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Overskrifter førstehjælp og trafik 
• Statistik 

• Sanser og trafik 

• Udstyr til førstehjælp 

 

• Førstehjælpens 4 hovedpunkter.  

1. Stands ulykken 

2. Livreddende førstehjælp 

3. 1-1-2 

4. Førstehjælp 

 

• Førstehjælp og forebyggelse af skader i trafikken 

• Hjerte-Lunge-Redning med hjertestarter. 

• Øvelser 

• VÆR BEREDT 

 

 











Sanser og trafik 

• Hvor mange sanser er i spil, når jeg er i trafikken? 



Udstyr til førstehjælp 

• Hvor er vores 1.hjælps taske? Skolen, hjemme, idrætshallen? 

• Hvad er der i tasken? 

• Hvordan bruger vi det, som er i den? 

• Har vi en hjertestarter? Skolen, hjemme? 

 



Førstehjælpens 4 hovedpunkter 

 Stands ulykken 

 Livreddende førstehjælp 

 Alarmering 1-1-2 

 Almindelig førstehjælp 

 



Skab sikkerhed 
 Få overblik 

 Sikring af 
 hjælperne 
 de tilskadekomne 

 Nødflytning 



Nødflytning 

En tilskadekommen flyttes kun: 
Hvis en truende fare gør det nødvendigt 
 Eller det ikke er muligt at yde den nødvendige førstehjælp 

Den tilskadekomnes ben og fødder frigøres inden 

man flytter personen ud fra bilen  



Bevidsthedstilstand 
Tal højt og rusk let i personens skuldre  

Vurder om personen er: 
 Vågen 
  Sovende 
   Omtåget  
    Bevidstløs 

 



Tilkald hjælp 

Ring 1-1-2 
og fortæl: 

 Hvor er det sket 

 Hvad er der sket 

 Hvor mange er kommet til 
skade 

 Hvorfra du ringer 



Psykisk førstehjælp 
 Fysisk kontakt 

 Øjenhøjde 

 Lyt 

 Lad personen 

græde ud 

 Skærm mod 

nysgerrige 

 Almindelig omsorg 



Hjerte-Lunge-Redning til børn 1 til 8 år 

• Fem indblæsninger 

• 30:2 i et minut 

• Alarmering 

• 30:2 

• AED 



• Baby 0-1 år 

• To fingre 

• Tryksted – midt på brystkassen 

• Trykdybde ca. 4 cm svarende til 1/3 af brystkassens højde 

• Junior 1 til 8 år 

• En hånd. To hænder kan anvendes 

• Tryksted – midt på brystkassen 

• Trykdybde -  ca. 5 cm. Svarende til 1/3 af brystkassens højde 

• Samme tryk frekvens 

 

OBS guidelines. 5 indblæsninger. Derefter 30 tryk og to indblæsninger i 1 min. Før 
alarmering. 

Hjerte-Lunge-Redning til børn 



Automatisk Ekstern Defibrillator 



Forebyggelse af ulykker i trafikken?  

• Hvad skal jeg se efter i trafikken 

• Hvornår skal jeg være vågen. ALTID… 

• Gående, cykler, knallerter, biler, busser, lastbiler, traktorer 

• Kan jeg stole på de andre i trafikken. Lyskryds, fodgængerfelter 

• Kan jeg gøre noget. VÆR BEREDT… Reflekser, cykelhjelm, sele på i bil 



Slag mod hovedet 

Symptomerne kan være 
 

 Hovedpine 
 Svimmelhed 
 Kvalme / opkastning 
 synsforstyrrelser 
 Hukommelsestab 
 Fjernhed / uklarhed 
 Bevidstløshed 
 Læsion af huden 
 Næse / øre blødning 

 

Observation i 24 timer 



Øvelse 1 

Du og to venner kommer gående igennem skolegården og ser Viggo 
kører rundt på løbehjul med god fart på.  

Viggo drejer skarpt i noget grus. Løbehjulet forsvinder under ham. 
Viggo lander på siden og slår hovedet hårdt i asfalten.  

 

Viggo ligger helt stille og siger ikke en lyd 

 

Hvad gør du/I 



Øvelse 2 

• Du ser Viggo cykle med god fart på i crosserskoven. Op og ned af de 
stejle bakker. 

• Det er spændende. Du løber over for at kigge. 

• Viggo kører med god fart ned af bakken. Rammer en trærod og 
styrter. 

• Viggo bliver liggende, flettet ind i cyklen. Han jamrer sig og tager sig til 
skulderen. 

• Hvad gør du/I 



Øvelse 3 

• Du er 7 år og på ferie hos mormor og morfar. 

• Mormor er ved at stege pandekager, men opdager at der mangler is 
og syltetøj. ØV 

• Morfar og dig beslutter at køre en tur til købmanden. 

• Du kan bare sætte dig ind på forsædet; siger morfar 

• Hvad gør du?  



Øvelse 4 

• Viggo spiller fodbold. Viggo skyder de vildeste højderbolde. En af dem 
flyver ud af skolegården og ud på vejen. 

• Du ser i øjenkrogen at Sophie løber efter 

• Hvad gør du/I 



Øvelse 5 

• Du kommer gående hen ad fortovet på hovedgaden 

• Ovre på den anden side kommer Viggo, han råber; Hey, hey skynd dig 
herover 

• Hvad gør du? 



Øvelse 6 

• Det er vinter og der er masser af is og sne 

• Lidt længere henne af fortovet, ser du en ældre medborger, på vej 
over et fodgængerfelt. Hun glider på fortovskanten, vælter ud på 
vejen og bliver liggende. 

• Hvad gør du 



Øvelse 7 

• I er på cykel tur med klassen 

• Viggo kører sigsag, overhaler og kører uden hænder på styret. 

• Hvad gør du 



• Forventninger 
• Børnenes associationer 
• Proces eller produkt 
• Børnenes alder 
• Tid  
• Inde eller ude 
• Materialer  

Afrunding 


