
Livshotande blödningar 
Therese Djärv 

Docent, Karolinska Institutet 

Bitr.överläkare Akutsjukvård, Karolinska Universitetssjukhuset  

 

Första hjälpen symposium 2018 



Syfte 

 

 

• Uppdatering av vad som pågår internationellt 

 

• Ge er konkreta tips/bilder att använda som instruktör 

 



Varför är det viktigt? 

• Trauma är den ledande dödsorsaken bland unga (<45år) 

 

• Blödning är den ledande förebyggbara dödsorsaken hos 

traumapatienter (1/3!)  

• Stockholm: trafikolyckor, fallskador och penetrerande skador från kniv eller 

skjutvapen.  

 

• I Kanada uppskattar man att cirka 2400 liv kan räddas per år vilket 

motsvarar ca 24 000 liv/år i USA* 

 

 *https://www.jems.com/articles/2013/11/stop-bleeding.html 
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Tack för bilder! 

 



bleedingcontrol.org 







YTTRE BLÖDNING 

! Svårt uppskatta! 

-ta bilder/ skicka med 

kläder 

AVSLITEN 

KROPPSDEL OCH 

AVSNÖRANDE 

FÖRBAND 

INRE BLÖDNING 

-Oro/ 

-Hög 

andningsfrekvens 

-Magsmärtor 

-Blekhet 

 

 

 

TRYCK!!!!! 

 



Vad är en livshotande blödning ? 





Teknik för direkt tryck 

Nyliga studier 

• 3 fingrar & hand över tre fingrar- högt tryck men 

snabbt trött 

• Hand på hand med låsta armbågar (HLR-position) 

–högt tryck, orkar längre 

• Knä/armbåge? 

• Vuxna vs unga/barn som första hjälpare? 





Förband 

• Blodstillande- när tourniquets ej lämpar 

sig/finns, kräver fortsatt direkt tryck 

 Faktorkoncentrat 

(Quickclot Gen1) 

 

-suger upp vattnet 

och koncentererar 

därmed blodet som 

då kladdar ihop 

Klistervarianter 

(Celox, Hemcon) 

 

-klistrar ihop sig med 

huden/vävnaden och 

skapar ett lock/stopp 

Koagulerare 

(Quickclot combat) 

 

-Påskyndar kroppens 

egna 

koagulationssystem 

-Funkar i köld?? 

 



Torniquet 

Kräver utbildning! 

 -Improviserad anläggning funkar inte! 

  -För löst, flyttar sig, låser sig inte 

 

 

 

 

 

Funkar bara  på armar/ben, inte bål/ljumskar.  

 



Bleeding kits brevid deff! 



 



Bilder, filmer, app… 



Framtiden? 



Wound Clamps -iTclamp 



Integrerade (pratande!) tourniquets 



Integrerade (avläsande!) tourniquets 

Puls 

Blodtryck 

GPS 

Tidsregistrering…. 



Förband i framtiden 

Blodstillande medel sprutas in i såret och 

expanderar på plats till ett blodstillande 

tryckförband 



Tillbaka till verkligheten… 

2 korta budskap! 



Antikoagulantia? 

• Näsblödning 

• Hjärnblödning 

• Inre blödning 

• Alltid högre risk! – Sjukvård? 



Inte livshot men väldigt mycket 

första hjälpen! 

• Främre 90%, bakre – ofta bägge näsborrarna 

 

 

• Sitt upp (minska blodflöde till huvud) 

• Snyt rent (koagel ut) 

• Luta framåt 

• Blodstillande vadd/näsdroppar? 

• Tryck precis vid mjuka delen i 20min 

• Uppmana patienten att andas genom munnen 

 

• Ambulans om ej blödningen ej stannar 

• Annars – inte snyta sig på några timmar 



Nästa symposium vet vi kanske mer 

om hur trycket skall på, ILCOR arbetar 

just nu med en megaPICO som 

beräknas klart under 2019…till dess…  

 

 

TRYCK!!! 



Tack! 

therese.djarv@ki.se 

Första hjälpen symposium 2018 


