
➢ Se etter fremmedlegeme i munnen før hver innblåsing.   

 

  

Visste du at 

 

Det var den amerikanske legen 

Henry Heimlich (1920-2016) 

som har fått æren av Heimlich 

manøveren vi kjenner til? Målet 

var å skape et overtrykk i 

lungene.  
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Arbeidsoppgave: 

Forklar prosedyre for fjerning av fremmedlegeme på en voksen person. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Arbeidsoppgave: 

Dersom pasienten blir bevisstløs, hva er viktig å gjøre før hver innblåsing? 
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Kapittel 11: 

Hjerte - og lungeredning 
 

Rask iverksatt hjerte - og lungeredning (HLR) og tidlig varsling er viktig ved hjertestans. 

Forsinkelse i dette kan føre til uhelbredelig skade eller død.  

 

Kjeden som redder liv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidlig varsling – Brystkompresjoner – Defibrillering – Ventilasjon 

Prosedyre for hjertestans i Norge følger retningslinjene til European Resuscitation Council og 

Norsk Resuscitasjonsråd, derfor kan prosedyrene endre seg og alt helsepersonell har et 

selvstendig ansvar til å holde seg faglig oppdatert. Nye retningslinjer blir godt kjent både i 

media, sosiale medeier og blant organisasjonene som benytter dette i sitt arbeid. 

 

Her i landet antas det at det årlig er 2500-3000 pasienter som får hjertestans utenfor sykehus  

og disse er avhengig av rask og riktig utført HLR for å øke sjansene for et godt utfall. For hvert 

minutt hvor HLR ikke iverksettes faller sjansen for å overleve hjertestans med syv til ti 

prosent. Riktig og god HLR gir en liten, men livsviktig blodforsyning til hjernen og 

kransarteriene i hjertet. HLR skal sørge for tilstrekkelig sirkulasjon og ventilasjon til å 

opprettholde nødvendig oksygentilførsel til de vitale organene i påvente av mer avansert 

behandling. Det handler om å utsette eller opprettholde behandling, der hensikten er å kjøpe 

tid.  

 

En person som får sirkulasjonsstans og som har normal kroppstemperatur vil bare etter tre til 

fem minutter kunne få varige skader i sentralnervesystemet. Etter ti minutter uten behandling 

er det liten sannsynlighet for at pasienten kan overleve uten hjerneskade.  

Hjerte- og lungeredning gjøres uten hjelpemidler, eventuelt med bruk av lommemaske eller 

beskyttelsesduk til innblåsinger.  
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Kommer du over en person som er bevisstløs eller tilsynelatende livløs må du etablere og 

sikre frie luftveier. Legg en hånd på pannen til pasient og den andre løfter du opp haken med, 

samtidig som du åpner munnen og inspiserer etter fremmedlegeme. Har du kontroll på 

luftveien må du SE-LYTT-FØL etter pust. Legg hodet ned mot pasientens munn, dersom ingen 

pustebevegelser eller du anser pusten å være utilstrekkelig må du raskt varsle akuttmedisinsk 

nødtelefon, eller få noen andre til å hjelpe deg. Bruk maks 10 sekunder på å vurdere pusten. 

Samtidig må HLR iverksettes da det ikke er tid å miste, mest mulig tid må kjøpes før medisinsk 

behandling og hjertestarter er tilgjengelig. Er du alene må du først sørge for varsling til 1-1-3, 

før du starter HLR, gjerne med AMK på høyttaler.  

 

Brystkompresjon 

Ved hjertestans har hjertet sluttet å pumpe blod rundt i kroppen og vi må derfor ta over 

denne funksjonen. Uansett hvor effektive og gode kompresjonene er, kan man ikke forvente å 

skape samme blodtrykk som hjertet selv evner. Derfor er det viktig å holde 

brystkompresjonene så effektive og riktige som mulig over tid for å skape jevnt trykk og 

sirkulasjon av blod. Sørg for mest mulig «hands-on» tid, ikke stopp opp unødig under 

kompresjonene. Sørg for riktig frekvens, blir det for langsomt vil det ikke bygges opp et 

effektivt trykk i 

kransarteriene og blodårene 

i hjernen for å presse blod ut 

til cellene. Ved for raske 

kompresjoner rekker ikke 

blodårene å fylle seg med 

blod. Anbefalinger er en 

kompresjonstakt på 100 

kompresjoner per minutt, 

sørg for å slippe helt opp og 

trykke helt ned (1/3 av 

brystkassen) samtidig som 

pasienten ligger på hardt 

underlag. Gode og effektive 

kompresjoner fører ofte til at pasienten brekker ribbein eller brystbeinet. Dette utgjør ingen 

fare, men kan oppleves ubehagelig. Under en hjertestans vil blodet «hope» seg opp i hjertet 

slik at hjertet blir utvidet, derfor kan det være vanskelig i starten å få hjertet i gang med 

hjertestarter. Effektive brystkompresjoner vil da tømme hjertet for overskuddsblod.  

 

Utfør brystkompresjoner midt på pasientens brystkasse, med strake armer trykker man rett 

ned og slipper helt opp. Sørg for å bruke hele overkroppen og ikke armene da blir du fort 

sliten.  
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Ventilasjon  

Pasienten selv klarer ikke å tilføre lungene og kroppen oksygen, derfor må vi ventilere 

pasienten. Det kreves 500-600ml luft for å få brystkassen til en voksen person til å heve seg 

tilstrekkelig. Blåser man med for stort trykk, vil en stor del av luften passere ned i spiserøret 

og ned i magesekken, dette kan utløse en reaksjon som fører til oppkast og fare for at 

pasienten får væske ned i lungene. I tillegg vil et større volum øke trykket i brystkassen og 

redusere blodstrømmen som kommer tilbake til hjertet for å pumpes ut i et nytt omløp. 

Retningslinjene anbefaler at luften blåses inn i løpet av ett sekund.  

 

Utfør ventilasjon/innblåsinger med ett sekunds varighet og med en mengde som får brystet til 

å heve seg. Hodet må godt bakover, en hånd på pannen og den andre på haka. Trekk haken 

opp og frem, hold igjen pasientens nese for å ikke at luften strømmer ut der. Blås med jevn 

hastighet, snu hodet bort når du trekker inn frisk luft. 

 

Når det gjelder prosedyre for spedbarn forholder vi oss til de enhver tid gjeldende prosedyrer 

som finnes på nrr.org.  

Disse spesifiseres ikke i dette kurshet.  
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Arbeidsoppgave: 

Forklar kjeden som redder liv. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Arbeidsoppgave: 

Hva er hensikten med å gjøre brystkompresjoner og hvorfor er det 30 kompresjoner som 

gjelder? 

 

 

 

 
 

 

 

Arbeidsoppgave: 

Forklar hvordan du gjør effektive brystkompresjoner. 
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Prosedyre voksen 

 

1. Se etter tegn til liv ➢ Sjekk om pasienten reagerer på tilrop og 
forsiktig risting. 

➢ Åpne luftveiene og sjekk om pusten er normal, 
Se, lytt og føl i 10 sekunder.  

➢ Sideleie: bare hvis normal pust i ett minutt.  

2. Skaff hjelp ➢ Rop høyt etter hjelp. 
➢ Ring 1-1-3, slå på høytalerfunksjon. 
➢ Få noen til å hente hjertestarter om dette 

finnes i nærheten. 

3. Start HLR 30:2 ➢ Følg råd fra 1-1-3 
➢ Plasser hendene midt på pasientens 

brystkasse, sitt helt inntil og bruk strake armer. 
➢ Trykk brystkassen 1/3 ned i en takt på 

100/min, slipp helt opp. 
➢ Gi 30 brystkompresjoner før et opphold for 2 

innblåsinger. 
➢ Sørg for at luftveiene er åpne, legg din munn 

over pasientens og tett for nesen. Gi 2 
innblåsinger som hver tar ett sekund, og 
avslutt straks brystkassen har hevet seg. 

➢ Veksle mellom 30 brystkompresjoner og 2 
innblåsinger. 

➢ Gi brystkompresjoner uten innblåsinger 
dersom situasjonen krever dette.  

4. Når hjertestarteren er på plass ➢ Fortsett HLR mens andre gjør klar 
hjertestarter. 

➢ Slå på hjertestarter. 
➢ Fest elektroder på bar hud uten å stoppe HLR, 

fjern hår/tørk om nødvendig. 
➢ Følg instruksjonene.  

5. Fortsett HLR og bruk 
hjertestarteren. 

➢ Til mer kvalifisert hjelp overtar, eller 
➢ til du ser sikre tegn til liv (hoste, forsøk på å 

snakke, målrettede bevegelser, normal pust). 
➢ Sideleie: bare hvis sikre tegn til liv og normal 

pust ett minutt. Behold hjertestarter på. 
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Prosedyre barn 

 

1. Tegn til liv? ➢ Sjekk om barnet reagerer på tiltale og /eller 
forsiktig risting.  

2. Hvis ingen reaksjon ➢ Rop høyt etter hjelp 
➢ Ring 1-1-3, slå på høytalerfunksjon 
➢ Følg anvisning fra AMK. 
➢ Hvis du er alene: Gi HLR i 1 minutt eller 5 

sløyfer før du ringer 1-1-3- 

3. Åpne luftveiene og sjekk pusten ➢ Prøv å åpne luftveiene. Hvis du ikke får det til, 
snu barnet på ryggen først. 

➢ Sjekk om barnet puster normalt (ikke 
gispebevegelser) 

➢ Se, lytt og føl etter normal pust i 10 skunder. 
➢ Hvis barnet puster normalt i 1 minutt: Legg 

barnet i sideleie og følg nøye med pusten.  

4. Gi 5 innblåsinger ➢ Start alltid med 5 innblåsinger på barn. 
➢ Legg munnen din over pasienten, avhengig 

størrelse på barn om du kan dekke kun munn 
eller også nese samtidig.   

5. Start HLR 30:2 

6. Hvis du fortsatt er alene etter 1 minutt eller 5 sløyfer: Hent hjelp! 

7. Fortsett HLR til hjelpen kommer 
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Arbeidsoppgave: 

Hva er faren med å ventilere pasienten for hardt ved at du puster for mye på innblåsninger? 

 

 

 

 

 
 

 

 

Arbeidsoppgave: 

Gjør kort rede for prosedyren for hjerte- og lungeredning på en voksen person. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Arbeidsoppgave: 

Ved hjertestans på barn og du er alene, hvordan skal du gå frem etter prosedyren da? 
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Kapittel 12: 

Bruk av hjertestarter 
 

I tillegg til rask igangsettelse med hjerte- og lungeredning er tilgang på hjertestarter viktig. I så 

å si alle tilfeller må det en hjertestarter til for å få hjertet til å slå normalt igjen. Som nevnt 

innledningsvis i kapittelet om HLR kan hjertestans deles inn i fire ulike hjerterytmer hvor to er 

mulig å gi sjokk på og de to andre ikke er sjokkbare. Alle hjertestartere som er tilgjengelig for 

allmennheten er halvautomatiske hjertestartere som betyr at maskinen er programmert til å 

gjenkjenne de aktuelle hjerterytmene og analysere behovet for sjokk eller ikke. Hjertestartere 

brukes for å få slutt på uorganisert elektrisk aktivitet på den livløse pasienten. Hos de fleste 

voksne pasienter er ventrikkelflimmer den første registrerte hjerterytmen, men asystoli 

utvikler seg raskt. Den eneste behandling 

av sjokkbare rytmer er å gi sjokk, 

hjertestarteren sender et strømstøt 

gjennom hjertet slik at 

alle 

hjertemuskelcellene «nullstilles» og det uorganiserte kaoset av 

elektriske impulser starter på nytt og kommer tilbake til 

normalen. Medisinsk sett er det feil å kalle det en hjertestarter, 

nettopp på grunn av at den med det elektriske støtet stopper 

hjertet og etter kort tid vil hjertet selv kunne gjenoppta normal 

hjerterytme. En hjertestarter fungerer altså i utgangspunktet som en 

hjertestopper.  

Tidligere måtte alle ha kurs og opplæring i bruk av hjertestartere, og det er en absolutt fordel. 

Det er alltid tryggere å ha hatt opplæring og øvelse med utstyr når man skal bruke det. Likevel 

så er de moderne hjertestarterne umulig å bruke feil, teknologien har blitt så bra og det 

krever ingen selvstendig vurdering av hjelperen i bruken. Hjertestarteren har gjerne to 

knapper, en av/på knapp og en støtknapp.  

 

 

Vedlikehold av hjertestarter 
Hjertestarteren tilhørende organisasjonen er av ulike fabrikkmerker, men felles er at alle er en 

halvautomatisk hjertestarter. De oppbevares i egen bæreveske, med tilhørende utstyr og klar 

til bruk. 

Visste du at 

 

Flere offentlige bygg har 

hjertestarter tilgjengelig. Du kan 

finne nærmeste hjertestarter på 

www.113.no. 

Alle hjertestartere er laget for at 

alle skal kunne bruke de uten å 

gjøre feil.   

http://www.113.no/
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I bærevesken skal det ALLTID være: 

- Hjertestarter 

- Elektroder ferdig koblet til hjertestarter 

- Barberhøvel  

- Papir 

- Munn-til-munn duk 

- Saks 

 

Hjertestarteren har norsk tale og er programmert på tre minutters intervaller som er de 

internasjonale standardene på hjerte- og lungeredning. Hjertestarteren tester seg selv både 

daglig og månedlig i tillegg til ved hver oppstart. Fall-, trykk- og slagstestet med gode 

resultater i tillegg høy tetthetsgrad (IP55) mot støv og vann for ytelse i tøffe og utfordrende 

miljøer gjør hjertestarterne til et godt og robust verktøy i det livreddende arbeidet.  

Hver gang hjertestarter medbringes må den slås på for å utføre en selvtest, i tillegg må man 

se til at alt utstyr ligger klart. 

Hjertestarteren sjekkes for 

skader, dato sjekkes på batteri 

og elektroder.  

Så lenge utstyret er i orden og 

datosjekk er innenfor, krever 

ikke hjertestarteren ytterligere 

vedlikehold.  
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Arbeidsoppgave: 

Forklar kort hvordan en hjertestarter fungerer. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Arbeidsoppgave: 

Hvilke utstyr skal alltid ligge sammen med hjertestarteren? 

 

 

 
 

 
 

 

 

Arbeidsoppgave: 

Hvordan vet du at hjertestarteren er i orden? 
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DEL 2 – Grunnleggende sykdommer  

 
Kompetansemål 

 

Mål for opplæringen er at deltakeren skal  
o Ha kjennskap til ulike sykdomstilfeller. 

o Kunne undersøke og avdekke symptomer på ulike sykdomstilfeller.  

o Kunne gi rask og korrekt behandling av ulike sykdommer.  

o Kunne gi pasienter og pårørende råd og veiledning for videre håndtering. 
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Kapittel 13: 

Smerter i brystet 
 

Brystsmerter eller smerte i brystet er en vanlig plage de fleste en eller gang vil kjenne på, 

noen oftere enn andre, av ulike årsaker. De fleste årsakene er ufarlige og ikke tegn på sykdom 

av betydning. Det kan likevel enkelte ganger være et tegn på alvorlig sykdom. Sterke smerter 

midt i brystet som oppstår plutselig (akutt) uten åpenbar årsak som fall eller slag er tegn på at 

det kan være akutt alvorlig sykdom. 

 

I brysthulen finner vi lunger og hjerte, dette er organer som er livsviktig for at kroppen skal 

fungere og opprettholde liv. Disse organene er beskyttet av brystkassen, som består av 

ribbein og muskulatur. En rekke tilstander kan være årsak til ulike tilstander som uttrykkes 

som brystsmerter. Smertene kan 

komme fra skjelett, muskulatur, 

karsystemet eller fra organene. 

 

En grei huskeregel er at smerter som 

oppstår akutt, graderes til en 7 på 

smerteskala 0 til 10, og varer opptil 15 

minutter gir god grunn til å ringe AMK. 

Om ikke andre symptomer tilsier 

umiddelbar varsling. 

 

Undersøkelse: 

Vi utfører alltid en pasientundersøkelse der 

primærundersøkelsen skal avdekke og sørge for at du 

iverksetter livreddende tiltak og annen akuttbehandling ut i 

fra de funnen du gjør. Videre utfører du en fokusert 

undersøkelse i brystet. Palper alltid brystkassen for å utelukke 

et forutliggende traume som årsak til smertene. Snakk med 

pasienten, disse punktene kan være til hjelp og er vesentlig å 

avdekke: 

o Hva har pasienten gjort i forkant? 

o Smertedebut, når startet smertene? Kom de akutt, eller 

gradvis? 

o Beskriv smertene, konstante eller takvise. Stikkende, brennende, eller 

utstråling? 

o Lokalisasjon av smertene, hvor kjennes smertene? 

Noe å tenke på 

 

Kvinner og personer med diabetes 

kan ha annet sykdomsforløp enn 

andre personer i befolkningen på 

grunn av diffuse og skjulte 

symptomer. Kvinner med hjerteinfarkt 

kan være svimmel, ha hodepine eller 

vondt i en tå. Personer med diabetes 

vil merke vanlige symptomer, men 

ikke nødvendigvis i like alvorlig grad. 

nødvendigvis.  
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o Smerteskala 0-10, 0 er ingen smerte og 10 er verst tenkelig. 

o Hvor lenge har smertene vart? 

 

 

 

Hva kan du gjøre: 

Gjennomfør en strukturert pasientundersøkelse med fokus på primærundersøkelsen først. 

Raskt vurder om pasienten har kritiske funn som krever umiddelbar livreddende behandling. 

Alternativt gå videre i undersøkelsen. I de fleste tilfeller ved slike pasienter må vi rådføre oss 

med legevakt eller AMK, det er vanskelig å si hva smertene kommer av og hva som skal gjøres. 

For din del er det viktigste du kan gjøre å foreta undesøkelsene som du er opplært i og 

formidle dine funn til legevakt eller AMK. Hvem du ringer avhenger hvordan du opplever 

alvorlighetsgraden.  

 

Ring alltid AMK dersom smertene kommer akutt og ikke går over av seg selv.  

Innhente så mye informasjon som mulig om pasienten, også om pasienten har hjerte-kar 

sykdom fra før. Alle opplysninger er viktige for AMK som skal gi deg videre råd. 

 

Observer pasienten inntil hjelpen kommer, sjekk gjerne pust og puls regelmessig.  

Medisin som ASA (Aspirin) skal kun gis i samråd med AMK eller legevakt. 

 

Oftest har de vanligste brystsmertene sitt utgangspunkt i selve 

brystkassen, her er det mye stram og øm muskulatur. Unge som får 

plutselige brystsmerter er ikke sjeldent, årsaken i de fleste tilfeller er 

da muskelsmerter og strekkskader. Dette er helt ufarlig, men kan 

oppleves ubehagelig. Ubehagsfølelsen er noe vi må ta på alvor, 

likevel om tilstanden er ufarlig vil en slik følelse kunne forverre 

situasjonen for pasienten. 

 

Smerter i muskulaturen i brystet 
 

Ufarlig tilstand som går over av seg selv. Disse smertene sitter vanligvis 

overfladisk i selve brystkassen. Pasienten kan fortelle om at smertene sitter i 

et punkt som er ømt når du trykker på det og vedkommende kan klage på stikkende smerte 

ved innpust. Allmenntilstand er ikke påvirket. Er pasienten påført slag/fall som har truffet 

brystkassen kan det i tillegg være snakk om ribbeinsbrudd. 

 

 

 

 

Visste du at 

 

Brystsmerter hos yngre og friske 

personer skyldes ofte 

muskelsmerter, ifm. trening eller 

andre fysiske anstrengelser? 

Hos eldre eller hjerte- kar syke er 

det større sannsynlighet for 

alvorlig hjerteproblem. 
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Hyper- og hypoventilering 

 

Hyper (raskt) –ventilering vil si at pasienten puster raskt og dypt. I seg selv ufarlig, men tolkes 

ofte som tegn på smerter eller angst. Relativ vanlig – særlig hos ungdom. Det som skjer her er 

at pasienten puster for mye og for raskt “blåser av”, eller mister karbondioksid (CO2) fra 

kroppen. Symptomer på dette er tunnelsyn, prikking i hender og føtter og følelse av 

nummenhet rundt munnen. Vedkommende kan tilslutt besvime, kroppens siste “utvei” for å 

normalisere og spare på kreftene. Pasienten trenger bare fred og ro for å slappe av noen 

minutter. Hjelp pasienten til å puste langsommere – fokus på pusten. Teknikker som å 

puste sammen med pasienten for å aktivt styre tempoet kan være aktuelt. 

Hypo (langsom) –ventilering vil si rask og overfladisk pust – kortpusthet. Kan være tegn på 

nedsatt lungefunksjon eller annen sykdom i luftveier.  

 

 

Lungebetennelse 

 

Dette er en tilstand som av og til kan starte med smerter i brystet, særlig ved innpust. Opptrer 

gjerne i tillegg med andre symptomer som feber, farget oppspytt og sykdomsfølelse. Eldre og 

personer med nedsatt allmenntilstand kan bli svært syke av denne tilstanden. 

 

Sure oppstøt 
 

Dette er en vanlig plage de fleste har kjent til, oppstøt av syre fra magen og opp i spiserøret. 

Kan gi en brennende smerte midt i brystet og opp i halsen. Slike sure oppstøt kan komme 

etter store måltider og etter inntak av forskjellige matvarer. Melk lindrer disse plagene hos 

mange og det finnes medisiner mot for mye magesyre. Natron blandet i vann kan også 

nøytralisere syren.  
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Hjerteinfarkt 

 

Hjerteinfarkt forårsakes vanligvis av en plutselig blokkering av en kranspulsåre i hjertet. En 

blodpropp i kranspulsåren kan blokkere åren helt eller delvis. Den medfører akutt 

oksygenmangel til den delen av hjertemuskulaturen som får blod gjennom den blokkerte 

kranspulsåren. 

 

Symptomer 

o Smerter midt i (vanligst) eller til venstre i brystet. 

o Smertene oppleves som et trykk, en stramming eller et 

ubehag i brystet. 

o Ofte utstråling til en eller begge armer, typisk venstre og 

til hals og kjeve.  

o Vanligvis sterke smerter, lindres ikke av hvile. 

o Ofte konstante smerter. 

o Kvalme og brekninger er vanlig. 

o Kaldsvetting og/eller kortpusthet/tungpusthet ganske 

vanlig. 

 

Tiltak 

o Ring 1-1-3. 

o Observer pasienten. 

o Dersom hjertestans → start HLR.  

 

 

Angina Pectoris (hjertekrampe) 

 

Angina pectoris er smerter i brystet som kommer fra hjertet. Det er 

anfallsvis opptreden av brystsmerter som gjerne varer noen få 

minutter, sjelden over 20 minutter ved «stabil» hjertesykdom. 

Veggen i blodkaret blir med tiden tykkere og dermed blir passasjen 

mindre. Når det skjer, kommer det mindre blod ut til hjertemuskelen. 

Det gir oksygenmangel og dermed angina pectoris 

 

Symptomer 

o Smerter midt i (vanligst) eller til venstre i brystet. 

o Trykk, stramming eller ubehag i brystkassen. 

Visste du at 

 

Personer med kjent Angina 

Pectoris har gjerne egen 

medisin som de kan ta for 

bedring, ofte er det ikke 

nødvendig med legetilsyn.  
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o Smerter ved fysisk anstrengelser. 

o Smertene går over ved hvile eller inntak av medisin. 

o Smerte eller tyngdefølelse i venstre eller begge armer. 

o Utstråling mot rygg, hals eller underkjeve. Pustebesvær. 

o Redusert yteevne. 

o Ubehag som kvalme, oppkast, kaldsvett eller 

svimmelhet.  

 

Tiltak 

o Ring 1-1-3, dersom smertene ikke går over etter 

20.min eller ved bruk av medisin.  

o Observer pasienten. 

o Dersom hjertestans → start HLR.  

 

 

Hjerteflimmer 

 

Hjerteflimmer skyldes en meget rask og uregelmessig elektrisk aktivitet i hjertets forkamre. 

Dette medfører at forkamrene pumper meget raskt, uregelmessig og med liten kraft. 

Tilstanden fører til at også hjertets hovedkamre slår uregelmessig, men ikke like fort som 

forkamrene. 

 

Symptomer 

o Svimmelhet 

o Pustebesvær 

o Nedsatt yteevne 

o Hjertebank 

o Brystsmerter 

o Uro- og angstfølelse 

 

Tiltak 

o Observer pasienten. 

o Dersom pasienten er kjent med dette be han/henne om å oppsøke sin fastlege, 

dersom dette oppleves som noe nytt be pasient kontakte legevakt. 
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Arbeidsoppgave: 

Brystsmerter er ofte relatert til hjertet, men kan slike smerter komme fra andre ting.  

 

 

 

 

 
 

 

 

Arbeidsoppgave: 

Hvordan vil du undersøke en pasient med smerter i brystet? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Arbeidsoppgave: 

Nevn noen tilstander som kan være årsak til brystsmerter. 
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Kapittel 14: 

Smerter i buk 
 

I magen (abdomen) finnes en rekke livsviktige organer samt kroppens tarmsystem. En rekke 

tilstander kan utløs symptomer fra magen og dermed være diffuse. Uskyldige tilstander vil - 

og må tolkes som svært alvorlige eller kritisk inntil radiologiske undersøkelser på sykehus kan 

avkrefte. Noen symptomer og funn kan indikere enkelte tilstander og gi oss en anelse om hva 

det kan dreie seg om, men for din del er det avgjørende at du utfører en systematisk 

pasientundersøkelse og innhenter nødvendig informasjon om pasientens sykdomshistorikk. 

 

Undersøkelse: 

Vi utfører alltid en pasientundersøkelse der primærundersøkelsen skal avdekke og sørge for 

at du iverksetter livreddende tiltak og annen akuttbehandling. Videre utfører du en fokusert 

undersøkelse i magen. Palper de fire kvadrantene og observer om det er vondere når du 

trykker enn når du ikke er borti. Snakk med pasienten og disse punktene kan være til hjelp og 

hjelper deg i tillegg til å avdekke viktig informasjon: 

o Hva har pasienten gjort i forkant? 

o Beskriv smertene, konstante eller takvise. Stikkende, brennende, eller utstråling? 

o Smerteskala 0-10, 0 er ingen smerte og 10 er verst tenkelig. 

o Kvalme og oppkast (eventuelt farge på dette)? 

o Avføring og urin, normalt eller unormalt, farge? 

o Feber? 

 

 

Hva kan du gjøre: 

Gjennomfør en strukturert pasientundersøkelse med fokus på 

primærundersøkelsen først. Raskt vurder om pasienten har 

kritiske funn som krever umiddelbar livreddende behandling. 

Alternativt gå videre i undersøkelsen. I de fleste tilfeller ved slike 

pasienter må vi rådføre oss med legevakt eller AMK, det er 

vanskelig å si hva smertene kommer av og hva som skal gjøres. 

 

For din del er det viktigste du kan gjøre å foreta undesøkelsene 

som du er opplært i og formidle dine funn til legevakt eller AMK. Hvem du ringer avhenger 

hvordan du opplever alvorlighetsgraden.  

 

 

 

Visste du at 

 

Vi deler magen på midten 

horisontalt og vertikalt. På den 

måten er det lettere å plassere 

ubehag og relatere til indre 

organer. Vi får da øvre, 

henholdsvis høyre og venstre. Det 

samme med nedre kvadranter. 
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Slike pasienter skal ikke gis noe drikke. Fra du tar ansvar for pasienten skal det ikke lenger 

tilføres væske eller fast føde. Dersom det viser seg på sykehuset at pasienten må gjennomføre 

kirurgiske inngrep er de avhengig av at det er en viss tid siden pasienten sist inntok mat og 

drikke. 

 

Observer pasienten og vurder dine funn/observasjoner ofte inntil hjelpen kommer. 

Smertestillende skal kun gis i samråd med AMK eller legevakt. 

 

 

Gallestein 
 

Gallestein er små steiner som dannes i galleblæren. Steinene kan gi intense smerter og en 

sjelden gang forårsake infeksjon i galleblæren. Betent galleblære fjernes vanligvis med kirurgi. 

 

Symptomer 

o Kraftig intens smerte øvre høyre side i magen. 

o Ingen effekt av paracetamol eller ibuprofen. 

o Kvalme og oppkast er vanlig.  

o Anfallet varer vanligvis noen timer. 

 

Tiltak 

o Observer pasienten. 

o Dersom pasienten er kjent med dette be 

han/henne om å oppsøke sin fastlege, 

dersom dette oppleves som noe nytt be 

pasient kontakte legevakt om ikke annet 

for å få smertestillende som hjelper.  
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Omgangssjuke 
 

Vinteren er høysesong for omgangssyke på grunn av norovirusinfeksjoner. Norovirus er svært 

smittsomt. De viktigste forebyggende tiltakene er grundig handvask med såpe og vann og god 

kjøkkenhygiene. Sykdommen er vanligvis mild og går over av seg selv etter 1–3 dager hos 

ellers friske personer. Det tar 12–48 timer fra man blir smittet til man blir syk.  

 

 

Symptomer 

o Akutt kvalme 

o Oppkast 

o Magesmerter 

o Diare 

o Influensalignende symptomer (feber, muskel- og leddsmerter, hodepine). 

 

Tiltak 

o Observer pasienten, viktig med håndhygiene! 

o Pasienten må få i seg rikelig med væske. Unngå sukkerholdig drikke. 

o Ved nedsatt allmenntilstand eller langvarig diaré og oppkast, oppsøk lege.  

 

Blindtarmbetennelse 
 

Blindtarmbetennelse (akutt appendisitt) kan gi store smerter og må nesten alltid opereres. De 

fleste blir helt friske. 

 

Symptomer 

o Smerter i magen, rundt navlen. Etter noen timer flytter smerten seg mot nedre høyre 

side av mage. 

o Forverring ved bevegelse. 

o Kvalme og oppkast. 

o Feber, forstoppelse eller diare.  

 

Tiltak 

o Pasienten må oppsøke lege raskt. 

o Krever ofte operasjon. 

 

  

Visste du at 

 

Blindtarmsbetennelse er 

mest typisk for unge 

menn, i alderen 20-30 år.  
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Kapittel 15: 

 

Redusert bevissthet, lammelser og hodepine 
 

Det antas at antallet hjerneslag vil øke med 50% mot 2030 på grunn av et økende antall eldre 

i befolkningen. Hjerneslag omfatter hjerneinfarkt, hjerneblødning og subaraknoidalblødning 

(SAB). SAB har ulike årsaker og andre symptomer og behandlingsmetoder enn hjerneinfarkt 

og hjerneblødning, derfor tas ikke dette med i den videre opplæringen. De nasjonale 

kampanjene fra myndighetene med fokus på hjerneslag omhandler hjerneblødning og 

hjerneinfarkt. 

 

Hjerneblødning 

Denne tilstanden utgjør 10 % av alle hjerneslagene. Pasientene som får dette, har gjerne 

karforandringer eller blødningsforstyrrelser. Høyt blodtrykk er en stor risikofaktor for 

hjerneblødning. Alkoholmisbruk, hjernesvulst og hodeskader er andre aktuelle faktorer. 

 

Symptomer oppstår akutt og avhenger av blødningens størrelse og lokalisering. Mindre 

blødninger kan gi avgrensende symptomer i det området blødningen er lokalisert i. Større 

blødninger kan føre til herniering 

(:alvorlig økt trykk som presser på 

hjernen) og kompresjon av 

hjernestammen, dette kan føre til 

bevissthetstap og respirasjonsstans. 

 

Hjerneinfarkt 
Hjerneinfarkt utgjør de fleste 

hjerneslag med ca. 90 %. Skyldes enten 

lokal tilstopning av et blodkar, eller en 

blodpropp som kommer med 

blodstrømmen opprinnelig fra et annet 

sted i sirkulasjonssystemet. En blodpropp hindrer blodstrømmen som fører til at et område i 

hjernen ikke får nok blodtilførsel, og at nervecellene dør som følge av oksygenmangel. 

 

Risikofaktorene er de samme som for hjerteinfarkt; høyt blodtrykk, høyt kolesterol, røyking, 

inaktivitet, arvelig faktorer og diabetes. De fleste hjerneinfarkt rammer den midtre 

hjernearterien, det er denne blodåren som forsyner den delen av hjernen som styrer 

muskulaturen i blant annet armer, ansikt og ben. I tillegg rammes området som produserer 

språk, formidling av tale, i tillegg sanseinformasjon fra ansiktet, armer og ben. 
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Symptomer på hjerneslag kommer akutt. Typiske symptomer er halvsidig lammelser av armer 

eller ben, ansikt, manglende taleevne, snøvlete tale i tillegg ustøhet og problemer med 

koordinasjon. Kun på bakgrunn av symptomer og klinisk undersøkelse kan man ikke skille 

hjerneinfarkt og hjerneblødninger, det må en radiologisk undersøkelse til for å skille 

tilstandene fra hverandre. 

 

Hvert minutt teller … 
Det er utallige milliarder hjernecellene i hjernen som tapes raskt ved et hjerneslag, bare 

hjerneslaget ødelegger 1,2 milliarder hjerneceller. For hvert minutt som går videre taper 

hjernen 2 millioner hjerneceller. Akutt behandling er derfor nødvendig for at 

blodsirkulasjonen til det skadde området gjenopprettes ved at blodproppen som tetter igjen 

karet løses opp. For at slike pasienter skal få riktig behandling må de raskt til sykehus, og 

sjansene for et godt utfall øker desto raskere man får pasienten til behandling. Det er 

vesentlig for behandlingen å raskt ta en radiologisk undersøkelse for å se om tilstanden 

skyldes en hjerneblødning eller en blodpropp (hjerneinfarkt). 

 

Hjerneslag 
 

Er det plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Det kan være hjerneslag. Ring 113 

– hvert sekund teller. I de aller fleste tilfellene skyldes hjerneslag en blodpropp, det vil si at en 

blodåre i hjernen tettes igjen av en levret blodklump. I 10-15 prosent av tilfellene skyldes det 

en blødning i hjernen, det vil si at en blodåre i hjernen sprekker. 

 

Symptomer 

o Lammelser i ene siden av ansiktet eller kroppen 

o Språkforstyrrelser 

o Lett svekkelse i en hånd eller arm 

o Kraftig hodepine 

o Synsproblemer 

o Svimmelhet 

 

Tiltak 

o Ring 1-1-3 umiddelbart 

o Start transport retning ambulanse/luftambulanse dersom lange avstander 

 

 

 

 

 

 

 



 
58 

TIA (Transitorisk iskemisk anfall/drypp) 
 

Ved et forbigående iskemisk anfall eller "drypp" blir blodtilførselen til deler av hjernen 

redusert eller stanset i en kort tid. Rask behandling kan forhindre et hjerneslag. I motsetning 

til hjerneslag hvor blodtilførselen til hjernen blir stengt av permanent, blir blodtilførselen ved 

et forbigående iskemisk anfall (TIA eller "drypp") avstengt midlertidig (vanligvis mindre enn en 

time). 

 

 

  

Symptomer 

o Lammelse eller skjevhet i ansiktet. Hengende munnvike 

o Klarer ikke å heve begge armer 

o Språkforstyrrelser 

o Synsproblemer 

o Svimmelhet 

 

Tiltak 

o Ring 1-1-3 umiddelbart 

o Start transport retning ambulanse/luftambulanse dersom lange avstander 
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Arbeidsoppgave: 

Hva kan være årsaken til hjerneblødning? 

 

 

 

 
 

 

 

Arbeidsoppgave: 

Forklar kort hva som skjer når man får en blodpropp (hjerneinfarkt). 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Arbeidsoppgave: 

Hvordan vil du undersøke en pasient der du mistenker hjerneslag? 
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Kapittel 16: 

Diabetes 
 

Diabetes er en alvorlig sykdom og det finnes like mange variasjoner av sykdommen som det 

finnes personer med diabetes. Sykdommen skyldes mangel på insulin i kroppen, og for mange 

nedsatt insulinvirkning – insulinresistens.  

 

De ulike variantene eller de overordnede typene av diabetes er: diabetes type 1 og type 2, 

MODY, LADA og svangerskapsdiabeter. Dette er i utgangspunktet ulike sykdommer, men 

diabetes finnes i ulike varianter som sammen og hver for seg danner et sammensatt 

sykdomsbilde. Felles for alle er at blodsukkeret svinger og må reguleres av og for den enkelte. 

Videre i opplæringen fokuserer vi kun på type 1 og type 2. 

 

I Norge er det i underkant av 250 000 som har diabetes, om lag 28 000 av disse har diabetes 

type 1, mens om lag 220 000 diabetes type 2. Et stort antall har diabetes type 2 uten å vite 

om det. 

 

DIABETES TYPE 1: 
Denne typen diabetes er 

insulinkrevende og oppstår i 

alle aldrer, men ofte hos 

barn og unge. Til en viss grad 

er det en arvelig sykdom.  

 

Kroppens immunsystem 

oppfatter de 

insulinproduserende 

betacellene i 

bukspyttkjertelen som 

fremmedlegeme og 

ødelegger dem. Personer 

som får denne typen påvist 

må tilføre insulin for å leve, 

enten gjennom insulinsprøyter eller insulinpumpe.  

 

En viktig del av behandlingen er blodsukkermåling, dette er individuelt tilpasset gjennom 

veiledning fra lege. Blodsukker bør uansett ligge fastende mellom 4 og 6 mmol/l, et par timer 

etter måltid bør det være lavere enn 10 mmol/l. 
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DIABETES TYPE 2 

Vanligste formen for diabetes som skyldes delvis nedsatt insulinproduksjon, og delvis at 

insulinet virker for dårlig. Til en viss grad kan denne typen reguleres og behandles med 

vekttap, fysisk aktivitet og kosthold. For de fleste er likevel medikamentell behandling 

nødvendig. For å utvikle denne sykdommen må du være arvelig disponert, men overvekt og 

mangel på fysisk aktivitet kan være triggerfaktorer. 

 

 

Føling og lavt blodsukker / hypoglykemi 
 

Lavt blodsukker (hypoglykemi) betyr at du har blodsukkerverdi på 3.9 mmol/ l eller lavere. Når 

du får symptomer på grunn av at blodsukkeret er for lavt, kalles det føling. Det er veldig 

sjelden at personer som ikke har diabetes får føling. 

 

Symptomer 

o Svetting 

o Skjelvinger 

o Blekhet 

o Nummenhet/prikking i lepper/tunge 

o Hjertebank 

o Hodepine 

o Synsforstyrrelser 

o Kvalme 

o Endret oppførsel 

o Økt matlyst eller sult 

Alvorlig føling 

o Talevansker 

o Dobbeltsyn 

o Forvirring 

o Nedsatt bevissthet 

o Bevisstløs 

 

Tiltak 

o Få pasienten til å få i seg mat og drikke når symptomene melder seg. F.eks juice, melk, 

frukt og honning  

o Ved nedsatt bevissthet eller bevisstløs pasient, smør f.eks honning, sirup druesukker 

på innsiden av munnen. 

o Ved bevissthet av ukjent årsak → ring 1-1-3. 
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Diabetisk ketoacidose 

 

Diabetisk ketoacidose er en komplikasjon av diabetes, og trenger umiddelbar behandling. De 

fleste blir helt bra etter behandlingen, men tilstanden er alvorlig og kan være dødelig.  

 

Symptomer 

o Tisser mye mer enn vanlig 

o Ekstremt tørst 

o Veldig sulten 

o Svakhetsfølelse 

o Kvalme eller oppkast 

o Magesmerter 

o Acetonlukt av pusten (negelakkfjerner). 

o Forvirret 

 

Tiltak 

o Pasient må oppsøke lege raskt.  
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Kapittel 17: 

Krampeanfall 

Epilepsi 

 

Epilepsi er en av de vanligste sykdommene i nervesystemet.  

 

Symptomer 

o Plutselig rykninger i kroppen, kroppsdeler eller hele kroppen rister/stivner til 

o Øynene ruller bakover 

o Avgang med urin og avføring 

o Skum ut av munnen 

 

Tiltak 

o Ta tiden på anfallet.  

o Ring 1-1-3 om du er i tvil om hvordan anfallet skal håndteres. 

o Pass på at personen ikke skader seg under anfallet. 

o Se til at personen har frie luftveier. 

o Ved anfall over 5 minutter ring 1-1-3. 

 

Pasienten er ditt ansvar, aldri forlat en pasient som har anfall! 

Om mulig varsle pårørende og skjerm pasienten fra omgivelsene. 

 

Pasienter med kjent epilepsi har ikke behov for legetilsyn, men i tiden etter et anfall er 

behovet for hvilke stort. Pasientene kan av den grunn virke veldig trøtt / sliten. 

 

Dersom pasienten er bevisstløs kan du sjekke etter smykker eller kort i lommebok/bakgrunn 

på mobil som kan indikere at personene har epilepsi eller annen sykdom. Det er ikke så 

utbredt lenger at folk med denne sykdommen går med smykker.  
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Kapittel 18: 

Pustevansker 
 

Pustevansker, tungpustethet eller pustebesvær – mange betegnelser på en tilstand med økt 

pustearbeid samtidig med en følelse av å ikke få tilstrekkelig luft. Sekundært vil en slik tilstand 

utløse angst og panikkfølelse.  

 

Flere faktorer kan spille inn for å utløse dette, fysisk aktivitet, medisinske eller psykologiske 

årsaksmekanismer, og noen ganger i kombinasjon.  

 

Lungesykdommer, KOLS og Astma kan 

Astma er en kronisk betennelse- eller irritasjonstilstand i luftveiene. Tilstanden gjør det 

vanskelig å puste, luft kommer ikke inn og ut på grunn av at de små luftveiene blir betente og 

forsnevres. 

 

Astma kan på lik linje som allergi komme som en reaksjon på partikler i luften, støvmidd, 

pollen, dyrehår, tobakk, kulde, trening og sykdom som forkjølelse. Så lenge denne gruppen 

pasienter ikke er i kontakt med de elementer som utløser astmaen kan de opptre og være like 

aktive som alle andre. De fleste har medisin dersom de skulle få et anfall av astma. 

 

Kols skyldes vanligvis langvarig røyking hvor 

slimhinnene i luftveiene har vært betente over 

lang tid. Dette fører gjerne til hoste, tung pust 

ved anstrengelser og slim fra lungene med 

oppspytt. Sykdommen har tre elementer; 

innsnevring av luftveiene, færre luftblærer 

(emfysem) og økt mengde slim (bronkitt). Dette 

er en sykdom som ikke kan kureres og dermed 

ikke reversibel, pasienten blir nødt til å leve 

med dette resten av livet. Enkelte medisinske 

behandlinger vil kunne lindre plagene. 

 

Felles for begge sykdommene er åndenødsfølelsen, altså følelsen av å ikke få puste. Derfor 

bærer sykdommene ofte mye preg av angst og redsel, faktorer som på ny forverrer 

sykdommen. Den beste hjelpen vil være å roe disse personene ned. 

 

Undersøkelse 

Vi utfører alltid en pasientundersøkelse der primærundersøkelsen skal avdekke og sørge for 

at du iverksetter livreddende tiltak og annen akuttbehandling. Her vil du nok ofte avdekke B-
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problem. De funnene du finner her er ikke normale, pasienten puster fort og overfladisk, 

bruker mye hjelpemuskulatur og enkelte ganger ser du cyanose (Blåfarge på leppene).  

 

Pasienten kan ha medisiner for en slik type sykdom, du vil oftest komme borti astma, eller 

anstrengelsesastma. Personer kan ved hard fysisk anstrengelser få anfall av astma.  

 

Ha gjerne med en person som kjenner til pasienten, nærmeste pårørende, trener eller 

venner. De kan snakke, forklare og trygge for pasienten som har nok med å puste. 

 

Hva kan du gjøre: 

Felles tiltak for begge tilstandene blir å bedre pusten. Så lenge pasienten er våken klarer de å 

holde luftveiene selv. Du har ikke mulighet til å gi medisinsk behandling og er dermed 

avhengig av å benytte andre ting. Ettersom disse sykdommene bærer preg av mye angst og 

redsel er det viktig at du er rolig. Sørg for å skape mest mulig ro rundt situasjonen, skjerm 

pasienten fra alle andre. La pasienten fokusere på å puste og minst mulig snakk. En metode 

for å få pasienten til å fokusere på pusten er at du puster sammen med pasienten. Du puster 

overdrevet høyt (pust inn……..pust ut…….pust inn…osv.), snakk høyt og bruk hele kroppen. Vis 

tydelig at pasienten må trekke pusten helt ned i magen og puste rolig ut igjen.  

 

De pasientene som har med medisiner og kjenner tilstanden igjen fra tidligere kan ta denne, 

du kan hjelpe til, men pasienten må selv få dette inn i munnen.  

 

Observer pasienten en tid inntil tilstanden normaliserer seg. Er du usikker ring legevakt eller 

AMK for råd og veiledning.  
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Kapittel 19: 

Allergisk reaksjon 
 

Dersom kroppen er overfølsom for et stoff (eller i denne sammenhengen kalt et allergen) og 

blir eksponert for dette kan det oppstå en overfølsomhetsreaksjon – allergisk reaksjon. Dette 

er ofte ufarlig og gir kun milde og ufarlige reaksjoner. Enkelte ganger kan dette utvikle seg og 

være livstruende.  

 

De fleste som har en eller annen form for allergi er ofte kjent med dette. De vanligste 

utløsende årsakene til allergisk reaksjon er pollen, støv, dyrepels, nøtter, egg, melk, medisiner 

og insektstikk. Det er betydelig individuell variasjon på hvordan man reagerer ved allergi, og 

symptomene kan variere fra milde og ufarlige reaksjoner til livstruende symptomer - 

anafylaktisk sjokk. 

 

Lette symptomer kan være rennende nese, lokal kløe og anafylaktisk sjokk er truende for 

luftveiene. Et anafylaktisk sjokk utvikler seg raskt, og kommer kort tid etter man er blitt utsatt 

for et allergen, ofte innen 15-30 minutter. 

 

Undersøkelse 

Vi utfører alltid en pasientundersøkelse der primærundersøkelsen skal avdekke og sørge for 

at du iverksetter livreddende tiltak og annen akuttbehandling. Her vil du nok ofte avdekke B-

problem. Sørg for frie luftveier. Undersøk om luftveiene hovner opp eller om pasienten 

opplever annet pustebesvær. 

 

Hva kan du gjøre: 

Ring 1-1-3. 

Enkelte pasienten er kjent med sin allergi og har stor fare for anafylaktisk sjokk, disse har ofte 

fått utskrevet EpiPen som er en ferdigfylt adrenalinsprøyte som vil kunne hjelpe til ved et 

anafylaktisk sjokk. Du kan sette denne om pasient selv har en slik EpiPen (Les veiledningen 

godt!). Dette gjøres i samråd med AMK eller legevakt. Observer pasienten inntil ambulanse 

kommer.  
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DEL 3 – Grunnleggende skader 

 
Kompetansemål 

 

Mål for opplæringen er at deltakeren skal  
o Ha kjennskap til ulike typer skader. 

o Kunne undersøke og avdekke symptomer på ulike skader. 

o Kunne gi rask og korrekt behandling av ulike skader.  

o Kunne gi pasienter og pårørende råd og veiledning for videre håndtering. 
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Kapittel 20: 

Sårskader 
 

Sårskader er skader på hud eller slimhinne som oppstår ved for eksempel slag, stikk, kutt, bitt, 

forbrenning eller forfrysning. Vi skiller mellom enkle sår, der bare huden eller slimhinnen er 

skadet, og kompliserte sår der det er skade av dypereliggende struktur som store kar, nerver, 

knokler og indre organer.  

 

Ved behandling av sår er det viktig å rense såret grundig for å forebygge infeksjon, og til dette 

skal det ikke brukes desinfiserende stoffer, fordi disse er like skadelig for cellene som for 

bakteriene. For å skylle og vaske såret er det beste å bruke fysiologisk saltvann (NaCl). Det er 

mulig å bruke vann fra kranen dersom fysiologisk saltvann ikke er tilgjengelig.  

 

Et åpent sår som blør friskt renses med blødningen 

og er ikke så utsatt for å bli infisert, men både 

stikksår og knusningssår gir god grobunn for 

bakterier og er vanskelig å rense.  

 

Typer sår 

 

Skrubbsår og overflatiske rifter 

Renses med fysiologisk saltvann og dekkes med 

bandasje/plaster.  

 

Snittsår og kuttsår 

Kan blø kraftig og dermed kreve trykkbandasje. Hvis såret er så dypt at det kan ha skadet 

dypere strukturer eller hvis såret spriker mye bør en lege se på såret. Såret renses så godt 

som mulig og dekkes med bandasje.  

 

Stikksår 

Sår etter spiker, piggtråd og andre spisse gjenstander gir dype sår med liten innstikks åpning. 

Stor fare for betennelse i dybden og såret bør undersøkes av lege. Alle stikksår i buk, bryst 

eller ledd må vurderes av lege.  

 

Fremmedlegemer 

Det kan være glassbiter, småstein, trefliser og lignende. Dette må fjernes så godt som mulig 

da det kan lett gi betennelse. Større gjenstander eller fremmedlegemer som sitter dypt må 

ikke fjernes. Støtt opp om gjenstanden for å skape minst mulig bevegelser, lær deg å lage en 

smultring med trekanttørkle som er et godt hjelpemiddel her.  

 



 
69 

 

Sårtilheling 

 

Det er lurt å ha litt grunnleggende kunnskap om sårtilheling for å gi den beste behandlingen. 

Sårtilheling foregår gjennom tre overlappende faser.  

 

1. Inflammasjonsfasen – dager 

Etter en sårskade varer den akutte inflammasjonen normalt i 1-2 dager, men opptil så lenge 

som 2 uker. Denne fasen kan mistolkes som en infeksjon fordi denne fasen kjennetegnes med 

de klassiske inflammasjonstegnene; rødme, hevelse, varme og smerte. Raskt igangsettes 

mekanismer for at blodet kleber seg sammen og lager en skorpe for å stoppe blødningen og 

skape en beskyttende barriere. Grundig rensing er viktig for en god og rask tilheling av såret.  

 

2. Proliferasjonsfasen – uker 

Alt i fra fire dager etter skaden og inntil 14 dager er tilhelingen i denne fasen. 

Hudens egen barriere gjenopprettes og såret er godt i gang med å gro. 

Huden legger seg over såret fra alle kanter og dekker det. Åpne sår vil 

tilhele raskere og penere ved fuktig og dekkende behandling.  

 

3. Remodelleringsfasen – måneder 

Varer fra 2-3 uker og inntil 1-2 år. Strukturene i såret dannes, og 

huden får styrke. 

 

 

 

 

 

Behandling av sår 

Vask og rens såret med fysiologisk saltvann – huden 

omkring kan desinfiseres med Klorhexidin om nødvendig. 

Bruk av Klorhexidin må aldri brukes i åpne sår da dette 

stopper sårets egne mekanismer for å tilhele såret og Klorhexidin inaktiveres av blod og har 

dermed ingen effekt for rens av sår. Ved behov for desinfisering av såret bruk saltvann eller 

mildt såpevann med pH-nøytral såpe.  

 

Fjern fremmedlegemer, grus partikler kan fjernes med en tannbørste eller lignende.  

 

Dekk såret med bandasje, gunstig behandling innebærer bruk av sårsalve/sårkrem for å 

beholde fuktigheten i såret. Bandasjen skal hindre fremmedlegemer å komme til såret og til å 

unngå infeksjoner.  

  

Visste du at 

 

Ulike faktorer kan hindre 

tilhelingen av sår. 

Blant annet tørr bandasje, 

fremmedlegeme i såret og bruk 

av legemidler som steroider, 

jod og Klorhexidin. 
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Arbeidsoppgave: 

Forklar kort om ulike sårtyper. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Arbeidsoppgave: 

Hvorfor skal du IKKE bruke Klorhexidin til å rense/vaske sår? 
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Kapittel 21: 

Blødninger 
 

Når kroppen taper blod på grunn av en skade i ett eller flere blodkar har vi med en pågående 

blødning å gjøre. En blødning kan forårsakes av både sykdom og skade, men i dette kurset 

velger vi å forholde oss til de blødninger som oppstår ved skade.  

 

Hvor mye man blør avhenger av hvor man blør ifra, pulsårer, samleårer, fra vev og hvor god 

evne blodet har til å koagulere (levre seg). En voksen frisk person vil normalt tåle et blodtap 

på inntil 0,5-1 liter blod. Kroppen er full av blodårer som har til hensikt å frakte blod rundt til 

de ulike kroppsdelene og organene i kroppen. Arterier er de blodårene som frakter blod fra 

hjertet og ut i kroppen, aorta (hovedpulsåren) er den største arterien. Vener er store blodårer 

fra kroppen som leder blodet tilbake til hjertet. Kapillærer er kroppens minste blodårer og 

finnes blant annet ytterst i huden.  

 

Vi deler blødninger inn i ytre og indre blødninger, der tiltakene vil være forskjellig. De ytre 

blødningene er lettere å oppdage, men kan skjules og dekkes av klær. Strakstiltak kan raskt 

begrense skadeomfanget. De indre blødningene vil være vanskeligere å avdekke samtidig som 

disse ofte kan være livstruende.  

 

En tommelfinger regel for oss er: 

Blod som PUMPER skyldes en skade 

på en arterie. 

Blod som RENNER skyldes skade på 

en vene.  

 

En blødning fra en pulsårer 

(arterieblødning) er en blødning 

med høyt trykk og utgjør en stor 

fare for pasienten da blodtapet vil 

være stort. Blødning fra samleårer 

(veneblødning) har mye lavere trykk, men kan likevel bli omfattende dersom skaden i 

blodårene er stor. Denne blødningen siver fremfor at det pulserer. Blødninger fra vev er 

diffuse blødninger fra sårflater og små blodårer.  

 

Stoppe blødninger 

Dersom pasienten har en skade som blør mye er det viktig at blødningen stopper så raskt som 

mulig. Husk å ha på deg hansker når du skal håndtere blødende sår. Et blødende sår renser 

seg selv ved å blø. Andre sår må renses og vaskes dersom de kan være forurenset. Direkte 

trykk i såret og hev skadestedet over hjertehøyde for å stoppe en pågående blødning.  
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Legg på egnede kompresser og bandasje, bruk en gjenstand utenpå kompress for å skape 

ekstra trykk. Aldri ta av igjen bandasjen og legg på ny dersom det blør gjennom – da legger du 

heller en ny utenpå den gamle. Ved å fjerne bandasje som allerede er lagt på kan du røske 

opp i såret på nytt og det kan blø enda mer. Rask transport til lege eller sykehus.  

 

Dersom skaden skyldes at det sitter et fremmedlegeme (kniv, pinne eller skrujern som 

eksempler) i kroppen skal dette ALDRI fjernes. En gjenstand som sitter i såret kan også sørge 

for at det ikke blør der den sitter, nesten som en propp. Blir den fjernet kan man få en 

ukontrollert blødning. Støtt opp om gjenstanden ved for eksempel å bruke en smultring av 

trekanttørkle. Støtt godt for at gjenstanden ikke beveger seg.  

 

Ved neseblod så stopper man dette best ved å sitte lett fremoverbøyd og klemme over 

neseveggen i noen minutter. Om det ikke hjelper kan man sette inn en tupfer i neseboret.  

 

Indre blødninger er vanskelig å avdekke. Årsaker kan være støtskader mot organer i for 

eksempel en fotballkamp, bilulykke, sykkelstyre i magen m.m. Her er du avhengig av å 

undersøke grundig ytre faktorer som hudfarge, hvordan huden kjennes ut, synlig blåflekker, 

puls samt vurder skadeforløpet.  

 

Typiske tegn ved indre blødning: 

o Nedsatt allmenntilstand 

o Rask puls 

o Lavt blodtrykk 

o Blek og klam hud 

o Synlige fargeforandringer i huden 

 

Barn kan kompensere for lite blod i lang tid og brått bli veldig dårlige. Det finnes flere 

eksempler på barn som har fått sykkelstyre i magen på skolen, alt greit resten av dagen, men 

når barnet kommer hjem er det slitent og vil bare sove. Da er det naturlig å tenke at barnet er 

utslitt, men i realiteten har barnet faktisk blødd så mye at det nå ikke lenger sirkulerer så mye 

blod i kroppen. Dette er ekstremhistorier, men det setter lys på hvor lett det er å overse 

alvorlige skader hos barn. Viktigheten med nøye vurdering av skader og mulige utfall er viktig! 
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Arbeidsoppgave: 

Hvordan kan vi enkelt finne ut om blødningen er fra arterie eller vene? 

 

 

 

 
 

 

 

Arbeidsoppgave: 

Hvordan stopper vi en blødning? 

 

 

 

 

 
 

 

 

Arbeidsoppgave: 

Forklar hva du vil gjøre dersom noen har en kniv i magen? 
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Kapittel 22: 

Bruddskader 
 

Brudd er vanlig og spesielt utsatt er barn og eldre, der barn er mest aktive og de eldre har 

skjøre bein som lett brekker.  

 

Bruddskader oppstår ved direkte eller indirekte skade mot en knokkel, ledd eller bein i 

kroppen. Det kan være i forbindelse med ett fall, klemskade, vridning, spark, slag og lignende. 

Brudd må alltid behandles på sykehus og krever oftest 

kirurgisk inngrep, sterk smertelindring og avlastning med 

hjelpemidler.  

 

Vi jobber videre ut ifra to typer brudd; lukket brudd og åpent 

brudd.  

 

Lukket brudd 

Skadestedet er smertefullt, ofte nedsatt bevegelse og ved 

bevegelse forverres ofte smertene. Noen ganger kan man 

høre gnisselyder og se hevelse. Man kan oppdage bruddet 

ved å kjenne eller se på huden etter forandringer i struktur. 

Feilstilling er ikke uvanlig.  

Hold bruddstedet mest mulig i ro, bruk 

hjelpemidler som fatle eller spjelk om nødvendig. Sikre at leddet over 

og under bruddstedet ikke kan bøyes eller beveges. Basal 

smertelindring er å stabilisere bruddet for å unngå bevegelser, 

ellers kan nedkjøling forsøkes og eventuell smertestillende 

legemidler.  

 

Avhengig type brudd og bruddsted må pasient transporteres til 

legevakt i bil/drosje, behov for ambulanse kan vurderes der det 

er så sterke smerter eller at pasienten ikke kan sitte i bil under 

transport. Dette vurderes i samråd med AMK. 

 

  

Typiske tegn ved lukket brudd: 
o Sterke smerter 
o Feilstilling 
o Hevelse 
o Misfarging 
o Prikking i fingre ved brudd i arm 

Noe å tenke på 

 

For å vite om det er brudd eller ikke 

tas det et røntgenbilde etter 

vurdering fra en lege.  

Umiddelbart etter skaden er det 

ikke sikker alle brudd er så tydelig 

på bildet. Røntgen bør ofte tas etter 

ett par dager på de mer diffuse små 

mistenkte bruddene.  
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Åpent brudd 

Du vil lett kunne se at et brudd er åpent ved at det i såret stikker opp beinsplinter. Feilstilling 

er vanlig og bruddet er veldig smertefullt. Vask såret etter beste evne, stopp blødningen og 

dekk til såret. Stabiliser bruddet samt unngå bevegelser. Videre håndtering avtales med AMK 

eller legevakt.  
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Kapittel 23: 

Brannskader 
 

Brannskade oppstår når hud, slimhinner eller dyptliggende vev blir utsatt for sterk varme eller 

stråling som fører til celleskade. Vi deler brannskade inn i første, andre og 

tredjegradsforbrenning. Vanligste årsaken er solforbrenning, som gir smerter, hevelser, men 

sjelden fører til behov for medisinsk behandling. Alvorlige brannskader er vanligst med varme 

væsker (kokende vann, varm olje), ild (brann, bål, eksplosjoner) eller elektrisk strøm.  

 

En brannskade oppstår ved ytre varmepåvirkning. En førstegradsforbrenning gjør huden rød, 

hoven og smertefull. Andregradsforbrenning fører i tillegg til at overhuden løsner, hudflaten 

væsker og det oppstår væskefylte hudblærer. Tredjegradsforbrenning gir fast, læraktig hud og 

kan være svart og sotete rundt såret.  

 

For å vurder hvor stor skaden er bruker vi den såkalte 9 prosentregelen. Hodet og halsen 

utgjør 9% av kroppens overflate, en arm 9%, ett ben 2x9%, brystkasse/mage 2x9% og rygg 

2x9%. Denne fungerer best for voksne og heller dårlig for barn. Hos barn er hodet vesentlig 

større enn kroppen. Ved flekkvis forbrenning kan pasientens håndflatestørrelse være til hjelp 

da håndflaten representerer omtrent 1 prosent av kroppsflaten.  

 

Førstegradsforbrenning 

- De minst alvorlige brannskadene er de hvor bare det ytre lager er forbrent. 

- Huden er vanligvis rød, hoven og smertefull. 

- Det ytre hudlaget er ikke brent gjennom. 

- En førstegradsforbrenning behandles som en liten brannskade med mindre det er 

større området som er skadet i hendene, føttene, lysken, på setet eller over et større 

ledd. 

Andregradsforbrenning 

- Når det ytterste hudlaget er brent gjennom, og det neste hudlaget også er brent. 

- Det danner seg blemmer, og huden blir rød og flekkete.  

- Sterke smerter og hevelse. 

- Dersom forbrenningen ikke er større enn 5-7 cm i diameter, behandles det som en 

førstegradsforbrenning. 

- Et forbrent område som er større eller om skaden er på hender, føtter, lyske, sete 

eller over større ledd må pasient tilsees av lege og få akutt behandling.  

Tredjegradsforbrenning 

- De alvorligste brannskadene er smertefrie, fordi nerveendene er ødelagt og involverer 

alle lagene i huden.  

- Fett, muskler og bein kan være skadet. 

- Området kan være forkullet. 
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Behandling 

 

Mindre brannskader 

- Kjøl ned brannskaden ved å holde det forbrente området under rennende lunkent 

vann (15-20 grader) i minst 15.minutter. Formålet med forsiktig nedkjøling er å 

bremse varmen i å fortsette dypt i huden. Ikke legg på is eller bruk kaldt vann da dette 

kan gi frostskader. 

- Fjern smykker og klær som kan bli trange dersom skadestedet hovner opp.  

- Dekk brannskaden med sterile gaskompress, ikke bruk kompress av bomull som kan 

sette seg fast i såret. Fukt kompressene med fysiologisk saltvann for å tilføre fuktighet 

i såret.  

 

Alvorlige brannskader 

- Kontakt AMK umiddelbart.  

- Sørg for å fjerne varmekilden, men ikke fjern forbrente klær. 

- Dekk brannskaden med fuktige kompresser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visste du at 

 

På brannskade over 1.grad må det 

kun brukes temperert vann. Flere 

produsenter tilbyr ulike kjemikalier 

og kompresser med lindrende salve. 

Disse må ikke legges på 2. og 3. 

grads forbrenning da disse kan 

forurense og ødelegge såret.  
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Kapittel 24: 

Bløtvevsskader 
Bløtvevsskader er skader som medfører at små blodårer rives over, og det oppstår en 

blødning i vevet da ofte i en muskel. En slik skade kan oppstå ved for eksempel overtråkk, 

lårhøne, forstuing eller vridning av et ledd eller en kroppsdel. Kroppen reagerer med egne 

mekanismer for å behandle skaden og går inn i en tilhelingsprosess. Dette er en prosess som 

varer fra måneder til år.  

 

Etter skaden oppstår det en betennelsesreaksjon, eller inflammasjon, som fører til økt 

blodtilstrømning og økt utskillelse av blodvæske til vev utenfor blodårene. Smerter som 

kommer gjør at man ikke får til å bevege skadested eller det blir enda vondere.  

 

En ubehandlet bløtvevsskade kan resultere i hevelse, misfarging, smerter, en følelse av stiv og 

hard muskel, at man ikke kan bevege leddet normalt (disse leddene kan være: ankel, kne, 

håndledd eller albue). Alt dette som et resultat av en betennelsesreaksjon.  

 

Utfordringen med slike skader er å raskt komme i gang med behandling, og begrense den 

første serien av hendelser i vevet – som er en forutsetning for hurtigere tilhele skaden og 

muligheten for å gjenoppta aktiviteten raskere.  

 

Akuttbehandlingen består i å presse blod- og væskeansamling i vevet, ut av det skadde 

området på kroppen, heve skadestedet og holde skadested i ro. 

Ved et overtråkk vil for eksempel kroppen umiddelbart sende mye blod og væske til det 

skadde området da blod inneholder næringsstoffer kroppen trenger for å starte 

tilhelingsprosessen og reparere 

skaden.  

Dette fører da til hevelse, 

misfarging og stivt og ømt ledd det 

kan være vanskelig å bruke / 

belaste normalt. Dette er et 

resultat av at kroppen vil reparere 

skaden, men denne måten 

forlenger skadetiden og tiden til 

restitusjon. Derfor krever slike 

skader rask og korrekt behandling. 
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Bløtvevsskader behandles etter RICE-prinsippet:  

 

Rest (Ro eller hvile) 

Ice (Is) 

Compression (Kompresjon eller trykk) 

Elevation (Elevasjon eller løft) 

 

Så tidlig som mulig etter en skade bør man 

komme i gang med behandlingen. 

Det første vi gjør er å undersøke skaden, først og 

fremst for å utelukke brudd. 

Se etter feilstillinger, misfarging, hevelse eller andre tegn som kan indikere brudd. 

Dersom du er sikker på at dette er en bløtvevsskade fortsetter du behandlingen. 

 

1: Bruk kompresjonsbandasje for å presse blod og væske bort fra det skadde området.  

Start et stykke nedenfor skaden, og legg på kompresjonsbandasjen stramt i retning hjertet. 

Husk bandasjen er elastisk og strammer seg over tid – unngå å bruke makt ved stramming.  

2: Når bandasjen er på holder du pasienten i ro og hever skadestedet over hjertehøyde. 

3: La bandasjen ligge på stramt i 10 – 12 minutter. 

4: Ta bandasjen forsiktig og rolig av. Hold den av i 2 – 3 minutter, du kan ise for å dempe 

smerter. 

5: Gjennomfør 2 – 3 runder med kompresjonsbandasje for best mulig resultat. 

 

Avhengig av skaden så ser vi at idrettsutøvere gjerne er tilbake på banen samme dag eller 

påfølgende dag etter f.eks et overtråkk. 

Pasienten rådføres til å ta det med ro og avstå fra aktivitet dersom det er smerter. 

 

Hvorfor bør bruk av is begrenses? 

Is er et hjelpemiddel for å dempe smerter. Forskning er ikke enig hvorvidt det er dokumentert 

at hevelsen går ned eller ikke. For å ha en pekepinn for når vi skal bruke is skiller vi mellom 

barn og voksne. 

Voksne som trenger smertelindring kan med fordel heller bruke smertestillende legemidler, 

barn kan også bruke dette, men du vil allerede i undersøkelsen ikke få undersøkt godt nok. 

Barn opplever smerter på en helt annen måte, og nettopp derfor kan du måtte kjøle ned 

skadestedet før du i hele tatt får komme til og undersøkt.  

 

Bruk av is forsinker tilhelingen av en slik skade ved å kjøle ned området og redusere 

blodgjennomstrømming. Vi jobber mot kroppens reaksjonsmekanisme med å presse blod å 

væske ut av vevet, men dette er det som allerede har samlet seg på feil sted. Etter at dette er 

presset tilbake, og forhåpentligvis blødningen har stoppet er man avhengig av blodtilførsel og 

næringsstoffer til skadestedet.  
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Kapittel 25: 

Hodeskader 
 

Hodeskader er heldigvis skader vi sjeldent behandler, desto viktigere er det at vi har god 

kompetanse på hvordan vi håndterer den type skader. 

Hodeskader kan variere fra lett til alvorlig, og det kan være vanskelig å skille disse fra 

hverandre. Klassifisering av hodeskader krever kunnskap og erfaring, vi skal forholde oss til de 

akutte tiltakene og vår primæroppgave førstehjelp. 

 

For vår del kan vi skille mellom kjent hodeskade og ukjent hodeskade hos både bevisstløs 

pasient og bevisst pasient. Med kjent hodeskade har vi kunnskap og informasjon om at det er 

hodet som er skadet, f.eks fra et vitne eller pasienten selv. En ukjent hodeskade har vi ingen 

kunnskap eller informasjon om, da er det vår ABC og pasientundersøkelse som kan gi oss 

informasjon. 

Når livreddende førstehjelp er under kontroll (pasienten puster og har frie luftveier, ingen 
truende blødninger som vi ser), er neste vurdering om utøveren kan flyttes fra skadestedet til 
mer hensiktsmessige omgivelser. For å kunne avgjøre det skal det vurderes om det foreligger 
skade i nakken.  

Er utøveren våken og klager over nakkesmerter, eller har tegn på feilstillinger eller 
nevrologiske utfall som tyder på skade i ryggmargen (manglende evne til å bevege hender og 
føtter, nummenhet i armer og bein), er det behov for nakkestøtte og 
båretransport. Forflytning må være skånsom for å ikke forverre skaden.  

Er utøveren bevisstløs, men puster, bør man anta at det foreligger en nakkeskade inntil det 
motsatt er bevist. Å sørge for frie luftveier har prioritet fremfor mulig rygg- og nakkeskade. Er 
det tegn på en alvorlig hode- eller nakkeskade skal lege/ambulanse kontaktes for øyeblikkelig 
hjelp. Det er viktig at den mest erfarne på skadestedet tar ledelsen.  

Tydelige tegn for å kontakte lege for øyeblikkelig hjelp etter hodeskade: 

 

o Brudd i hodeskallen. 
o Penetrerende hodeskader. 
o Redusert bevissthet eller forvirring etter skade › 30 min. 
o Tap av bevissthet etter skade › 5 min. 
o Nevrologiske tegn etter skade (manglende evne til å bevege hender/føtter, 

nummenhet i arm/bein). 
o Vedvarende oppkast eller økende hodepine etter skade. 
o Krampelignende bevegelser etter skade. 
o Hvis pupillene ikke er i normal stiling, ikke er like store eller ikke reagerer på lys. 
o Barn med hodeskade. 
o Høyrisiko skademekanisme (f.eks. høyhastighetsskade). 
o Alltid hvis du er usikker. 
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I de fleste tilfeller ønsker vi å holde pasienter til observasjon en stund etter hodeskade, for å 
utelukke forandring i tilstanden over tid.  
 
Konsulter alltid med legevakt dersom du er usikker eller ønsker veiledning. 
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Kapittel 26: 

Idrettsskader 
 

De fleste av våre oppdrag er relatert til idrettsarrangementer og årlig behandler vi mange 

hundre pasienter for ulike idrettsskader. Idrettsskader kan utarte seg forskjellig fra pasient til 

pasient, og det er viktig at vi tar alle pasienter på alvor og undersøker nøye.  

Det er bedre å bruke 1 minutt ekstra på en undersøkelse, enn å overse et brudd. 

 

Alle idretter har skader som er typiske for sin aktivitet, og det vil være lite hensiktsmessig å 

lage en lang liste over dette. Ved å bruke kunnskapen 

du nå har om pasientkontakt, skadested, 

pasientundersøkelse, sår, blødninger, brudd, 

bløtvevsskader, hodeskader med mere vil du være i 

stand til å avdekke de fleste skader og iverksette 

nødvendige tiltak.  

 

Noen ganger jobber vi også skadeforebyggende på 

idrettsarrangement. Da kan det være lurt å ha litt 

kunnskap om oppvarming og forebyggende taping.  

 

 

Den beste måten å bli god og føle seg sikker på behandling av idrettsskader er å lære av 

andre, delta på behandlinger og still spørsmål når du lurer.  

Undersøkelser og behandlinger krever øving, ikke bare på hverandre, men også på reelle 

pasienter. Taping, både skadeforebyggende og som behandling krever en del øvelse, spør 

gjerne en erfaren førstehjelper og vær nøye med å observere taping av pasienter for å lære! 
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Kapittel 27: 

Noe å tenke på 
 

En god førstehjelper er godt forberedt, både faglig og på ulike scenarioer. Det å være 

forberedt på ulike scenarioer er derimot noe mange glemmer på vei ut til vakt. 

Les gjennom disse punktene, gjør det noen tanker og ha dette i bakhodet når du er på vakt. 

 

Hvordan reagerer jeg dersom en av våre pasienter dør i dag? 

 

Hvordan skal jeg kommunisere med en pasient som er døv og/eller stum? 

 

Hvordan skal jeg kommunisere med en fremmedspråklig? 

 

Hvordan skal jeg reagere dersom pasienten er aggressiv og/eller voldelig? 

 

Hvem skal jeg snakke med om episoder som jeg synes er eller har vært vanskelig? 

 

Hvordan reagerer jeg dersom en av mine makkere blir utsatt for skade og/eller sykdom på 

vakt? 

 

Hvordan reagerer jeg dersom jeg møter på et alvorlig skadet eller sykt barn? 

 

Hvordan reagerer jeg i en alvorlig situasjon hvor det er dødsfall eller alvorlig skade/sykdom og 

det er pårørende til stede? 

 

Hvordan reagerer jeg dersom annet helsepersonell griper inn i min behandling? 

 

 

 


