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LEKTION 3:

FÖLJDERNA AV EN OLYCKA  
KAN BEGRÄNSAS



Det borde finnas förstahandssläck-

ningsutrustning i varje hem. Till köket 

lönar det sig att köpa en släckningsfilt 

som fastsätts inom räckhåll, tillräckligt 

nära spisen. Till tamburen kan man 

skaffa en handbrandsläckare som 

man kan använda för att behändigt 

släcka till exempel en brand i en elap-

parat, exempelvis en brinnande teve. 

Man måste lära sig att använda alla 

förstahandssläckningsredskap. Ge-

nom att läsa bruksanvisningarna kom-

mer redan långt, men i samband med 

 NOUHÄTÄ!-kampanjen finns det bra 

möjlighet att lära sig färdigheter i första-

handssläckning. 

Efter det kan du även vägleda din när-

maste krets. Det lönar sig att öva fär-

digheterna i praktiken för när en brand 

antänds måste man agera verkligen 

snabbt och det kan ta en stund innan 

brandkåren kommer. Utbildning i första-

handssläckning ordnas till exempel av 

avtalsbrandkårer, räddningsverk och or-

ganisationer inom räddningsbranschen. 

En snabbt utförd förstahandssläckning 

kan släcka en initialbrand och förhindra 

omfattande skador. Man ska trots allt 

inte utsätta sig själv för fara vid första-

handssläckning.

Förstahandssläckningsutrustning

Fett som börjat brinna i en kastrull eller i 

en stekpanna släcker man enklast ge-

nom att kväva branden med kastrullens 

lock. Kom ihåg att stänga av spisfläkten 

och spisplattan. Kasta aldrig vatten på 

brinnande fett för att det får fettbranden 

att flamma upp ännu mer och det brin-

nande fettet att stänka omkring. Du kan 

även att använda släckningsfilten. 

För bränder i elapparater lönar det sig 

att skaffa handbrandsläckare eller släck-

ningsfilt till hemmet. Om en elapparat 

börjar brinna, ska elsladden genast 

lösgöras från eluttaget och först därefter 

påbörjas förstahandssläckningen. 

En handbrandsläckare ska föras på 

service. På släckaren anges när den ska 

föras på service. En handbrandsläckare 

ska också föras på service varje gång 

den blivit använd.  

1. FÖRSTAHANDSSLÄCKNING 



2. FÖRSTA HJÄLPEN

Du har skyldighet att hjälpa om du 

möter en medvetslös människa. En åld-

ring kan förlora medvetandet i butikens 

kassakö eller till och med en ung person 

kan drabbas av en sjukdomsattack mitt 

på gatan. En person som är i behov av 

hjälp får inte lämnas ensam, utan du 

måste stanna kvar vid patienten tills 

hjälp anländer till platsen.

Med första hjälpen räddar du patientens 

liv, hindrar att dennes tillstånd förvärras 

och kallar professionell hjälp till platsen. 

I en nödsituation är det alltid fråga om 

minuter.



Klargör behovet av återupplivning.

1.  Försök väcka en medvetslös person med att tilltala och skaka om personen.

2.  Om personen inte vaknar, kalla på hjälp eller ring nödnumret.  

Följ instruktionerna du får i telefonen.

3.  Kontrollera om personen som är medvetslös andas. Öppna and-

ningsvägarna genom att höja patientens hake uppåt och 

försiktigt böja huvudet bakåt. Se om bröstkorgen 

rör sig. Känn efter och lyssna om det strömmar 

ut luft från munnen och näsan.



Om patienten andas, vänd patienten i framstupa sidoläge.

1.  Lyft vänstra armen snett uppåt med handflatan uppåt och högra handen på bröstet.

2.  Böj upp det bakre knäet. 

3.  Fatta tag i patientens axel och det böjda knäet och vänd  

patienten på sidan. 

4.  Lägg handen under kinden  

med handflatan uppåt. 

5.  Låt det övre benet vara rakt. 

6.  Försäkra dig om att patienten andas  

och böj huvudet försiktigt bakåt.



Om patienten inte andas, påbörja återupplivning.

Om det är ett barn, börja med fem inblåsningar.

1.  Placera dina händer mitt på bröstbenet  

med ena handen ovanpå den andra.

2.  Tryck 30 gånger med raka armar  

cirka 100 kompressioner i minuten  

så att bröstkorgen trycks 4–5 cm. 



Påbörja inblåsning.

1.  Höj hakan uppåt, böj huvudet bakåt och kläm ihop näsan med tummen och pekfingret. 

2.  Placera din mun mot patientens, blås två lugna inblåsningar i lungorna och iaktta om bröstkorgen rör sig. 

3.  Om personen inte vaknar eller andas normalt efter två inblåsningar,  

fortsätt återupplivningen med rytmen 30 kompressioner, 2 inblåsningar. 

Fortsätt tills annan hjälp anländer till platsen eller tills dina krafter tar slut. Avbryt återuppliv-

ningen endast i det fall att personen återfår medvetandet.



3. ALLMÄN FAROSIGNAL

Allmänna farosignalen är en oavbruten 

stigande och fallande ljudsignal som 

varar en minut som hörs med hjälp av 

larmanordningar för varning av befolkning-

en.  Den varnar människor som befinner 

sig utomhus om hotande omedelbar fara. 

Farosignalen betyder att man genast ska 

söka skydd inomhus och agera enligt de 

instruktioner som ges i radio eller teve. 

Ring inte nödnumret 112 för att få in-

formation.

 Gör så här när du hör  

den allmänna farosignalen:

 - Sök dig inomhus. Stanna inomhus.

 - Stäng dörrar, fönster,  

  vädringsluckor och  

  ventilation.

 - Koppla på radion och vänta  

  lugnt på instruktioner.

 - Undvik att använda  

  telefonen så att linjerna  

  inte blockeras.

 - Avlägsna dig inte från  

  området utan uppmaning  

  av myndigheterna, annars  

  kan du på vägen bli utsatt  

  för fara.

Exempel på situationer  

då farosignalen ges:

 - stora bränder där det  

  uppstår rikligt med giftig rök

 - gasfara, när det t.ex. på  

  en väg har inträffat en olycka med  

  farliga ämnen

 - strålrisk, t.ex. kärnkraftsolycka. 

Larmanordningssystemet för varning av 

befolkningen upprätthålls för verkliga 

situationer, och systemets funktionalitet 

testas regelbundet med en provsignal. 

Provsignalen är en oavbruten larmsignal 

som varar i sju sekunder. Provsignalen 

förutsätter inga åtgärder av människorna



Faran över signal 

Faran över signalen är en oavbruten 

jämn signal som varar i en minut. Det 

betyder att den varning som gavs med 

den allmänna farosignalen är över. 


