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Beskrivelse af gruppen 
Intensivt førstehjælpskursus med praktisk træning og oplæring i praktiske færdigheder. 

Førstehjælp, brand, kommunikation, ledelse, samarbejde. 

 

Formålet med gruppen 
Formålet med gruppe har været at arbejde dybdegående med førstehjælp og redning.  

Der er opnået kompetencer indenfor: 

- Standsning af ulykker og vurdering af et ulykkested  

- Basal livredning (ABC, hjertelunge redning, sårbehandling, livredning i vand) 

- Kommunikation 

- Almindelig brandbekæmpelse og redning 

- Ledelse under svære forhold.  

- Førstehjælp svarende til 30 timers kursus 

 

Igennem teoretisk undervisning og virkelighedsnære cases er deltagerne blevet rustet til at 

kunne give aktiv førstehjælp i store ulykkessituationer, såvel som lejrlivets småskader. Der 

er blevet arbejdet med gruppedynamik, ledelse og samarbejde under vanskelige forhold. 

 

Ideér og udbytte til kredsarbejde: 

Førstehjælpsundervisning til alle børneniveauer i kredsen 

Ideer til cases og undervisningsformer indenfor førstehjælp 

Desuden har deltagene fået forskellige ledelsesredskaber og kendskab til sig selv der vil 

kunne bruges i mange forskellige sammenhæng i FDF. 

 

Instruktører 
Anders Damkjær Andersen  andersdamandersen@gmail.com 

Anders Jørgensen   andejo@outlook.com 

Mira Kjeldsen    mira_kjeldsen@hotmail.com 
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Livreddende førstehjælp 
Som udgangspunkt følges altid denne faste algoritme, uanset ulykkens/sygdommens 

karakter. 

 

1. Skab sikkerhed 

2. Vurder patienten 

3. Tilkald hjælp 

4. Yd førstehjælp 

 

Al livredende førstehjælp ydes efter ABC princippet. 

 

- Airways 

o Vurder luftveje 

o Skab frie luftveje 

o Stabiliser frie luftveje 

- Breathing 

o Vurder respirationsfrekvens, respirationsdybde, skader på brystkassen, etc. 

- Cirkulation 

o Lokaliser ydre blødning, få mistanke om indre blødninger 

o Stands ydre blødninger 

o Shockforebyggelse 

 

Førstehjælp til specifikke situationer 
Herunder følger en liste over specifikke tilstande og situationer. Instruktionerne er i videst muligt 

omfang bygget op efter de 4 hovedpunkter. Desuden er ved nogen situationer beskrevet en aktivitet, 

man kan bruge til at øve førstehjælpen med. 

 

 

Temperaturpåvirkning 

Hypotermi 
Aktivitet: Gennemgå teorien og prøv det på hinanden 

Materialer: Alutæpper, hundetæpper (soveposer, tæpper, tøj m.m.) og varme drikke 

Udførsel: Lær at pakke hinanden ind I alutæpper og hundetæpper og varm hinanden op 

Hypotermi (underafkøling) 

a. Skab sikkerhed 
i. Fjern udløsende faktorer/bjærg patienten 
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ii. Få patienten i læ 
iii. Tør patienten 

b. Vurder Pt. 
i. ABC 

ii. Bevidsthed (omtåget, bevidstløs?) 
c. Tilkald hjælp 

i. Vurder behov for ambulance 
d. Giv førstehjælp 

i. ABC 
ii. Indpakning 

iii. Giv lune drikke med sukker (aldrig alkohol) 
iv. Undgå ”turbopvarmning” 

Hypertermi (hedeslag) 

e. Skab sikkerhed 
i. Fjern pt. Fra udløsende faktorer 

ii. Bring i skygge 
f. Vurder pt 

i. ABC 
ii. Bevidsthed 

iii. Farve, temp, sved/ikke sved 
g. Tilkald hjælp 

i. Vurder behov for ambulance 
h. Giv førstehjælp 

i. ABC 
ii. Køl ankler, håndled og isse med afkølet (IKKE iskoldt) vand 

iii. Vift 
iv. Kølige drikke 
v. Gerne saltholdige snacks 

 

 

Sår og behandling 

Aktivitet: Rense ”sår” 

Materialer: Pølser der er lavet huller i og fyldt med skidt/grus, engangs vaskeklude 

Udførsel: Forsøg at rense pølserne med vaskeklude og sæbevand 

 

Sår 

- Vurder såret: 

o Hvor langt (over/under 1,5 cm) 

o Hvor dybt (over/under 0,5) 
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o Hvor gammelt (mere end 6 timer?) 

o Infektion? (Kærlighedens tegn – Varme, rødme, hævelse og smerte) 

o Gaber det? 

o Bidsår? 

o Placering (ansigt, led) 

- Behandling 

o Vask såret helt rent for snavs i lunkent sæbevand (brug neutral sæbe). Lad 

evt. såret stå i blød i 20 min. 

o Brug om nødvendigt pincet og engangsneglebørste til at fjerne alt snavs. 

o Hvis nødvendigt, luk sår renderne med steristrips. 

o Afdæk med steril forbinding 

- Andet 

o Tjek op på stivkrampe. 

o Skift forbinding ved gennemsivning eller tegn på infektion, og ellers hver 

anden dag 

 

Forstuvninger 

- Symptomer 

o Smerter 

o Hævelse 

o Funktionsnedsættelse 

o Misfarvning 

- Vær særligt opmærksom på: 

o Sovende fornemmelse og nedsat følsomhed 

o Hvis området neden for det skadede led bliver koldt 

o Smerter der ikke bedres i løbet af et par dage. 

- Behandling (RICE) 

o Ro 

o Is 

o Compression 

o Elevation 

- Husk 

o Køl aldrig direkte på huden (læg et tyndt klæde imellem) 

o Bevæg ledet lige så snart det er muligt (gerne vippeøvelser allerede første 

dag) 

Øjne 

- Vurder skaden 

o Er synet påvirket? 
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o Nedsat bevægelighed? 

o Meget stærke smerter? 

o Blødning i øjet? 

- Behandling 

o Skyl øjet med isotonisk saltvand, hvis dette forefindes. Ellers brug 

almindeligt vand, selvom dette er ubehageligt. 

o Brug snippen af et tørklæde eller noget andet rent, til at fjerne 

fremmedlegemer. 

o Ved ætseskader og forbrænding Skyl indtil ambulancen ankommer 

- Husk 

o I tvivl, kontakt læge. 

o Hvis blindhed, tilkald ambulance 

o Ætseskader og forbrændinger, tilkald ambulance og SKYL HURTIGT!!! 

Hjernerystelse 

- Almindelige symptomer 

o Kvalme og opkastning 

o Hovedpine 

o Svimmelhed 

o Træthed 

- Faretegn 

o Har pt været bevidstløs? 

o Er pt konfus/bevidsthedsslørret? Er der forværring i bevidstheden i forhold 

til tidligere? 

o Er der synsforstyrrelser? 

o Pupilforskel 

o Eksplosive opkastninger 

- Behandling 

o Ved faretegn, kontakt vagtlæge 

o Ro 

o Observation, pt vækkes 2-3 gange den første nat, for at se efter faretegn 

 
 

Sukkersyge: 

Ved sukkersyge er det hypoglykæmi (lavt blodsukker), der er den farlige akutte tilstand. 
Dette sker når patienten enten har taget mere insulin ned hans madindtagelse tillader 
(insulinshock), eller når patientens krop udsættes for stress.  
De indledende symptomer på lavt BS kaldes føling og er: 

- Svimmelhed 

- Irritabilitet 
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- Kramper 

- Svedende 

- Hjertebanken 

- Sult 

Ved alvorligere tilstand ser man: 
- Omtåget adfærd 

- Bevidstløshed 

- Kramper 

 
Ved mistanke om lavt blodsukker gør følgende: 

- Skab sikkerhed 

o Hvis kramper, beskyt især hovedet 

- Vurder pt. 

o ABC vurdering 

o Mål blodsukker hvis muligt (pt har ofte et apparat, de er rimeligt idiotsikre, 

men kan være besværlige) 

- Tilkald hjælp hvis: 

o Pt er ukontaktbar 

o Pt er ABC ustabil 

o Pt blodsukker ikke retter sig. 

- Giv førstehjælp 

o ABC 

o Giv sukkerholdige drikke, frugt og senere brød, hvis pt er ved bevidsthed 

(aldrig hvis pt er bevidstløs) 

o Har pt en glukagonpen (ligger tit i en lille orange kasse) kan denne indgives. 

Hvis man har give glukagon, skal man altid sørge for at give noget 

sukkerholdigt, så snart pt vågner nok op til det 

 

Overfølsomhedsreaktioner (anafylaksi) 

Anafylaksi opstår når mennesker med overfølsomhed udsættes for netop det allergen, der 
trigger deres allergi. Baggrunden kan være et insektstik eller noget de har spist. 
Symptomerne: 

- Kløe og sitren i håndflader og på halsen 

- Kløe og svulmende fornemmelse i svælget 

- Indledende bliver pt rødblussende og urolig (rødmen holder længe) 

- Kvælningsfølelse  

- Svimmelhed og omtåget adfærd 

- Bevidstløshed 
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Gør følgende: 

- Skab sikkerhed 

o Fjerne om nødvendigt/muligt pt fra den udløsende årsag 

- Vurder pt 

o ABC vurdering 

- Tilkald hjælp 

o Ved den mindste mistanke om anafylaksi ring 1-1-2 HURTIGT!!! 

- Førstehjælp 

o ABC stabilisering 

o Hvis person har en adrenalinsprøjte (Epipen) eller en adrenalininhalator på 

sig, gives dette 

Astma 

Sygdom, hvor pt ved udløsende faktorer får vejrtrækningsbesvær. Besværet er særligt stort 
ved udånding. Udløsende faktorer kan være kulde, hård motion, støv eller specifikke 
allergener. 
Symptomer: 

- Vejtrækningsbesvær, særligt ved udånding 

- Panik 

- Pibende eller rallende udånding 

- Blåfarvede læber og negle (dårligt tegn!) 

- Pt ved som regel, at han/hun har astma 

 
Gør følgende: 

- Skab sikkerhed 

o Fjern om muligt pt fra udløsende årsager 

- Vurder pt 

o ABC vurdering (særligt fokus på A og B) 

- Tilkald hjælp 

o Hvis ABC ustabil 

o Tilstanden ikke retter sig på behandling 

- Giv førstehjælp 

o ABC stabilisering 

o Oftest vil pt helst lejres sidende og foroverbøjet 

o Hjælp pt med sin medicin 
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Epilepsi 

Sygdom der kan give bevidsthedsudfald med alt fra lettere omtågethed til dyb 
bevidstløshed og kramper. 
 

- Skab sikkerhed 

o Hvis kramper: 

 Stabilser og beskyt hovedet 

 Undlad at fastholde pt 

 Stik ALDRIG (og ja, der står ALDRIG, ALDRIG, ALDRIG!!) noget i 

munden på pt 

- Vurder pt 

o ABC vurdering 

o Hvornår er anfaldet opstået? 

o Førstegangs anfald? 

- Tilkald hjælp 

o ABC ustabil 

o Hvis anfaldet vare mere end 5 min (gælder kun hos pt med kendt epilepsi) 

o Personen ikke er kendt med epilepsi 

- Giv førstehjælp 

o ABC stabilisering 

o Se afsnittet ”skab sikkerhed” 

o Pt er som regel meget træt efterfølgende, og skal observeres indtil 

vedkommende igen er frisk 

- Husk på, at kramper kan skyldes andre ting end epilepsi 

 

Blodprop og hjertekrampe 

Kan opstå i hele kroppen, men her vil vi kigge på dem, der opstår i hjertets kranspulsårer 
(de kar der forsyner hjertet med blod). I teorien kan alle blive ramt, men folk over 50 år er 
absolut det hyppigste. 
Hjertekrampe er brystsmerter der opstår, fordi pt’s koronarkar er forkalket, og det giver 
mange af de samme symptomer som en blodprop, når pt arbejder for hårdt. Det er dog 
en ”godartet” tilstand, og smerterne fortager sig når pt slapper af. 
Syptomer: 

- Smerter fra brystet, der stråler ud i venstre arm eller op i halsen. Nogen gange 

stråler det ud mod ryggen eller ned i maven 

- Knugende fornemmelse om ens brystkasse (”der sidder en elefant på brystkassen”, 

siger de tit) 

- Vejrtrækningsbesvær 

- Svimmelhed 

- Bleg 
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- Koldsvedende 

Gør følgende: 
- Skab sikkerhed 

- Vurder pt 

o ABC vurdering 

o Hvornår er smerterne opstået? 

o Har pt prøvet det før? 

o Hvad udløste smerterne? 

- Tilkald hjælp 

o Hvis pt er ABC ustabil 

o Det er pt’s første anfald, ikke er kendt med hjertekramper eller smerterne er 

værre end sædvanlig 

o Smerterne ikke forsvinder med nitroglycerin 

- Giv førstehjælp 

o ABC stabiliser 

o Hjælp med at tage evt nitroglycerin (kun hvis pt er ved bevidsthed og ikke 

hvis de er meget dårlige og koldsvedende) 

o Læg ikke en vågen patient med brystsmerter ned, med mindre denne selv 

angiver at kunne holde til det 

Hyperventilation 

Hurtig overfladisk vejrtrækning, der ses ved visse sygdomme, men som er absolut hyppigst 
ved panikanfald. 
Udover patientens åbenlyse paniktilstand og hurtige vejrtrækning, vil patienten ofte have 
snurren i læber og fingre. 

- Skab sikkerhed 

o Fjern den udløsende faktor for pt panikanfald 

- Vurder pt 

o ABC vurdering 

o Ligger der rigtig sygdom til grund, eller er der blot tale om angst/hysteri? 

- Tilkald hjælp 

o ABC truet 

- Giv førstehjælp 

o ABC stabiliser 

o Hvis der er tale om angst/hysteri, lad pt genindånde i en pose. Pt skal selv 

holde posen. Ellers almindelig psykisk FH og beroligelse  
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Transport 
Aktivitet: Transport af tilskadekommen 

Materiale: Hundetæpper, båre, jakker, rafter og presenning 

Udførsel: Lav forskellige båre ud af ting i har omkring her, byg en båre med rafter og  

       presenning.  

 

Det første man skal klarlægge er … 

- Transportbehovet 

o Er du i fare på skadestedet? 

o Er patienten i fare, der hvor han/hun ligger? 

o Kan redningsmandskabet nå frem til skadestedet? 

o Har det afgørende betydning for behandlingsmulighederne/tilstanden, at 

man flytter patienten? 

- Patientens tilstand 

o Vil patientens tilstand forværres ved flytning? 

o Hvor maget kan han/hun selv hjælpe 

- Transportmulighederne 

o Hvor mange hjælpere er I? 

o Hvad har I af transportmuligheder? Båre/tæpper/biler/intet 

- Afstanden man ønsker at flytte personen 

 

Generelt om løfteteknik 

- Stå tæt på det du løfter 

- Løft tæt til din krop 

- Løft med benene, ikke ryggen 

- Hvis han vejer mere end dig, skal du kun nødflytte 

- Jo flere jo bedre (altså, til at løfte) 

- Koordiner når I er flere. Tæl ned inden I løfter, tæl ned inden I sætter ned. 

- Hvis det gør ondt skal du stoppe…med det samme! 

Flytningsmuligheder uden hjælpemidler 

- Nødflytning (hvis du er alene og patienten ikke kan flytte sig selv eller hjælpe 

til) 

o Fordele: 

 Nem 

 Hurtig 

 Skånsom for hjælperen ved korrekt udførsel 

o Ulemper: 
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 Fungere dårligt, hvis du er lille og pt er stor 

 Dårlig for ryggen udført forkert 

 Ikke skånsom for patienten 

 Uegnet til lange flyt 

- Assisteret nødflytning (hvis I er flere) 

o Samme fordel og ulemper som nødflytning, men med mindre belastning g af 

hjælperne 

- Brandmandsgreb (ved pt der ikke selv kan assistere i betydende grad) 

o Beskrivelse 

 Se billedet længere nede 

o Fordele 

 Kan bruges over længere strækninger end klassisk nødflytning 

o Ulemper 

 Rigtig dårlig for ryggen på hjælperen 

 På ingen måder skånsom for pt 

 Kræver styrke 

- Kongestol (ved vågen patient, der kan sidde op, to hjælpere) 

o Se billedet længere nede 

o Fordele 

 Nem at bruge 

 Kan bruges over længere afstande end klassisk nødflytning 

 Mere skånsom end nødflytning og brandmandsgreb (men stadig ikke 

stabil ved nakke/ rygskader) 

o Ulemper 

 Hård ved hjælperne, hvis den ikke udføres korrekt 

 Kræver at pt kan samarbejde i nogen grad. 

- Løft i arme og ben (den har vist ikke noget navn, støt hovedet!) 

o Beskrivelse 

 Som navnet antyder løftes i armen og ben. Man kan være 3-5 personer. 

 STØT HOVEDET! 

 Træd ikke på håret, hvis patienten har langt hår. 

o Fordele 

 Man kan være mange om at løfte 

 Hurtig og meget lidt ressourcekrævende 

o Ulemper 

 Meget lidt skånsom for patienten 

 Hvis man glemmer at støtte hovedet, så skader man hjernen eller 

nakken på patienten 

 Det gør afsindigt ondt, hvis man træder på håret af den man bærer. 

- Understøttet løft 
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o Beskrivelse 

 Se billedet længere nede 

 Husk at støtte hovedet 

o Fordele 

 Den mest skånsomme metode der findes for pt og hjælpere hvis man 

ikke har hjælpemidler til rådighed 

 Man kan være rigtig mange til at hjælpe 

o Ulemper 

 Ikke helt så hurtig at udføre som klassiks nødflytning 

 

Transport med hjælpemidler 

 
- Tæppeløft 

o Beskrivelse 

 Pt lægges på et tæppe/presenning/lagen. Der løftes i 

siderne/hjørnerne 

o Fordele 

 Man kan være mange om at løfte 

 Temmelig skånsom for pt 

 Simpel 

o Ulemper 

 Kræver et materiale at løfte pt på 

 Ikke lige så skånsom som en improviseret stabil båre 

- Improviseret stabil båre 

o Beskrivelse 

 Med to pinde og et stykke stof/tæppe/sejldug/presenning/etc.  laves 

en båre efter tegningen længere nede. 

 Kan betjenes af 2 mand, men det anbefales absolut at man er 4 

 En tager kommandoen 

 Alle melder klar 

 Lederen siger 1 – 2 – 3 løøøøøft 

 På ”løøøøft” løfter alle samtidig 

 Undgå at gå i takt da det får båren til at hoppe 

 Når man er fremme siger lederen” 1 – 2 – 3 neeeeeed, hvor båren 

sænkes samtidigt 

o Fordele 

 Mange om at løfte 

 Skånsom for patienten (dog ikke stabil nok til nakke/rygskader) 
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 Hurtig at lave 

o Ulemper 

 Kræver materialerne 

 Ikke lige så hurtig som en nødflytning 

- Almindelig båre 

o Beskrivelse 

 Præfabrikeret båre. Bruges som improviseret stabil båre 

o Fordele 

 Fås med hjul, hydraulik og alt muligt gejl 

o Ulemper 

 Sjældent i førstehjælpernes besiddelse 
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Psykisk førstehjælp og kommunikation 

Psykisk førstehjælp 

- Skab ro og optræd roligt 

o Selvom du ikke har styr på, hvad der sker, så få det til at se sådan ud! 

- Tag ledelsen og udvis autoritet 

o Det er meget sandsynligt, at det er dig der ved mest om førstehjælp på 

skadestedet.  

- Vis omsorg og empati 

o Patienten har brug for en der passer på ham og giver tryghed. 

- Fysisk kontakt og nærvær 

o Kom ned i højde med patienten og rør ved ham (hold i hånd, læg hånd på 

skulder, etc.) 

- Vær ærlig 

o Det hjælper hverken patienten eller dig at lyve (hvis pt spøger om han skal 

dø svares der dog altid nej, med fast og overbevisende stemme) 

o Du kan ikke stille diagnoser på et skadested. Hvis pt spørger så fortæl at der 

er professionel hjælp på vej, og at du gør alt, hvad du kan for at hjælpe 

 
Undgå at: 

- Dominere med egne følelser (”jeg havde en gang også brækket mit ben…”) 

- Ynke (”nåhhh hvor er det da også synd for dig…”) 

- Bebrejde (”det var da dumt gjort…”) 

- Omklamre 

- Forhandle (”hvis du ligger stille lover jeg at…”) 

- Involvere dig på lang sigt (”Jeg skal nok besøge dig på hospitalet…)” 

- Give løfter (”Jeg lover, at du nok skal komme til at spille fodbold igen…”) 

Krisehjælp 

Efter en psykisk hård belastning kan der komme en belastningsreaktion, hvor pt får det 
skidt psykisk. Reaktionsfasen opstår ikke nødvendigvis med det samme, men kan være 
flere dage forsinket. Det er en specialistopgave at håndtere tilstanden på lang sigt, men som 
ven/familie/tilstedeværende kan du altid huske de 4 H’er 
 

- Hold af (vis at du vil pt det bedste, og at han/hun betyder noget for dig) 

- Hold om (fysisk kontakt nedbryder alle barrierer) 

- Hold mund (det er pt der har brug for at snakke..…lyt så meget du kan) 

- Hold ud (man afhjælper ikke en krise på et par minutter) 

Kommunikation og ledelse i akutte situationer: 

- Tal kortfattet, klart og tydeligt 
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- Når man leder giver man ordre, undgå ligegyldig snak og debat. 

- Øjenkontakt 

- Closed loop 

o Den der for beskeden gentager hvad han har hørt…”Ring 1-1-2”…”Jeg ringer 

1-1-2”. 

- Brug navne, eller læg hånden på skulderen af den du taler til/peg på vedkommende 

- Lyt til dit team, men husk på at du er lederen 

Den gode førstehjælpskasse 
Man kan købe mange færdigpakkede førstehjælpssæt. Det er der ingen skam i. Bare vær 
sikker på, at alt hvad du skal bruge er deri. Husk på, at bare fordi et stykke udstyr lå i en 
færdigkøbt pakke, behøver det ikke at være af høj kvalitet. Meget af det plaster der følger 
med i de færdige pakker minder mest om tørt bølgepap uden ordentlig limflade. 

Generelt 

- Tilpas indholdet til den enkelte tur, vurderet ud fra følgende: 

o Antal deltagere 

o Turens indhold (vandring, sommerlejr, kano, etc.) 

o Skal du bære det rundt eller kan det ligge fast? 

- Undlad at have indhold i førstehjælpskassen du ikke ved, hvordan man bruger. 

- Hold kassen opdateret, så der genopfyldes når der bliver brugt noget. 

- Sørg for at alle ved, hvor førstehjælpskassen er 

Dagturen 

Når du skal afsted med de andre seniorer, eller som assistent med en flok puslinge i skoven 
kan der ske alt muligt. Denne førstehjælpspakke kan i teorien pakkes i en 4 L frysepose. 
Dog fås små førstehjælpspakker med nogle fornuftige tasker så billigt i Tiger og Søstrene 
Grene, at man lige så godt kan investere i sådan en. 

- Indhold (minimum) 

o 8 stk. plaster, afskåret, standard størrelse, eller ca. 15 cm til afklip 

o 2 stk. store plastre, min 4x6 cm 

o 1 rulle leukoplast, sportstape eller lignende, 2,5 cm bredde 

o 4 stk. sårrenseservietter 

o 1 pincet 

o 1 lille saks 

o 4 stk. pinex 500 mg 

Er der tale om en vandretur bør desuden suppleres med følgende: 
o 6 stk. vabelplaster i 2 størrelser 

o 4 stk. spritservietter (renseservietter kan bruges) 

o 4 stk kanyler, lancetter eller lignende, til at prikke hul i vablen med. Nål kan 

bruges, men så skal man have sprit og ild med, til at sterilisere den. 
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Weekendturen 

En weekendtur kan være mange ting. Der er selvfølgelig forskel på, om det er 100 puslinge, 
eller 5 seniorer. Nedenstående ville passe til ca. 20 personer under almindelige lejrforhold. 
De kendte standard Falckasser, er rigtig gode, og udstyret er generelt af god kvalitet. Ved 
flere deltagere, kan man jo gange op. 

- Indhold 

o 16 stk. plaster, afskåret, standard størrelse, eller ca. 30 cm cm til afklip 

o 5 stk. store plastre, min 4x6 cm 

o 3 stk. steri-strip 

o 4 par latexhandsker 

o 1 pakke engangsvaskeklude (de der man tørre babyer bagi med) 

o 1 bøtte neutral sæbe  til sårvask (intimsæbe er faktisk bedst) 

o 2 stk. steril saltvand, 10 ml 

o 1 rulle leukoplast, sportstape eller lignende, 2,5 cm bredde 

o 8 stk. sårrenseservietter 

o 1 stk. stor kompresforbinding 

o 1 stk. lille kompresforbinding 

o 1 pakke med gaze 7,5 x 7,5 cm eller 10 x 10 cm 

o 1 rulle støttebind 4 cm 

o 1 rulle støttebind 6 cm 

o 1 trekantstørklæde 

o 1 alutæppe 

o 1 pincet 

o 1 saks 

o 10 stk. pinex 500 mg 

o 4 stk. ipren 200 mg 

o 6 stk. alnok 10 mg 

o 1 tube lidocain (sælges tit under navnet xylocain) 

o 10 stk. vabelplaster i 2 størrelser 

o 6 stk. spritservietter (renseservietter kan bruges) 

o 6 stk kanyler, lancetter eller lignende, til at prikke hul i vablen med. Nål kan 

bruges, men så skal man have sprit og ild med, til at sterilisere den. 

- Ekstra udstyr til mere lækkerhed 

o 1 stk. flåttang 

o 1 rulle selvhæftende elastikbind 

o Børneplaster med Disneymotiver 

o 2 stk. køleposer, kan evt. laves ved at fryse brun sæbe i en frysepose (dog 

fungerer en pose frosne grøntsager i et viskestykke fremragende) 

o 4 stk. jelonet til hudafskrabninger 

o Håndsprit 
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o Hydrocortison creme (steroidcreme mod eksem) 

 

Sommerlejren 

Kræver det samme som weekendturen men i større antal. Husk altid solcreme og aftersun. 
Flåttangen er obligatorisk. 
Supplerende, der bør forefindes hvis der er tale om en udendørs lejr: 

- Indhold 

o Håndsprit 

o Fugtighedscreme 

o Vaseline (tørre læber er et enormt problem) 

 

Kommunikation og ledelsesmodul 
Teoriblok kommunikation og ledelse: 5-10 min 

 Tal kortfattet, klart og tydelig. 
 Når man leder giver man ordre, undgå ligegyldig snak og debat.  

 Øjenkontakt 
 Closed loop 

 Den der for beskeden gentager hvad han har hørt…”Ring 1-1-2”…”Jeg 
ringer 1-1-2”. 

      Brug navne, eller læg hånden på skulderen af den du taler til/peg på 
vedkommende 

  Lyt til dit team, men husk på at du er lederen 

 Overlevering til redningsmandskab: MIST 
 Mechanism (hvad er der sket) 
 Injuries (Hvilke skader/sygdom har du fundet på den tilskadekomne) 
 Symptoms (Hvilke klager har den tilskadekomne) 
 Treatment (Hvilken behandling har du foretaget indtil nu) 

 Uddeleger, uddeleger, uddleger! Jo mindre lederen har fingrene, jo bedre 
overblik har han 
 

Øvelse 1 kommunikation: 10 min 

 Råbeøvelsen  
 Båreholdende placeres med lang afstand mellem deltageren. De får nu et 

budskab, der skal nå fra første til sidste mand. De må kun råbe, og de må ikke 
rykke nærmere hinanden.  

 Team 1: 
 Vi har 5 tilskadekomne. 1 fastklemt, 2 med lettere kvæstelser, 

1 bevidstløs uden vejrtrækning og 1 med et åbent brud på 
overarmen. 

 Team 2: 
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 Vi har fundet 3 af de 4 savnede. Den ene har indre blødninger 
og skal evakueres snarrest. Den sidste savnede er sidst set 
gående mod nord, 3 kilometer sydøst herfra. 

 Team 3: 
 Det brænder på skadestedet. Vi får brug for slukningsudstyr. Vi 

har reddet 3 tilskadekomne ud med 1. og 2. grads 
forbrændinger. Der er fortsat 2 savnede. 

 Læringsmål for øvelsen: 
 Forstå nødvendigheden af kortfattede og klare beskeder. 
 Forstå begrænsningerne for kommunikation over afstand 
 Stifte bekendtskab med problemerne der opstår, når flere personer 

kommunikerer samtidigt 
Opsamling på øvelsen: 5 min 
 

Øvelse 2 kommunikation: 10 min 

 Viderebringelse af beskeder 
 De 3 hold får udleveret den nedenstående tekst. Holdet placeres med ca 50-

100 meter i mellem hver person. 1. manden læser teksten, udvælger de ting 
han/hun finder relevant, hvorefter vedkommende løber videre til sin 
holdkammerat og overgiver sin information. 2. manden løber videre til 3. 
man den med information, 3. manden løber videre til 4 manden, der er 
alarmcentral. Denne nedskriver det han har hørt, hvorefter tiden standses. 

 Læringsmål for øvelsen: 
 Hvordan udplukkes de vigtigste informationer på et skadested. 
 Hvordan viderbringes mest mulig relevant information, på en måde, så 

modtageren får mest muligt ud af det. 
 Hvor meget information går tabt i en kommunikationskæde. 

 Tekst til øvelsen: 
 

Det er en mørk aften, kl er 22.45 og du kommer frem til at skadested. Det er et trafikuheld 
med 2 biler og en cykel. Det regner og den ene bil har ramt lygtepælen, så belysningen er 
svag på ulykkestedet. I den første bil sidder 2 personer. Bilen er tydeligt deformeret i 
førersiden, hvor den anden bil har ramt. Føreren af bilen er tydelig fastklemt. Han er 
bevidstløs og hans vejrtrækning er hurtig og den lyder besværet. Passageren i bilen er 
vågen men har kraftige smerter i nakken og hovedet. Hun siger, at de kørte med ca 50 
km/t, da den anden bil pludselig kørte ind foran dem.  
I den anden bil, der har fået trykket fronten ca 40 cm ind, går føren rundt ude foran. Han 
bløder fra flere sår i hovedet og på kroppen. Han halter tydeligt på venstre ben. Du forsøger 
at få kontakt til ham, men han bliver ved med at gentage “jeg forsøgte at undgå ham, men 
lige pludselig svingede cyklen ud foran mig”. I passagersædet sidder en ældre mand og 
klager over kraftige smerter i benen og maven. Han har haft sele på. Højre lår er tydeligt 
fejlstillet. Der er ikke nogen synlige blødninger. Han trækker vejret hurtigt og er meget bleg 
og klamtsvedende. Bag i bilen sidder et barn og græder. Hun har ikke nogen umiddelbare 
skader, men kan ikke svare på, om hun har haft sele på. Der ligger en smadret cykel, men 
der er ikke nogen umiddelbare spor af cykelisten. Det lugter af benzin ved bil 2. Bilerne 
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blokere det meste af vejen. Der er 6-7 tilskuere fra andre biler samlet, der ikke har været 
involveret i ulykken.  
 

Øvelse 3 kommunikation: 5 min 
 

 Tælle intuitivt 
 Gruppen står i en rundkreds med ryggen mod hinanden. De skal nu tælle til 

15, uden at de kommer til at tale i munden på hinanden.  
 Læringsmål for øvelsen 

 Det er besværligt at kommunikere uden at se på hinanden 
 Jo flere man er, desto sværre bliver det at have en “underforstået 

fornemmelse” af, hvad de andre laver. 
 
Øvelse 4 radiokommunikation: 20 min 
 

 Teori 
 TÆNK - TAST - TAL 
 MEGET korte og MEGET fokuserede beskeder 
 Opkaldsalgoritme:  

 Afsender: [MODTAGER] her er [AFSENDER] kom! 
 Modtager: Her er [MODTAGER]! 
 Afsender: BESKED………..SKIFT! 
 Modtager: Det er modtaget, GENTAGER BESKED…...SKIFT 
 Afsender: Det er korrekt, SLUT 
 Eksempel: 
  
 Afsender: Mira, her er Anders kom/Mira til Anders kom 
 Modtager: Mira her/Her er Mira kom 
 Afsender: Vi skal bruge en båre ved Halle. Bevidsløs person med 

hovedtraume, SKIFT 
 Modtager: Det er modtaget, jeg sender et bårehold til en bevidstløs 

med hovedtraume, SKIFT 
 Afsender: Det er korrekt SLUT 

 Ved tvivl siger man ikke en hel masse ævl som “hva”, “hallo”, “du går dårligt 
igennem”, etc. Man siger, “gentag signal”, SKIFT 

 Øvelse 
 Gruppen deles i så mange hold, der er radioer til. Det er vigtigt at alle radioer 

kører på samme kanal. En fra hvert hold skal nu organiserer sit hold i en 
figur (koordinatorerne står på toppen af bakken/bålhytten/etc, de andre står 
nede foran). Da de to hold kører på samme kanal, er det vigtigt, at man hele 
tiden bruger rigtige kaldenavne og streng radiodisciplin. Når holdets figur er 
godkendt, skiftes koordinatoren ud. Jo flere hold på samme tid, jo mere kaos 
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Radiokommunikation 

Ved radiokommunikation gælder sammen huskeregler som for generel kommunikation. Din 

forståelse og face-to-face kommunikation er ofte svækket når radiokommunikation anvendes. 

Derfor benyttes oversigten herunder til klar radiodisciplin. 
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Etisk Førstehjælp Quiz 
Deltagerne skal enkeltvis finde ud af hvordan de tre tilskadekomne tilstand er og 

vurdere/prioritere rækkefølge for deres behandling. Deltagerne bliver gradvist 

præsenteret for deres tilstande og baggrund. Den ændres ved hver ´runde´ af quizzen. 

Tegn evt, på gulvet 3 områder man kan stille sig i. 
 

Person 1 

 32 årig mand, bevidstløs med langsom vejrtrækning 
 Viser sig at have taget et ukendt stof til en fest 
 Har dog ikke selv taget det, men fået det proppet i en drink 

Person 2 

 Kvinde, uden vejrtrækning. Ikke ved bevidsthed 
 I ser op og opdager at hun af ukendte årsager er faldet ud fra det åbne vindue, 4. sal 

(12 meter) 
 Det går op for jer, at hun har valgt at tage sit eget liv? 

Person 3 

 Personen har vejrtrækning, men er ikke ved bevidsthed  
 Personen ligger i stueetagen og der er røg ud af de åbne vindue på 1. sal  
 Arnestedet er i det tilstødende rum i stueetagen. 

 

Person 4 (1) 

 64 årig kvinde, brækket lårben, bleg, klamtsvedende, hurtig vejrtrækning 
 Gift, har 3 børn og 2 børnebørn 
 Kendt med uhelbredelig kræft i hjernen. Ukendt restlevetid 

Person 5 (2) 

 Gravid kvinde i uge 30, blødning fra større sår på overarm, bleg, på vej i shock 
 Barnet har Downs syndrom 
 Har selv skåret sig i armen, med henblik på selvmord 

Person 6 (3) 

 3 årigt barn med vejrtrækningsstop 
 Har leget med lego inden det skete 
 Der sidder en legomand på tværs i svælget  

Person 7 

 45 årig mand, fører af forulykket bil. Bløder fra hovedet og har nakkesmerter. 
Vågen, men omtåget 

 Der lugter af benzin ved bilen 
 Manden har drukket en halv flaske snaps inden han sneg sig ind i bilen. 

Person 8 

 Cykelist ramt af person 7’s bil 
 Ingen livstegn, blødning fra øret 
 Alenemor til 2 

Person 9 

 Personen er vildt ophidset  
 Personen optræder truende/udgør en seriøs trussel mod dig 
 Personen trækker en kniv  
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Førstehjælpsløb 
Post 1 
 1) Hvad står HLR for? 

1. Healthy living rescue 
2. Hjerte Lunge Redning 
3. Hjerte Livs Redning 

 
 2) Hvilken rækkefølge er mest korrekt? 

1. Skab sikkerhed, Alarmer, ABC, Yd førstehjælp 
2. Skab sikkerhed, ABC, Alamer, Yd førstehjælp 
3. Skab sikkerhed, ABC, Yd førstehjælp, Alamer  

 
 3) Hvad betyder det at gå i shock? 

1. En person er psykisk påvirket eksempelvis ved en ulykke 
2. Tilstand hvor kroppen mangler ilt og lukker ned 
3. En person der er bevidstløs 

 
 4) Hvad er det vigtigste ved behandling af forbrændinger 

1. Køl med vand i minimum 30 min eller til smerten er forsvundet 
2. Rigeligt væskeindtag min. 1,5 liter 
3. Nedkøling til lavest mulig temperatur i min 30 min 

 
 5) Hvordan skabes der sikkerhed ved en el-ulykke. 

1. Sluk for strømmen, fjern personen uden selv at være i fare. 
2. Fjern personen fra ulykkesstedet, ved at tage fat i vedkommende 
3. Lad personen være og tilkald hjælp 

 
 
Post 2 
  
 1) Hvornår begyndes indblæsninger ved drukneulykker 

1. Når person er bjærget  
2. I vandet når det er muligt 
3. Når personen er tørret på land 

 
 2) Hvad skal man oplyse når man ringer til 112 

1. Navn, lokalisation, antal tilskadekomne og deres tilstand 
2. Navn, alder,  
3. Navn, klokkeslæt, lokalisation og  

 
 3) Hvordan gives HLR ved børn: 

1. Start med 2 indblæsninger og derefter 30/2  
2. Starte med 5 indblæsninger derefter 30/2 
3. Start med 5 indblæsninger og derefter 25/2 
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 4) Hvad er symptomerne på kokain indtag 
4. Søvndyssende og små pupiller 
5. Opkvikkende og store pupiller 
6. Kvalme og svært ved at åbne øjnene 

 
 5) Hvad gør man ved en pulsåreblødning på låret? 

7. Lægger forbinding omkring såret og observere vedkommen 
8. Trykker hårdt i såret og lægger evt. knebelpres 
9. Rense såret og læg derefter forbinding 

 
Post 3 
 
Hvad vil du gøre? 
 

(Billed af åbent benbrud) 
 

1. Rette foden ud i længderetningen hvis puls, anlægge donut, løs forbinding og tilkald 
hjælp 

2. Stabiliser findestillingen hvis puls, anlægge donut, løs forbinding og tilkalde hjælp 
3. Rør ikke ved benet, beskytte personen mod klimaet og tilkalde hjælp 

 
 
Post 4 
 
Hvad vil du gøre? 
 

(Billed af finger der er vredet af led) 
 

1. Læg patienten ned, stabiliser armen og tilkald hjælp 
2. Sæt fingeren på plads ved at trække i længderetningen og anlæg skinne 
3. Put armen i armslynge, kontakt vagtlægen og kør på skadestuen 

 
 
Post 5 
Du ankommer til et ulykkessted og skal prioritere hvem der skal med ambulancerne først. 
Ambulancerne ankommer en efter en, så i skal liste personerne fra 1-10, men den vigtigste 
som nr. 1. 
 
Person 1: Mand, 37 år der ligger og råber, ligner han har brækket benet 
Person 2: Kvinde, 87 år der skriger og kan ikke bevæge højre ben og arm 
Person 3: Mand, 57 år med tydeligt hul i brystkassen. Besværet vejrtrækning  
Person 4: Kvinde, 34 år der løber vildt rundt og skriger. Blødende sår fra panden 
Person 5: Kvinde, 44 år med stort sår på halsen hvor blodet pulsere ud 
Person 6: Kvinde, 62 år der er bevidstløs og trækker vejret 
Person 7: Dreng, 3 år med kraftige mavesmerte, bleg og mat 
Person 8: Pige, 1 år med besværet vejrtrækning, slap 
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Person 9: Pige, 14 år med mavesmerter og hurtig vejrtrækning 
Person 10: Dreng, 17 år bevidstløs og uden vejrtrækning. Stort sår på hovedet 
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Bilag 
 

Hygiejneråd 

● Vask hænder jævnligt og altid efter toiletbesøg og før madlavning 

● Vask redskaber jævnligt 

● Ryd op efter dig 

● Tør bordet af jævnligt 

● Brug to baljer til hånd- og opvask, én til at skylle og én til at vaske i 

● Brug kun viskestykker til at tørre rene ting 

● Hold madvarerne tildækket, og helst løftet over jorden 

● Vask altid redskaber når de har været i kontakt med råt kød 

● Adskil råt kød og grøntsager 

● Gennemsteg hakket kød, fisk og fjerkræ 

● Vask og skyl grøntsager i koldt vand 

● Arbejd roligt når du bruger knive og har kogende vand, ild eller andre varme ting 

omkring dig 

 

Ildregler 

● Ild kræver opmærksomhed. Gå aldrig fra et bål, eller anden tændt ild. 

● Etablering af bålsteder sker ovenpå jorden. da der ikke må graves på plænerne. 

● Hav altid en branddasker og en spand med vand i nærheden, når du laver bål eller 

har ild-aktiviteter. 

● Leg ikke med ild, når du har nylontøj eller goretex på. I værste fald kan tøjet brænde 

sig fast på huden. 

● Al leg med og brug af ild foregår udendørs og langt væk fra huse med stråtag, træer 

og tørt græs. 

 

Sikkerhedsregler ved vandaktiviteter i hav eller sø 

● Lav som udgangspunkt ikke vandaktiviteter (i søen / på havet) mellem november og 

april/maj. 

● Retningslinjer fra Søfartsstyrelsen skal altid følges.  

● http://www.sejlsikkert.dk/Soevejsregler.aspx  

 

http://leder.fdf.dk/kredsservice/fdf-guiden/sikkerhed/regler-politik-og-gode-raad/ 

  

http://www.sejlsikkert.dk/Soevejsregler.aspx
http://leder.fdf.dk/kredsservice/fdf-guiden/sikkerhed/regler-politik-og-gode-raad/
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Flowcharts 

 

De nedstående flowcharts er opbygget, med henblik på hurtig vurdering af ofte forekommende 

skader. Disse flowcharts er udviklede til medarbejderne på seniorkursus Vork, men kan 

selvfølgelig bruges i alle situationer. Når der står deltager, kan man bare 

indsætte ”Pusling”, ”barn”, ”forældre”, etc. 

 De er vejledende, og bør ikke erstatte sund fornuft. Sidst i bilaget følger en ordforklaring og 

gode råd generelt.  
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Blandet, ord og forklaringer 

RICE: 

Står for Ro, Is, Kompression og Elevation. Er den grundlæggende behandling af alle led og 
muskelskader. Betyder at man holder den skadede legemsdel i ro, løfter den om muligt 
over hjertehøjde, anlægger støtteforbinding, og putter køl på. Køl ALDRIG direkte på huden 
 

Kapillærrespons:  

Et udtryk for blodforsyningen i huden det pågældende sted. Tryk på huden eller neglen 
indtil det bliver vidt. Slip hurtigt og vurdere hvor hurtigt der opnås normal farve. Dette skal 
ske inden for 2 sek. Metoden er ubrugelig på kold hud. 
 

Inden du tager kontakt til vagtlæge: 

- Hav personens CPR-nr klar 

- Hav styr på: 

o Symptomerne og tidspunktet for disses opståen, samt hvordan de har 

udviklet sig. 

o Den allerede givne behandling 

- Hav personen henvendelsen drejer sig om i umiddelbar nærhed, så denne kan 

spørges om detaljer. 

 

Den ”pivede” deltager: 

Knæpiger og den slags er en evigt tilbagevendende patientkategori vi bruger meget tid på. 
Her er et par hurtige råd til håndteringen: 

- Undersøg om der er noget galt. Det kunne tænkes at der faktisk er tale om reel 

sygedom. 

- Vurder det ud fra hele situationen. Selv de stærkeste deltagere kan gå ned på 

søvnmangel, kulde, våd sovepose og den slags. Det er uendeligt meget nemmere at 

rette på den slags, end personens tankemønster. 

- Overvej en dybere årsag. Problemer derhjemme og andre psykiske belastninger 

giver sig ofte til udtryk som fysiske skavanker. Vær dog opmærksom på, at en del af 

disse deltagere ”dyrker” deres problemer, og meget gerne vil have at verden 

ser, ”hvor hårdt de har det”. 

- Det er karakteristisk for den slags ”sygdom”, at det opstår umiddelbart inden 

opvask, oprydning, hårde aktiviteter, midt under natløb, i regnvejr, etc. og at det 

forsvinder så snart der sker noget sjovt, eller folk ikke kigger.  

- Der findes generelt to slags ”behandling”.  
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o Nursing-metoden med lidt omsorg og måske en dags hvile. Det hjælper en del, 

men kan være farligt, da det ofte får flere til at ”blive dårlige”, og det 

beskæftiger de hardcore simulanter i, at deres strategi virker. 

o Et los bagi. Rigtig sundt for mange af denne slags patienter. Lad være med at 

ydmyge dem foran andre, men tag en snak om, det usunde i den offerrolle de 

er i gang med at påtage sig. Det er et grimt tillidsbrud at gøre dette overfor 

folk der rent faktisk har et reelt behov for behandling, så gem det til dem I 

ved, der virkelig piver. 

 

Smertestillende medicin: 

Er et rigtig effektivt middel til småskavanker og kan redde dagen for en deltager med lidt 
ondt i hovedet eller foden. Man bør dog holde sig følgende for øje: 

- Smertestillende dæmper symptomer men behandler ikke den tilgrundliggende 

årsag.  

- Smertestillende hæmmer ens evne til at passe på sin skade. Dette forlænger 

oftest ”sygeperioden”. 

Når alt dette er sagt skal man huske, at folk aldrig skal lide unødigt, så vær ikke nærig med 
hovedpinepillerne, men brug dem rationelt og med fornuft. 
Det kan ofte være effektivt at give en pamol og en ipren sammen. Disse virker på to 
forskellige måder, og da de nedbrydes via samme system bliver den effektive dosis af begge 
øget ved kombinationen. Ipren har dog en noget mere alvorlig bivirkningsprofil og må 
aldrig gives til folk med tendens til mavesår eller blødningstendens. Desuden må de ikke 
gives til nyre og hjertesyge mennesker. 
 

Skal min deltager til lægen? 

Du står med ansvaret for et andet menneske. Betydelig forværring i en tilstand og 
manglende bedring bør som udgangspunkt vurderes af en professionel. Vær dog 
opmærksom på de ovenstående ting. Man kan ikke forvente bedring i en tilstand, hvis man 
ikke har forsøgt behandling eller aflastning. Lægevagten er temmelig belastet, og det er 
forbundet med en del logistiske besværligheder at bringe en deltager til skadestuen. 
Men husk, det skal være et godt kursus for alle. Du hverken kan eller skal bruge alle dine 
kræfter på én deltager, der kunne have været hjulpet med en lægekontakt. Ved tvivl 
konferer med kursuslederen eller evt. sundhedsfaglige instruktører. 
 


