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• ETCO2 ETCO2

• Personer med misstänkt hjärtstopp ska inte 
placeras i stabilt sidoläge.

• Använd minnesregeln AKUT för att identifiera 
stroke.

• Vid värmeslag, flytta personen till en svalare plats.   
Kyl personen på lämpligt sätt, vaken person kan kylas 
i vatten (1-26 grader)

• Vid okontrollerad blödning tryck direkt på såret. 
Använd blodstillande förband och tourniquet om 
blödningen är livshotande och inte avstannar.

• Vid brännskada, kyl skadan i 20 min med kallt eller 
ljummet vatten. Täck med torrt sterilt förband.

Första hjälpen



Placering av person med cirkula3onssvikt 
Placera en vaken person med cirkula2onssvikt liggandes på rygg. Om det inte finns tecken på trauma, kan höjda ben övervägas i väntan på
ambulans. Larma 112. 

Bronkvidgande läkemedel vid astma 
Assistera personer med Astma som har svårt aD andas med aD inhalera deras egen medicin. Larma 112 vid behov. 

Misstanke om hjär3nfarkt
Vid bröstsmärtor som inte är orsakade av trauma rekommenderas
aD personen själv tar 150-300 mg acetylsalicylsyra (ASA) så snart som möjligt. Larma 112. 

Allergisk chock 
Första hjälpare bör tränas i aD känna igen tecken på allergisk chock. Larma 112. Om en första dos med autoinjektor adrenalin inte haO effekt på 5 
minuter, eller om symptomen återvänder eOer första dosen, överväg aD ge en andra dos om möjligt. 

Lågt blodsocker hos diabe3ker 
Vid misstanke om lågt blodsocker hos en vaken person som har diabetes, be personen aD svälja 15-20 gram socker i form av glukos, dextros. 
Alterna2vt, ge lösgodis, choklad eller apelsinjuice i samma mängd. Vid medvetslöshet larma 112 och placera i stabilt sidoläge. 

Sjukdomsfall – riktlinjer 2021



Öppna bröstkorgsskador
Täck inte över öppna bröstkorgskador med förband. Applicera direkt tryck för aD stoppa en okontrollerad lokaliserad blödning. 
Larma 112. 

Misstänkt nackskada 
Applicering av nackkrage av första hjälpare rekommenderas inte. Om personen är vaken, uppmuntra dem aD hålla huvudet s2lla. 
Om personen är medvetslös, stabilisera nacken manuellt med dina händer och underarmar. Larma 112. 

Hjärnskakning / Skallskada
Det saknas idag bra och validerade kriterier för när en person bör kontakta sjukvården. En person med misstänkt
hjärnskakning/skallskada bör därför generellt undersökas inom akutsjukvården. Larma 112 vid behov. 

Fraktur 
Håll den misstänkt frakturerade kroppsdelen s2lla. Dra eller reponera inte en snedställd kroppsdel, det bör uWöras av hälso- och 
sjukvårdspersonal. Larma 112 vid behov. 

Ögonskador pga. kemiska ämnen
Skölj ögat med stora volymer ljummet vaDen med mjuk stråle i 10-20 minuter. Kontakta ögonläkare så snart som möjligt. Larma 
112 vid behov. 

Trauma – riktlinjer 2021



• Ge 10 st inblåsningar i vatten (mun-till-mun eller 
mun-till-näsa) om du är en utbildad livräddare 
som övat på att ge inblåsningar i vatten samt 
använder flythjälpmedel. 

• Övriga livräddare räddar till land, ger 
5 inblåsningar och startar HLR 30:2. 

• Om hjärtstartare tillgänglig, anslut och följ råd.

Drunkning





Utbildning Första hjälpen
• Målgrupp: Alla som vill lära sig
• Tidsåtgång: 4 timmar med 12 deltagare
• Deltagare: Max 12 deltagare per instruktör

• Lärandemål, kunna:
- identifiera vanligt förekommande livshotande skador och
sjukdomar

- larma 112 och beskriva händelse och antalet personer i behov
av hjälp

- ge HLR med god kvalitet och använda en hjärtstartare säkert
och effektivt

- ge första hjälpen utifrån L-ABCDE till dess att
ambulans/räddningstjänst anländer

- med kunskaperna som grund vara motiverad att ingripa vid ett 
livshotande tillstånd.
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