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 Syfte 

• Besvara frågeställningen 
om första hjälpen vid    
blodsockerfall 

 

• Praktiskt visa på hur     
guidelines tas fram        
(Andreas tidigare punkt) 

 



Vaken 
- Om personen kan svälja ge i första hand druvsocker, motsvaran

de 15-20 gram (5-7bitar). I andra hand kan du ge juice, smörgå
s, sötsaker eller liknande.  
 

- Om personen börjar bli trött och slö men fortfarande är kontak
tbar, lägg flytande honung eller lös upp socker i munnen. 



2015 års guidelines från  

…druvsocker...I andra hand kan du ge 
juice, smörgås ?, sötsaker… 
 
lägg flytande honung (glukos+fruktos) eller 
lös upp socker i munnen. 

OBS! 
-Smörgåsen ges EFTER  
glukos för att inte tappa 
blodsockret igen 



Alla ger ungefär samma effekt 

5??? 
Beror av märke 

15-20 

5-10 

2 dl 



Hur mycket? 



Låta bli frukt? 
Honungen?  

2 stripes 

4 dl 



Hur skall sockret ges?? 

 
- Om personen börjar bli trött och slö men fortfarande är kontaktbar, lägg flytande 

honung eller lös upp socker i munnen. 
 
Munnen: Åstadkomma sväljning? Gnugga in det i kinderna? Lägga under tungan? 
 



Team 

• Domain expert från ILCOR centralt (1) 

• Content experts som kan ämnet First aid(2) 

• Systemtic Reviewers som kan metoden(2) 

• Ordförande + vice ordförande i task force 

 

 

Från start till 
klart på  

6-9månader 



ILCORs First Aid task force  

Bland vuxna och barn med misstänkt lågt blodsocker (Population), 
 
 medför givandet av glukos på något av de sätt som är lämpliga för förstahjälpare  (Intervention)  
 
jämfört med givande på något annat sätt lämpligt för förstahjälpare (Comparison)  
 
symptomfrihet, tid till symptomfrihet, blod/plasma glukoskoncentration, normalt blodsockervärde,  
tid till normalt blodsockervärde, någon oönskad negativ effekt eller försenad behandling  

(Outcome)?* 

 

*fritt översatt till svenska 



Pågående arbete 

www.ilcor.com 

Gå in och läs, 
kommentera!!! 

Praktiskt görbart? 



Resultat av systematiska översikten  
(preliminärt accepterad som Cochrane Review) 

Oral 
-kräver att man sväljer 

 
BÄST!! 

Buccalt 
-finns upptag  
i kinderna? 

Sublingualt 
-för liten volym,  

ffa hos barn? 

Näst Bäst ! 
(sportgel- oral/buccal?) 

 

Funkar om inte annat 
 finns 

Slutsats: Det skall vara socker, sockret skall ner i 
magen för att ge effekt men alla vägar funkar 
och allt socker funkar! 



Glukos  
-Druvsocker 5st 

-Mentos 5st 
-Skittles 10st 

-ev gel under tungan? 



Therese.djarv@ki.se 

Första hjälpen symposium 2018 

Tack! 


