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TIPS: SE BAKERST I PRESENTASJONEN

BAKGRUNNSINFORMASJON TIL VEILEDER

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

Velkommen 

Trygg sammen er en opplæringspakke som er ut-
viklet av Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.). 

Opplæringspakken består av følgende moduler: 
Brannsikkerhet, Trafikksikkerhet og Førstehjelp. 

Husk at det er laget et eget veiledningshefte som  
kan være til hjelp og har nyttige tips og råd. 

Vi anbefaler alltid å starte med de 6 første  
sidene slik at alle har samme forståelse av  
temaet. 

Får du spørsmål du ikke kan svare på, så er det 
helt i orden å si at du ikke vet eller er usikker.

• Ønsk velkommen og presenter deg.  

• Fortell hvor lenge dere skal holde på, og om 
det er pauser og servering.

• I dag skal vi snakke om førstehjelp, og da er 
viktig at dere forstår det vi snakker om.  

• Hvis det er noen ord som er vanskelige å 
forstå eller at jeg ikke forklarer tydelig nok, 
er det viktig at dere sier ifra. Og så må jeg 
kanskje spørre dere, hvis det er noe jeg  
ikke forstår.
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Førstehjelp
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BAKGRUNNSINFORMASJON TIL VEILEDER

• Hva er førstehjelp?

• Hva er akutt og alvorlig sykdom?

• Hvem kan hjelpe?

• Hva gjør jeg hvis noen blir alvorlig 
syk eller skadet?
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Vi skal snakke om:

Side 2

Vi skal snakke om:

Materiellet er lagt opp til at en skal kunne 
trekke ut enkelte bolker og konsentrere seg 
om dem, alt etter hvor lang tid du har. 

Vi anbefaler å alltid starte med «Hva er 
førstehjelp?» slik at deltakerne og du har 
samme forståelse av hva førstehjelp er. 

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

• I dag skal vi snakke om (velg én eller flere 
bolker, f.eks. «Hva er førstehjelp?» og «Hva 
er akutt og alvorlig sykdom?»). 

• Fortell gjerne om det er planlagt å fortsette 
med temaet førstehjelp ved en senere  
anledning. 
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Først skal vi bli kjent

• Hva heter du?

• Hvor kommer du fra?

• Hvor lenge har du bodd i Norge?

Først skal vi bli kjent

Dette er en fin oppgave for at alle skal få ordet 
og bli sett, og kan gjøre det lettere for deltak-
erne å ta ordet senere.  

Dersom dere har faste ritualer ved oppstart av 
samlinger, gjennomfører dere disse som vanlig 
– repetisjon er forutsigbart og fint. 

Vær som alltid ekstra oppmerksom på nye 
deltakere. 

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

• Her kan du som veileder gjerne presentere 
deg først slik at deltakerne får et eksempel 
på hvordan de kan presentere seg.

• La alle presentere seg.

Vi vil at dere skal fortelle andre om det dere 
lærer her om førstehjelp og hvordan vi kan 
gjøre det trygt hjemme. Når jeg eller dere  
forteller om noe personlig eller privat – så har 
vi taushetsplikt. Det betyr at vi ikke skal fortelle 
det til andre.  

Hvis dere ikke er så mange kan du også 
spørre om: 

• Hvilke språk snakker du?
• Har du lært førstehjelp tidligere?
• Har du lært førstehjelp i Norge?
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Førstehjelp
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Vi har valgt temaet førstehjelp slik at alle skal 
føle seg litt tryggere. 

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

• Nå skal vi begynne å snakke om førstehjelp. 

• Husk å si ifra om jeg bruker vanskelige ord.

Førstehjelp
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Hva er 
førstehjelp?

Hva er førstehjelp?

Alle husker bedre hvis man deltar aktivt.
La deltakerne få tid til å reflektere og  
komme med egne forslag. 

Husk at det kan ta tid å formulere egne  
tanker på norsk hvis dette ikke er morsmålet.
Hvis dere har en flippover eller tavle kan det være fint 
å notere nøkkelord.

Vær forberedt på at noen kan ha opplevd  
dramatiske hendelser selv og har behov for  
å fortelle om dette underveis eller i etterkant  
av økten. 

Mange kan begynne å snakke om egen sykdom, men 
i denne modulen skal vi fokusere på akutt og alvorlig 
sykdom, og det kommer vi tilbake til.

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:
Ikke gi svaret.

Still deltakerne ett eller flere av spørsmålene:
Har du hørt ordet førstehjelp?

• Hva tenker du på når du hører ordet  
førstehjelp?  

• Hva er ordet på ditt språk? 

første + hjelp = den første hjelpen du får.

Hvis det blir stor iver etter å fortelle, kan man 
avslutte med å si: «Nå rekker vi en fortelling til 
før vi må videre».
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Førstehjelp er:

Hjelp når noen er akutt og alvorlig sykHjelp når noen har mindre skader

Hensikten med bildet er å få fram at førstehjelp 
er å hjelpe med både mindre og større skader. 
Denne modulen handler mest om å kjenne igjen 
hva som er akutt og alvorlig sykdom og når man 
skal ringe 113. 

Akutt og alvorlig sykdom skal raskt til sykehus 
og det haster. Den viktigste hjelpen er å vite når 
man skal ringe 113!

Det er viktig at du som veileder tar deg god  
tid til å forklare alle ord sånn at det ikke blir  
misforståelser.

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

• Førstehjelp er både å sette på et plaster når 
noen har skadet seg – og det er den hjelpen 
vi gir en person som er alvorlig syk.  

• Førstehjelp er: den første hjelpen.  

• Vi må hjelpe når noen er syke. 

• Det aller viktigste er å vite hva som er akutt 
og alvorlig sykdom. 

• Nå skal vi snakke mer om hva som er akutt 
og alvorlig sykdom

Førstehjelp er:
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Hva er akutt og 
alvorlig sykdom?

Hva er akutt og  
alvorlig sykdom?

La deltakerne få tid til å reflektere og komme 
med egne forslag.
 
Husk at det kan ta tid å formulere egne tanker 
på norsk hvis dette ikke er morsmålet.

I denne oppgaven er det viktig at deltakerne 
begynner å få en forståelse av hvor de kan få 
hjelp. I Norge skiller vi mellom alvorlig og akutt, 
og at akutt handler om at det haster.

Vær forberedt på at noen kan ha opplevd dram-
atiske hendelser selv og har behov for å fortelle 
om dette underveis eller i etterkant av økten. 

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:
Ikke gi svaret.

Still deltakerne ett eller flere av spørsmålene:
• Vet dere hva akutt betyr?
• Vet dere hva alvorlig betyr? 

Forklar vanskelige ord: 
Akutt = noe som oppstår veldig plutselig.  
Gi gjerne eksempel, det kan være en større 
ulykke, at noen blir bevisstløse eller har veldig 
sterke brystsmerter.
Alvorlig sykdom – da må man på sykehus 
med en gang og ha rask behandling for å  
unngå å dø eller få skader for resten av livet, 
det vil si permanente skader. 

Hvis det blir stor iver etter å fortelle, kan man 
avslutte med å si:  
«Nå rekker vi en fortelling til før vi må videre».
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Bevisstløs Sterke smerter Hjerneslag
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Dette er akutt og alvorlig: 

TIPS: SE BAKERST I PRESENTASJONEN

Denne siden er en innledning, og alle de tre 
temaene er beskrevet på egne sider. 

Veileder bør gå gjennom hvert punkt og forklare 
og sikre at deltakerne skjønner hva det betyr.

Ta gjerne med eksempler som deltakerne kom 
med i oppgaven på forrige side.

Se tipssidene for filmer.

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

Pek gjerne på bildene mens du eller  
deltakerne snakker.  
Skriv gjerne ordene på en tavle eller papir

Nå skal vi gå gjennom noen eksempler på hva 
som kan være akutt og alvorlig sykdom, som 
dere snakket om tidligere. Her ser dere det vi 
skal snakke om: 
• Bevisstløs
• Sterke smerter
• Hjerneslag

Akutt og alvorlig sykdom kan også være andre 
ting, som for eksempel hjernerystelse, brudd, 
fall eller en trafikkulykke.

Men nå skal vi snakke om disse tre: bevisstløs, 
sterke smerter og hjerneslag.

Dette er akutt og alvorlig:
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Har du opplevd 
akutt og alvorlig 

sykdom ? 

Side 9

La deltakerne få tid til å reflektere og komme med 
egne forslag. 
Husk at det kan ta tid å formulere egne tanker på 
norsk hvis dette ikke er morsmålet.

Du kan oppleve at deltakerne blir engasjerte, og at 
noen har dårlige erfaringer. Gi deltakerne tid, men rund 
også av veldig omfattende historier. Er noen preget 
kan det gå an å si at vi tar en prat etterpå. 

Ofte vil dette punktet gi en rekke historier som faller 
utenfor det vi definerer som akutt og alvorlig sykdom. 
Vi kan be om eksempel fra Norge fordi helsevesenet 
er bygd opp veldig forskjellig i ulike land. 

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:
Ikke gi svaret. 

Dere trenger ikke å dele hvis det er noe dere synes er 
vanskelig å snakke om, det er helt frivillig.
• Har noen av dere opplevd akutt og alvorlig sykdom? 
• Enten selv eller noen i familien? 
• Skjedde det i Norge?
• Har noen av dere gitt førstehjelp?
• Hva skjedde, og hva gjorde du?
• Hva skjedde videre, ringte du eller noen andre 113? 

(en-en-tre). 

Hvis det blir stor iver etter å fortelle, kan man 
avslutte med å si:  
«Nå rekker vi en fortelling til før vi må videre».

Har du opplevd akutt og  
alvorlig sykdom?
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Her skal du som veileder ta utgangspunkt i 
bildene og forklare hva bevisstløshet betyr.  
Det betyr at personen ikke lar seg vekke ved 
risting og roping.

Det viktigste når noen er bevisstløs   
(besvimer), er å prøve å få kontakt ved å riste  
i skuldrene og rope, deretter å sjekke om  
personen puster (som vi går gjennom senere).

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

• Bevisstløs og besvimelse er det samme.

• Det er alltid alvorlig at noen besvimer. Det 
kan bety mange ulike ting, det viktigste er  
om personen puster eller ikke.  
Det kan vi gå gjennom og øve på senere.

• Ring alltid 113 (en-en-tre) hvis noen mister  
bevisstheten (besvimer).

• Hvis du er bevisstløs kan du ikke vekkes hvis 
noen prøver å riste i deg, eller rope til deg – 
pek gjerne på bildet.

• Selv om man er bevisstløs ligger man ikke 
alltid på bakken, man kan sitte i en stol eller 
ligge i en seng.

• Ta gjerne med eksempler som deltakerne 
kom med i oppgaven på forrige side for å 
illustrere.

Bevisstløs

Side 10
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Bevisstløs

Hei,er du 
våken?

TIPS: SE BAKERST I PRESENTASJONEN
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Sterke smerter
FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

• Sterke smerter er et eksempel på alvorlig  
og akutt sykdom, som vi har snakket om  
tidligere.  

• Sterke smerter: kan for eksempel være noe 
som kalles hjerteinfarkt. Da får du veldig 
sterke smerter som sitter midt i brystet,  
og ofte ellers i overkroppen og du føler  
deg veldig syk.  

• Sterke smerter trenger ikke bare være i  
brystet, men det kan også være plutselig 
sterke smerter i hodet. 

• Hvis du har sterke smerter, så har du så 
vondt at du ikke klarer å gjøre noe annet. 

• Om du er andpusten – her kan vise at du er 
andpusten og hiver etter pusten, så kan det 
være et tegn på at du har hjerteproblemer.

Side 11

BAKGRUNNSINFORMASJON TIL VEILEDER
Det kan være vanskelig å forklare sterke smerter. 
Det er vanskelig å skille mellom sterke smerter 
og vanlige smerter. Men bruk gjerne eksempelet 
på at det er så vondt at du ikke klarer å gjøre noe 
annet.
Ta gjerne med eksempler som deltakerne har 
kommet med tidligere. 

Noen av deltakerne har kanskje opplevd krig og 
tortur, og dette kan bringe fram vonde 
minner når man snakker om sterke smerter. 

Vær oppmerksom på at kvinner kan ha 
andre symptom på hjerteinfarkt enn menn, mer 
diffuse. Eldre og personer med diabetes kan også 
ha mer uklare symptomer. 
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Sterke smerter

TIPS: SE BAKERST I PRESENTASJONEN
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Smile LøftePrate

12

Hjerneslag

BAKGRUNNSINFORMASJON TIL VEILEDER
Veileder bør gå gjennom hvert punkt og forklare  
og sikre at deltakerne forstår hva det betyr.

12 000 rammes av hjerneslag i Norge hvert 
år. Hjerneslag rammer oftest eldre over 70 år, 
men kan også ramme yngre. Personer som får 
hjerneslag har oftest ikke smerter.
Hjerneslag er den tredje hyppigste dødsårsaken.
 
Effektiv behandling av hjerneslag får du på  
sykehuset og det er viktig å få hjelp raskt for  
å unngå alvorlige ettervirkninger. Hjerneslag  
er en fellesbetegnelse på både hjerneblødning  
og hjerneinfarkt.

Se tipssidene for filmer om hjerneslag.

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:
• Hjerneslag er et annet eksempel på alvorlig og akutt 

sykdom. Det er viktig med rask hjelp slik at ikke hjer-
nen blir alvorlig skadet.

• Mange, særlig eldre personer kan få noe vi kaller 
hjerneslag. De kan få problemer med å – og her kan 
du peke på bildene:

• Prate er det samme som å snakke, personen klarer 
ikke å snakke som vanlig, snakker rart eller er van-
skelig å forstå.

• Smile – smiler skjevt fordi halve ansiktet er lammet.
• Løfte – klarer ikke løfte  armen så høyt som vanlig.

Hvis en person plutselig forandrer seg så be personen 
løfte armene, smile og si noe (vis med å løfte den ene 
armen, og at du er skjev i ansiktet). Hvis personen ikke 
klarer alt dette, så kan det være hjerneslag.

• Hjerneslag skjer veldig plutselig – da skal du ringe 
113 (en-en-tre). 

Det trenger ikke å være alle disse tre – men om du plut-
selig begynner å snakke rart og utydelig kan det være 
tegn på hjerneslag – selv om du kan smile og løfte  
armene. 

Hjerneslag
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Hva kan være 
alvorlige skader 

hos barn?

BAKGRUNNSINFORMASJON TIL VEILEDER
La deltakerne få tid til å reflektere og komme 
med egne forslag. 

Husk at det kan ta tid å formulere egne  
tanker på norsk hvis dette ikke er morsmålet.

Du kan du oppleve at deltakerne blir 
engasjerte, og at noen har dårlige erfaringer.
 
Gi deltakerne tid, men rund også av veldig  
omfattende historier. Er noen preget kan det gå 
an å si at vi tar en prat etterpå.

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:
Ikke gi svaret.

Vi har snakket om hva som er akutt og alvorlig syk-
dom hos voksne. Men barn kan også oppleve noe 
som akutt og alvorlig, selv om vi snakker aller mest 
om voksne.
 
Dere trenger ikke å dele hvis det er noe dere synes 
er vanskelig å snakke om, det er helt frivillig.
• Har noen av dere opplevd akutt og alvorlig  

sykdom eller skader hos barn? 
• Hva skjedde, og hva gjorde du?
• Hva skjedde videre, ringte du 113 (en-en-tre)?

Hvis det blir stor iver etter å fortelle, kan man 
avslutte med å si:  
«Nå rekker vi en fortelling til før vi må videre».

Hva kan være alvorlige  
skader hos barn?
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Alvorlige skader hos barn

Alle vet at å brenne seg er vondt, men mye 
tyder på at foreldre og voksne ikke er klar over 
hvor stor skade en kopp kaffe kan påføre et lite 
barn. 

Mange barn får skåldeskader av varmt vann,  
for eksempel te eller kaffe, kokende fett under 
matlaging og lignende. 

Det er spesielt i alderen 0-5 år at barn får 
skåldeskader. Små barn er aktive, og rekker 
ofte mer enn det foreldrene tror.

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

• Vi skal snakke om noe som er alvorlig for barn – 
og det er å få varm drikke, olje eller vann på  
kroppen.

• Det er mye som kan være farlig og alvorlig for 
barn. Men det er viktig å snakke om hva vi gjør 
når barn får varm drikke eller olje på kroppen. 

Pek gjerne på bildene og spør hva de ser:
• Barn som sitter på fanget når mamma drikker te.
• Hvis barnet får varmt vann eller olje på seg så  

må du kjøle ned med vann med en gang! 
• Barn som sitter i badekaret alene uten voksne. 

Barn har mye tynnere hud enn voksne, så en kopp 
te eller kaffe er så alvorlig at man må ringe 113 og  
begynne å kjøle ned huden med en gang med vann. 

• Det er foreldrene som må passe på barna. Barna 
kan ofte være raske i bevegelsene og rive ned  
en kopp eller ta tak i en duk.

Alvorlige skader hos barn
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Alvorlige skader hos barn

Mange barn blir utsatt for skåldeskader av for 
eksempel tevann, kokende fett under matlaging 
og lignende. 

Forrige side viser situasjoner der barn kan få 
skåldeskader, disse bildene viser hvordan man 
kan unngå å få skåldeskader.

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

Pek gjerne på bildene og spør hva de ser

• Når du har veldig varm drikke eller varm mat, 
så bør barna sitte i egen stol eller på gulvet

• Pass på barna når du lager mat på komfyren 
så de ikke kommer borti og får revet ned kjel-
er eller får fingrene på varm kokeplate

• Når barn bader, pass på at vannet ikke er for 
varmt. Kjenn alltid med din egen hånd først. 
Pass på barnet når det er i badekaret sånn 
at de ikke kommer borti varmtvannskranen, 
eller får hodet under vann.

• Pass på at ikke større barn skrur på varmt-
vannet

• Barn skal aldri være alene i badekaret for de 
kan drukne.

• Det er voksne sitt ansvar å passe på barna 
så de ikke brenner seg og blir skadet.

Alvorlige skader hos barn
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Hvis du brenner deg:

Skyll med 20 graders vann i 20 minutter Dekk til såret
16

TIPS: SE BAKERST I PRESENTASJONEN

Hos barn utgjør skålding 80 % av  
alle brannskader. Hos voksne utgjør  
flammeskader ca. 50 % av alle brannskader. 

20° vann er mest effektivt for å redusere  
brannskader, men det finnes utstyr på apoteket 
som man kan bruke hvis man ikke har vann 
som er 20°. Eksempler er branngelé og steril 
brannbandasje som lindrer smerte og reduserer 
skade gjennom kjøling. Dette kan være lurt å ha 
med i et førstehjelpsskrin hvis du f.eks. skal på 
tur i skogen og tenne bål.

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

• Hvis du brenner deg må du skylle med vann  
som har 20°. 

• Grader handler om temperatur, og 20° er ikke 
iskaldt, men ikke så varmt som kroppstemperatur.

• Skyll i 20 minutter – det er lenge. 
• En huskeregel er 20/20 – 20 minutter med 20° 

vann
• Vann renser sårene og kan hjelpe mot smerte –  

at det ikke gjør så vondt.
• Ta på tepper eller mer klær der du ikke har brent 

deg for å ikke bli for kald.
• Følg godt med der du brant deg etter at du er  

ferdig med å skylle. Brannskader kan se ufarlig  
ut rett etter ulykken.

• Dekk til der du har brent deg med bandasje/ 
håndkle/plastfolie. Ikke smør på noe. Ikke aloe 
vera, smør, honning, tannkrem, yoghurt eller olje – 
det kan holde på varmen og gjøre skaden verre. 

• Hvis du brenner deg på et større område enn en 
persons håndflate (vis gjerne) må du ringe 113 
mens du fortsetter å skylle.  

Hvis du brenner deg
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Hvem 
kan 

hjelpe?

Denne siden er en innledning, alle temaene er 
beskrevet på egne sider bak. Dette temaet  
handler om å finne rett nivå på helsetjenestene.

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

Nå skal vi snakke om hvem som kan hjelpe 
oss når vi er syke.

På dette bildet ser dere en ambulanse, og 
damen som svarer på telefonen kan hjelpe  
når du ringer.

Hvem kan hjelpe?
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Hva er fastlege, 
legevakt og 
ambulanse?

Hva er fastlege, legevakt  
og ambulanse?

La deltakerne få tid til å reflektere og komme med 
egne forslag. 
Husk at det kan ta tid å formulere egne tanker på 
norsk hvis dette ikke er morsmålet.

Dersom det kommer spørsmål om noe som ikke er 
nevnt her, f.eks trygghetsalarm så forklar det enkelt. 

For eksempel: Noen eldre og syke har trygghetsalarm. 
Det er en alarm som går til kommunen, ikke til  
ambulanse, lege eller sykehus. Er det alvorlig må  
man alltid ringe 113.

Hvis ingen spør, så ikke ta opp mer enn det som står, 
ellers kan det lett bli for mye informasjon.

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:
Ikke gi svaret

• Har du hørt ordet fastlege?
• Har du hørt ordet legevakt?
• Har du hørt ordet ambulanse? 

Spør om de vet hva ordene betyr, og om  
de har oppsøkt fastlege, legevakt eller  
ambulanse. Still et spørsmål av gangen.
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Ring fastlege

Brukket arm
Ring legevakt 116117

Bevisstløs
Ring 113
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Hvem ringer du for å få hjelp?Hvem ringer du for å få hjelp?

Det er viktig å si noe om nivåinndelingen av 
helsevesenet i Norge. Av erfaring fører det med 
seg mye forvirring hos mange. 

Bruk gjerne symbolikken med trafikklys:  
Grønn, gul, rød når du snakker om  
nivåinndelingen. 

NB! Innbyggere uten oppholdstillatelse har 
ikke fastlege!

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

• Dere har kanskje hørt om at vi i Norge kan ringe  
fastlege, legevakt og 113 hvis vi er syke eller skadet?

• Det er ikke alltid så lett å vite hvem du skal ringe når, 
og det skal vi snakke om nå.

• Fastlegen kan hjelpe med feber og hoste og andre 
ting som ikke haster.

• Legevakten kan du ringe hvis du har for eksempel 
skadet en arm.

• 113 kan hjelpe når det er akutt og alvorlig –  
for eksempel bevisstløs.

Det er viktig å vite, fordi hvis du ringer for eksempel le-
gevakten med feber og hoste så vil de ofte be deg ringe 
fastlegen.
Eller hvis du ringer 113 (en-en-tre) med en brukket arm, 
så kan de si at du må kontakte legevakten
Pek gjerne på bildene når du snakker.

• Grønt betyr ikke så farlig, ikke så alvorlig = feber og 
hoste

• Gult betyr litt farlig, litt alvorlig = brukket arm
• Rødt betyr farlig, veldig alvorlig = bevisstløs, puster 

ikke
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Fastlege

Kan hjelpe når 
du er litt syk

Alle i Norge har rett til en fastlege. 
NB! Innbyggere uten oppholdstillatelse har 
ikke fastlege!

De fleste legekontor har en ordning med  
akuttime. Det vil si at om du ringer tidlig på  
morgenen, så er det mulig å få time samme 
dag. 

I helgene kan man også dra til legevakten når 
fastlegen er stengt. Spesielt når det er veldig 
høy feber, man er veldig slapp el. 

Pasientsky er en tjeneste som noen fastleger 
har, men ikke alle. Du kan laste ned en app på 
telefonen.

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

Du må ringe og bestille time for å snakke med  
fastlegen. Kontakt fastlegen hvis du:

• Er syk, men ikke alvorlig syk.
• Trenger medisin eller ny resept.
• Trenger helseattest eller sykemelding. 

Gratis for barn, voksne må betale litt.

Fastlegen har ofte litt ventetid
Hvis du bruker medisiner, så kan du få frikort 
hos legen. Det betyr at du slipper å betale for 
alle medisinene, du betaler bare litt.

Er det noen som vet hva Pasientsky er? 
Hvis fastlegen din har Pasientsky/HelseNorge, 
kan du bestille time der, og du kan få vite  
resultatet fra blodprøver og få resept på  
medisin.

Fastlege
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Legevakt ring 116117

Kan hjelpe hvis du må 
ha rask behandling

Det er viktig, men utfordrende å forklare hva 
som skal til legevakt og når du skal ringe 113. 

Du blir også veiledet når du ringer legevakten. 
Derfor kan det hende at legevakten kan be deg 
ringe fastlegen. 

Nummeret til legevakten er litt lite kjent.  
Noen tror at det er enten 116 eller 117.  
Men det er altså 116117.

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

• Har dere ringt legevakten noen gang?
• De store byene har en legevakt som er åpen 

hele døgnet, men på mindre steder er det en 
lege som kjører rundt

• Du kan ringe legevakten når det haster, og 
når fastlegen har stengt.

• Legevakten kan hjelpe når du trenger hjelp 
raskt, men det ikke er fare for livet – pek 
gjerne på bildet med brukket arm.

• Ring til legevakten før du drar dit, slik at de 
vet at du kommer.

• Det kan være ventetid på legevakten så det 
er viktig å forklare tydelig hva det gjelder når 
du kommer dit.

• De kan be deg kontakte fastlegen i stedet 
hvis de vurderer at det ikke haster – for  
eksempel når du hoster og har litt feber.

• På legevakten må man betale litt - en 
egenandel.

Legevakt ring 116117



Side 22

TIPS: SE BAKERST I PRESENTASJONEN

BAKGRUNNSINFORMASJON TIL VEILEDER

22

113 Medisinsk nødtelefon

Kan hjelpe når det er  
akutt og alvorlig sykdom

Ta opp igjen temaer fra tidligere – hva deltak-
erne har diskutert rundt akutt, alvorlig sykdom, 
hva er førstehjelp og så videre.  
Husk igjen å si en-en-tre.

I noen land er det praksis å ringe for å bestille 
ambulanse. Derfor kan det være vanskelig å 
forstå at i Norge kommer ikke ambulansen  
automatisk når du ringer 113. Men du får hjelp 
og veiledning når du ringer 113. Derfor er det 
også bilde av en AMK-operatør. 

I Norge er det alltid helsepersonell som svarer 
på 113, sykepleiere eller ambulansearbeidere.

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

• Vi har snakket om hva førstehjelp er og hva som 
er akutt, alvorlig sykdom. Nå skal vi gjenta noe av 
det vi har snakket om tidligere (kom med eksem-
pler).

• Det er viktig at når du ringer 113 (en-en-tre), så 
handler det om livstruende sykdom og skade  
(eksempler, gjerne noe deltakerne har fortalt om 
tidligere).

• Er du usikker så kan du ringe 113 for å få hjelp, så 
forteller de hva du skal gjøre.

• Husker dere hva som kan være alvorlig og akutt 
sykdom? 

• Det var bevisstløshet, sterke smerter og hjerne-
slag

• Men du skal også ringe 113 om det er en alvorlig 
skade eller bilulykke.

• Hvis ambulansen kommer, er det de som bestem-
mer om de vil kjøre til sykehuset eller til legevakt.

• Det er ikke den som svarer på 113 som kjører  
ambulansen. Det er en som svarer på telefonen 
og en annen person som kjører ambulansen. 

113 Medisinsk nødtelefon
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Når skal du ringe 113?

Dette er en oppsummering av når man skal 
ringe 113.

Viktig å forklare ord underveis.

Noen spør om det er mulig å se om en  
mørkhudet person blir blek. Men trente  
personer kan se endringer i hudfargen.

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

• Vi snakket om det å ringe 113 (en-en-tre) på 
forrige side.

• Her ser dere en oversikt over når vi skal ringe 
113.

• De viktigste grunnene er at personen er  
bevisstløs (som vi har snakket om tidligere), 
ikke puster normalt og er blek, kald og svett i 
huden.

• Skjønner alle hva disse ordene betyr?

Blek er at du mister farge i ansiktet.

Når skal du ringe 113?
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Hva skal du si 
når du ringer 

113?

Det er mange begrep om medisinsk nødtele-
fon (som er et vanskelig ord). Noen sier også 
AMK.

Når du ringer 113 (si en-en –tre) så kommer 
du til en sentral der det sitter helsepersonell. 
De vil vurdere situasjonen, men da er det 
viktig at innringer og de på 113 forstår hver-
andre. 

Det er personalet på den sentralen som 
bestemmer om det er nødvendig å sende 
en ambulanse. Noen ganger kan de be deg 
ringe legevakten eller fastlegen din i stedet.

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:
Ikke gi svaret

• Hva tror du det er viktig at 113 får vite  
når du ringer? 

• Har du ringt 113 noen gang? 

• Husker dere når vi skal ringe 113? 

• Var det når vi hoster og har litt feber?

Hva skal du si når du ringer 113?
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Si ifra og ring 113
Hjelp!!

Si en-en-tre fordi det er lettere å huske/forstå 
enn hundreogtretten.

I Norge er det alltid helsepersonell som  
svarer på 113, enten sykepleiere eller  
ambulansearbeidere.

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

• Når du ringer 113, så kommer du til  
akuttmedisinsk nødtelefon.

• Men du kan i tillegg rope og si ifra til andre i 
nærheten om det trengs hjelp.

• En-en-tre er en medisinsk nødtelefon, da får 
du snakke med helsepersonell.

• De hører på hva du sier og forteller deg hva 
du skal gjøre. 

• Noen ganger kan de si at du skal ringe  
legevakt eller fastlegen i stedet, som vi har 
snakket om tidligere.

• Ring en-en-tre så fort som mulig hvis du selv 
eller en annen er utsatt for en akutt, alvorlig 
sykdom eller skade. Husk å si hvor du er.

• Når du ringer må du være der den syke  
personen er, ikke gå bort.

Si ifra og ring 113
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Når du ringer 113 sier du:

Hvor du er:Hva har skjedd?

Adresseveien 100, sted

Vent på hjelp

Det er veldig viktig å gjøre seg forstått.

Det er viktig å si navnet slik at de på 113 kan 
ringe deg tilbake hvis samtalen blir brutt, eller 
hvis de trenger å få kontakt med innringer se-
nere. 

Språkproblemer kan føre til at mange får hjelp 
alt for sent, eller at de ikke får riktig hjelp.

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

• Når du ringer 113 sier du navnet ditt, og fortell kort 
hva som har skjedd. 

• De må også vite hvor du er, du må si adressen og 
sted/by.

• Det er viktig å kunne adressen der man bor og øve 
seg på å si den tydelig. Det er også lurt å kunne si en 
og en bokstav. (Illustrer gjerne A-d-r-e-s-s-e-v-e-i-e-n 
fire-sju.)

• Vær rolig og snakk tydelig. 
• Når du ringer en-en-tre kan man snakke norsk eller 

engelsk. Derfor er det viktig å øve på hva man kan si. 
• Ambulansen kjører selv om du fortsatt snakker i  

telefonen.
• Ikke avslutt samtalen før du får beskjed om det.
• Du kan sette mobilen på høyttaler, slik at flere kan 

høre. Kan du sette mobilen på høyttaler?
• Du kan få beskjed om ting du skal gjøre. Prøv å være 

rolig og gjør det du får beskjed om.
• Husk at de stiller mange spørsmål når du ringer, det 

er for å kunne gi deg riktig hjelp.

Når du ringer 113 sier du
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Dette er en øvelse for å få fram hvem som kan 
hjelpe med hva. 

Mange tror feilaktig at du bestiller ambulanse 
når du ringer 113. Men når du ringer medisinsk 
nødtelefon, 113, får du hjelp og veiledning på 
telefon. Det er noen andre som tar avgjørelsen 
på hvilken hjelp som er riktig. 

Dette er et eksempel på hvordan en samtale 
med 113 kan være. 113 kan sette over til lege-
vakt, slik at du slipper å ringe 116 117.

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

• Nå skal vi øve oss på å ringe en-en-tre  
(ikke på ordentlig – det må du aldri gjøre 
bare for å teste eller tulle).

• Gå sammen to og to. 

• Den ene later som om den ringer  
nødtelefonen. 

• Dere bytter på å være den som ringer  
annenhver gang.

Her kan dere godt improvisere og dramatisere 
litt om dere ønsker, her kan det bli litt humor og 
latter.

Øv på at dere ringer 113
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Øv på at dere ringer 113

Dette er en øvelse for å få fram hvem som kan 
hjelpe med hva. 

Mange tror feilaktig at du bestiller ambulanse 
når du ringer 113. Men når du ringer medisinsk 
nødtelefon, 113, får du hjelp og veiledning på 
telefon. Det er noen andre som tar avgjørelsen 
på hvilken hjelp som er riktig. 

Her er et eksempel på akutt og alvorlig sykdom 
der du må ringe 113. Dette er et eksempel på 
hvordan en slik samtale med 113 kan være.

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

• Nå skal vi øve oss på å ringe en-en-tre  
(ikke på ordentlig – det må du aldri gjøre 
bare for å teste eller tulle).

• Gå sammen to og to. 

• Den ene later som om den ringer  
nødtelefonen. 

• Dere bytter på å være den som ringer  
annenhver gang.

Her kan dere godt improvisere og dramatisere 
litt om dere ønsker, her kan det bli litt humor og 
latter.

Her er et eksempel på akutt og alvorlig sykdom 
der du må ringe 113.

Øv på at dere ringer 113
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Last ned appen 113

Appen Hjelp113 er laget av Stiftelsen Norsk 
Luftambulanse. Den er gratis og kan lastes ned 
på alle smarttelefoner. Man må godta at appen 
viser hvor du er. 
I en nødsituasjon kan man ringe alle nød-
etatene og appen vil da automatisk sende  
melding om hvor den som ringer befinner seg, 
med helt nøyaktige GPS-koordinater.  
Hjelp113 er laget for bruk kun når du har mobil-
nett. Har du ikke mobilnett, kan hverken smart-
telefonen eller appen hjelpe deg med å få  
kontakt med omverdenen.

Se tipssidene for informasjon om Hjelp113.

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

• Denne appen er viktig og et godt hjelpemiddel i 
en nødsituasjon.

• De som vil kan ta frem telefonen nå og finne 
appen på Appstore/Google Play.

• Når appen er lastet ned så må vi godkjenne at 
den finner ut hvor vi er når vi bruker appen  
(og bare da.)

• Som dere ser står det tre knapper når appen er 
åpen – med 110, 112 og 113. I en nødsituasjon 
så trykker dere på knappen til den nødetaten 
dere vil nå – for eksempel 113.

• Appen sender da nøyaktig informasjon om hvor 
dere er, så da blir det ikke noen misforståelser 
eller tid som går tapt ved å måtte si adresse.

• Det er lurt å sette mobilen på høyttaler.
• Om du synes det er vanskelig så kanskje du 

kan få hjelp av noen hjemme? 
• Husk at Hjelp113 ikke fungerer, hvis du ikke er 

koblet til et nett.

Last ned appen Hjelp113
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Tips om 
praktisk 

førstehjelp

113

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

• Vi har tidligere snakket om hva som kan 
være akutt og alvorlig sykdom.

Bevisstløs, Sterke smerter, Hjerneslag 

• Nå skal vi snakke om hva vi kan gjøre for  
å hjelpe.

• Vi skal snakke om og øve på førstehjelp der 
dere skal trene med (disse dukkene/ 
hjertene/hverandre)

• Jeg skal vise dere først, så trener vi  
sammen etterpå.

• Har noen av dere vært på førstehjelpskurs?  
i Norge?

• Dette er ikke et førstehjelpskurs – men vi 
skal lære litt mer om hvordan vi kan hjelpe 
hvis noen er livløse – den første hjelpen.

Tips til praktisk førstehjelp 

Den siste bolken handler om praktisk  
førstehjelp. Hvis du som veileder ikke kan 
førstehjelp selv, eller føler deg usikker, spør om 
du kan få hjelp av noen andre. Dette skal ikke 
være et førstehjelpskurs, men det er greit å få 
demonstrert enkel førstehjelp. 

Her kan du bruke:
Førstehjelpsdukker, førstehjelpshjerter eller 
deltakerne øver på hverandre.
Pass på at deltakerne ser hva du viser på  
gulvet. Dersom dere sitter ved et bord kan de 
komme fram og se hva du viser.
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Hjelp når noen er akutt og alvorlig syk

Dersom dere ikke får bistand fra noen som kan 
førstehjelp, så gå grundig gjennom figuren på 
dette bildet. 
Det viktigste er om en person puster eller ikke
Hvis personen puster:
• Sideleie og frie luftveier
Hvis personen ikke puster: 
• Hjerte-lungeredning

Noen kan spørre om man kan se om de som er 
mørke i huden blir blekere. Det kan man, i hvert 
fall et trenet øye. Mørkhudede som er alvorlig 
syke kan miste gløden i ansiktet på grunn av 
dårlig sirkulasjon og bli litt gustne.

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

Her ser dere en oversikt over hva som er akutt 
og alvorlig. Pek på bildene mens du snakker –  
ta det langsomt. 

• Dersom personen ikke er våken, men  
bevisstløs og ikke snakker – da ringer du 113.

• Vet dere hva som er normal pust? 
• Her kan du gjerne vise at du for eksempel  

hikster etter luft og har store problemer med  
å puste og holder deg til halsen.

• Hvis en person er blek, kald og svett eller 
klam/fuktig i ansiktet så ring 113. 

• Vi skal nå ha en del om praktisk førstehjelp
• Er det noen som har lært førstehjelp fra før?

Hjelp når noen er akutt  
og alvorlig syk
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Hvordan vet 
vi at noen er 
bevisstløs?

Hvordan vet vi at noen  
er bevisstløs?

La deltakerne få tid til å reflektere og komme 
med egne forslag. 

Husk at det kan ta tid å formulere egne  
tanker på norsk hvis dette ikke er morsmålet.
 

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:
Ikke gi svaret

• Vet dere hva bevisstløs betyr? 
• Vet dere hvordan vi undersøker om noen er 

bevisstløse?

Det er viktig å forklare ordet bevisstløs – bruk 
synonymer som besvimt, å være i en slags 
tung «søvn» så du ikke lar deg vekke.

• Bevisstløshet handler om at man ikke får 
kontakt med en person, og det tester vi ved 
å riste i skuldrene på personen og rope til 
personen. Hvis personen ikke reagerer så er 
personen bevisstløs. 

• Når vi skal trene på praktisk førstehjelp er 
det veldig viktig å vite når vi skal bruke det.

• Det viktigste tegnet på at noen er alvorlig syk 
eller skadet er at personen er bevisstløs.
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Ringer 
113

Bevisstløs og puster normalt
Puster hun 
normalt? 

Sideleie

Ja, hun 
puster 

normalt

Hei, er du 
våken?

Da kan du 
legge henne

på siden

1 2 3

4 5 6

Første steg er å finne ut om en person er bevis-
stløs, ved å prøve å vekke personen ved å riste 
kraftig i skuldrene og rope. Hvis personen ikke 
våkner er personen bevisstløs. Hvis personen 
er bevisstløs må vi sjekke om personen puster. 

Husk at vi alltid ringer 113 først - det skal vi  
alltid gjøre først når noen besvimer!

Pass på at deltakerne ser hva du viser på  
gulvet. Dersom dere sitter ved et bord kan de 
komme fram og se hva du viser.

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

• Nå skal vi se hva vi gjør hvis en person er  
bevisstløs eller besvimt. Skjønner alle hva det 
betyr? Pek gjerne på bildene, og la deltakerne få 
delta. 

• Først undersøker du om en person er bevisstløs 
ved å riste i skuldrene og rope «Er du våken»?

• Hvis du ikke får kontakt, ringer du 113 
• Av 113 får du spørsmål om personen puster  

normalt.
• Da må du undersøke om personen puster, så sett 

deg på kne ved siden av personen
• Bøy hodet til personen bakover og løft haka fram 

(underbitt). Hold dette grepet.
• Legg kinnet ditt mot nese og munn og se ned mot 

brystkassen.
• Si at «Nå ser jeg at brystet beveger seg og jeg 

kjenner pust på kinnet mitt, så da puster personen 
normalt».

Dere kan gjerne trene på hva vi gjør hvis en person 
er bevisstløs. Spør gjerne om noen kan være med 
og spille bevisstløs. 
Nå kan deltakerne øve på hverandre, den som vil 
kan legge seg ned på gulvet, så kan de øve parvis.

Bevisstløs og puster normalt
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Bevisstløs og puster normalt

Sideleie og 
frie luftveier

TIPS: SE BAKERST I PRESENTASJONEN

Vi fortsetter øvelsen. Personen som besvimte 
kan ikke vekkes, men puster normalt så nå skal 
du demonstrere sideleie og frie luftveier. 
 
Sideleie er enkelt. Personen må ligge på gulvet, 
vi ruller personen over på siden og stabiliserer 
med å bøye øverste ben sånn at personen ikke 
triller over på ryggen igjen.
Det spiller ingen rolle hvilken side du ruller  
personen på. Bøy hodet bakover for å sikre  
frie luftveier.
Husk igjen å si at vi nå har ringt 113 (en-en-tre) 
og at vi venter på ambulansen.

Se tipssidene for stabilt sideleie.

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

• Nå skal vi fortsette å øve. Jeg skal først vise 
hva vi gjør når en person er bevisstløs og 
puster normalt.

• Vi må få personen over på siden for å unngå 
at personen kaster opp og blir kvalt.

• Så må vi sikre at personen har det vi kaller 
frie luftveier – det vil si at haken ikke ligger 
inn mot halsen – her kan du vise. Du løfter 
opp haken på personen sånn at ikke haken 
ligger inn mot halsen og stenger for pusten

• Nå skal jeg vise dette sammen med … 
(navn), så kan dere øve på hverandre  
etterpå.

• Du kan legge personen både til høyre og 
venstre – det spiller ingen rolle.

Bevisstløs og puster normalt
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Hva skal du gjøre 
hvis en person ikke

puster normalt? 

La deltakerne få tid til å reflektere og komme 
med egne forslag. 

Husk at det kan ta tid å formulere egne tanker 
på norsk hvis dette ikke er morsmålet.

I denne oppgaven er det viktig at deltakerne 
begynner å få en forståelse av hva det vil si at 
en person ikke puster normalt. 

Vær forberedt på at noen kan ha opplevd dram-
atiske hendelser selv og har behov for å fortelle 
om dette underveis eller i etterkant av økten. 

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:
Ikke gi svaret. 

• Hva er unormal pust?
• Hva kan unormal pust være tegn på? 
• Hva bør vi gjøre? 

• Her kan du også gi eksempel på unormal 
pust – for eksempel at du hikster etter luft. 
Tenk «fisk på land».

• Om noen puster slik må vi starte hjerte-  
og lungeredning. Vi skal nå lære mer om  
hjerte- og lungeredning. 

Hvis det blir stor iver etter å fortelle, kan man 
avslutte med å si:  
«Nå rekker vi en fortelling til før vi må videre».

Når en person ikke puster  
normalt? 
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Bevisstløs og puster unormalt 
Puster hun 
normalt? 

Brystkompresjoner

Nei, hun 
puster ikke 

normalt

Hei, er du
våken?

Da må du gi 
bryst-

kompresjoner

1 2 3

4 5 6

Ringer 
113

Brystkompresjoner skal utføres ved at hjelperen 
plasserer strake armer på brystkassen til personen 
som ikke puster normalt. 

Trykk midt mellom brystvortene, på brystkassen - og 
det skal være ben under. 

Armene må være strake, du må sitte tett inntil perso-
nen så armene ikke får noen vinkel. Du trykker med 
håndflaten og begge hender oppå hverandre så hardt 
som mulig. 
 
Du kan tenke på sangen «Staying alive», eller  
«Napoleon med sin hær», da har du en pekepinn på 
hastigheten. Forutsatt at alle kan sangen.
113 gir veiledning slik at du har riktig hastighet på  
kompresjonene.

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

Pek gjerne på bildene når du forteller:

Hvis noen besvimer eller er bevisstløse og 
puster unormalt må vi gjøre dette:

• Alltid først ringe 113 (en-en-tre)
• Så må vi undersøke om personen puster  

normalt.
• Hvis personen ikke puster normalt må vi gi  

brystkompresjoner for å få hjertet til å starte.
• Vet du hva brystkompresjon er?
•  Hjerte – pek på hjertet.
•  Kompresjon er det samme som å trykke  

 – trykke på bryst – og hjelpe hjertet.
• Har du sett at noen har gitt brystkompresjon?
• Du har kanskje sett det på film? 

 

Bevisstløs og puster unormalt
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Slik gir du brystkompresjoner:

Trykk hardt 100 kompresjoner i minuttetTrykk midt på brystet med 
strake armer

Trykk hardt
5-6 cm ned

Selv om du ikke kan førstehjelp selv, så kan du 
vise dette. 

Kompresjoner gir vi hvis en person har fått hjertestans, 
da er man bevisstløs og puster ikke.
Vi tar ikke med innblåsinger her, men om noen spør 
så er det 30 kompresjoner og 2 innblåsinger som er 
standard.
Hos barn bruker du en hånd, hos spebarn to fingre.
Understrek også at vi først har ringt 113 (en-en-tre) og 
at de vil forklare hva de skal gjøre og hvordan.

Vi tar ikke med hjertestarter i dette opplegget, men 
hvis noen spør, så si at hvis det er flere til stede så 
kan noen hente hjertestarter mens noen gir bryst-
kompresjon (det er aller viktigst)! 
Hjertestartere gir muntlige instruksjoner når du slår 
den på. Du vil også få veiledning fra 113.

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

Jeg skal vise dere hvordan vi kan gi brystkompresjoner.
• Vi må ha helt strake armer .
• Vi må legge hendene oppå hverandre og trykke med 

den tykkeste delen på hånden – vis håndflaten din 
(og den tykkeste delen under tommelroten).

• Vi må trykke hardt (5-6 cm dypt).
• Vi må trykke fort: 100 kompresjoner i minuttet
• Av og til kan man brekke et ribbein,  

men det er ikke farlig.
• Du trykker midt mellom brystene (pek på deg selv 

eller treningsdukke, ev. figur).
• Det er viktig at det er bein under, vi må aldri trykke på 

magen! Da kan personen kaste opp, gestikuler gjerne 
og vis.

Dersom dere er flere, kan dere bytte på – for det er 
tungt.

Ikke stopp før ambulansen kommer.

Det kan være lurt å ha mobilen på høyttaler, slik at de 
på 113 kan hjelpe deg.

Slik gir du 
brystkompresjoner
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Dette har vi snakket om:

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

• Nå skal vi oppsummere det vi har snakket 
om. 

• Vet dere hva ordet oppsummering betyr? Det 
betyr å gå igjennom alt vi har lært.

• Vi har snakket om hva førstehjelp er og hva 
som er akutt og alvorlig sykdom. 

• Nå skal vi repetere det vi har snakket om. 

Bevisstløs – Sterke smerter – Hjerneslag  

Du må gjerne peke på bildene, men også peke 
på og bruke din egen kropp mens du forteller.

• Be gjerne deltakerne si noe om hva de har 
lært i dag, og det de husker av det dere har 
vært gjennom.

• Det er fint hvis det blir mest mulig dialog.

Dette har vi snakket om –  
hva er akutt og alvorlig?  

Her skal du oppsummere de to første delene 
om akutt og alvorlig sykdom.
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Dette har vi snakket om:

Akutt og alvorlig 
sykdom

113

Legevakten kan hjelpe hvis 
du må ha rask behandling, 

116117

Fastlegen kan hjelpe
når du er litt syk

Dette har vi snakket om –  
hvem kan hjelpe?
FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

• Vi har snakket om hvem som kan hjelpe oss 
når vi er syke.

 
• Når vi er litt syke, som forkjølelse, kan  

fastlegen hjelpe.

• Hvis vi må ha rask behandling og for  
eksempel har brukket en fot eller en arm  
så kan vi ringe til legevakta, 116117.

• Hvis det er akutt og alvorlig sykdom,  
da ringer vi 113.

Du må gjerne peke på bildene, men også peke 
på og bruke din egen kropp mens du forteller. 
Be gjerne deltakerne si det de husker av det 
dere har vært gjennom. Det er fint hvis det blir 
mest mulig dialog.

Fortsettelse fra forrige side
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Dette har vi snakket om:

Akutt og alvorlig sykdom – ring 113

Dette har vi snakket om – akutt 
og alvorlig sykdom - ring 113

• Vi har snakket om hva førstehjelp er 
og hva som er akutt og alvorlig sykdom. 

• Vi har også snakket om når vi skal ta kontakt 
med fastlegen eller legevakt og når vi skal  
ringe 113.

• Det er viktig å huske når du skal ringe 113.
• Husker dere hva som er viktig å si når  

dere ringer 113?. 
• Si hvor du er, hva som har skjedd  

og navnet ditt.

Du må gjerne peke på bildene. Be gjerne 
deltakerne si det de husker av det dere har 
vært gjennom. Det er fint hvis det blir mest 
mulig dialog.

Fortsettelse fra forrige side
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Dette har vi snakket om:

Trykk hardt 100 kompresjoner i minuttetTrykk midt på brystet med 
strake armer

Trykk hardt
5-6 cm ned

Dette har vi snakket om –  
førstehjelp

Dersom dere har snakket om praktisk førstehjelp og 
kompresjoner, ta også med denne siden. 

Hvis noen besvimer eller er bevisstløs og ikke puster så 
har hjertet stoppet.

Be gjerne deltakerne si det de husker av det dere har 
vært gjennom. Det er fint hvis det blir mest mulig dialog.

• Ved akutt og alvorlig sykdom – det viktigste er å ringe 
113. 

• Da kan de be oss om å gi brystkompresjoner for å få 
hjertet til å starte igjen.

• Vi trykker midt på brystet – ikke magen.
• Strake armer og trykk hardt.
• Vi må trykke fort: 100 kompresjoner i minuttet
• Dersom dere er flere, kan dere bytte på –  

det er tungt.
• Ikke stopp før ambulansen kommer.

Det viktigste er at vi prøver, og at vi ikke går forbi. 
Alle må hjelpe. Vi må si ifra, rope om hjelp og ringe. 
Vi er tryggere sammen!

Her skal du bare oppsummere dersom dere har 
gått gjennom praktisk førstehjelp og kompres-
joner. 

I Norge har alle en plikt til å hjelpe mennesker i 
alvorlig nød.  
Men man skal ikke sette seg selv i fare. 

Hjelpeplikten er omtalt i straffelovens §287. Vi 
går ikke nærmere inn på dette, men det kan 
være nyttig bakgrunnsinformasjon.
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Takk for meg!

Takk for meg!

Det har vært veldig hyggelig å være sammen 
med dere.

Her kan du fortelle om dere vil ta opp temaet 
ved en senere anledning.
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Det er alltid viktig å få tilbakemeldinger etter å ha hatt opplæring.
Det er viktig å passe på at alle kommer til orde, men alle må ikke si noe.

Men her er det også viktig å bruke litt tid, slik at alle får tenkt seg godt om.

Forslag til hva veileder kan si
• Hva var bra? – hva likte du?

• Hva var ikke bra? – hva likte du ikke?

• Var det noe du savnet eller manglet?

• Hadde vi for mange pauser eller for få?

• Hvordan var oppgavene og diskusjonene?

• Var det grei lengde på økten?

Bakgrunnsinformasjon til veilederBakgrunnsinformasjon  
til veileder



FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

Side 44

BAKGRUNNSINFORMASJON TIL VEILEDER

Tips – praktiske øvelser

44

• Du kan gjerne høre om noen fra ambulansetjenesten eller andre med førstehjelpsbakgrunn 
komme og demonstrere praktisk førstehjelp. Dette skal ikke være et fullstendig førstehjelpskurs, 
det viktigste er å vite når man skal ringe 113. 

• N.K.S. har treningshjerter som ikke koster mye. Det er ikke meningen å gå til innkjøp av utstyr. 
Har dere ikke utstyr så la deltakerne øve på hverandre, 

Tips – praktiske øvelser
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Tips – filmer Tips - filmer
• Helsedirektoratets film om hjerneslag (varighet 50 sekunder): 
https://www.youtube.com/watch?v=6cOjIt2_Q6U
• Helsedirektoratets film om hjerneslag (varighet 1 min og 18 sekunder)
https://www.youtube.com/watch?v=4aWbZogkfkc
• Norsk Luftambulanse – film om hjerneslag (varighet 48 sekunder)
https://www.youtube.com/watch?v=5YaqwV3GHO8
• Film fra Røde Kors om stabilt sideleie (varighet 57 sekunder)
https://www.youtube.com/watch?v=0J543XnGT_M

45
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Tips – ressurser på internett Tips - ressurser på internett

• Samleside om førstehjelp, her finnes mye bakgrunnskunnskap: 113.no
• Nettside beregnet på skoleelever, mye bra materiale, inkludert filmer: 

https://www.elevkanalen.no/f%C3%B8rstehjelp
• Førstehjelpsquiz utviklet av NRK:
https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/_113_-quiz_-er-du-til-a-stole-pa-i-en-nodssituasjon_-
1.14301058
• Informasjon om Hjelp113-appen:
https://norskluftambulanse.no/hjelp113/
• Informasjonsside om hjerte- og lungeredning
https://nhi.no/forstehjelp/bevisstloshet/hjertelungeredning-voksen/
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