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kort om

Denne lærebog er 
inddelt i tre afsnit.

det første afsnit 
(blå) tager ud-

gangspunkt i den 
ulykke du ser på 

billedet til venstre.
i afsnittet gen-

nemgås den ydede 
førstehjælp til de 

tilskadekomne. du 
kan her trin for trin 
følge anvendelsen 
af førstehjælpens 

4 hovedpunkter og 
a-b-c-proceduren 

for den livreddende 
førstehjælp.

bogens andet 
afsnit (røde) om-

hand ler specifikke 
førstehjælpssituati-
oner med mulighed 
for „test dig selv“.

det tredje afsnit 
(grå) beskriver kort 
menneskets ana-
tomi og fysiologi.
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hvad er der Sket 
– og kan der Ske mere

S T A N D S  U L Y K K E N
S T A N D S  U L Y K K E N

En ulykke kan udvikle sig, hvis der ikke 
gribes ind. Ulykken kan medføre at flere 
kommer til skade, eller at de allerede 
tilskadekomne skades yderligere. 

En ulykke kan standses enten ved at 
fjerne den tilskadekomne fra ulykken 
(f.eks. redde den druknede, nødflytte den 
tilskadekomne) eller fjerne ulykken fra 
den tilskade komne (f.eks. afbryd strøm, 
sluk ild). 

Det kan i nogle tilfælde vise sig, at der 
slet ikke bliver brug for yderligere første-
hjælp, når først ulykken er standset. Der 
er måske kun sket materiel skade ved en 
trafik ulykke. Det kan være, at den druk-
nede har været så kort tid under vandet, 
at han begynder at trække vejret, når han 
får hovedet over vandet.

Sluk for strømmen Sluk ild

led trafikken udenom. anvend bil med havariblink, 
refleksvest og udsæt advarselstrekant

nødflytning fra bil ved brug af underarmsgreb

k
o

r
t 

o
m ved korrekt løfteteknik skal man huske:

at være i god balance. 6
at løfte med naturligt lændesvaj. 6
at holde byrden tæt til kroppen. 6
at anvende benmusklerne til løftet. 6
at spænde mavemusklerne ved at holde vejret. 6
ikke at dreje ryggen samtidigt med løft (flyt fødderne i stedet). 6

løFteteknik

hv
ad
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12

nødFlytning
hjælp den tilskadekom-
ne på ulykkestedet for 
at undgå unødig bevæ-
gelse, men hvis der er 
farer for den tilskade-
komne, skal han flyttes 
i sikkerhed. anvend 
korrekt løfteteknik.

underarmS-
GREB
Før armene ind under 
den tilskadekomnes 
armhuler bagfra og fat 
med begge hænder om 
den tilskadekomnes ene 
underarm. løft og træk.

tomandSløFt
den ene person anven-
der underarmsgreb, som 
beskrevet oven over, og 
den anden løfter den 
tilskadekomnes ben.

nødFlytning 
Fra bil
tal til den tilskadekom-
ne, så den tilskade-
komne ikke prøver at 
dreje hovedet. Frigør 
sikkerhedsselen og 
skub sædet tilbage, hvis 
det er nødvendigt. efter 
frigørelse anvendes en 
af oven stående nødflyt-
ningsmetoder. Pas på 
ikke udløste airbags.

den der er nærmest den 
tilskadekomnes hoved 
har kommandoen. løft 
og flyt samtidig.
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tal højt og rusk behersket

Hageløft

Stands blødningkunstig åndedræt

kontrol af åndedræt

hjertemassage

L I V R E D D E N D E  F Ø R S T E H J Æ L P

v å g e n ?  •  b e v i d S t l ø S ?

er PerSonen bevidStløS

Formålet med den livreddende første-
hjælp er, at sikre den livsvigtige ilttrans-
port, herunder at sikre: 

a: Frie luFtveje 
b: åndedræt 
c: blod cirkula tion.

ABC-systemet er en international anvendt 
huskeregel for rækkefølgen af livreddende 
førstehjælp.

airway (luFtveje)
breathing (åndedræt)
circulation (blodcirkulation).

ABCA
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F Ø R S T E H J Æ L P E N S

Som det første undersøges bevidstheds-
tilstanden. Ved livreddende førstehjælp 

skelnes der mellem to afgørende bevidst-
hedstilstande:

kontrol aF 
bevidSthedS-
tilStand
6 tal højt og rusk 

behersket. 
Reagerer den 
tilskadekomne ikke 
på tiltale eller fysisk 
påvirkning, er han 
bevidstløs. 
6 er du alene – råb: 

hjælP!
6 er der flere – få 

en anden til at til-
kalde hjælp 1-1-2.

reagerer den tilska-
dekomne derimod 
på tiltale eller fysisk 
påvirkning, er han 
ved bevidsthed. 
SPørg: 
6 hvad er der sket?
6 Har du ondt?

a: Sikre Frie luFtveje b: Sikre åndedræt

b: Sikre åndedræt c: Sikre blodcikulation c: Sikre blodcikulation

kontrol aF bevidSthedStilStand

k
o

r
t 

o
m

brug tilSkuerne Som hjælPere

er
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råb:  6 „hjælP!“ så højt du kan.

tilskuere er ofte en uvurderlig  6
hjælp. inddrag de tilstedeværende 
og fordel opgaverne hensigts-
mæssigt.

nogle kan sikre ulykkesstedet og  6
holde nysgerrige på afstand, så 
ulykken ikke udvikler sig. 

Sæt nogle til at udføre   6
livreddende førstehjælp.
nogle kan tilkalde hjælp ved at  6
ringe 1-1-2.
nogle kan fremskaffe tæpper,  6
førstehjælpsmidler m.v..
andre kan modtage og vise   6
redningsmandskabet vej.
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SidelejeAA
IR

W
AY

Frie luftsveje skabes ved hageløft Frie luftveje

L I V R E D D E N D E  F Ø R S T E H J Æ L P

er der Frie luFtveje
Hvis den tilskadekomne er konstateret 
bevidstløs, sikres den livsvigtige ilttrans-
port ved at skabe frie luftveje. Åbn mun-
den og fjern eventuelle synlige fremmed-
legemer (blod, opkast, løse tænder m.v.). 
Placer personen på ryggen med hovedet 
i lige linie med kroppen, hvorefter der 
foretages hageløft. 

hageløFt
Med en hånd på panden og 2 fingre 
under hagen, bøjes den tilskadekomnes 
hoved forsigtigt bag over til der mødes en 
naturlig modstand. Herved er der skabt 
frie luftveje. Det er vigtigt, at man ikke 
trykker på luftrøret. Børn 1-8 år halvt så 
langt som ved voksne og på spædbørn 
0-1 år rettes hovedet til normal stilling.

Førstehjælperen knæler ned ved  6
siden af den tilskadekomne.
Læg personens nærmeste arm  6
vinkelret ud fra kroppen med  
håndfladen opad.  
Læg hans fjerneste arm over brystet  6
og hold bagsiden af hånden mod 
nærmeste kind.
Bøj fjerneste ben i hofte og knæ. 6

Træk i det bøjede ben så han rulles  6
mod førstehjælperen.
Tilpas det bøjede ben så både hofte  6
og knæ er i rette vinkler (90°).
Læg hovedet bagover med hånden  6
under kinden for at sikre frie  
luftveje.
Undersøg regelmæssigt   6
vejrtrækningen.

Sideleje kan udføres på flere måder. den nemmeste er vist her.  
Sideleje skal sikre at frie luftveje bibeholdes. den tilskadekomne 
skal ligge på en sådan måde, at evt. blod og opkast ikke spærre 
luftveje. bevidstløse med normal vejrtrækning, lejres i sideleje. 
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k
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den livSvigtige ilttranSPort
alle celler i kroppen har behov for  6
ilt for at kunne opretholde deres 
funk tion.
nogle celler kan kun undvære ilt  6
i få minutter, før de tager skade. 
hjernens celler er blandt disse.
hvis hjernens celler går til grunde  6
på grund af iltmangel, påvirkes 
resten af kroppen, fordi hjernen 
styrer kroppens funktioner.

den luft vi indånder indeholder  6
ca. 21% ilt. omkring 4% optages i 
blodet ved indånding.
åndedrætssystemet og kredsløbs- 6
systemet er de to systemer, der 
sikrer den livsvigtige ilttransport 
til kroppens celler.

er
 d

er
 F

ri
e 

lu
Ft

ve
je

16
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L I V R E D D E N D E  F Ø R S T E H J Æ L P

er der vejrtrækning
Årsager til nedsat eller manglende vejr-
trækning kan være: 

Spærring af luftveje, ved hængning,  6
strangulering eller kvælning. 

Manglende ilt i ind åndingsluften  6
ved drukne ulykker, jord- og sne-
skred og lukkede rum. 

Røg eller kulilte i indåndingsluften  6
ved brand eller garageulykker. 

Nedsat lungefunk tion ved åbne   6
eller lukkede brystkasselæsioner. 

Beskadigelse af åndedrætscenteret  6
som følge af slag mod hovedet.

normal vejrtrækning
Normal vejrtrækning er 12-20 gange i 
minuttet, lydløs og ubesværet. Unormal 
vejrtrækning, beskrives som en svag 
men tung og larmende, eller gispende 
vejrtrækning. Ved ingen eller unormal 
vejrtrækning, påbegyndes hjerte- lunge-
redning (HLR).

SymPtomer På iltmangel 
(hyPoxi)
De vigtigste tegn på iltmangel er 
blåfarvning af læber, ører og næsefløje 
(cyanose). 
På personer med mørk hud kan den blå 
farve ses på slimhinder, f.eks tand-
kød. Personen kan være omtåget eller 
bevidst løs.
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indblæSningSmaSke

maskens formål er at yde beskyt-
telse mod smitte fra blod og spyt 
ved kunstigt åndedræt.  ved brug af 
nogle masker indblæses luft både i 

den tilskadekomnes næse og mund. 
masken kan anvendes ved kunstigt 
åndedræt til voksne, børn og spæd-
børn. Følg maskens brugsanvisning.

kunstigt åndedrætkontrol af åndedræt

kunstig åndedræt „mund til mund“
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kontrol aF 
åndedræt

Se, lyt og føl.
Se om brystkassen 

hæver og sænker sig. 
lyt ved mund og næse, 

om der er åndedræt 
(vejrtrækning). Føl om 
der er udånding mod 

din kind. Se, lyt og føl i 
max. 10 sekunder. 

Frie luftveje bibeholdes. kontrol af  6
åndedræt
klem med tommel og pegefinger den  6
bevidstløses næsebor sammen og 
åben munden 
Førstehjælperen placerer sin vidt åbne  6
mund rundt om den tilskadekomnes 
mund. blæs forsigtigt i ca. 1 sek., dog 
kun til brystkassen hæver sig. anvend 
om muligt maske 
hvis indblæsningerne ikke får bryst- 6
kassen til at hæve sig, som ved normal 
vejrtrækning, foretages følgende:

kontroller personens mund og fjern 
eventuelle synlige fremmedlegemer. 
kontroller igen om der er tilstrække-
lig hageløft. udfør to indblæsnings-
forsøg hver gang.

drej dit hoved, tag en normal indån-
ding og kontroller sam tidig at bryst-
kassen sænker sig. når brystkassen 
har sænket sig, foretages den næste  
indblæsning. når den tilskadekomne 
begynder at trække vejret normalt, 
standser man med indblæsninger og 
anbringer ham i sideleje.

er mund-til-mund-metoden ikke  
mulig, blæses igennem næsen.

kunStigt åndedræt til børn og 
SPædbørn
gives på samme måde. blæs dog svagere 
i ca. 1 sek. når brystkassen hæver sig, 
skal man standse indblæsningen. ved 
spædbørn skal man blæse samtidig i 
mund og næse.
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hlr – hjerte- lungeredning
hjerte-lungeredning består af 
serier af:

30 brystkompressioner   6
(hjertemassage)

2 indblæsninger   6
(kunstigt åndedræt)

Brystkompressionerne sikrer at det iltede 
blod pumpes fra hjertet og ud til lun-
gerne, for optagelse af ny ilt og videre ud 
i hele kroppen, for at afgive den optagne 
ilt til cellerne.
Indblæsningerne tilfører ilt til lungerne, 
til optagelse i blodet. En kombination af 
brystkompressioner og indblæsninger 
sikre den livsvigtigte ilttransport.

Hængning 6
Strangulering 6
Kvælning 6
Kulilteforgiftning 6
Drukneulykker 6

Jordskred 6
Sneskred  6
Silo- og brøndulykker  6 (KUN  
professionelt redningsmandskab)

 

voksne • brystkompression

voksne • indblæsninger hl
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hlr ved iltmangel
Bevidstløse personer uden vejrtrækning/uden normal vejrtrækning, der har været  
ude for én af nedenstående ulykkesscenarier, skal forsøges genoplivet vha. HLR ved 
iltmangel (Hypoxi), her anvendes derfor proceduren for HLR ved iltmangel (side 26-27). 

hlr – vokSne – indblæsninger (mund-til-mund)

hlr – vokSne – brystkompressioner
Fast og jævnt underlag 6
Fjern tøj fra overkrop 6
Placér den ene håndrod midt på  6
tilskadekomnes brystkasse (svarende 
til nederste del af brystbenet). Stræk 
fingrene
Placér den anden hånd oven på og lås  6
med fingrene
læn ind over tilskadekomne og tryk  6
lodret ned med strakte arme

trykdybden skal være mindst 5 cm,  6
men ikke over 6 cm
trykhastigheden skal være mindst  6
100, men ikke over 120 tryk pr. minut
efter hvert tryk holdes en meget kort  6
pause – tryk og pause skal tage lige 
lang tid
kontakten med brystbenet må ikke  6
mistes, men der må heller ikke  
lænes/hviles på brystbenet.

Skab frie luftveje med hageløft – før  6
hovedet tilbage til naturlig modstand
klem tilskadekomnes næse sammen 6
Placér din mund omkring tilskade- 6
komnes mund

blæs jævnt til brystkassen hæver sig 6
drej dit hoved, tag en normal indån- 6
ding og kontrollér samtidig at bryst-
kassen sænker sig
giv den anden indblæsning.  6

vigtigt
er mund-til-mund ikke muligt anvendes mund-til-næse 6
udfør kun 2 indblæsninger hver gang 6
hæver brystkassen sig ikke ved indblæsning, kontroller da tilskadekomnes mund  6
og fjern eventuelle synlige fremmedlegemer og kontroller for tilstrækkeligt hageløft
er det ikke muligt at give indblæsninger fortsættes med brystkompressioner 6
ved udmattelse (hvis alene) er trykdybde vigtigere end trykfrekvens 6
hvis flere tilstede bør der skiftes til at give hlr efter 1-2 minutter, for at undgå  6
udmattelse
hlr fortsættes indtil redningsmandskabet overtager, personen trækker vejret normalt  6
eller indtil total udmattelse. 
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tal højt og rusk behersket Se, lyt og føl i max 10 sek.

2 indblæsninger

30 tryk
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hlr – hjerte- lungeredning

Sideleje

hl
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er der flere til stede – lad en anden ringe 
så hurtigt som muligt

hvis du er alene:

Ring

efter kontrol af 
vejrtrækning

§1·1·2

§1·1·2
RÅB

HJÆLP

ja

Er der
normal 

vejr-
trækning

nej
Er 

personen  
bevidstløs

ja
Skab
frie
luftveje

hlr fortsættes indtil redningsmandskabet 
overtager, personen trækker 
vejret normalt eller indtil 
total udmattelse
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hlr til børn
hlr ved iltmangel (hyPoxi)
Den dominerende årsag til livløshed hos 
større børn og småbørn er iltmangel. 
Derfor indledes HLR til disse altid med  
5 indblæsninger. Se side 26-27.
Hvis de 5 indblæsninger ikke får barnet 
til at trække vejret normalt (12-20 ube-
sværede åndedræt pr. minut), fortsætter 
man med HLR (30/2) i 1 minut, inden 
der ringes 1-1-2. Er der flere tilstede – 
lad en anden ringe 1-1-2.
HLR fortsættes indtil redningsmandska-
bet overtager, personen trækker vejret 
normalt eller indtil total udmattelse.

For alle børn er trykstedet midt på  
brystkassen (svarende til nederste del  
af brystbenet).
For alle børn skal trykdybden være 
mindst 1/3 af brystkassens tykkelse 
(svarende til ca. 4 cm hos småbørn og 
ca. 5 cm hos større børn).
For alle børn er trykhastigheden mini-
mum 100 tryk og maksimum 120 tryk 
pr. minut.
Den grundlæggende procedure for HLR 
til børn, er næsten den samme som til 
voksne. Dog er der forskelle i de enkelte 
håndgreb.

Større børn
brystkompression

Større børn • indblæsninger

Småbørn • indblæsninger
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Småbørn • brystkompression
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hlr – Større børn – brystkompressioner
Fast og jævnt underlag 6
Fjern tøj fra overkrop 6
Placér den ene håndrod midt på barnets bryst- 6
kasse (svarende til nederste del af bryst benet) 
læn ind over barnet og tryk lodret ned med strakt  6
arm
trykdybden skal være mindst 1/3 af brystkas- 6
sens tykkelse (svarende til ca. 5 cm) 
trykhastigheden skal være mindst 100, men  6
ikke over 120 tryk pr. minut
efter hvert tryk holdes en meget kort pause –  6
tryk og pause skal tage lige lang tid
kontakten med brystbenet må ikke mistes, men  6
der må heller ikke lænes/hviles på brystbenet.

hlr – Større børn 
indblæsninger (mund-til-mund)

Skab frie luftveje med hageløft – før hovedet  6
tilbage til naturlig modstand (svarende til ca. 
halvt så langt som på voksne)
klem tilskadekomnes næse sammen 6
Placér din mund omkring tilskadekomnes mund 6
blæs jævnt til brystkassen hæver sig 6
drej dit hoved, tag en normal indånding og   6
kontrollér samtidig at brystkassen sænker sig
giv den anden indblæsning. 6

hlr – Småbørn
brystkompressioner

Fast og jævnt underlag – alternativt på  6
underarm med hovedet i hånden
Fjern tøj fra overkrop 6
tryk lodret med 2 fingre midt på   6
brystkassen (svarende til nederste  
del af brystbenet)
trykdybden skal være mindst 1/3 af bryst- 6
kassens tykkelse (svarende til ca. 4 cm) 
trykhastigheden skal være mindst 100,  6
men ikke over 120 tryk pr. minut
efter hvert tryk holdes en meget kort  6
pause - tryk og pause skal tage lige 
lang tid
kontakten med brystbenet må ikke  6
mistes, men der må heller ikke lænes/
hviles på brystbenet.

hlr – Småbørn
indblæsninger (mund-til-næse/mund)

Skab frie luftveje med hageløft – hold hovedet i  6
normal position
Placér din mund omkring barnets næse og mund 6
blæs jævnt til brystkassen hæver sig 6
drej dit hoved, tag en normal indånding og   6
kontrollér samtidig at brystkassen sænker sig
giv den anden indblæsning. 6

vigtigt
er mund-til-mund ikke muligt anvendes mund-til-næse 6
udfør kun 2 indblæsninger hver gang 6
indblæsninger tilpasses barnets størrelse 6
hæver brystkassen sig ikke ved indblæsning, kontroller da barnets mund og   6
fjern eventuelle synlige fremmedlegemer og ved større børn kontroller for  
tilstrækkeligt hageløft
er det ikke muligt at give indblæsninger fortsættes med brystkompressioner 6
ved udmattelse (hvis alene) er trykdybde vigtigere end trykfrekvens 6
hvis flere tilstede bør der skiftes til at give hlr efter 1-2 minutter, for at undgå  6
udmattelse
hlr fortsættes indtil redningsmandskabet overtager, personen trækker vejret  6
normalt eller indtil total udmattelse.
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tal højt og rusk behersket Se, lyt og føl i max 10 sek. 5 indblæsninger

2 indblæsninger

30 tryk
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hlr ved iltmangel 
(hyPoxi)

Sideleje
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hlr fortsættes indtil redningsmandskabet 
overtager, personen trækker 
vejret normalt eller indtil 
total udmattelse

er der flere til stede – lad en anden ringe 
så hurtigt som muligt

hvis du er alene:

Ring

efter 1 minuts hlr

§1·1·2

§1·1·2
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anvendelSe aF  
hjerteStarter

Sikkerhed ved brug aF  
hjerteStarter

En hjertestarter eller automatisk ekstern 
defibrillator (AED), som den også hedder, 
er et apparat, der kan undersøge en per-
sons hjerterytme og ved hjertestop give 
elek triske stød til genopretning af normal 
hjertefunktion.

En hjertestarter er udviklet til at blive 
brugt af førstehjælpere. Den er nem og 
sikker at betjene. Der findes forskellige 
typer og fabrikater, men de virker og  
betjenes princi pielt ens.

Brug af hjertestarter som et supplement 
til HLR øger muligheden for overlevelse 
ved hjertestop med op til 80%. Tænd 
hjertestarteren og placer elektroderne på 
personens brystkasse eller omvendt. Følg 
herefter hjertestarterens instruktioner.

StemmeinStruktion
Hjertestarteren vejleder brugeren gennem 
genoplivningsforløbet ved anvendelse 
af stemmeinstruktion og sommetider 

tekstinstruktion på en skærm. Eksempler 
på stemmeinstruktion: „apparat OK“, 
„anbring elektroder“, „rør ikke patien-
ten – analyserer“, „stød anbefales – rør 
ikke patienten – tryk på den blinkende 
stødknap“, „hvis ingen tegn på liv, start 
hjertemassage og kunstigt åndedræt“. 

analySe
Hjertestarteren foretager analyse af 
personens hjerterytme og bestemmer 
hvorvidt stød skal anbefales eller ej. 
Derfor er det ikke nødvendigt, at brugeren 
ved alt om hjerterytmer. Dette gør det 
muligt, at førstehjælpere kan anvende en 
hjertestarter. Apparatet kan identificere 
ventrikkelflimmer (VF) med næsten 100% 
nøjagtighed. Hjertestarteren vil anbefale 
afgivelse af stød ved analyseret VF. Der er 
ingen risiko for at hjertestarteren anbefa-
ler stød til personer, der ikke har behov for 
defibrillering.
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lovgivning omkring brug aF hjerteStarter (aed)
i danmark godkendte Sund heds-
styrelsen på hjertestarterkongressen 
på christiansborg den 18. marts 
2003, at lægfolk (førstehjælpere) må 
bruge hjertestarter.

låg til hjerteStarter
låget til Zoll aed PluS kan anven-
des til sikring af frie luftveje jævnfør 
illustrationerne på lågets inderside.

må ikke anvendes ved mistanke 
om skade på nakke og ryg. 

våd bryStkaSSe
Nogle personer kan have våd bryst-
kasse, som for eksempel ved en 
drukneulykke. Aftør hele personens 
brystkasse før elektroderne påsættes. 
Et lille håndklæde eller tilsvarende 
kan anvendes.

hår På bryStkaSSen
I sjældne tilfælde vil hår på brystet 
være et problem, når elektroder skal 
påsættes. Så kan det være nødven-
digt at barbere eller klippe, for at 
få elektroderne til at sidde fast på 
personens brystkasse. Saks og en-
gangsskraber kan forekomme/ligge i 
nogle hjertestarterer.

PlaSter
Fjern plaster og andet materiale fra 
personens brystkasse før elektroder 
påsættes, for at sikre en optimal 
elektrisk kontakt mellem elektroder 
og huden. Nogle personer kan have 
medicinske plastre på brystkassen. 
Plaster og for bindinger kan være 
årsag til udvikling af gnister samt 
forårsage forbrændinger ved afgivelse 
af stød.

Pacemaker
Nogle personer kan have en pacema-
ker indopereret. En indopereret pace-
maker kan ses under huden. Pacema-
keren er oftest indopereret i venstre 
side under kraveben. En elektrode 
skal altid placeres mindst 10 cm væk 
fra en indopereret pacemaker.

hjertestarter – aed

hjertestarterens instruktioner
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aed ankommerSe, lyt og føl i max 10 sek.

tal højt og rusk behersket indtil aed ankommer rør ikke personen

hlr i 2 minutter

aed støder/analyserer
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hlr og anvendelSe aF 
hjerteStarter (aed)

hlr i 2 minutter

tryk På den 
blinkende 
StødknaP
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30 : 2

Er 
der nor-
mal vejr-
trækning

er der flere til stede – lad en anden ringe
så hurtigt som muligt.  
hvis du er alene, ring 1-1-2 efter kontrol af vejrtrækning

§1·1·2

RÅB
HJÆLP

Er 
personen  
bevidst-

løs hlr fortsættes indtil redningsmandskabet 
overtager, personen trækker 
vejret normalt eller indtil 
total udmattelse
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chain oF Survival
Overlevelseskæden fra Europæisk Genop-
livningsråd (www.erc.edu) beskriver gen-
oplivningens vigtige led ved hjertestop.

Overlevelseskæden erstatter ikke første-
hjælpens 4 hovedpunkter, som anvendes 

i Danmark, men er den internationale 
anbefaling for rækkefølgen af handlinger i 
tilfælde af hjerteproblemer og hjertestop.

Hvert led i overlevelseskæden er lige 
vigtigt.

O V E R L E V E L S E S K Æ D E N
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tidlig erkendelSe og alamering 
1-1-2 – for at forebygge hjertestop

tidlig hjerte- lungeredning (hlr)  
– for at vinde tid

tidlig deFibrillering  
– for at genstarte hjertet

avanceret behandling 
– for at bevare livskvalitet

Omgående telefonisk adgang til en alarmcen-
tral, ved smerter centralt i brystkassen (angina 
pectoris) samt ved hjertestop, har afgørende 
betydning for overlevelse.

Det har vist sig at hjertemassage og kunstigt ånde-
dræt givet af førstehjælper, kan fordoble chancen 
for overlevelse.

I de fleste tilfælde af hjertestop forekommer en 
elektrisk forstyrrelse i hjertet kaldet ventrikkelflim-
mer (VF). Den eneste effektive behandling af VF 
er defibrillering. Chancen for overlevelse falder 
med 10% pr. minut efter hjertestop. Det er derfor 
essentielt at en person med hjertestop bliver 
defibrilleret så tidligt som muligt. Europæisk Gen-
oplivningsråd (ERC) anbefaler derfor at lægmand/
førstehjælpere, og ikke kun læger, uddannes i at 
anvende en hjertestarter.

I mange tilfælde kan HLR og defibrillering alene 
ikke genstarte et hjerte. Derfor er avanceret 
hjertestopbehandling nødvendig for at forbedre 
personens chance for overlevelse. Avanceret hjer-
testopbehandling, herunder luftvejshåndtering, 
ventilation og brug af medicin, samt efterfølgende 
behandling på hospital, forbedrer chancen for 
overlevelse og for at øge livskvaliteten hos de 
personer, der overlever.

32

hvert år får omkring 3.500 men-
nesker i danmark hjertestop uden 
for hospitalet. i dag overlever knap 
200.

ved tidlig hlr og defibrillering 
anslås det, at 300-400 danskere 
vil kunne overleve et hjertestop.

det er især de nye hjertestartere, 
der sammen med hlr kan redde 
liv.

en hjertestarter må bruges af alle 
og er så enkel, at du kan lære at 
anvende den i løbet af kort tid.

hjerteStoP i danmark
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er PerSonen bleg?
Shock er en livstruende tilstand, hvor 
den nødvendige blodcirkulationen ikke 
længere kan opretholdes. Dette kan ske 
ved stort blod- eller andet væsketab, 
udvidelse af blodkarrene eller nedsat 
hjertefunk tion.

Stort blod- eller  
væSketab
Skader med stort blodtab hvor kroppens 
blodmængde på et tidspunkt bliver man-
gelfuld. Dette medfører at blodcirkulatio-
nen ikke vil være tilstrækkelig.

Ved forbrænding af store hudområder vil 
der sive væske ud og der vil forekomme 
en stor fordampning. Dette medfører at 

der mistes meget væske fra kroppen, 
hvorved blodcirkulationen påvirkes.

udvidelSe aF blodkarene
Kraftig overfølsomhedsreaktion (bistik, 
medicin m.m.) eller bakterier i blodbanen 
kan be virke, at blodkarrene i kroppen ud-
vider sig. Slag mod hoved kan medføre, 
at nerve systemet der styrer blodkarenes 
normale sammentrækning svigter, og at 
blodkarrene derved udvider sig. 

nedSat hjerteFunktion
Blodprop eller sygdom i hjertet kan 
nedsætte hjertes pumpeevne med deraf 
svigtende blodcirkulation.
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ForSvaretS FørStehjælPSPakninger 
i Forsvaret er der normalt let  
adgang til førstehjælpsmidler,  
eksempelvis er der på alle værk-
steder opstillet en nødhjælps-
pakke, og i alle køretøjer er der 
en førstehjælpspakning. begge 
pakninger indeholder:

trekantet tørklæde, således at  6
man kan lave en armslynge.

Saks(e) til afklipning af plaster,  6
opklipning af tøj.

engangshandsker til at beskytte  6
førstehjælperen.

Plaster til at dække småsår. 6

Forbindinger. 6

værkStedSPakningen 
er suppleret med: 

 en splintpincet til fjernelse af  6
små fremmedlegemer. 
 øjenskyllevæske. 6

køretøjSPakningen
er suppleret med: 

en øjenklap til at dække øjet,  6
evt. i forbindelse med at man 
har fået støv i øjet. klappen 
forhindrer, at man gnider i øjet 
og laver ridser i hornhinden. 
et redningstæppe til shockfore- 6
byggelse (forhindre afkøling). 
en pakke hovedpinepiller. 6

hviS PerSonen 
er eller bliver 
bleg Skal FørSte-
hjælPeren 

lægge den tilskade- 6
komne ned og hæve 
det blødende sted.
Standse udvendige  6
blødninger.
opretholde normal  6
legemstemperatur.
undersøge om der   6
er smerter eller  
læsioner, der kan 
give mistanke om 
indre blødninger.
Psykisk Førstehjælp. 6
hyperventilation. 6

SymPtomer På 
Shock
Ved nedsat blodcirkula-
tion vil hjertet for en tid 
prøve at kompensere ved 
at slå hurtigere (pulsen  
øges fra den normale  
hvilepuls på omkring  
60-70 til over 100 slag  
pr. minut). Personen 
bliver tiltagende bleg, 
koldsvedende, med hur-
tigt ånde dræt, svimmel 
og omtåget til bevidstløs. 
Bedres tilstanden ikke, 
men får lov at udvikle 
sig, vil personen dø.

læg personen ned, så der kommer blod til hovedet

For lidt blod i blodbanen udvidelse af blodbanen
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              direkte tryk og elevation

er der Store blødninger

indre blødninger
Det ligger i sagens natur, at man ikke 
umiddelbart kan se en indre blødning. 
Men personer med større kvæstelser, 
specielt af bryst, bughule eller bækken-
regionen kan være i livsfare.

Ved symptomer på shock, hvor årsagen 
ikke umiddelbart kan identificeres, må en 
indre blødning mistænkes.

blødninger der ikke skyldes blødning direkte fra store blodkar er 
ikke livstruende og behandles alene med forbinding eller plaster.

direkte tryk og elevation
Livstruende blødninger der skyldes 
overskæring eller overrivning af større 
blodkar, standses ved at trykke en finger 
direkte mod det blødende sted, lægge 
den tilskadekomne ned og løfte det 
blødende sted over hjertets niveau. 

Forbinding
Der anlægges forbinding. Ved gennem-
blødning anlægges trykforbinding. Hvis 
det herefter bløder igennem, trykkes 
direkte ovenpå trykforbindingen, indtil 
redningsmandskabet
tager over.

tamPonering
Ved afrevne legemsdele og store åbne 
sår anlægges tamponer i form af for-
bindinger, beklædningsgenstande eller 
andet. Tamponerne trykkes fast i alle 
hulrum i såret, så blødende kar trykkes 
sammen og blødningen standses.

tamponering anvendes ikke ved bryst-, 
bug- eller kranielæsioner for ikke at 
forværre skaden.

tamponering

almindelig forbinding

trykforbinding med hård genstand over såret

L I V R E D D E N D E  F Ø R S T E H J Æ L P
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riSiko For Smitte
Såfremt førstehjælperen ikke selv har sår og 
rifter, er smitterisiko ingen årsag til ikke at 
hjælpe eller yde førstehjælp. hvis det er muligt 
anbefales følgende til egenbeskyttelse:
6  handsker
6  håndvask/håndsprit efter kontakt  

med en tilskadekommen

anlæggelSe aF  
Forbinding

kompresset skal dække hele såret 6
Fastgørelsesgazen skal dække hele   6
kompresset
Forbindingen skal afsluttes med en  6
knude midt over kompresset/såret
Fastgørelsesgazen må ikke anlægges   6
strammere end at der kan presses en  
finger ind under gazen
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vidSte du at:
langs de danske  

motorveje er der opsat 
1.150 nødtelefoner,  
hvorfra der dagligt  

foretages ca.  
50 nødopkald.

tilkald hjælP – ring 1-1-2

kantpæl med nummer

nødhjælpstelefon

lad alarmcentralen afslutte samtalen

tilkald hjælP
ring 1-1-2 
Når du har ringet 1-1-2 (en-en-to), vil du 
komme til at vente i en „sluse“. Denne 
forsinkelse kan vare ca. 15 sekunder. 
Dette system er oprettet for at frasortere 
fejlopkald – så bliv i røret til kontakten er 
etableret.

vær Forberedt når  
du ringer
dette skal du oplyse:
HVOR er ulykken sket? Landsdel,  
kommune, by, vejnummer eller nummer 
på kantpæl.
HVAD er der sket? Hvor alvorlig er  
skaden? Forklar kort og præcist.
hvem er kommet til skade? En eller flere? 
Børn eller voksne?

dette spørger alarmcentralen om:
vågen? Kan du komme i kontakt med 
den tilskadekomne?
vejrtrækning? Trækker den  
tilskadekomne vejret?  
Er vejrtrækningen besværet?
lad alarmcentralen afslutte samtalen.

mobilteleFon
Ved alarmering via mobiltelefon er det 
vigtigt at oplyse præcist hvor du befinder 
dig. Sted, kommune og landsdel skal 
oplyses, da opkald går til telefonselska-
bernes service center, som viderestiller til 
nærmeste alarmcentral. Alarmering kan 
foretages uden at indtaste PIN-kode/de-
aktivere tastelås. 

mønt- og nødteleFon
Der kan alarmeres fra mønttelefoner uden 
betaling. Nødtelefoner på motorvej og 
motortrafikveje har direkte forbindelse til 
nærmeste alarmcentral via Vejdirektora-
tets Trafik Informationscenter. Ring altid 
fra en nødtelefon i samme side af vejen, 
som ulykken er sket. Nødtelefonerne er 
placeret med en afstand på 2 km. På 
de hvide kantafmærkningspæle er der 
nummer og kilometerangivelse, der kan 
oplyses ved alarmering. Pilemarkering på 
afmærkningspæle peger i retning mod 
nærmeste nød telefon.

H V o R  –  H V A D  –  H V E M
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aFmærk Stedet 
Som hovedregel forlades en   6
tilskadekommen ikke, men hvis  
situationen kræver det, skal  
stedet afmærkes.
afhængigt af stedet, hvor du befin- 6
der dig, kan det være nødvendigt 
med flere afmærkninger.
afmærkningen skal være så   6
tydelig og iøjnefaldende, at  
personen let kan findes igen.

hvis en tilskadekommen forlades,  6
f.eks når hjælp tilkaldes, skal per-
sonen beskyttes mod kulde, vind 
og vejr ved hjælp af indpakning. 
ved bevistløshed med normal 
vejrtrækning anbringes personen 
i   sideleje.
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Førstehjælp 
til andre skader

undersøg fra top til tå kontrol af livreddende 
førstehjælp abc

Overlevering til 
redningsmandskab

indpakning og 
overvågning

er der andre Skader
kontroller den 
livreddende FørStehjælP

Er der stadigt frie luftveje A 6
Er der stadigt vejrtrækning B 6
Er der stadigt blodcirkulation C   6
– Er forbindinger gennemblødt 

underSøg Fra toP til tå
Undersøg den tilskadekomne fra top til 
tå og giv førstehjælp til andre skader. 
Under søg først hoved og ansigt, så hals og 
nakke, brystkasse, mave og bækken, så  
øverste og nederste del af ryg og til sidst 
ben og arme. Når man finder noget be-
handles dette.

Se efter misfarvning af hud, blod,  6
brud, fejlstillinger og buler.
Udspørg om eventuelle smerter.  6
Stramtsiddende tøj løsnes således 
at den tilskadekomne ikke føler 
ubehag.
Føl efter muskelspændinger, brud  6
og legemstemperatur. Temperaturen 
kontrolleres med en flad hånd mel-
lem den tilskadekomnes skulder-
blade.

oPrethold normal  
legemStemPeratur

Isoler mod kulde fra jorden f.eks.  6
med tæppe, tøj, aviser, pap, dørmåt-
ter, presenning m.m. og indpak den 
tilskadekomne for at opretholde 
normal legemstemperatur og herved 
forebygge shock.

overvågning
Overvåg den tilskadekomne indtil  6
redningsmandskabet overtager. 
Kontroller A-B-C.

overlevering
Når redningsmandskabet når frem,  6
og den tilskadekomne skal overleve-
res, er det vigtigt, at det sker hurtigt 
og uden misforståelser. Fortæl kort 
og præcist hvad der er sket, og hvad 
der er gjort.

A L M I N D E L I G  F Ø R S T E H J Æ L P
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oPrethold normal legemStemPeratur
efterhånden som den tilskade- 6
komne er undersøgt fra top til tå 
og førstehjælp til andre skader 
er givet, skal den tilskadekomne 
straks indpakkes i tæpper, jakker 
eller andet med det formål, at 
opretholde normal legemstempe-
ratur (37°c).
kulde vil få personen til at ryste.  6
kulderystelser er kroppens måde 
at producere ekstra varme på, 
når legemstemperaturen falder, 

men det koster meget ilt og 
energi, og vil derfor forværre den 
tilskadekomnes tilstand markant. 
en tilskadekommen der bløder, 
bløder mere, hvis hans tempe-
ratur er under normal (hvis han 
fryser). blod størkner og blødnin-
ger standser bedre ved normal 
legemstemperatur. dette gælder 
både for udvendige og indvendige 
blødninger.

vidSte du at:
Sølvsiden på et rednings-

tæppe tilbagekaster  
ca. 80% af varmen,  
der stråler fra den  

tilskadekomne. 
redningstæppet er tillige 
vandtæt og kan anvendes 

som beskyttelse mod regn.

er
 d

er
 a

nd
re

 S
ka

de
r



42 43FSu • 907-01     FørStehjælPenS abc

                      lyt og vær rolig

PSykiSk FørStehjælP
Når en person er udsat for ulykke, 
pludselig sygdom, eller anden voldsom 
begivenhed vil han ofte blive påvirket 
og evt. chokeret. Der er mange forskel-
lige reaktioner: Nogle reagerer slet ikke, 
andre bliver passive, voldsomme eller 
nægter at modtage hjælp. Nogle reagerer 
voldsomt følelsesmæssigt med vrede eller 
gråd, rysteture, svimmelhed, kvalme eller 
opkastning.

Psykisk førstehjælp er den hjælp og 
følelsesmæssige støtte, vi alle kan give til 
en anden person. Det er vigtigt at støtten 
ydes gennem hele forløbet, altså også 
mens der ydes førstehjælp.

Skab ro – Fremtræd roligt
Sørg for at der er så roligt som muligt 
omkring den tilskadekomne, og optræd 
selv roligt, det smitter. En rolig optræden 
i rolige omgivelser gør samtale mellem før-
stehjælper og den tilskadekomne meget 
lettere.

oPtræd med beStemthed
Optræd bestemt og ledende (med auto-
ritet), men uden at umyndiggøre eller at 
være nedsættende.

viS omSorg
og sæt dig i den tilskadekomnes situation.
For at hjælpe, er det vigtigt, at du prøver 
at sætte dig i den tilskadekomnes situa-
tion, således, at den omsorg og medfø-
lelse der skal udvises møder personen 
der, hvor han/hun er. Omsorg er svært at 
forklare, men det er f.eks. den støtte og 
forståelse forældre giver deres børn. 

lyt til den tilSkadekomne
og brug den nødvendige tid. Lad den 
tilskadekomne tale og stil medlevende 
spørgsmål. Lytte aktivt. I videst mulig 
omfang skal du bruge den tid, der er 
nødvendig. Du skal være tålmodig og ikke 
afbryde, når den tilskadekomne taler. 

vær ærlig 
Selvom virkeligheden er barsk og pinefuld, 
så kan en løgn ikke ændre virkeligheden. 
Svar derfor ærligt på den tilskadekomnes 
spørgsmål; men uden at dramatisere og 
gøre situationen værre  f.eks. Er mit ben 

brækket? Det er ikke umuligt! (Rigtigt) Ja, 
det ser helt sikkert sådan ud (Forkert).

FySiSk kontakt 
Du kan opnå meget ved blot at lade en 
hånd hvile på en skulder, holde i hånden 
eller lignende fysisk kontakt, men det 
skal ske forsigtigt, hvis man ikke kender 
den tilskadekomne. Du skal støtte, ikke 
trøste (ynke), og i en sådan situation er 
fysik kontakt bedre i forbindelse med gråd  
frem for at kommentere.

egne begrænSninger
Du kan sagtens opleve situationer hvor 
den hjælp du giver ikke er tilstrækkelig. 
Tilkald hjælp. 
Accepter dine egne begrænsninger, så 
du ikke forværrer situationen for den 
tilskadekomne. 
Du skal være opmærksom på reaktioner 
fra såvel tilskadekomne, pårørende, 
tilskuere, hjælpere som dig selv.

A L M I N D E L I G  F Ø R S T E H J Æ L P
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bevar dine   Færdigheder
den eneste rigtige måde at lære  6
førstehjælp på er ved at gennem-
føre et førstehjælpskursus. jo flere 
prak tiske øvelser jo bedre.

efter førstehjælpskurset er det  6
vigtigt at øve sine færdigheder fra 
tid til anden. hvis man uvarslet 
skal udføre tekniske håndgreb, 
som man ikke jævnligt har indøvet 
grundigt, bliver udførslen sjældent 
en succes! dette gælder selvfølge-
lig også for førstehjælp, hvor man 
tilmed ofte er stresset i situatio-
nen.

efter et halvt år begynder man  6
at glemme, hvad man har lært. 
derfor er det vigtigt selv at 
repetere det ind lærte så ofte som 
nødvendigt.
kig førstehjælpsbogen igennem. 6
øv forskellige førstehjælpsscena- 6
rier med din familie eller venner.
øv hlr på en pude eller udstoppet  6
sportstaske.
øv „top til tå undersøgelse“ af  6
tilskadekommen.
deltag på et repetitionskursus i  6
førstehjælp minimum hvert 3. år. 
optimalt hvert år.

undlad at:
6 Stille diagnose
6 dominere med egne følelser og oplevelser
6 trøste (ynke) 
6 udtale tomme fraser og bebrejdelser
6 give urealistiske løfter
6 virke omklamrende
6 acceptere alt fra den tilskadekomne
6 Forhandle om noget
6 involvere dig på længere sigt42
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Fremmedlegemer i luFtveje

årSager
Kvælning kan opstå ved 
at luftrøret bliver blokeret. 
Struben er udstyret med 
reflekser, som bl.a. beskyt-
ter luftvejene mod frem-
medlegemer. Hvis du under 
spisning eksempelvis får 
en krumme „galt i halsen“, 
udløses der øjeblikkelig 
en kraftig hostereaktion. 
Denne hostereaktion er ud-
løst af refleksmekanismer 
som sikrer, at krummen 
øjeblikkeligt blæses ud 
af svælget. Det kan dog 
ske, at et fremmedlegeme 
kiler sig fast i luftvejene 
og derved spærrer for 
lufttilførslen. Dette kræver 
øjeblikkelig reaktion fra før-
stehjælperen. Personen vil 
forsøge at hoste og råbe. 
Er der en total blokering vil 
personen ikke kunne bruge 
stemmen og kan derfor 
ikke gøre opmærksom på 
problemet, og personen vil 
hurtigt blive bevidstløs.

SymPtomer: Personen kan ikke tale eller hoste, viser tegn på kvælning 
(tager sig panisk til halsen), blåfarvning af læber, ører og næse fløje  
(iltmangel), bevidstløshed.  

heimlich-metoden

Førstehjælp  
(voksne og børn 1-8 år)
StandS ulykken

livreddende FørStehjælP a-b-c 
anbring personen foroverbøjet. giv op til 
5 slag (tilpasset personens størrelse) med 
håndroden mellem skulderbladene. kontrol-
ler efter hvert slag om fremmedlegemet har 
løsnet sig. hvis slag ikke hjælper, gives op til 
5 kraftige tryk i maven (heimlich-metoden). 
hvis fremmedlegemet ikke løsnes, fortsættes 
med serier af skiftevis 5 slag og 5 tryk indtil 
fremmed legemet er fjernet eller bevidstløshed 
ind træffer.

hlr ved livløshed. hvis det ikke er muligt at 
give kunstigt åndedræt, fortsættes med hjerte-
massage, kontrol af mund efter hver trykserie. 

tilkald hjælP
ring 1-1-2

almindelig FørStehjælP
en person som har været udsat for heimlich-
metoden, skal undersøges for indre skader af 
en læge.

Førstehjælp (spædbørn 0-1 år)
StandS ulykken
livreddende FørStehjælP a-b-c 
læg spædbarnet på maven ned af din underarm med hovedet nedad.  
Støt spædbarnets hoved med dine fingre og giv op til 5 slag (tilpasset 
spædbarnets størrelse) med flad hånd mellem skulderbladene. kontroller 
efter hvert slag om fremmedlegemet har løsnet sig. hvis fremmedlege-
met stadig blokerer, placeres spædbarnet på ryggen. giv op til 5 tryk på 
tryk stedet (som ved hjertemassage). hvis fremmedlegemet ikke løsnes, 
fortsættes med serier af skiftevis 5 slag og 5 tryk indtil fremmed legemet  
er fjernet eller bevidstløshed ind træffer.
hlr ved bevidstløshed. hvis det ikke er muligt at give kunstigt åndedræt, 
fortsættes med hjertemassage, kontrol af mund efter hver trykserie. 
tilkald hjælP
ring 1-1-2
almindelig FørStehjælP
et spædbarn som har været udsat for brystkompressioner, skal undersøges 
for indre skader af en læge.

heimlich-metoden
Stående foroverbøjet, placer en hånd 
mellem navle og nederste del af bryst-
ben i maven, giv op til 5 tryk indad og 
opad ca. hver 3. sek., kontrol af mund, 
fjern syn lige fremmedlegemer.

SelvhjælP
Selvhjælp ved fremmedlegeme i 
luftvejen: 

Pres den bløde mave hurtigt ned  6
over en fast genstand f.eks.  
ryglæn på en stol eller bordkant.?
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hvad er symptomerne på kvæl ning?
hvordan kan man yde selvhjælp ved fremmedlegemer  
i luftveje?
hvorfor skal en person, der har været udsat for  
heimlich-metoden, undersøges af en læge?

teSt dig Selv
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hængning, Strangulering 
og kvælning

årSager
Hængning forekommer 
oftest i forbindelse med 
selvmordforsøg, hvor 
personen findes hængt op i 
en løkke. Strangulering kan 
forekomme i forbindelse 
med uheld, hvor f.eks. et 
barn hænger fast på lege-
pladsen, en motorcyklist 
får et halstørklæde i hjulet, 
m.v. 
Kvælning ses f.eks. ved 
fremmedlegemer i luftve-
jene og i forbindelse med 
børns leg med plastikpose 
over hovedet eller blokering 
af næse og mund i forbin-
delse med leg eller vold.
Mekanisk påvirkning af 
halsen kan forårsage 
beskadigelse af nakke-
hvirvlerne samt afklemning 
af blodtilførslen til hjernen 
der medfører bevidstløshed 
til hjertestop. 

SymPtomer: blåfarvning af læber, ører og næsefløje (iltmangel),  
bevidstløshed. Fremstående blodsprængte øjne og blodudtrædning på  
hals ses ved hængning og strangulering. 

?
Førstehjælp 
StandS ulykken
Skær personen fri og fjern det strammende  
fra halsen, næse og mund.

livreddende FørStehjælP a-b-c 
hlr ved livløshed (hlr ved iltmangel).
undgå unødvendig bevægelse af nakke ved 
sikring af frie luftveje. 

tilkald hjælP
ring 1-1-2

almindelig FørStehjælP

kvælning ved børns leg 
med plasticposer

Strangulering ved leg

hængning ved selvmord Strangulering ved uheld
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et barn hænger fast i sit halstørklæde på et klatrestativ.  
hvad vil du gøre?
hvilke skader skal man som førstehjælper mistænke   
ved hængning eller strangulering?
hvad kan forårsage kvælning?

teSt dig Selv
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drukneulykker

årSager
Når en person får hovedet under vand, 
vil han automatisk holde vejret. På et 
tidspunkt bliver trangen til at trække 
vejret så stor, at personen automatisk 
foretager en indånding og får munden 
samt svælget fyldt med vand. Når 
struben bliver påvirket af vand lukker 
strubelåget og der vil næsten altid 
ske en krampagtig sammentrækning 
af stemmelæberne. Dette forhindrer 
vandet i at løbe ned i lungerne. Men 
på et senere tidspunkt, når personen 
bliver bevidstløs, afslappes stem-
melæberne, og der kan frit løbe vand 
i lungerne. Det er ikke muligt for før-
stehjælperen at „tømme“ lungerne for 
vand, men den druknede kan vendes 
om på siden, og derved tømmes øvre 
luftveje for vand. Åndedrætscentret vil 
på grund af iltmanglen være lammet, 
og vejrtrækningen vil ikke automatisk 
gå i gang, når personen er reddet 
op af vandet. Det er derfor vigtigt at 
påbegynde kunstigt åndedræt hurtigst 
muligt.Hvis du ikke straks kan få den 
druknede på land, påbegyndes kunstig 
åndedræt når du kan bunde, eller ved 
anden mulighed, så som rednings-
krans, surfbrædt og lign.

SymPtomer: blåfarvning af læber, øre og næsefløje (iltmangel).  
eventuelt skum omkring mund og næse. bevidstløshed.

?

Førstehjælp 
StandS ulykken
bjærg den druknede.

livreddende FørStehjælP 
a-b-c 
hlr ved livløshed (hlr ved  
iltmangel).
mistænk skade på nakkehvirvler 
efter hovedspring på lavt vand. 
undgå unødvendig bevægelse af 
nakke ved sikring af frie luftveje. 
kunstigt åndedræt påbegyndes 
hurtigst muligt, f.eks. når første-
hjælperen kan bunde.

tilkald hjælP
ring 1-1-2. meld „drukneulykke“, 
da ulykken kræver specielt red-
ningsudstyr. hvis det er umuligt 
eller for farligt at bjærge den  
druknede afmærkes stedet og 
hjælp tilkaldes. 
almindelig FørStehjælP

bjærg den druknede
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tømning af øvre luftveje for vand

50

Sikkerhed ved badning
lær at svømme. 6
bad aldrig alene. 6
tjek vindretning, dybde og   6
strømforhold før du bader.
lær strandens lokale forhold at kende. 6
børn må ikke bade uden opsyn fra en  6
voksen.

baderådene er udarbejdet i 
samarbejde med internationale 
livredningsorganisationer og er 
afstemt med Søværnets opera-
tive kommando (Sok) og rådet 
for Større badesikkerhed.

hvad skal du gøre som det første ved en drukneulykke, hvis 
du vurderer, at strømmen er for stærk til at du kan bjærge 
den druknede selv?
hvorfor går vejrtrækningen ikke i gang af sig selv, når en 
druknet er bjærget op af vandet?
hvordan tømmes den druknedes øvre luftveje for vand før 
kunstigt åndedræt påbegyndes?

teSt dig Selv
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jord- og SneSkred

årSager
Skred af større mængder 
løs jord i grusgrave eller 
udgravninger, og skred af 
større mængder sne i form 
af laviner kan begrave en 
person og spærre luftve-
jene og sam tidig hindre 
brystkassens bevægelser. 
Begge dele vil hæmme 
vejrtrækningen og forår-
sage kvælning.

SymPtomer: blåfarvning af læber, ører og næsefløje (iltmangel)  
og evt. bevidstløshed.

ABCA
IR

W
AY

B
R

E
A

TH
IN

G

CI
R

CU
LA

TION 

F Ø R S T E H J Æ L P E N S?

Førstehjælp 
StandS ulykken
grav personen fri.

livreddende FørStehjælP a-b-c 
hlr ved livløshed  (hlr ved iltmangel).
mistænk skade på nakkehvirvler ved jord- og 
sneskred. undgå unødvendig bevægelse af 
nakke ved sikring af frie luftveje. 
kunstigt åndedræt påbegyndes hurtigst mu-
ligt, så snart den tilskadekomnes hoved er fri.

tilkald hjælP
ring 1-1-2. hvis det er umuligt eller for farligt 
at grave personen fri, afmærkes stedet og 
hjælp tilkaldes. meld: „jord- eller sneskred“ da  
ulykken kræver specielt redningsudstyr.

almindelig FørStehjælP

grav personen fri

kunstigt åndedræt så snart hovedet er frit

afmærk stedet og tilkald hjælp

jo
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hvad skal du gøre som det første ved et jordskred, hvis du 
vurderer, at den tilskadekomne ligger så dybt begravet, at 
det vil tage lang tid at grave ham fri?
en person er blevet begravet af tungt tøsne som er styrtet 
ned fra et højt tag. Personen er livløs, du graver ham fri. 
hvornår vil du påbegynde genoplivning?
du er alene uden telefon og vurderer at det er umuligt eller 
for farligt at komme frem til den tilskadekomne.  
hvad vil du foretage dig inden du løber efter hjælp?
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Silo- og brøndulykker

årSager
I store tomme beholdere 
som f.eks. siloer, kedler, 
tanke og dybe brønde 
vil tunge luftarter kunne 
samle sig i bunden og for-
trænge den lette atmosfæ-
riske iltholdige luft.

I siloer kan det være giftige 
luftarter, der er frigivet fra 
det opbevarede materiale. 
I en brønd kommer giftige 
luftarter fra de omgivende 
jordlag. En person, der op-
holder sig i disse nederste 
luftlag, vil ikke få ilt nok og 
vil hurtigt blive bevidstløs.

SymPtomer: blåfarvning af læber, ører og næsefløje (iltmangel),  
bevidstløshed.

?

Førstehjælp 
StandS ulykken
gå aldrig ned til den forulykkede – du vil få 
samme skæbne!

livreddende FørStehjælP a-b-c 

tilkald hjælP
ring 1-1-2. tilkald altid hjælp som det første.  
meld: „Silo-, brøndulykke“ da ulykken kræver 
specielt redningsudstyr.

almindelig FørStehjælP
Sørg for at lave udluftning af siloen eller  
brønden f.eks. ved hjælp af et reb og nogle 
grene. bind grene fast i rebet og hejs dem 
op og ned i siloen/brønden for at skabe en 
udskiftning af luften.

gå aldrig ned til den forulykkedetilkald altid hjælp som det første

meld: „Silo- eller brøndulykke“ da ulykken kræver specielt redningsudstyr
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hvad er det første en førstehjælper skal gøre ved en  
silo- eller brønd ulykke?
hvad vil der ske hvis du går ned i en brønd for at nødflytte  
en livløs person?
hvorfor kræver silo- og brøndulykker specielt redningsudstyr?
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bryStkaSSelæSioner

lukkede brySt-
kaSSelæSioner
Lukkede brystkasselæ-
sioner kan forårsages ved 
uheld med stor energipå-
virkning, som f.eks. ved 
trafikulykker (ratstamme i 
brystet). 

Brud på et eller flere rib-
ben vil kunne forårsage 
skader på lungerne. En 
ribbensspids kan trænge 
ind i lungen og forårsage 
sammenfald af denne 
og derved vanskeliggøre 
vejrtrækningen.

SymPtomer: Smerte, vejrtrækningsbesvær, blåfarvning af læber, øre og 
næsefløje (iltmangel), bleg og koldsvedende hud (shock), eventuelt lyst 
skummende blod fra næse og mund.

?

Førstehjælp 
StandS ulykken

livreddende FørStehjælP a-b-c 
læg en flad hånd direkte på såret ved åbne 
brystkasselæsioner.
ved åbne brystkasselæsioner anlægges en 
lufttæt forbinding, helst med ventilfunktion.

tilkald hjælP
ring 1-1-2

almindelig FørStehjælP
hvis den tilskadekomnes vejrtrækning bliver 
dårligere, skal den lufttætte forbinding fjernes 
igen/udluftes (ventilforbinding).
med en ring lavet af tørklæde eller lignende 
(doughnut) støttes fremmed legeme i såret.
anbring den tilskadekomne i aflastende ryg-
leje, hvis han er ved bevidsthed.  
hvis han er bevidstløs med vejrtrækning an-
bringes han i side leje med den skadede side 
nedad, så blod og slim forbliver i den beskadi-
gede side og den tilskadekomne kan trække 
vejret frit med den raske lunge. 

lufttæt ventil forbinding med tape på tre sider

ved bevidsthed: aflastende rygleje

åbne bryStkaSSelæSioner
SymPtomer:
Smerte, vejrtrækningsbesvær, blåfarvning af læber, ører og næsefløje 
(iltmangel), bleg og koldsvedende hud (shock), eventuelt luftsusen fra 
såret og lyst skummende blod fra sår, næse og mund. 

Åben brystkasselæsion kan opstå 
ved ulykker, hvor en skarp eller 
spids genstand har gennemboret 
brystkassen (f.eks. ved stik- og 
skudsår eller brud på ribben). 
Det undertryk mellem lungehin-
derne, der normalt holder lungen 
udfoldet, vil forsvinde, og lungen vil 
„falde sammen“. Hvis genstanden, 
der har forårsaget åben brystkas-
selæsion sidder i såret, skal den 
ikke fjernes. Genstanden kan virke 
som „prop“ for blødning og samm-
menfald af lunge. En sammenfal-
den lunge er en livsfarlig tilstand, 
som kræver hurtig lægehjælp.
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hvorfor er brystkasselæsion en livsfarlig tilstand?
hvad er symptomerne på iltmangel?
På hvilken side skal en bevidstløs person med  
brystkasselæsion lejres, når han anbringes i side leje?
hvad er symptomerne på shock?
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el-ulykker

årSager
El-ulykker kan forårsages 
af f.eks. defekt el-værktøj, 
el-installationer, nedstyrte-
de el-ledninger eller strøm, 
som ledes af vand fra en 
strømkilde ved oversvøm-
melse eller lign.

Når en elektrisk strøm pas-
serer gennem et menne-
ske, kan livsvigtige organer 
og organsystemer (hjernen, 
hjertet og åndedrættet) 
blive påvirket.

Da hjertet styres via elek-
triske impulser, vil udefra 
kommende elektrisk 
påvirkning af hjertet (f.eks. 
240 volt) kunne være 
livsfarlig og vil i værste fald 
kunne medføre hjertepro-
blemer i op til flere døgn 
efter påvirkningen.

SymPtomer: Smerte, forbrænding, bevidstløshed, even tuelt hjertestop. 

?

Førstehjælp 
StandS ulykken
afbryd strømmen hvis det er muligt. 
rør aldrig ved en tilskadekommen som har 
strøm igennem sig.
hold mindst 20 meters afstand til nedstyrtede 
højspændingsledninger,  
2 meters afstand til nedstyrtede lavspæn-
dingsledninger og 5 meters afstand til over-
revne kabler.

livreddende FørStehjælP a-b-c 
hlr ved livløshed.

tilkald hjælP
ring 1-1-2. hvis det er umuligt eller for farligt 
at afbryde strømmen tilkaldes hjælp som det 
første. alarmcentralen vil foranstalte strøm-
men afbrudt.

almindelig FørStehjælP
en person, der har været udsat for en el-
ulykke, skal undersøges af en læge.

lavspændingsledninger: 
2 m sikkerhedsafstand

højspændingsledninger: 
20 m sikkerhedsafstand

afbryd strøm

Ved elektrisk påvirkning vil 
der endvidere opstå varme, 
når strømmen passerer 
gennem vævet. Varmen vil 
kunne medføre forbræn-
dinger, der i nogle tilfælde 
synes mindre udvendigt, 
men hvor de indven-
dige skader er langt mere 
omfattende med alvorlige 
skader af både blod- og 
nervebaner.

Der skelnes mellem 
lavspænding (240 volt – 
400 volt) og højspænding 
(10.000 volt).
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hvad skal du gøre som det første ved en el-ulykke, hvis du 
vurderer at du ikke selv kan afbryde strømmen?
Strømmen er afbrudt og personen er bevidstløs.  
hvad gør du?
hvorfor skal en person, der har været udsat for en el-ulykke, 
undersøges af en læge? 

teSt dig Selv



60 61FSu • 907-01     FørStehjælPenS abc

SkudSår 
og ekSPloSionSulykker
SkudSår
Projektiler fra håndskyde-
våben og specielt højhastig-
hedsvåben medfører meget 
store indre læsioner på grund 
af trykbølge, når projektilet 
rammer vævet. Man kan ikke 
af hullets størrelse vurdere 
den indre skade. F.eks. vil 
skudkanalen ved et projektil, 
der trænger igennem et lår, 
give indre kvæstelser, der 
kan svare til tabet af flere liter 
blod – også selv om hudska-
den er ganske lille og uden 
større ydre blødning.

Ved skudsår vil der være 
et indgangshul og oftest et 
udgangshul, der som regel er 
større end indskudsåbningen. 
Vær opmærksom på, at et 
projektil kan skifte retning i 
vævet i forhold til indskudsåb-
ningen. Begge åbninger skal 
forbindes. Skader fra haglge-
værer vil medføre et større 
kvæstningssår på grund af 
haglene. Ved sådanne skader 
ses sjældent udskudsåbning.

SymPtomer: Smerte, blødning, bleghed,  koldsvedende hud (shock)

Førstehjælp
StandS ulykken

livreddende FørStehjælP a-b-c 
ved eksplosionsulykker: 
mistænk for indre skader, herunder skader 
på åndedrætssystemet
Stands blødning med forbinding eller ved  
tamponering

tilkald hjælP
ring 1-1-2

almindelig  
FørStehjælP

Skudsår med ind- og udgang

ekSPloSionSulykker
Ved eksplosionsulykker kan trykbøl-
gen beskadige blodkar, lunger, hjerte, 
organer i bughulen og ørerne (blast-
læsion). Samtidig kan trykbølgen kaste 
den tilskadekomne gennem luften med 
så stor en kraft, at der kan opstå skader 
overalt i kroppen. 

Eksplosionens temperatur og eventuelle 
flammer kan tillige forårsage forbræn-
dinger. Sten, træsplinter, metalstykker, 
glassplinter m.m. der slynges væk ved 
eksplosionen, kan virke som projektiler 
og kan forårsage samme læsioner som 
ved skud-, stik- og kvæstningssår.

begge åbninger forbindes

håndforbinding (tyson) - tamponering

tilkald hjælp 1-1-2. meld: „skudsår“

håndforbinding (tyson)

diagonal forbinding på hals
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ved vold
ring 112 og fortæl hvad der sker 6
grib kun ind, hvis du kan magte   6
situationen, og der ikke er risiko 
for, at du selv kommer til skade
bliv og observer indtil politiet   6
ankommer
optag film eller tag evt. billeder   6
med mobiltelefon
kommer du i tanke om noget   6
efterfølgende, så ring til politiet.?
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hvad er årsagen til store indre læsioner ved skudsår fra 
højhastighedsvåben? 
 hvorfor forårsager skudsår ofte shock? 
ved tilkaldelse af hjælp skal meldes: „Skudsår“. hvorfor?
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buglæSioner

årSager
Slag, sammenstød, fald, 
stik- og skudsår kan 
forårsage åbne og lukkede 
bug læsioner.

åbne  
buglæSioner
Ved åbne buglæsioner er 
der fare for tarmfremfald. 
Som regel vil der være 
blødning, specielt hvis de 
blodfyldte organer leveren 
og milten beskadiges. 
Endvidere er der stor fare 
for infektion på grund af 
bakterier fra beskadigede 
tarme.

lukkede  
buglæSioner
Ved lukkede buglæsioner 
ses ofte tegn på ydre vold, 
så som hudafskrabninger 
og blå mærker på mave-
skind, nedre bryst, nedre 
ryg, lyske eller balder. Hvis 
det bløder inde i bughulen, 
kan mavemusklerne blive 
hårde som et bræt.

SymPtomer: mavesmerter, kvalme, blodigt opkast, unormalt spændte 
mavemuskler, bleg og koldsvedende hud (shock).

huSk: 
intet at spise 
og drikke ved 
buglæsioner

?

buglæsion

Førstehjælp
StandS ulykken

livreddende FørStehjælP a-b-c 

tilkald hjælP
ring 1-1-2

almindelig FørStehjælP
anlæg løs forbinding ved åbne buglæsioner. 
hvis der er tarmfremfald, skal forbindingen om 
muligt være våd, så tarmene ikke tørrer ud.  
Fremfaldne tarme må ikke stoppes tilbage i 
bughulen. 
anbring den tilskadekomne i aflastende 
rygleje, hvis han er ved bevidsthed. hvis han er 
bevidstløs med vejrtrækning anbringes han i 
side leje med begge ben bøjede.
ved buglæsioner eller ved mistanke herom, 
må den tilskadekomne ikke få noget at spise 
og drikke.

Forbinding Forbinding med støtteforbinding

læsionen støttes med kompres

ved bevisthed. 
aflastende rygleje

ved bevistløshed. Sideleje med begge ben 
bøjede for at aflaste mavemusklerne
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hvad kan forårsage buglæsioner?
hvad er symptomerne på bug læsion?
hvorfor skal forbindingen være våd ved tarmfremfald?
hvorledes lejres en person med buglæsion, hvis han er ved 
bevidsthed?

teSt dig Selv



64 65FSu • 907-01     FørStehjælPenS abc

knoglebrud

årSager
Årsager til brud kan være 
direkte slag, vrid, fald, skud 
eller overbelastning. Der 
skelnes mellem 2 typer 
knoglebrud: Lukkede og 
åbne brud.

lukkede  
knoglebrud
Ved lukket brud forstås et 
brud, hvor huden er hel, og 
ikke truet af gennembrud 
fra knogleenderne.

åbne knoglebrud
Ved åbent brud forstås et 
brud, hvor huden er brudt 
eller truet af gennembrud. 
Huden kan godt være uden 
sår, men knogleenderne 
truer med at gå igennem 
huden. 

SymPtomer: Smerte, hævelse, misfarvning, fejlstilling, nedsat bevægelig-
hed, føleforstyrrelser, løshed, blødning, bleg og koldsvedende hud (shock). 
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Førstehjælp 
StandS ulykken
undgå unødvendig bevægelse af det skadede 
område. Støt med hænderne eller understøt 
med beklædning eller andet i findestilling. 

livreddende FørStehjælP a-b-c 

tilkald hjælP
ring 1-1-2

almindelig FørStehjælP
åbne knoglebrud forbindes som sår med  
fremmedlegeme. med en ring lavet af  
tørklæde eller lignende (doughnut) støttes 
knoglenderne i såret. anlæg løs forbinding. 
alle knoglebrud immobiliseres enten mod 
underlaget, kroppen eller i en skinne.
ved bevidstløshed med vejrtrækning anbrin-
ges den tilskadekomne i til lempet sideleje i 
forhold til skaden.

understøt bruddet i 
findestilling

åbne brud støttes med ring af forbindemateriale 
(donut)

bruddet dækkes med løs forbinding
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hvad er symptomerne ved knoglebrud?
brud inddeles i 2 typer. hvilke?
hvad afgør hvilken type brud, der er tale om?
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aFrevne legemSdele

årSager
Trafik-, motorsavs-, 
rundsavs- og eksplosions-
ulykker med mere kan 
forårsage, at legemsdele 
bliver skåret eller revet af. 
Det kan f.eks. være fingre, 
hænder eller dele af arme 
og ben.

I nogle tilfælde kan en 
afreven legemsdel opere-
res på med efterfølgende 
fuld eller delvis funktion, 
hvis der er ydet en korrekt 
førstehjælp.

SymPtomer: Smerte, blødning, bleg og koldsvedende hud (shock).  
en legensdel der er adskilt fra kroppen.

?

afskårne fingre

Førstehjælp
StandS ulykken

livreddende FørStehjælP a-b-c 
Stands blødning ved indirekte tryk, tampone-
ring eller knebelpres.

tilkald hjælP
ring 1-1-2

almindelig FørStehjælP
den afrevne legemsdel skal opbevares tørt  
og koldt men frostfrit. anbring den afrevne  
legemsdel i en ren pose og luk posen tæt. 
Posen lægges ned i en skål eller spand med 
koldt vand evt. med is/ispose.

motorsavsulykke Stands blødning ved at anlægge håndforbinding (tyson)

legemsdel i en ren, tæt pose Posen lægges i en skål eller spand 
med kold vand
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hvorfor er der fare for udvikling af shock i forbindelse med 
afrevne legemsdele?
hvordan opbevares en afrevet hånd?
hvordan standses blødningen hos en person med afrevet fod?
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hoved- og anSigtSlæSioner

årSager
Hoved- og ansigtslæsioner 
kan opstå ved vold, trafik-
ulykker, fald- og sportsulyk-
ker.

hjerneryStelSe
En tilstand hvor hjernen er 
påvirket efter et slag mod 
kraniet. Der vil ofte være 
kvalme, evt. opkastning, 
kortvarig bevidstløshed og 
hukommelsestab lige efter 
ulykken. 

kraniebrud
Ved kraniebrud kan ses 
blødning eller udsivning af 
klar væske fra ører og/eller 
næse.

anSigtSkader
Ved ansigtskader kan der 
være tegn på brud både på 
næse og kæbe. Ved brud 
på kæben, kan der være 
løse tænder i munden 
og andre åbne sår. Løse 
tænder i munden (halsen) 
kan spærre luftvejen.

SymPtomer: Smerte, hovedpine, løshed i ansigts skelettet, kortvarig  
bevidstløshed, hu kommelsestab, kvalme og evt. opkastning.

?

Førstehjælp
StandS ulykken
tal til den tilskadekomne forfra så han ikke 
drejer hovedet.
ved trafikulykker skal den tilskadekomne blive 
i bilen, hvis det er sikkert.
Støt hovedet i findestillingen, undgå unødig 
bevægelse af hoved, nakke og ryg for ikke at 
gøre skaden værre. nødflyt hvis nødvendigt, da 
liv prioriteres frem for førlighed. anvend helst 
tre- eller firemandsløft ved nødflytning.
Fjern sikkerhedssele og skub sædet tilbage 
før nødflytning fra bil.

livreddende FørStehjælP a-b-c 
hlr ved livløshed.
mistænk skade på nakkehvirvler ved hoved- og 
ansigtslæsioner. undgå unødvendig bevægel-
se af nakke ved sikring af frie luftveje. 

tilkald hjælP
ring 1-1-2

almindelig FørStehjælP
Støt hovedet med hænderne og understøt med 
beklædning, tæpper eller andet.
ved åbent kraniebrud anlægges en løs forbin-
ding.
ved bevidstløshed med vejrtrækning anbringes 
den tilskadekomne i side leje. hvis man er flere 
førstehjælpere hjælpes man ad med dette, for 
at tage hensyn til evt. skade på nakke og ryg.
en tilskadekommen, der har været udsat for 
kraftigt slag mod hovedet, skal undersøges af 
en læge.

ved åbent kraniebrud anlægges en løstsiddende forbinding

bevidstløse anbringes i sideleje med den skadede side nedad
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hvad er symptomerne på hjernerystelse?
hvordan anlægges en forbinding ved åbent kraniebrud?
hvilken metode anvendes ved sikring af frie luftveje efter 
slag mod hoved? hvorfor?

teSt dig Selv
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brud På nakke og rygSøjle

årSager
Brud på nakke og rygsøjle 
kan opstå ved fald fra stor 
højde, hovedspring på lavt 
vand m.v. Ved mange tra-
fikulykker vil nakkehvirvler 
blive beskadiget, selv om 
der er nakkestøtte i bilen. 

Symptomer: Smerte, ømhed og muskelspændinger i nakke/ryg, følefor-
styrrelser og eventuel lammelser neden for det skadede område. enhver 
mistanke om brud på nakke/rygsøjle skal behandles som brud.

?

Førstehjælp
StandS ulykken
tal til den tilskadekomne forfra så han ikke 
drejer hovedet.
ved trafikulykker skal den tilskadekomne blive 
i bilen, hvis det er sikkert
Støt hovedet i findestillingen, undgå unødig 
bevægelse af hoved, nakke og ryg for ikke at 
gøre skaden værre. nødflyt hvis nødvendigt, da 
liv prioriteres frem for førlighed. anvend helst 
tre- eller firemandsløft ved nødflytning.
Fjern sikkerhedssele og skub sædet tilbage 
før nødflytning fra bil.

livreddende FørStehjælP a-b-c 
hlr ved livløshed.
undgå unødvendig bevægelse af nakke ved 
sikring af frie luftveje.

tilkald hjælP
ring 1-1-2

almindelig FørStehjælP
Støt hovedet med hænderne og understøt med 
beklædning, tæpper eller andet.
ved bevidstløshed med vejrtrækning anbringes 
den tilskadekomne i side leje. hvis man er flere 
førstehjælpere hjælpes man ad med dette, for 
at tage hensyn til evt. skade på nakke og ryg.

tremandsløft

Firemandsløft

Støt hovedet og undgå 
unødige bevægelser

tremandSløFt
hjælperne lægger sig på knæ ved siden af den tilskadekomne og presser 
deres arme ind under personen. den første under hoved og brystkasse, den 
anden under hoftepartiet og den tredje under benene. 

FiremandSløFt
hjælperne lægger sig på knæ ved siden af den tilskadekomne.  
den første holder og støtter hovedet, den anden presser sine arme ind under 
brystkasse, den tredje under hoftepartiet og den fjerde under benene. 

den der er nærmest den tilskadekomnes hoved har kommandoen.  
løft og flyt samtidig.
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hvornår skal man som førstehjælper altid have mistanke  
om skade på nakkehvirvler?
hvad er symptomerne ved brud på nakke og rygsøjle?
ved mistanke om skade på nakke og rygsøjle skal første-
hjælperen tiltale personen: bagfra, fra siden eller forfra?

teSt dig Selv
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ledSkred ForStuvninger 
og muSkelSkader
ledSkred
Ledskred er en påvirkning 
af leddet f.eks. ved slag, 
vrid, overbelastning eller 
fald, hvor ledenderne 
forskydes i forhold til hin-
anden.

SymPtomer: Smerte. leddet kan være fastlåst i en unormal position.

?

Førstehjælp
StandS ulykken
hold den tilskadekomne i ro. bevægelse kan 
gøre skaden værre, og blødningen kraftigere 
end den er i forvejen.

livreddende FørStehjælP a-b-c 

tilkald hjælP
ring 1-1-2

almindelig FørStehjælP
nedkøl med ispose. nedkøling er smer-
telindrende og får blodkarrene til at trække 
sig sammen, så blødningen reduceres. På 
grund af fare for forfrysninger må ispose aldrig 
placeres direkte på huden. nedkøling med is 
foretages i 20 min. nedkøling er mest effektiv 
inden for de første 3 timer.
immobiliser (støt) det skadede område.

Førstehjælp
rice 
jo hurtigere rice behandlingen påbegyndes, jo bedre virkning har den. 

reSt 
ro – Stop fysisk aktivitet omgående for ikke at forværre skadens omfang. 

ice – comPreSSion 
is og kompression - tryk direkte på det skadede område for at standse 
blødningen. anlæg 4-6 rund ture elastikbind stramt omkring det skadede 
område, men ikke så stramt, at det forhindrer blodcirkula tionen. man skal 
kunne få en finger ind under elastikbindet. ispose anlægges over det ska-
dede område oven på elastikbindet. isposen fikseres med den resterende 
del af bindet. hele isposen skal dækkes, så kompressionen fordeles jævnt. 
kulde har en dæmpende effekt på blodcirkulationen og herved på blodud-
sivning og hævelse i vævet. kulde er også smertelindrende. kuldebehand-
ling foretages i op til 20 min. i timen, 1-4 gange efter behov/smerte.

elevation 
elevation - løft det skadede område over hjerte niveau. herved nedsættes 
trykket i blodkarrene så blodet ikke siver så hurtigt ud i vævet fra ødelagte 
kar. ved mistanke om muskeloverrivning, knoglebrud og ledbåndsskade 
skal den tilskadekomne straks transporteres til læge eller skadestue.

rice ved forstuvning

ForStuvninger og  
muSkelSkader
SymPtomer: Smerte/ømhed, 
hævelse, misfarvning og nedsat 
bevægelighed. 

Forstuvning er en påvirkning af leddet, 
hvor det bliver overstrakt for herefter at 
vende tilbage til normal stilling. Disse 
skader kan opstå ved idræt, fald og march 
i ujævnt terræn. Påvirkningen af leddet 
forårsager blødning og væskeudtrækning 
i leddet og det omgivende væv med deraf 
følgende smerte og hævelse. Muskelska-
der kan opstå ved slag mod et kropsom-
råde eller ved overrivning af muskelceller 
(fibersprængning). Herved kan der opstå 
en kraftig blødning i muskulaturen.
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hvorfor skal tilskadekomne med led  skred, forstuvninger  
eller muskel  skader straks holdes i ro?
hvorfor må en ispose ikke placeres direkte på huden?
hvad står rice for?
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ForgiFtninger

årSager
Forgiftninger hos voksne 
drejer sig ofte om alkohol-, 
narkotika- og medicinfor-
giftning eller forgiftning af 
fordærvede fødemidler. 
Hos børn er det oftest 
deres nysgerrighed, der 
er årsag til forgiftningen. 
Småbørn får ofte fat i vi-
taminpiller, medicin (mors 
p-piller eller bedsteforæl-
dres hjertemedicin), giftige 
planter, rengøringsmidler 
og kemikalier. Indtagelse 
af cigaret skodder er en 
hyppig forgiftning hos børn. 
Ved brand kan der opstå 
røg og/eller giftige dampe 
fra forskellige materialer.

SymPtomer: kvalme, opkastning, vejrtrækningsbesvær, kramper og 
bevidstløshed.

?

Førstehjælp
StandS ulykken
hvis den forgiftede er ved bevidsthed, og 
giften ikke er ætsende, få ham til selv at frem-
provokere opkastning så hurtigt som muligt. 

livreddende FørStehjælP a-b-c 
hlr ved livløshed.
anvend indblæsningsmaske ved kunstigt 
åndedræt især når giften kan inhaleres eller 
optages gennem huden, eller giv kun hjerte-
massage.

tilkald hjælP
ring 1-1-2

almindelig FørStehjælP
hold den forgiftede vågen.
giv ikke den forgiftede noget at drikke, da det 
øger optagelsen af giften.
aflever så vidt muligt emballage fra medicin, 
narkotika eller eksempler på giften til red-
ningsmandskabet.
Forgiftede personer skal behandles på sygehus.

alkohol, medicin og narkotika 
er hyppig årsag

hos børn er det ofte nysgerrighed, 
der er årsag til forgiftning

aflever emballagen til redningsmandskabet

vidSte du at:
giftinformationen på bispebjerg hospi tal er rådgivende for 
landets læger og skadestuer. gift informa tionen modtager 
årligt 3500 opkald vedrørende forgiftninger.  
Søg evt. information om første hjælp ved forgiftninger,  
forebyggelse m.m. på www.giftlinjen.dk - tlf. 82 12 12 12.
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jævnfør beredskabsstyrel-
sen gives der ikke mad og 
drikke til den forgiftede 
med mindre det drejer sig 
om ætsende kemikalier 
eller olieprodukter (www.
brs.dk/laereboeger/fh/
kap175.html). ved ætsende 
stoffer eller olieprodukter 
se side 74 og følg giftlin-
jens vejledning (www.giftli-
nien.dk/foerstehjaelp.6).

hvordan kan forgiftninger forebygges overfor småbørn?
en person er blevet bevidstløs på grund af en alkoholforgiftning. 
hvad gør du som førstehjælper?
hvorfor skal forgiftede ikke have noget at drikke?
hvorfor skal alle forgiftede på sygehus så hurtigt som muligt?

teSt dig Selv
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kulilteForgiFtning

årSager
Kulilte dannes ved ufuld-
stændig forbrænding. Man 
skal derfor være opmærk-
som på, at en bil med 
kørende motor i lukket 
garage, brug af åben ild, 
og eksempelvis en gammel 
gasvarmer eller en pejs 
med dårligt aftræk i et lille 
lukket rum, kan give an-
ledning til, at der udvikles 
kulilte.  

De røde blodlegemer i vort 
blod optager og binder kul-
ilte 200-300 gange lettere 
end ilt. Ved forgiftning med 
kulilte vil den tilskade-
komne derfor få iltmangel. 
Kulilte kan hverken ses, 
lugtes eller smages.

SymPtomer: hovedpine, kvalme, utilpashed, vejrtrækningsbesvær,  
træthed glidende over i bevidst løshed. evt. lyserød hudfarve.

?

Førstehjælp
StandS ulykken
tag en dyb indånding og hold vejret.  
nødflyt personen ud i frisk luft.

livreddende FørStehjælP a-b-c 
hlr ved livløshed.

tilkald hjælP
ring 1-1-2. hvis det er umuligt eller for farligt 
at nødflytte personen, tilkaldes hjælp som det 
første. meld „kulilteforgiftning“, da der kræves  
specielt redningsudstyr

almindelig FørStehjælP
en person med kulilteforgiftning skal  
behandles på sygehuset.

er nødflytning ikke muligt. tilkald hjælp som 
det første. meld „kulilteforgiftning“

Flyt personen ud i frisk luft hlr ved livløshed
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hvorfor er det farligt at indånde kulilte?
hvorledes dannes kulilte?
hvad skal du huske når en bevidstløshed person skal  
nødflyttes ud af en garage?
hvad er symptomerne på kulilteforgiftning?
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varmePåvirkning

årSager
Når en person overraskes af en kraftig 
temperaturforandring, f.eks. i forbindelse 
med rejse til et meget varmere klima 
eller årets første hedebølge, kan kroppen 
reagere med pludselig udmattelse og be-
svimelse. Kroppen når ikke at tilpasse sig. 

Det menneskelige legemes normale 
temperatur er omkring 37° C. Ved en le-
gemstemperatur på over 39,5° C påvirkes 
nervecellerne i centralnervesystemet. 
Ældre er mere udsat for varmepåvirkning 
end andre.

Hedeslag er en livstruende tilstand, hvor 
legemstemperaturen stiger, fordi kroppen 
mister evnen til at nedkøle sig selv. Hede-
slag kan opstå ved manglende væskeind-
tagelse/væskemangel (dehydrering), 
ophold i varmt klima samt ved hårdt fysisk  
arbejde. Ofte er årsagen en kombination 
af ovenstående.

Forebyg ved langsom tilvænning til varme, 
ophold i skygge, drik rigeligt med væske 
og bær en let og løs påklædning med 
hovedbeskyttelse.

SymPtomer: kramper i arme og ben, svedig og kold hud, hovedpine, 
opkastning, sløv og forvirret, svedproduktionen ophører ved en legems-
temperatur på omkring 39,5° c, hallucinationer, varm og tør hud ved en 
legemstemperatur på omkring 40-41° c, kramper, og bevidstløshed.

?

Førstehjælp
StandS ulykken
beskyt mod sol og varme. anbring 
den varmepåvirkede i skygge på 
et køligt sted. 
løsne stramtsiddende tøj og aftag 
varmende beklædning.

livreddende FørStehjælP 
a-b-c 
hlr ved livløshed.

tilkald hjælP
ring 1-1-2

almindelig FørStehjælP
giv rigeligt at drikke i små slurke. 
For koldt vand kan give mave-
krampe og opkastning.
Fugt personens hud med vand og 
vift luft henover.
anbring den varmepåvirkede sid-
dende med arme og ben i køligt 
vand eller læg personen ned og 
anbring våde tørklæder om ankler, 
håndled, isse og nakke. anvend 
ikke isposer til generel nedkøling.

anbring arme og ben 
i køligt vand

løsne 
stramtsiddende tøj

anbring personen i skygge 
eller et køligt sted

Fugt personens hud og 
vift luft hen over

giv rigeligt at drikke 
i små slurke
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hvad sker der når legemstemperaturen overstiger 39,5°?
hvad kan forårsage hedeslag?
hvad er det første du vil gøre ved en der er varmepåvirket?
hvad vil du gøre, hvis en varmepåvirket person bliver livløs?
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Forbrændinger
årSager
Ved kraftig varmepåvirkning af huden op-
står forbrænding. Forbrændinger inddeles 
i 3 grader, alt efter hvor dybt skaden når 
ned i huden. Ved forbrændinger i ansigtet 
er der risiko for indvendige forbrændinger 
af luftvejene.

1. gradS Forbrænding
Medfører rødme af huden. Den kendes ty-
pisk i form af solskoldning. Den er ufarlig, 
kan give sviende smerte og let hudafskal-
ning efter et par dage.

2. gradS Forbrænding
Medfører stærke smerter. Efter en halv til 
en time efter varmepåvirkningen dannes 
der vabler over det forbrændte område. 

Vablerne er normalt fyldt med klar væske. 
Ved dybere skade kan der være blod i vab-
lerne. Ved 2. grads forbrænding strækker  
skaden sig ned gennem hudens øverste 
lag. 2. grads forbrænding kan hele op 
uden men. Vigtigt er, at man undgår infek-
tion af det forbrændte hudområde.

3. gradS Forbrænding
Medfører forkulning, ingen smerter, da 
nerverne er brændt væk – ved skoldnin-
ger ses hvid hud. Der kan være smerter 
i randområdet, hvor både 1. og 2. grads 
forbrændinger typisk vil forekomme.

En udbredt forbrænding, en hel arm eller 
mere, kan forårsage udvikling af shock på 
grund af stor væskeudsivning.

?

Førstehjælp
StandS ulykken
ved flammer. læg den tilskadekomne ned 
på jorden og sluk eller kvæl ilden med vand, 
tæppe, beklædning eller andet. Sluk fra hove-
det og ned efter for at undgå forbrænding af 
luftveje (sluk altid ild med vinden i ryggen).
livreddende FørStehjælP a-b-c 
hlr ved livløshed.
tilkald hjælP
ring 1-1-2
almindelig FørStehjælP
nedkøl med tempereret vand indtil smerten 
er væk. en våd klud kan lægges på og vendes 
hyppigt, hvis rindende vand ikke er tilgænge-
ligt. giv den tilskadekomne noget at drikke. 
Søg læge ved 2. og 3. grads forbrænding.

1. grads forbrænding 2. grads forbrænding

3. grads forbrænding

Fo
rb

ræ
nd

in
ge

r

80
hvad er symptomerne på en 1. grads forbrænding?
hvad er symptomerne på en 2. grads forbrænding?
hvad er symptomerne på en 3. grads forbrænding?
hvorfor er der fare for shock ved udbredte forbrændinger?
hvad er førstehjælpen til 1., 2. og 3. grads forbrændinger?

teSt dig Selv



82 83FSu • 907-01     FørStehjælPenS abc

ætSninger

årSager
Nogle kemiske stoffer 
(syrer og baser) kan give 
ætsninger, f.eks. opvaske-
midler til opvaskemaskiner, 
rengøringsmidler og syre 
fra bilbatterier. Ætsninger 
kan være udvendige og 
indvendige. 

udvendige  
ætSninger
Udvendige ætsninger vil 
påvirke og måske beska-
dige huden og det underlig-
gende væv. 

SymPtomer: Stærke smerter, beskadiget hud, bleg eller brunlig hud, alt 
afhængig af om det er syre eller base, bleg og koldsvedende hud (shock). 
ætsninger i øjet medfører stærke smerter og svie.

?

Førstehjælp
StandS ulykken
undgå selv at berøre eller indånde ætsemidlet. 

livreddende FørStehjælP a-b-c 
hlr ved livløshed. 
anvend beskyttelsesmaske ved kunstigt 
åndedræt for ikke at komme i kontakt med det 
ætsende stof, eller giv kun hjertemassage.

tilkald hjælP
ring 1-1-2

almindelig FørStehjælP

ved udvendige ætSninger:
Skyl med rigelige mængder af vand indtil 
smerten er væk, dog mindst 30 minutter. Fjern 
tøj som er gennemvædet af det ætsende stof.

ved ætSning aF øjet:
åben øjet og skyl med vand fra næserod og ud. 
hvis øjenskyllevæske er til rådighed, anvendes 
dette.

ved indvendige ætSninger:
Skyl og rens mund grundigt med vand. 
giv vand eller mælk at drikke i små slurke. 
undgå at fremprovokere opkast.
aflever så vidt muligt emballagen fra det  
ætsende stof til redningsmandskabet.

udvendige ætsninger, 
skyl med rigelig vand

anvendelse af 
øjenskyllevæske

indvendig ætsning, giv vand eller mælk i små slurke

indvendige ætSninger
SymPtomer:
Stærk svie og smerte i mundhule, 
spiserør, mavesæk, ætsninger i 
huden om kring munden, bleg og 
koldsvedende hud (shock) 

Indvendigt vil ætsende stof kunne beska-
dige mund, luftveje, spiserør og mavesæk. 

For at undgå yder ligere ætsning er det 
vigtig, at en person, der har indtaget 
ætsende stoffer, ikke kaster op. 

Ved indtagelse af mineralske olieproduk-
ter som lampeolie, benzin og petroleum vil 
førstehjælpen være den samme som ved 
ætsninger, selv om disse produkter ikke er 
ætsende.
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hvad kan der ske hvis et barn kaster op efter at have  
indtaget eddikesyre?
Som førstehjælper påbegynder du genoplivning til en  
bevidstløs  
som har drukket afløbsrens. hvordan kan du beskytte  
dig selv mod det ætsende stof?
hvorfor er det vigtigt at aflevere emballagen fra det  
ætsende stof til redningsmandskabet?
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kuldePåvirkning

årSager
Kulde, væde, blæst, mangel på bevæ-
gelse og alkoholpåvirknig kan forårsage 
underafkøling. Børn, ældre og bevidstløse 
personer er mere udsat for underafkøling 
end andre. Hvis en person opholder sig 
i vand, vil underafkøling kunne opstå 
endnu hur tigere, da vandets evne til at 
lede varme er ca. 30 gange større end 
luftens.

Kroppen producerer konstant varme for 
at opretholde en legemstemperatur på 
omkring 37°C og hermed sikre normale 
kropsfunktioner. Legemstemperaturen 
styres af centralnervesystemet.

Underafkøling inddeles efter kroppens 
temperatur. Ved en temperatur på 34-
36°C er der tale om mild underafkøling, 
mellem 30-34°C moderat underafkøling 
og under 30°C svær underafkøling.

SymPtomer: kulderystelser, bleg og evt. blåmarmoreret hud, nedsat 
bevægelighed i arme og ben, omtågethed. ved legemstemperatur under 
32°c, ophører kulderystelserne. ved  legemstemperatur på under 30°c 
opstår dyb bevidstløshed og risiko for hjerte stop.

Førstehjælp
StandS ulykken
beskyt mod kulde, væde og 
blæst ved at anbringe den kul-
depåvirkede i læ. hvis han er 
omtåget eller bevidstløs skal 
han flyttes i vandret stilling 
og må ikke rejses op, da han 
herved kan få hjertestop.

livreddende  
FørStehjælP a-b-c 
hlr ved livløshed.
bevidstløse kuldepåvirkede 
skal altid opvarmes af læge.

tilkald hjælP
ring 1-1-2

almindelig  
FørStehjælP
opvarm den kuldepåvirkede, 
hvis han er vågen:

aftag vådt tøj. indpak ham i 
redningstæppe med sølvsiden 
indad og her efter i tæpper 
eller andet.

giv varmt sødt at drikke (ikke 
kaffe og alkohol, er karudvi-
dende).

Fysisk aktivitet:  
aktiver personen fysisk f.eks. 
med kuskeslag eller march. 

kammerat opvarmning:  
lig f.eks. tæt sammen i en 
sovepose.

giv den kuldepåvirkede noget varmt at drikke

indpak i tæpper
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?84 hvorfor må en underafkølet person, som er omtåget eller 
livløs kun nødflyttes i vandret stilling?
en vågen person må opvarmes aktivt. hvordan kan en  
førstehjælper opvarme en underafkølet person?
en underafkølet person kan miste bevidstheden ved en  
moderat underafkøling. hvad kan der ske, hvis personen 
fortsat påvirkes af kulde? 

teSt dig Selv
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ForFrySninger

årSager
Ved stærk kuldepåvirkning 
af ubeskyttede dele af 
ansigtet, næse og ører, 
samt af hænder og fødder, 
kan der opstå forfrysnin-
ger. Ved lokal forfrysning 
dannes iskrystaller i det 
beskadigede væv.

Efter optøning kan man 
se forfrysningens alvor. 
Forfrysningen inddeles 
(ligesom forbrændinger) 
i tre grader. Den optøede 
forfrysning ligner forbræn-
dingen af tilsvarende grad.
 
ForebyggelSe
Man skal altid reagere på 
følelsesløshed i hænder 
eller fødder ved at søge 
at stimulere blodcirkula-
tionen i det følelsesløse 
område. Dette kan gøres 
ved at hoppe, løbe, lave 
kuskeslag, indtage varme 
drikke m.v.

SymPtomer: Snurrende fornemmelser, i det forfrosne område nedsat 
funktion, smerte – smerten forsvinder, følelsesløshed, huden bliver  
voksagtig, bleg, kold og hård.

?

Førstehjælp
StandS ulykken
beskyt mod kulde, væde og blæst.
livreddende FørStehjælP a-b-c 
tilkald hjælP
ring 1-1-2
almindelig FørStehjælP
ved overfladisk forfrysning hvor huden kan 
forskubbes over det underliggende væv, kan op-
tøning ske ved at holde en varm hånd mod det 
for frosne sted eller de forfrosne hænder eller 
fødder inde under tøjet mod den varme krop.
ved dyb forfrysning hvor huden er hvid, hård og 
uforskydelig, skal der ske en hurtig optøning 
i 42-44° varmt vand. denne optøning er så 
smertefuld, at den skal ske på et sygehus, 
hvor der kan smertebehandles.

1. grad forfrysning

2. grad forfrysning

3. grad forfrysning

eFter oPtøning 
inddeleS For-
FrySninger i  
3 grader: 

1. gradS  
ForFrySning:
rødme og siden 
misfarvning af 
huden. heler op 
uden mén.

2. gradS  
ForFrySning:
vabeldannelse 
(som kan være 
blodfyldte). 
helingen vil ofte 
medføre at huden 
bliver forandret 
i form af tynd 
sårbar hud.

3. gradS 
ForFrySning:
vævstab.

For alle forfrysnin-
ger gælder, at ste-
det, der én gang 
har været udsat 
for en forfrysning, 
let vil blive ramt af 
ny forfrysning ved 
ny kuldepåvirk-
ning.
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hvordan forebygges forfrysninger?
hvorfor må en førstehjælper ikke optø en dyb forfrysning?
hvordan optør en førstehjælper en overfladisk forfrysning?

teSt dig Selv
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ved fastsiddende 
fremmedlegeme.

ved fastsiddende 
fremmedlegeme.

ved fastsiddende 
fremmedlegeme, 
smerter, blød-
ning, dobbeltsyn 
eller hvis øjet 
konstant løber i 
vand.

ved fastsiddende  
splinter, fiske-
kroge m.m. Fjern 
ikke fiskekrogen.

eller skadestue 
hvis huden er 
gennembrudt 
eller biddet er 
lokaliseret til 
ansigtet.
Søg læge ved 
rødme, ømhed, 
varme eller hæ-
velse.

ved rødme, øm- 
hed, varme, hæ-
velse eller udslæt.

SkovFlåt 
Skovflåten er en blodsu-
gende mide, der bider sig 
fast, så kun bagkroppen 
stikker ud. Skovflåten 
findes i buskads, skov-
bund, lav bevoksning og 
lignende. Ved ophold i 
disse områder vil skov-
flåten sætte sig på dyr 
og mennes ker. efter 
skovture bør man altid 
kontrollere for skovflåt. 
Skovflåten kan være 
smittebærer af borrelia-
bakterien, ca. 50% af 
alle skovflåter indeholder 
bakterien. denne bakte-
rie kan i sjældne tilfælde 
give hjernebetændelse, 
hvis infektionen ikke bli-
ver be handlet medicinsk.

almindelig  
FørStehjælP
Fjern skovflåten med en 
kniv eller flåt-spartel, 
uden at trykke på skov-
flåtens bagkrop.
Vask med vand og sæbe.
Fjernes skovflåten straks, 
er der minimal fare for at 
få borrelia-infektion.

bid 
bid kan være for-
årsaget af dyr eller 
mennesker. bid kan 
give muskelskader, 
og der kan opstå 
infektion i bidsåret. 
derfor er det vigtigt 
at tænke på stiv-
krampevaccine.

almindelig  
FørStehjælP
Vask med vand og 
sæbe.
anlæg plaster eller 
forbinding.

Fremmedlegeme 
i huden
have-, metal-, glas- og 
træarbejde er ofte år-
sag til splinter i huden. 
hænderne er særligt 
udsatte.
hvis ikke splinten 
fjernes kan der opstå 
infektion.

almindelig  
FørStehjælP
Fjern splinter med en 
pincet eller nål.
hold området i sæ-
bevand i 15 minut-
ter. Start aldrig med 
sæbevand ved træ-
splinter. Splinten vil gå 
i opløsning og herved 
blive svær at fjerne.

FaStSiddende 
Fremmedlegeme
Med en ring lavet af 
tørklæde eller lignende 
(donut) støttes frem-
medlegemet i såret. 
anlæg løs forbinding 
ovenpå.

Fremmedlegeme 
og Slag i øjet
mange får fremmedle-
geme i øjet, f.eks. træ-
splinter fra en rundsav 
eller lignende. dette 
sker typisk, fordi man 
glemmer at benytte 
beskyttelsesbriller.
et fremmedlegeme 
kan beskadige øjets 
hornhinde med smerte 
og eventuel infektion 
til følge.

almindelig  
FørStehjælP
Skyl øjet med vand fra 
næserod og udefter.
hvis fremmedlegemet 
ikke kan skylles ud, 
forsøg da forsigtigt 
at fjerne synlige 
fremmedlegemer med 
en vatpind eller med 
snippen af et stykke 
klæde.
blænd det ene øje af 
ved dobbeltsyn.

Fremmedlegeme  
i næSen
Fremmedlegeme i 
næsen er, i lighed med 
fremmedlegeme i øret, 
skade, der oftest ses 
hos børn.
det er ikke sikkert, at 
du vil opdage proble-
met, før der er gået et 
par dage, hvor barnet 
kan få næseblod, 
eller der kan komme 
en blodtilblandet 
ildelugtende væske 
fra næseboret. Frem-
medlegemet kan give 
betændelsestilstand 
i næsen, eller barnet 
kan sluge genstan-
den med risiko for 
kvælning.

almindelig 
FørStehjælP
Pust ud gennem næ-
sen, puds næse.
hvis fremmedlege-
met ikke kommer ud, 
forsøg da forsigtigt at 
fjerne synlige frem-
medlegemer med en 
pincet.

Fremmedlegeme 
i øret
Fremmedlegeme i øret 
forekommer især hos 
børn, som har puttet 
små genstande ind i 
øregangen. det kan 
dog også i sjældne 
tilfælde dreje sig om 
et lille insekt, der kom-
mer ind i øret. bliver 
fremmedlegemet ikke 
fjernet, kan det give an-
ledning til betændelse i 
øret eller beskadigelse 
af trommehinden.

almindelig  
FørStehjælP
Forsøg forsigtigt at 
fjerne syn lige fremmed-
legemer med en pincet.

®Søg læge 

®Søg læge

®Søg læge

®Søg læge

®Søg læge

®Søg læge
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børn og ældre 
skal altid under-
søges af en læge.

børn og ældre 
skal altid under-
søges af en læge.

ved kraftig reaktion eller 
almen påvirket tilstand.

eller skadestue 
hvis såret er 
ved et led, på 
hånd, i ansigt 
eller dybere end 
½ cm, og mere 
end 2 cm langt 
og gaber eller 
blødningen ikke 
er standset efter 
en halv time. 

Søg læge ved 
rødme, ømhed, 
varme eller  
hævelse.

Fjæsingstik  
(giftig fisk)
Fjæsing er en fisk, som 
findes i lavvandsområ-
derne ved kysterne. 
den har en giftig ryg-
finne. Fjæ singen graver 
sig ned i sandet, og når 
den bliver bange, rejser 
den rygfinnen, og man 
kan blive stukket, hvis 
man træder på den.

livreddende  
FørStehjælP
hlr ved bevidstløshed.

tilkald hjælP
ring 1-1-2 ved voldsom 
hævelse, udslæt, utilpas-
hed eller vejrtræknings-
besvær.

almindelig  
FørStehjælP
er almentilStanden 
ikke Påvirket:
hold den tilskadekomne 
i ro. Fjern stramtsid-
dende smykker og tøj.
hold stikstedet i så 
varmt vand som muligt 
indtil smerten forsvin-
der. Varmen nedbryder 
giften.

insektstik -  
bi/hveps
det hyppigste er bi- 
eller hvepsestik, som 
almindeligvis ikke er 
farligt, men kan være 
det, hvis personen er 
allergisk over for bi-/
hvepse stik.

tilkald hjælP
ring 1-1-2 ved stik 
i mund eller svælg, 
voldsom hævelse, 
udslæt, utilpashed, 
ånde drætsbesvær 
eller hvis personen 
har kendt allergi med 
kraftig reaktion ved 
insekt stik.

almindelig  
FørStehjælP
er almentilStanden 
ikke Påvirket:
Fjern brodden med en 
nål eller ved at skrabe 
med en kniv (brug ikke 
pincet)
Fjern stramtsiddende 
smykker og tøj.
nedkøl med ispose i 
30 min.
Ved stik i mund eller 
svælg, køl med is.

hugormebid 
(giftslange)
hugormen lever i lyng, 
hede og klitområder og 
er særlig aktiv på sol-
skinsrige sommerdage. 
hug ormen bider kun, 
hvis den ikke kan flygte. 
hugorme er normalt 
ikke farlige, med mindre 
man er allergisk over for 
hugormegift. der kom-
mer dog altid hævelse 
og smerter.

tilkald hjælP
ring 1-1-2 ved voldsom 
hævelse, udslæt, util-
pashed eller vejrtræk-
ningsbesvær.

almindelig  
FørStehjælP
er almentilStanden 
ikke Påvirket:
hold den tilskadekomne 
i ro. Fjern stramtsid-
dende smykker og tøj.
anlæg elastikbind på 
hele legemsdelen. 
Forbindin gen må ikke 
lukke af for blodcirkula-
tion. Forbindingen 
anlægge for at nedsætte 
giftens spredning og 
herved forebygge shock.

brandmand (giftig gople)
brandmanden kan blive op til en halv meter i  
diameter, og kan få fangetråde på op til flere me-
ter. brandmanden lever på åbent hav af plankton 
og fiskeyngel, men under og efter blæsevejr ses 
brandmænd skyllet ind på lavt vand, hvor badende 
kan blive forbrændt af dem. 
Symptomerne på forbrænding er kraftig brænden-
de smerte, rødligt udslet evt. i striber. Ved store 
forbrændinger kan der opstå kvalme, opkastning, 
brystsmerter, muskelkramper, rystelser, vejrtræk-
ningsbesvær og diarre.

StandS ulykken
bjerg personen op af vandet.

almindelig FørStehjælP
er almentilStanden ikke Påvirket:
Spray det forbrændte område med eddike.  
lad eddiken sidde i 5 minutter.
vask området med hav vand/saltvand (undgå  
ferskvand eller sprit, da det vil øge smerten og  
få området til at væske yderligere). 
Fjern fangetråde med handske.
Spray igen området med eddike.
drys talkum på området eller dæk området med 
barbercreme og barber forsigtigt med en skarp 
kniv eller barbermaskine.
vask igen området med hav vand/saltvand og 
påsmør evt. en steroid creme (f.eks. hydrocortison 
1%, som kan fås i håndkøb).

Stik- og snitsår
mindre stik- og snitsår,  
forårsaget af skarpe 
genstande, splintret 
glas, skarpe metalpla-
der osv.

almindelig  
FørStehjælP
klem sårrandene fast 
sammen og løft det 
blødende sted over 
hjerteniveau indtil  
blødningen er standset.
Vask med vand og 
sæbe.
Såret samles med 
strips eller plaster.

ved kraftig 
reaktion eller 
stik i mund 
og svælg.

®Søg læge ®Søg læge ®Søg læge

®Søg læge

®Søg læge
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hævelser 
efter slag  
(buler)
Årsagen til at der frem-
kommer en hævelse 
er en blødning mellem 
hud og knogle. dette 
udløser smerte og giver 
tillige blålig misfarv-
ning af huden.

StandS ulykken
hold den tilskade- 
komne i ro.

livreddende  
FørStehjælP
hlr ved livløshed.

almindelig  
FørStehjælP
er almentilstanden 
ikke påvirket:

rice.

mindre sår  
og hudafskrab-
ninger
Fald på asfalt eller 
beton forårsager ofte 
hudafskrabninger. 
Udæk ket hud er sær-
ligt udsat.
 

almindelig  
FørStehjælP
Vask med vand og 
sæbe.
brug en blød svamp 
eller børste ved 
rengøring. lad såret 
lufttørre. anlæg pla-
ster eller forbinding 
hvis det bløder eller 
væsker fra såret.

næseblod 

almindelig  
FørStehjælP
den tilskadekomne an-
bringes siddende med 
hovedet let fremover. 
bøj hagen ned mod 
brystet så blodet løber 
ud og ikke ned i halsen. 
klem med to fingre om 
overgangen mellem 
den hårde og den bløde 
del af næsen indtil 
blødningen standser. 
læg en kold klud eller 
is/ispose over næse 
og pande. giv evt. en 
isterning i munden.

tandskader 
i forbindelse med læsioner i ansigtet 
forekommer der ofte skader på tæn-
derne. udslåede tænder kan i mange 
tilfælde reddes og skal derfor altid 
medbringes urensede til tandlæge 
eller skadestue.

almindelig FørStehjælP
er tanden løs, lad den sidde.
Slås et stykke af en tand eller slås 
en tand helt ud, opbevares tanden i 
saltvand (en teske til en liter vand) 
eller mælk. det er vigtigt at udslåede 
tænder opbevares fugtigt. i nødstil-
fælde, ved mangel på saltvand eller 
mælk, kan en udslået tand, på vej 
til tandlægen, opbevares i munden, 
mellem underlæben og tænderne i 
undermunden, så den ikke sluges. 
hos børn og bevidsthedspåvirkede 
bør man ikke placere tandstumperne 
i munden af frygt for at personen 
sluger dem.

bjørneklo (giftig plante)
bjørneklo er en stor giftig vildt-
voksende plante, som forekommer 
hyppigt i danmark.

SymPtomer
ætsende sår med blæredannelse, 
svie og smerte. der kan i særligt 
voldsomme tilfælde gå op til seks 
måneder, før sårene heles.

almindelig FørStehjælP
Skyl med vand.
Fjern stramtsiddende smykker og 
tøj.
Vask med vand og sæbe.
anlæg plaster eller forbinding.
hudområder der har været i berøring 
med bjørneklo må ikke udsættes for 
sollys. Sollys forstærker virkningen 
af plantens gift.

ved bjørnekloSaFt i øjet
Åbn øjet og skyl med vand fra næse-
rod og udad.
hvis øjenskyllevæske er til rådighed, 
anvendes dette.

ved voldsom hævelse,  
ætsede sår med blære-
dannelse, utilpas hed eller 
vejrtrækningsbesvær.
Søg altid læge ved  
bjørneklosaft i øjet.

Stopper blødnin-
gen ikke efter en 
halv time eller er 
der fejl stilling/
mistanke om 
brud på næse, 
søg læge eller 
skadestue.

eller skadestue 
ved store hud-
afskrabninger 
i ansigtet eller 
ved sår/hudaf-
skrabninger med 
fastsiddende 
urenheder.
Søg læge ved rød-
me, ømhed, varme 
eller hævelse.

ved hovedpine, 
kvalme og op-
kastning, som er 
symptomer på 
hjernerystelse.

Søg tandlæge eller skadestue.
udslåede tænder  medbringes. 

®Søg læge ®Søg læge 

®Søg læge 
®Søg læge ®Søg læge 



96 97FSu • 907-01     FørStehjælPenS abc

Sygdomme

Sy
gd

om
m

e

hjerneblødning  
eller blodprop i hjernen
en blødning eller blodprop i hjer-
nen medfører, at blodforsyningen 
til en del af hjernen nedsættes 
eller helt ophører, hvorved den be-
rørte del af hjernen bliver skadet 
eller dør på grund af iltmangel. 
det er ikke muligt for førstehjæl-
peren at afgøre, om det er en 
hjerne blødning eller blodprop, 
hvilket også er ligegyldigt, da 
førstehjælpen er ens.

SymPtomer
lammelser i dele af ansigtet, i 
arme/ben, ofte halvsidige og evt. 
talebesvær.

livreddende FørStehjælP
hlr ved livløshed.

tilkald hjælP
ring 1-1-2

almindelig FørStehjælP
hold personen i ro.
løsn stramt  siddende tøj. 
bevidstløse med vejrtrækning 
anbringes i stabilt sideleje.

astma
astma er en sygdom i lungerne, der 
typisk er udløst af en allergisk reaktion, 
og som kan give anfaldsvis besværet 
vejrtrækning, hvor der også ses øget 
slimproduk tion og muskelsammentræk-
ninger i bronkier. Kommer vedkommen-
de ikke under behandling, kan situatio-
nen forværres. behandlingen er i dag 
så god, at langt de fleste kan undgå/
begrænse voldsomme anfald.

SymPtomer
hvæsende og besværet udånding, ned-
sat udåndingskapacitet, angstpræget 
adfærd/uro, talebesvær p.g.a. vejrtræk-
ningsproblemer og eventuel blåfarvning 
af læber, ører og næsefløje (iltmangel).

livreddende FørStehjælP
hlr ved livløshed.

tilkald hjælP
ring 1-1-2

almindelig FørStehjælP
hjælp personen med evt. at tage sin 
astmamedicin.
hold personen i ro, anbring ham sid-
dende, stående eller i aflastende rygleje, 
afhængigt af ønske.
løsn stramtsiddende tøj, sørg for frisk 
luft, fjern røg og stærke lugte.
bevidstløse med vejrtrækning anbringes 
i stabilt sideleje.

Kronisk bronkitis
Kronisk bronkitis er en betæn-
delsestilstand i bronkierne, som 
overvejende skyldes langvarig 
luftforurening og to baksrygning. 
en lang række af disse personer 
vil også kunne have en grad af 
astma.

SymPtomer
hovedsymptomerne vil være 
hoste, samt opspyt af sejt slim. 
udåndingen kan være besværet, 
pibende og hvæsende.
Personen vil være angst, have 
svært ved at tale og under disse 
anfald bruge mange kræfter på 
at trække vejret.

livreddende  
FørStehjælP
hlr ved livløshed.

tilkald hjælP
ring 1-1-2

almindelig FørStehjælP
hold personen i ro, anbring 
ham siddende, stående eller i 
aflastende rygleje, afhængigt af 
ønske.
løsn stramtsiddende tøj, sørg 
for frisk luft, fjern røg og stærke 
lugte.
bevidstløse med vejrtrækning 
anbringes i stabilt sideleje.

hjertekrampe
hvis en person ikke får tilført tilstræk-
kelige mængder ilt til hjertemuskulaturen 
grundet en indsnævring i kranspulsåren, 
kan der opstå smerter centralt i bryst-
kassen stammende fra hjertet, dette 
symptombillede kaldes også angina pec-
toris. Årsagen til forsnævringen er oftest 
forkalkning i hjertets årer forårsaget af 
tobaksrygning, stress, forhøjt  blodtryk 
eller en arvelig lidelse.

SymPtomer
Viser sig oftest som smerter ved fysisk 
anstrengelse. Smerterne vil som oftest 
stråle op mod hals og kæbe og ud i 
venstre arm. der kan også være smerter 
ud til højre arm. i ryggen eller ned mod 
maven. Smerterne forsvinder typisk, når 
personen holder sig i ro.

livreddende FørStehjælP
hlr ved livløshed.

tilkald hjælP
ring 1-1-2

almindelig FørStehjælP
hjælp personen med evt. at tage sin 
hjertemedicin.
hold personen i ro, anbring ham siddende 
eller i aflastende rygleje, afhængigt af 
ønske (ikke liggende).
løsn stramtsiddende tøj, sørg for frisk 
luft.
bevidstløse med vejrtrækning anbringes i 
stabilt sideleje.

eller skadestue

eller skadestue eller skadestue
eller skadestue

®Søg læge 

®Søg læge ®Søg læge ®Søg læge 
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Sygdomme
blodigt opkast
blødning i mavesækken 
er den hyppigste årsag til 
blodigt opkast. Årsagen kan 
være sygdom, som f.eks. 
mavesår eller blødning fra 
spiserøret. der kan enten 
være tale om en frisk lys 
blødning eller kaffegrums-
farvet opkast, alt efter hvor 
blødningen stammer fra. 
blødningen kan være så 
kraftig, at personen udvikler 
shock.

SymPtomer
lysfarvet blodigt eller 
kaffegrumsfarvet opkast. 
Smerter fra maven. alment 
påvirket med hurtig og svag 
puls, bleg og koldsvedende 
hud (shock). 

livreddende  
FørStehjælP
hlr ved livløshed.

tilkald hjælP
ring 1-1-2

almindelig  
FørStehjælP
anbring den syge i stabilt 
sideleje.
den syge må ikke få noget 
at spise eller drikke.

blodprop i hjertet
en blodprop i en af hjertets kranspulsårer 
(hjertets egen blodforsyning) vil i løbet af kort 
tid nedsætte blodtilførelsen til den part af 
hjertemusklen, som den forsyner. da der ikke 
kommer blod til den del af hjertemusklen, vil 
den i løbet af kort tid (inden for 5 – 15 minut-
ter) begynde at tage skade og derefter blive 
ødelagt af manglende iltforsyning, og der vil 
være fare for hjertestop.

SymPtomer
Vedvarende smerter centralt i brystkassen, 
strålende op mod hals og kæbe. Smerterne 
kan også stråle ud mod højre/venstre arm  
eller ned mod maven. Personen vil være 
angst, bleg og koldt svedende. Åndedræt-
tet kan være hurtigt. risikoen for shock er 
til stede. Smerterne forsvinder ikke ved at 
personen holder sig i ro.

livreddende FørStehjælP
hlr ved livløshed.

tilkald hjælP
ring 1-1-2

almindelig FørStehjælP
hjælp personen med evt. at tage sin hjerte-
medicin. hold personen i ro, anbring ham sid-
dende eller i aflastende rygleje, afhængigt af 
ønske (ikke liggende). løsn stramtsiddende 
tøj, sørg for frisk luft. bevidstløse med normal 
vejrtrækning anbringes i stabilt sideleje.

Febersygdomme
en række sygdomme viser sig 
ved, at den syge får feber. Feber 
er som regel tegn på infektion, 
og ofte vil man umiddelbart af 
symptomerne kunne slutte sig til 
infektionens art. Uden termo-
meter kan man let skaffe sig 
et indtryk af, om en person har 
høj feber ved at førstehjælperen 
anvender sin egen hånd som 
temperaturføler.

SymPtomer
Varm/brændende hud, klam 
svedende hud, kulderystelser ved 
voldsom temperaturstigning og 
træthed.
 
almindelig FørStehjælP
rigeligt at drikke (kolde eller 
varme væsker efter behov)
Ved kulderystelser tildækkes 
den syge med ekstra tæppe, 
indtil ophør af rystelser, herefter 
afdækkes vedkommende.
Ved høj temperatur afdækkes 
den syge ved, at fjerne dynen og 
kun tildække med et lagen.

Feberkramper
den normale legemstemperatur er ca. 
37ºc. temperaturer over 38ºc betragtes 
som feber. Feber kramper ses som regel 
hos børn i alderen 6 måneder til 5 år 
og kan i sjældne tilfælde ses hos børn 
helt op til 12-års alderen. kramperne 
kan opstå, hvis temperaturen stiger 
hurtigt til over 38,5ºc i forbindelse med 
f.eks. infektionssygdomme, hvorved 
temperaturreguleringscentret ikke kan 
følge med. Selv om tilstanden er meget 
skræmmende og dramatisk at opleve for 
barnets forældre, er den ikke livstruende. 
tilstanden skal selvfølgelig tages alvor-
ligt, da man ikke kan udelukke andre 
sygdomme, f.eks. epilepsi.

SymPtomer
hurtig temperaturstigning til over 
38,5ºc, kramper og bevidstløshed.

livreddende FørStehjælP
hlr ved livløshed.

tilkald hjælP
ring 1-1-2

almindelig FørStehjælP
beskyt barnets hoved med dine hænder 
eller en pude under krampeanfald. 
Følg barnets bevægelser.
anbring barnet i stabilt sideleje.
afklæd barnet (afkøling). åbn evt. vin-
duet, eller tør barnet med en våd klud.
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eller skadestue

eller skadestue

Ved feber i mere end 3 
dage bør læge kontaktes

eller skadestue®Søg læge 

®Søg læge 
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Sygdomme
Maveinfektioner
andre sygdomme, der kan 
give pludselig feber, er 
maveinfektioner. Maveinfek-
tioner opstår ofte som følge 
af madforgiftning, der typisk 
stammer fra dårligt drikke-
vand eller fordærvet mad.

SymPtomer
Mavesmerter, som mavekneb, 
smerter forskellige steder i 
maven, opkast og diarré.

almindelig  
FørStehjælP
rigeligt at drikke i form af 
ikke kolde væsker. eksempel-
vis cola eller „turistdrik“  
(1 liter vand tilsat 2 spiseske-
er sukker og 1/2 teske salt). 
efter hver gang diarré drikkes 
1 glas væske.
når opkast er ophørt, kan der 
indtages reven æble, banan, 
kiks eller lignende.

ForebyggelSe
drik kun renset vand.
Vask spisebestik og service 
grundigt.
gennemsteg/kog maden.

epilepsi (kramper)
epilepsi er en alvorlig sygdom i centralner-
vesystemet. epilepsi viser sig ved pludse-
lige anfaldsvise kramper, der er ledsaget 
af kortere eller længere bevidstløshed. 
anfaldets varig hed er normalt 2 til 10 
minutter eller længere, før bevidstheden 
vender tilbage. efter anfaldet vil personen 
være meget træt og øm i kroppen, ligesom 
der kan være hovedpine og trang til søvn.

SymPtomer
rykvise kramper, bevidstløshed, evt. vand-
ladning, fråde om munden og blåfarvning 
af læber, ører og næse fløje (iltmangel).

StandS ulykken
læg den syge ned og beskyt hovedet mod 
stød så længe der er krampe. Følg vedkom-
menes bevægelser.

tilkald hjælP
ring 1-1-2
til personer, der er kendt som epilepsi- 
patienter tilkaldes hjælp (1-1-2), hvis 
anfaldet varer mere end 5 minutter eller 
der optræder flere anfald umiddelbart efter 
hinanden, uden at den syge kommer til 
bevidsthed.

almindelig FørStehjælP
løsn stramtsiddende tøj og anbring den 
syge i stabilt sideleje når anfaldet er 
ophørt.
Forsøg ikke at stikke noget mellem tæn-
derne på den syge og forsøg ikke at give 
noget at drikke.

Sukkersyge (diabetes)
Sukkersyge er en tilstand primært karakteriseret ved enten en for lille produk-
tion af insulin, en nedsat følsomhed for den producerede insulin eller nedsat 
tolerance for glucose. herved vil kroppen ikke være i stand til under alle om-
stændigheder at holde blodsukkeret på et for kroppen gunstigt niveau. afhængig 
af hvilken type sukkersyge det drejer sig om, kan den behandles med kostregule-
ring suppleret med enten tabletbehandling eller insulinindsprøjtning.
 
Sukkersyge, som behandles med insulin, kan give alvorlige symptomer, hvis 
reguleringen svigter og blodsukkeret bliver enten for højt eller for lavt. (insuli-
nafhængig sukkersyge). Ved sukkersyge, som alene behandles med diæt eller 
tabletter, ses sjældent alvorlige symptomer. (ikke-insulinafhængig sukkersyge).

Symptomerne på for højt og for lavt blodsukker kan ligne hinanden meget. 
hvis man er i tvivl om blodsukkeret er for højt eller for lavt, behandles den syge 
med sukker, idet et for lavt blodsukker hurtigt kan udvikle sig til en livstruende 
tilstand.

For højt blodSukker
Skyldes ophør med insulinbehand-
ling, infektioner/graviditet eller 
alvorligt diætbrud.

SymPtomer 
Udvikles langsomt over timer 
til dage: tørst, mathed, kvalme, 
opkastninger, mavesmerter,  
omtågethed, bevidstløshed.

tilkald hjælP
ring 1-1-2

almindelig FørStehjælP 
er personen vågen gives evt. hjælp 
til at tage insulin.

For lavt blodSukker  
(inSulintilFælde)
Skyldes for lidt mad, for meget 
insulin, hård fysisk aktivitet eller 
større mængder alkohol.   

SymPtomer 
udvikles over minutter til timer: 
Sult, mathed, svimmelhed, bleg, 
koldsved, rysten, omtågethed, 
sløret tale, mærkelig evt. aggressiv 
adfærd, kramper, bevidstløshed.

tilkald hjælP
ring 1-1-2

almindelig FørStehjælP 
er personen vågen gives sødt at 
drikke eller spise f.eks. sød saft, 
juice eller sukker.
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eller skadestue, hvis der er symptomer på for højt eller for lavt blodsukker eller skadestue eller skadestue ved anfald®Søg læge ®Søg læge ®Søg læge 
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K O R T  O M  M E N N E S K E T

kort om menneSket
menneSketS  
organSyStemer 
Et normalt fungerende menneske er 
kendetegnet ved to ting. Det reagerer på 
tiltale og/eller berøring, og det er i stand 
til at udføre koordinerede bevægelser.

Mennesket er opbygget af seks organ-
systemer, hvoraf de tre førstnævnte beteg-
nes som de livsvigtige systemer.

Centralnervesystemet 6
Åndedrætssystemet 6
Kredsløbssystemet 6
Fordøjelsessystemet 6
Udskillesessystemet   6
(urinvejene, nyrerne)
Bevægeapparatet   6
(skelettet, muskelsystemet) 

Centralnervesystemet er meget følsomt 
over for påvirkninger, som f.eks. iltmangel. 
Manglende iltforsyning til hjernecellerne i 
mere end få minutter kan medføre 

uoprettelige skader. Hjernen er en del af 
centralnervesystemet.

I det følgende vil kroppens systemer blive 
gennemgået.

k
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livSbetingelSer
alle levende organismer består af 
vand og en eller flere celler. nogle  
organismer er så små, at de kun 
be står af en enkelt celle, f.eks. en 
bakterie, mens andre organismer 
be står af flere billioner celler. 

mennesket er en sådan flercellet 
organisme, hvor cellerne varetager 
mange forskellige funktioner.

mennesket er afhængigt af  
forskellige livsbetingelser. 

det grund  læggende for liv er, at  
der tilgår ilt og næringsstoffer til  
cellerne. i cellerne forbrændes ilt  
og næringsstoffer. dette bevirker,  
at kroppen får energi og varme,  
som er en betingelse for livets  
opretholdelse.

centralnerveSyStemet
Centralnervesystemet styrer alle 
funktioner i kroppen. Ved hjælp af de 
forskellige sanser (føle-, syns-, høre-, 
smags-, og lugtesansen) registrerer 
centralnervesystemet alt, hvad der sker 
omkring os. Central nerve  systemet be-
arbejder disse signaler og videresender 
herefter besked til de forskellige syste-
mer i kroppen om at udføre en reaktion. 
Funktionen kan sammenlignes med et 
elektrisk system, hvor rygmarven er et 
stort EL-kabel. I stedet for metaltråde 
indeholder den nervetråde, der har til 
opgave at videresende besked til og fra 
hjernen. Nogle af centralnervesyste-
mets funktioner bliver udført ubevidst. 
Mens andre opfattes bevidst, f.eks. når 
du kører bil og ser rødt lys, reagerer 
du ved at flytte foden fra spee deren til 
bremsen. 

åndedrætSSyStemet
I lungerne foregår hele tiden et luftskifte 
henholdsvis ved indånding og udånding, 
via blodbanerne i lungerne overføres af-
faldsproduktet CO2 fra blodet til lungen, 
som derved udskilles ved udåndingen. 
Ved indåndingen fyldes lungen jo med 
frisk luft hvor ilten (O2) i denne overfø-
res til kredsløbet via blodbanerne i lun-
gerne. Gevinsten ved denne mekanisme 
er, at lungen har afhjulpet kroppen med 
CO2 og tilført kroppen ilt som kroppens 
celler har brug for.

kredSløbSSyStemet
Kredsløbet er kroppens indre transport-
system, som sender ilt, næringsstoffer 
og lignende til organismens øvrige or-
gansystemers energiomsætning, hvilket 
er en afgørende forudsætning for deres 
funktioner.

„de livSvigtige SyStemer“
Centralnerve-, åndedræts-, og kreds-
løbssystemet kaldes „De livsvigtige 
systemer“, da de kun kan være ude af 
drift (uden ilt) i kort tid, før kroppen „går 
i stå“. Det er derfor vigtigt, at disse sy-
stemer fungerer så optimalt som muligt, 
hvilket er førstehjælperens fornemste 
opgave i en eventuel førstehjælpssitua-
tion 

FordøjelSeSSyStemet
Fordøjelsessystemets opgaver er at 
bearbejde maden og nedbryde nærings-
stofferne, således at de kan optages i 
blodet og derefter transporteres rundt 
i kroppen. Den overskydende del af fø-
den (som ikke bliver udnyttet) udskilles 
via afføringen.

udSkilleSeSSyStemet 
Via urinproduktionen udskilles kroppens 
affaldsstoffer fra cellernes stofskifte. 
Urinvejene regulerer legemets væske-
balance og koncentrationen af salte i 
blodet. Desuden deltager urinvejene i 
reguleringen af blodets surhedsgrad. 

bevægeaPParatet 
Skelettet er det stillads, som giver krop-
pen dens form, og udgør den stabile del 
af bevægeapparatet. Skelettet har tillige 
en beskyttende funktion ved at være 
værn for de livsvigtige organer.

Muskelsystemets opgave er først og 
fremmest at gøre os i stand til at be-
væge os. Muskler og sener er hæftet på 
knoglerne, og det er sammentrækning 
og afslapning i musklerne, der giver 
bevægelserne. Dette kan gøres såvel 
bevidst som ubevidst.

ko
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cellerne er meget forskellige i form og  
størrelse og har forskellige funktioner. 

her er vist et skematisk eksempel  
på en celles opbygning
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nerveSYSTEMET
nerveSyStemetS  
hovedområder
Nervesystemet har grundlæggende 
betydning for menneskets tilværelse og 
dets måde af reagere på. Nervesystemet 
er delt op i to hovedområder: Central-
nerve systemet og det perifere nervesy-
stem.

centralnerveSyStemet
Centralnervesystemet omfatter storhjer-
nen, lillehjernen, den forlængede ryg-
marv og rygmarven. Dette system ligger 
godt beskyttet, dels af kranieknoglerne, 
dels af hvirvel legemer i rygsøjlen.

De menneskelige sanseindtryk omsættes 
til handlinger eller reaktioner i stor- eller 
lillehjernen.

Centralnervesystemet er omgivet af ryg-
marvs- og hjernehinder samt væske. Cen-
tre for åndedræt, kredsløb og bevidsthed 
er placeret i den forlængede rygmarv.

det PeriFere nerveSyStem
Det perifere nervesystem er den øvrige 
del af nervesystemet, som forgrenes ud 
fra rygsøjlen til alle dele af kroppen.

Nervebanerne udgår fra rygmarven 
gennem de små mellemrum, der findes 
mellem hvirvlerne i rygsøjlen. 
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nerveSyStemet
hjernens størrelse hos mennesker  6
har betydelige variationer, men lig-
ger i reglen fra 1300-1500 gram.
anatomisk deles nervesystemet  6
op i det centrale nervesystem og 
det perifere nervesystem.
Funktionelt deles nervesystemet  6
imidlertid op i to andre dele, nem-
lig en somatisk del (vilkårlig del), 

der forsyner muskler, knogler og 
hud med nerveforbindelser og  
en autonom del (uvilkårlig del),  
der forsyner tarm- og hjerte-
muskulatur samt kirtler med 
nerveforbindelser. 
den autonome funk  tion er i ud- 6
strakt grad uafhængig af resten  
af nerve systemet.

nervecellen består af en cellekrop som 
sender lange udløbere ud fra sig

centralnervesystemet består af hjernen, 
rygmarven og rygmarvsnerver

ne
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central- 
nerveSyStemet
centralnervesystemet 
ligger godt beskyttet, 
dels af kraniet og dels 

af hvirvllegemerne i 
rygsøjlen.
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åndedrætSSyStemet
åndedrætSSyStemetS 
oPgave
Åndedrætssystemets opgave er at optage 
ilt fra den atmosfæriske luft og udskille 
affaldsstoffer (kultveilte) gennem udån-
dingslugten samt at medvirke til tale og 
stimulering af lugtesansen.
Åndedrætsorganerne består af: Ånde-
drætsmuskler, lunger og luftveje.

åndedrætSmuSkler
Åndedrætsmuskulaturen består af 
ribbens- og mellemgulvsmusklerne. 
Indånding op står ved, at mellemgulvet 
sænkes, og musklerne mellem ribbenene 
sammentrækkes. Derved øges rumfanget 
i lungerne, og luften suges ned gennem 
luftrøret og ud i luftrørsgrenene (bronki-
egrenene) og derefter gennem mindre og 
mindre grene (bron  ki olerne) for til sidst at 
føres til de mindste afsnit af lungerne – 
lungeblærerne (alveolerne).

Udåndingen sker ved, at ribbens- og mel-
lemgulvsmusklerne afslappes. Herved 
minds kes rumfanget i lungerne, og luften 
presses ud.

Åndedrættet består af den stadigt skif-
tende ind- og udånding. Ved indånding 
optager legemet ilt, som bruges ved 
forbrændingsprocessen i alle legemets 
celler. Ved ud ånding udskilles kultveilte 
(CO2), der er et af affaldsstofferne fra 
forbrændingsprocessen i cellerne. Ved 
besværet åndedræt kan det være nød-
vendigt at bruge kroppens hjælpemusk-
ler, som f.eks. hals, ryg- og bugmuskler, 
for at udføre vejrtrækningen.

lungerne
Hver lunge er omgivet af en dobbelt 
lungehinde, som består af bindevæv. 
Den inderste lungehinde er fastvokset til 
lungevævet, og den yderste er fastvok-
set til oversiden af mellemgulvet og 
indersiden af brystkassen. Mellem de 
to hinder er der et svagt undertryk, som 
holder lungerne udfoldet. Lidt væske 
mellem hinderne forhindrer, at der 
opstår gnidningsmodstand under ind- og 
udånding. Lungerne er således „limet“ til 
åndedrætsmuskulaturen.
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lungerne
vægten af lungerne er i forhold 
til deres størrelse lav. tilsammen 
vejer de kun ca. 1 kg. derimod 
er luftindholdet stort, ca. 3000 
ml. højre lunge er ca. 20% større 
end venstre. På grund af luft-
indholdet er vævet så let, at et 
afklippet stykke ikke vil synke, 
hvis det lægges i vand. det vil 
derimod flyde ovenpå.

optagelsen af ilt og udskillelsen 
af kultveilte sker i lungeblæ-
rerne. mennesket har 300 - 500 
millioner lungeblærer, og lunge-
blærernes samlede overflade-
areal udgør ca. 70 m2.

ind- og udånding. man kan sammenligne vejrtrækning med 
en blæsebælgs funktion. vi laver et undertryk, 

dels med vores mellemgulvsmuskel, dels ved at 
„løfte“ ribbenene lidt opad

Et voksent menneske i 
hvile trækket vejret ca. 
12-20 gange i minuttet.
I den atmosfæriske 
indåndingsluft er 
der ca. 21 % ilt, og i 
udåndingsluften er 
der ca. 17 % ilt. Det 
forholdsvis høje indhold 
af ilt i udåndingsluften 
er grundlaget for, at 
kunstigt åndedræt kan 
lykkes. ån
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lungerne
lungerne fylder 

det meste af 
bryst hulen. 

Fortil slutter  
lungerne ved  

ca. 5.-6 ribben, 
hvor de hviler  

på mellemgulvet. 

bagtil går de  
ned til ca. 9.-10.  

ribben, altså 
næsten ned til 
ribbensranden. 
lungerne ligger 

altså godt beskyt-
tet bag rib benene.
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åndedrætSSyStemet
luFtvejeneS beStanddele
Luftvejene består af øvre og nedre  
luftveje. De øvre luftveje består af: Næse-
hule, mundhule og svælg. 
De nedre luftveje består af: Strube, luft-
rør, luftrørsgrene (hovedbronkier), lunger 
og  lungeblærerne (alveolerne).

næSehulen
Har til opgave at rense, fugte og opvarme 
indåndingsluften.

Svælg
Svælget er forbindelsen mellem næsehu-
le og strubehovedet. Strubelåget sikrer, 
at man ikke får maden ned i luftrøret. 
Maden tygges sammen i en „fødebolle“, 
som af tungen skubbes bagud mod svæl-
get. Den bløde gane lukker af, så maden 
ikke kommer op i næsehulen. Samtidig 
klapper strubelåget ned over struben, og 
der lukkes for adgang til luft vejene. Ma-
den kan nu kun komme en vej – nemlig 
ned i spiserøret.

Struben
Struben er udstyret med en form for re-
flekser, som bl.a. beskytter luftrøret mod 
fremmedlegemer. Hvis man eksempelvis 
får en krumme ned i luftrøret, udløses 
der øjeblikkelig en kraftig hostereaktion. 
Denne hostereaktion er udløst af en re-
fleks, som sikrer, at krummen øjeblikkelig 
blæses ud af svælget.

luFtrøret
Luftrøret holdes åbent ved hjælp af 
bruskringe og muskler. Indvendigt i luft-
røret findes en mængde små fimrehår, 
som tilbageholder partikler som herefter 
hostes op.

lungeblærerne
Luftrøret deler sig i to luftrørsgrene, ho-
vedbronkiegrene, og derefter ud i flere og  
mindre grene, bronkier og bronkioler, og 
ender i de mindste afsnit af lungerne, 
lunge blærerne (alveolerne).
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halSen
halsen består af svælget, 
struben, øvre del af luftrøret, 
spiserøret, halsrygrad samt 
kar og nerver. halsen er ved 
traumer meget udsat, og det er 
af førlighedsårsager vigtigt at 
være fokuseret på symptomer på 
skader på halsen. Symptomerne 
kan være mange artede alt efter 
hvilke strukturer på halsen, der 
er involveret.

hvis det er luftvejene, der ram-
mes, vil man alt efter svær-
hedsgraden kunne observere 
hæshed, hoste, smerte, fortyk-
kelse af halsen på grund af luft, 
blodigt sekret fra halsen etc.

hvis halsrygraden er skadet, vil 
man (igen afhængig af skades-
omfang) kunne se lammelser af 
arme og ben, eventuelt kombine-
ret med vejrtrækningsbesvær.

alveolerne sidder meget tæt, som en klase druer for enden af de mindste 
luftrørsforgreninger. der er her iltning af blodet foregår

De nedre luftveje kan sammenlig-
nes med et træ, hvor stammen er 
luftrøret, grenene er bronkierne, og 
bladene er alveolerne.

Luftskiftet imellem blod og lun-
gerne finder sted i lungeblærerne. 
Blodkarrene er meget tynde og 
derfor gennemtrængelige for luft-/
gasarter. Ilten fra indåndingsluften 
i alveolerne vil trænge over i blod-
banen, og ligeledes vil kultveilten 
(CO2) fra blodbanen trænge over 
i alveolerne og blive fjernet med 
udåndingsluften. ån
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åndedrætsorganerne består af næsen, svælget, 
struben og luftrøret samt luftrørsforgrenin-

gerne (bronkierne) og lungerne
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kredSløbSSyStemet
kredSløbetS beStanddele 
Kredsløbet består af: Hjerte, blodkar og  
blod.

hjertet
Hjertet er et muskuløst hulorgan på 
størrelse med personens egen knyttede 
hånd. Hos voksne personer i hvile pum-
per hjertet 60-80 gange i minuttet, og 
hver gang pumper det ca. 70 ml. ud, dvs. 
ca. 5-6 liter i minuttet (svarende til den 
samlede blodmængde)

Selve hjertet er delt i en højre og en ven-
stre side med en skillevæg. Hver halvdel 
be står igen af to kamre, som benævnes 
forkammer og hjertekammer. Mellem 
for- og hjertekammer findes en klapventil, 
som kun tillader blodet at passere i én 
retning. Iltforsyningen til hjertemusklen 
sker gennem hjertets egne blodkar – 
kranspulsårerne.

blodkarrene
Transport af blod i kroppen foregår i tre 
slags blodkar:

Pulsårer (arterier) 6
Hårkarnet (kapillærer) 6
Returårer (vener) 6

arterier
Arterier transporterer iltet blod og næ-
ringsstoffer fra hjertet (venstre hjerte-
kammer) ud til kroppens celler, samt 
uiltet blod fra hjertet (højre hjertekam-
mer) til lungerne.

kaPillærnettet
I kapillærnettet sker stofudvekslingen (ilt 
og affaldsstoffer) mellem blod og celler.

vener
Venerne transporterer iltfattigt blod og 
affaldsstoffer retur fra celler (til højre 
forkammer) samt blod fra lungerne til 
hjertet (til venstre forkammer)

blodet
Hos en voksen person på 80 kg er den 
totale blodmængde ca. 5-6 liter (ca. 8% 
af personens vægt). Blodet er sam-
mensat at to hovedgrupper, blodplasma 
og blodceller. Blodplasma er væske, 
hvori blodcellerne transporteres rundt 
i kroppen. Blodcellerne deles op i tre 
undergrupper (se nedenfor). Nogle blod-
celler kan transportere ilt, nærings- og 
affaldsstoffer, andre blodceller deltager 
i infektionsbekæmpelse og blodstands-
ning.
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hjertet er en muskel, som har til 
opgave at pumpe blodet rundt 
i kroppen. det vejer ca. 300 til 
350 gram og måler ca. 6 x 9 x 
12 cm. dets farve er rødbrunt og 
overfladen er glat.

hjertet ligger i brysthulen fortil 
og lidt til venstre for midtlinien i 
en hjertesæk. ca. 2/3 af hjertets 
højde ligger bag brystbenet.

hjertet er et muskuløst hulorgan, der er udformet som en pumpe,  
der driver blodet rundt i kredsløbet

celler:
Røde – ilttransport 6
Hvide – forsvar mod infektion 6
Blodplader – blodstandsning 6

PlaSma  
(blod uden blodceller):
Transport af nærings- og affaldsstoffer.
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hjertet
hjertet ligger 

godt beskyttet 
bag brystbenet. 

På en voksen 
person er hjertet 

placeret 2⁄3 til 
venstre for 

midterlinien 
på  brystet. 

Størrelsen er ca. 
en knytnæve. 

er opbygget af 
tværstribet 
muskulatur, 
og vejer ca. 
300-350 g.
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kredSløbSSyStemet
kredSløbet
Kredsløbet opdeles funktionsmæssigt i 
det store og det lille kredsløb.

det Store kredSløb
Det store kredsløb transporterer blod fra 
venstre hjertehalvdel ud i kroppen og 
tilbage til højre hjertehalvdel.

Det iltede blod pumpes ud i arterierne via 
venstre hjertehalvdel. Derved transpor-
teres ilt og næringsstoffer til kroppens 
celler.

Når ilten og næringsstofferne er for-
brændt i cellerne, transporterer blodet 
affalds stofferne fra cellerne tilbage til 
højre hjertehalvdel. Dette sker gen-
nem venerne ved hjælp af en speciel 
mekanisme. Da der næsten ikke er 
noget tryk i venerne til at presse blodet 
tilbage til hjertet, gøres dette dels ved 

det undertryk, der opstår i bryst kassen 
ved vejrtrækningen, dels ved det tryk, 
der ydes af de muskler, der ligger tæt op 
af venernes tynde vægge. Dette kaldes 
„venepumpen“.

Venerne er indvendigt forsynet med „kon-
traventiler“ (veneklapper), som ensretter 
blodstrømmen tilbage til hjertet.

det lille kredSløb
Det lille kredsløb transporterer det 
uiltede blod fra højre hjertehalvdel til 
lungerne. Hvor CO2 afgives og ny O2 op-
tages. Blodet er nu iltet og transporteres 
videre til venste hjertehalvdel.

Kredsløbet har desuden til opgave at 
deltage i kroppens varmeregulering.
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hjertet (FortSat)
hjertets rytmiske sammentræk-
ninger, der muliggør pumpefunk-
tionen, op står via et impulsled-
ningssystem.

centrene i systemet benævnes 
„knuder“. impulserne udgår fra 
sinusknuden, der ligger ved det 
store kredsløbs returindløb til 
hjertet.

impulserne fra sinusknuden 
sendes dels ud i forkamrenes 

muskulatur og dels til „atrioven-
trikulærknuden“, som ligger mel-
lem forkammer og hjertekam-
mer. her forsinkes impulssen 
ganske lidt før den sendes ud 
til hjertekamrenes muskulatur. 
herved kan forkamrene nå af 
fylde hjertekamrene, før hjerte-
kamrene trækker sig sammen og 
pumper blodet ud i henholdsvis 
det store og det lille kredsløb.

kredsløbet opdeles i det store kredsløb, 
der varetager transport af blod fra hjertet, 

ud til de forskellige organer og det lille 
kredsløb, der bringer blodet til lungerne 

og retur til hjertet

det lille og det store kredsløb

På grund af veneklapperne pum pes blodet 
mod hjertet, når musklerne bruges
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FordøjelSeSSyStemet
FordøjelSeSSyStemetS 
beStanddele
Fordøjelsessystemet består af:

Munden 6
Spiserøret 6
Mavesækken 6
Tolvfinger-, tynd- og tyktarmen 6
Bugspytkirtlen 6
Leveren 6
Galdeblæren 6
Endetarmen 6

Kroppen har brug for næringsstoffer til 
vækst, reparation og udvikling af energi.

Næringsstofferne stammer fra føde- og 
drikkevarer, der indtages.

Maven og tarmene bearbejder den 
indtagne føde og væske, bl.a. ved at 
ælte, findele og spalte næringsstofferne 
kemisk, så de kan blive optaget gennem 
tarmene.

Næringsstofferne transporteres med 
blodet rundt i kroppen. Mange af 
næringsstofferne bliver omdannet og 
deponeret i kroppen til senere brug.
 
Leveren kan sammenlignes med en 
kemisk fabrik, som nedbryder, omdan-
ner og deponerer næringsstofferne 
for senere at kunne bruge dem andre 
steder i kroppen. Føde og væske, som 
ikke fordøjes eller optages, udskilles 
som afføring.

viser fordøjelseskanalen der er cirka 5 m. lang fra tænder til endetarmsåbning
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FordøjelSen
Fordøjelsessyste-
met er ganske 
langt. Fra tæn-
derne til endetar-
mensåbningen er 
der over 5 meter 
tarm hos normale 
voksne personer.

afstanden fra  
tænderne til  
mavesækken er  
ca. 40 cm.  
mavesæk og  
tolvfingertarm  
ca. 40 cm.  
tyndtarm ca.  
600-800 cm. 
tyktarm ca. 130 
cm. og endetarm 
ca. 20 cm.

maveSækken
mavesækken ligger til venstre opad-
til i bughulen.
opadtil ligger mavesækken lige 
under mellemgulvet. mavesækken 
ligger meget tæt op ad hjertet, kun 
adskilt af mellemgulvet. det kan 
derfor nogle gange været svært at 
konstatere, om smerter stammer 
fra hjertet eller mavesækken.

mellemgulvsmusklens placering fin-
der du ved at „tegne“ en linie over 
brystkassen, en fingerbredde under 
brystvorterne. du kan også tage en 

flad hånd op i armhulen, og en linie 
fra underkanten af denne hånd over 
brystkassen svarer ligeledes til mel-
lemgulvsmusklen.

leveren
leveren ligger i den øverste højre 
del af bughulen, umiddelbart under 
mellemgulvet. du kan få en fornem-
melse af, hvor leveren ligger, ved 
at ”tegne” en trekant fra nederste 
ribbensrand i højre side, op til højre 
brystvorte, over til venstre bryst-
vorte og tilbage til punktet ved højre 
ribbensrand igen.
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nyrer, urinveje og milt
nyrerne
Nyrerne har tre primære funktioner, en 
udskillelsesfunktion, en endokrin funk-
tion og en proteinnedbrydende funktion.

udSkillelSeSFunktionen
For at de forskellige vævsvæsker i krop-
pen forbliver optimale med hensyn til 
mængde, koncentration og sammensæt-
ning, er det nyrernes opgave at:

Udskille affaldsstoffer produceret  6
fra cellernes stofskifte.
Regulere legemets væskebalance. 6
Regulere koncentrationen af salte  6
i blodet.
Deltage i regulering af blodets  6
surhedsgrad (pH).

den endokrine Funktion
I nyrerne produceres en række forskellige 
stoffer der dels er:

Med til at stimulere dannelsen  6
af røde blodlegemer i den røde 
knoglemarv.
En betydningsfuld del i calcium- 6
fosfor stofskiftet.
Blodtryksregulerende faktorer. 6
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nyrerne 
nyrerne ligger opadtil i bughu-
len. bagtil er de placeret op 
mod de tre nederste ribben på 
hver side af rygsøjlen. ca. 2/3 
af nyrerne ligger beskytttet af 
ribben. hver nyre vejer ca. 150 
gram og måler 3 x 6 x 12 cm. 
Farven er rødbrun, og overfladen 
er glat og blank. nyrerne er hver 
især forbundet til blæren ved en 
urinleder; ureter.

nyrerne danner ved et normalt 
væskeindtag tilsammen ca. 1 til 
1 ½ liter urin i døgnet.
ved en skade på nyrerne eller 
urin vejene vil urinen ofte blive 
blodig.

milten
milten ligger i den øverste 
venstre del af bughulen helt 
oppe under mellemgulvet og helt 
tilbage mod den bagers te del af 
ribbenene. den ligger ca. op mod 
9. til 11. ribben. milten er sprød 
af konsistens.

ved brud på et af disse ribben 
kan der være risiko for en skade 
på milten, men da milten er 
sprød kan den også gå i stykker 
ved et kraftigt slag mod bughu-
len opadtil til venstre.

nyrernes funktion er at rense blodet 
for diverse affaldsstoffer og sørge for 

væskebalance i blodbanen

urinvejene består af nyrerne, urinlederne,  
urinblæren og urinrøret

urinvejene
Her føres urinen fra 
nyrerne til blæren og fra 
blæren til urinrøret.

milten
Milten har forskellige 
vigtige funktioner, blandt 
andet:

Filter for f.eks.  6
kapselbærende 
bakterier.
Immunologisk organ  6
med en antistofpro-
duktion og dannelse 
af stoffer til anti-
bakterielle opgaver.
Destruktionssted for  6
syge røde blodlege-
mer og blodplader.
Depot for røde   6
blodlegemer.
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bevægeaPParatet
Bevægeapparatet omfatter:

Knogler 6
Led 6
Muskler 6

knogler
Skelettet består af ca. 200 knogler og ud-
gør ca. 20% af legemsvægten. Skelettet 
er kroppens største mineraldepot.

knoglerneS Funktion
Knoglerne afstiver kroppen og er hæfte 
for muskler og sener. Knoglerne yder 
beskyttelse af livsvigtige organer som 
hjerne, hjerte og lunger.
Knoglerne danner i samarbejde med 
leddene et system af vægtstænger, som 
overfører muskelsammentrækninger til 
bevægelse af lemmer og krop.
I nogle knogler findes den røde knogle-
marv, hvori blodets celler dannes (røde 
og hvide blodlegemer samt blodplader). 
Knoglerne er beklædt med benhinde og 
er rig på blodkar, som forsyner knoglecel-
lerne med ilt og næring.

Knogler inddeles efter udseende i tre 
typer:

Rørknogler, som findes i arme og  6
ben
Flade knogler, som f.eks. skulder- 6
blad, bækken og brystben
Uregelmæssige knogler, som f.eks.  6
ryghvirvler og knogler i hånd- og 
fodrod

Knoglerne er opbygget af knoglevæv, der 
virker stift og dødt, men er levende væv, 
hvori der hele tiden sker en nedbrydning 
og opbygning.

led
De dele af knoglen, som indgår i et led, 
er beklædt med et tykt lag ledbrusk, så 
knogleenderne lettere kan glide mod hin-
anden. Hvor to eller flere knogler mødes, 
dannes et led, som giver mulighed for 
bevægelse.

Led inddeles i:
          ægte led uægte led
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muSklerne
en muskel der skal arbejde, kræver 
energi og ilt. musklerne er derfor 
rigeligt forsynet med blodkar. arte-
rierne deler  sig inde i musklerne i 
et finere og finere net og ender i et 
tætmasket og langmasket kapillær-
net omkring de enkelte muskeltråde. 
antallet af åbentstående kapillærer 
varierer med musklens funktiongrad. 
jo højere aktivitet des flere åbne, fra 
hundrede til 300 pr. mm2 tværsnit.
alle muskler har omkring sig en 
hinde af bindevæv (fascie). denne 
og senerne binder musklerne ind til 
skelettet og hindrer for store lejefor-

andringer af de enkelte muskler, når 
f.eks. et knæ bøjes og strækkes.
hvis der opstår en blødning i en 
muskel bliver der mindre plads til 
musklen og de kar der er i musklen. 
det kan ved f.eks traumer medføre, 
at musklen ikke får  tilført tilstræk-
keligt ilt og derved kommer til at 
lide skade. dette kan dog i et tidligt 
behandlingsforløb  afhjælpes ved en 
mindre operation, hvor man spalter 
fascien. herved kan musklen udvide 
sig bedre og blodet komme til musk-
len. når hævelsen er svundet, vil 
fascien vokse sammen igen.

ægte led
Ægte led består af to 
knogleender be klædt 
med ledbrusk og omgivet 
af en ledkapsel, som 
danner en ledhule med 
ledvæske. Ledvæsken 
smører leddet og ernærer 
ledbruskens celler. Over 
ledkapslen er på kryds 
og tværs anbragt stærke 
ledbånd, som stabiliserer 
leddet og bremser for alt 
for store bevægelser.
Leddene i fingrene er 
et godt eksempel på et 
ægte led. Knæleddet er 
et af de største og mest 
komplicerede led i krop-
pen. For at fordele trykket 
fra kroppen over en stør-
re flade, er der indskudt 
to små bruskhalvmåner 
(menisker) i leddet.
 
uægte led
Uægte led består af 
to knogleender, der er 
direkte forbundet med 
brusk eller bindevæv af 
forskellig tykkelse. Der er 
kun ringe bevægelighed 
i et uægte led, som ek-
sempelvis findes mellem 
skambenene.
Rygsøjlen består af 
ryghvirvler. Det er 
uregel mæssige knogler, 
som er placeret oven 
på hinanden. Mellem 
ryghvirvlerne er der 
bruskskiver (diskus), som 
giver rygsøjlen en vis 
bevægelighed.

bevægeapparatets skelet indeholder uregelmæssige  
knogler i hånd-, fodrod og ryghvirvler. Flade knogler  
findes i bækken og skulderblade. bevægeapparatets  

skelet består mest af rørknogler
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bevægeaPParatet
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muSkelarbejde
muskelarbejde kræver stor forsy-
ning af ilt og næringsstoffer.
ved stærk muskelaktivitet må 
musklerne bruge af egne sukker-
depoter. herved forbrændes suk-
kerstoffet uden ilt, og omdannes 
til affaldsstoffet mælkesyre. 
ophobning af mælkesyre forår-
sager smerte og muskeltræthed. 
musklernes arbejde styres af 
nervesystemet. vi bestemmer 
selv, hvilke bevægelser vi vil 
foretage, men det ubevidste 

nervesystem sørger for, at der til 
stadighed er en vis spændingstil-
stand i musklerne, så de hurtigt 
er i stand til at reagere.
når musklerne arbejder, produ-
ceres der varme, som er med til 
at opretholde normal legems-
temperatur. når musklerne i 
arme og ben arbejder, presser 
de på venerne. musklerne i 
arme og ben er således en del 
af venepumpen. (Se figur under 
„kredsløbssystemet“).

Principskitse af kugle-  
og hængselled.

eksempler på kugleled er 
skulder og hofteled. 

 eksempler på hængselled 
er albue, finger- og knæled

musklerne fremkalder legemets 
bevægelser ved skifte vis at trække 

sig sammen (kontrahere sig) og 
slappe af (relaksere)

muSkler
Muskelvævet udgør 
næsten halvdelen af 
kropsvægten. Musk-
lerne sørger bl.a. for 
bevægelse, hjælp 
til balance, støtte 
og beskyttelse af 
kroppen og dens or-
ganer, peristaltiske 
bevægelser (bl.a. 
tarmenes og spise-
rørets bølgebevæ-
gelser), regulering 
af blodstrømmen 
og hjælper desuden 
med til at regulere 
legems tem pe ra-
turen.

Skeletmuskler 
er opbygget af 
muskelceller holdt 
sammen i bundter 
af bindevæv. I 
muskelenderne går 
bindevævet over 
i sener. Senerne 
hæfter på knog-
lerne, således at en 
muskel strækker 
sig over et eller flere 
led. Når musklen 
ændrer længde, 
enten ved at trække 
sig sammen eller 
afslappes, bevæges 
leddet. Skeletmu-
skulaturen justerer 
til stadighed positio-
nen af de forskel-
lige legemsdele, så 
kroppen holdes i 
balance.

Principskitse af et 
ægte led

be
væ

ge
aP

Pa
ra

te
t

rygsøjlen består af en række hvirvler, der er forbundet med hinanden ved led og 
bruskskiver (diskus). de enkelte hvirvler består af et hvirvellegeme fortil, 

og af en hvirvelbue bagtil. tilsammen danner de et hul. 
Samlet i rygsøjlen danner disse huller en kanal, hvori rygmarven ligger

122



124 125FSu • 907-01     FørStehjælPenS abc
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huden og hormonerne
huden
Legemsoverfladen består af hud og slim-
hinder og virker som kroppens beskyt-
telse mod ydre påvirkninger.

Hudens tykkelse varierer, afhængig af 
hvilken legemsdel den skal dække. Den 
er tykkest på fod- og håndflader og tyn-
dest på øjenlågene.

Huden deltager i regulering af legemets 
temperatur. Den er også depot for vand 
og fedt, og deltager i dannelsen af D-
vitamin og indeholder stamceller. Tillige 
har huden også en social funktion da den 
bl.a. kan skifte farve ved vrede og frygt.

k
o

r
t 

o
m

huden
i bredeste forstand omfatter 
huden også hårene, neglene 
og hudkirtlerne som samlet 
andrager henimod 10 kg i vægt. 
tykkelsen er varierende fra  
1/3 mm på øjenlågene til 4 mm 
på fodsålen. 
overfladen er ca. 1,6 m2 til  
1,8 m2.

hos en voksen udgør forsiden af 
kroppen 18%, bagsiden af krop-
pen 18%. hvert ben 18% og hver 
arm 9% hovedet 9% og hals og 
kønsdelene 1%. 

hos mindre børn er fordelingen 
lidt anderledes, idet hovedet er 
forholdsmæssigt større.

huden består af 3 lag,  som benævnes overhud, læderhud og underhud

hu
de

n 
og

 h
or

m
on

er
ne

talgkirtel

Følelegme

muskler der kan rejse håret

hårrod

Svedkirtel

nerveende

blodkar

overhud

læderhud

underhud

1

1

2

3

4

5

6

7

2
3

4 5

6

7

a

a

b

c

c

b

hudenS betegnelSer

hormonerneS betydning
hormoner er kemiske 

bestanddele, der dannes i 
forskellige kirtler  
fordelt i kroppen.   

hormonerne bliver  
transporteret med blodet 

rundt i kroppen til de steder, 
hvor de skal udøve den 

ønskede virkning.  
eksempelvis producerer 

kroppen sit eget  
smertestillende middel 

– endorfin, når den bliver 
udsat for smerte.

hvis en kirtel producerer  
for meget eller for lidt af  
et hormon, vil det som  

regel give en forstyrrelse  
i kroppen.
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NOTATER
ForSvaretS SundhedStjeneSte 
FørStehjælPenS abc • SeP 2011
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hlr – hjerte- lungeredning 

Se, lyt og føl i 
m

ax 10 sek.
Sideleje

RÅB
HJÆ
LPSkab frie
luftveje

Skab frie
luftveje

�

hlr ved iltm
angel (hyPoxi)

30 tryk
30 tryk

tal højt og 
rusk be-
hersket

Se, lyt og 
føl i m

ax 
10 sek.

5 ind-
blæ

sninger

RÅB
HJÆ
LP

er der flere til stede – lad en anden ringe 
så hurtigt som

 m
uligt

er der flere til stede – lad en anden ringe 
så hurtigt som

 m
uligt

tal højt og rusk 
behersket

h
vis du er alene:

r
ing

efter kontrol 
af vejrtræ

kning

h
vis du er alene:

r
ing

efter 1 m
inuts h

lr

2 indblæ
sninger

ja

n
ej

er 
der nor-
m

al vejr-
træ

kning

ja

n
ej er der 
livstegn

og norm
al 

vejrtræ
kning

ja
er 

personen  
bevidst-

løs
ja

er 
personen  
bevidst-

løs

Sideleje

§1 ·1 ·2
§1 ·1 ·2

§1 ·1 ·2
§1 ·1 ·2

h
lr

 fortsæ
ttes 

indtil rednings-
m

andskabet 
overtager, per-
sonen træ

kker 
vejret norm

alt 
eller indtil 
total ud-
m

attelse

h
lr

 fortsæ
ttes 

indtil rednings-
m

andskabet 
overtager, per-
sonen træ

kker 
vejret norm

alt 
eller indtil 
total ud-
m

attelse

2 indblæ
sninger
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