Kompendium – Beredskabet – Vork E16

Kære deltagere på Beredskabet Vork E16, tusind tak for en god uge, hvor vi arbejdede med
mange forskellige aspekter af førstehjælp.
I jeres kursusbevis står der:
På dette kursus har deltagerne arbejdet med mange forskellige emner inden for førstehjælp i
både teori og praksis. Formålet har både været at give deltagerne redskaber, der kan gøre en
forskel, men også at kunne videreformidle principperne hjemme i den lokale FDF-kreds.
Deltagerne har gennemgået et 8 timers færdselsrelateret førstehjælpskursus jævnfør Dansk
Førstehjælpsråd.
Udover den færdselsrelaterede førstehjælp har deltagerne også arbejdet med elementær
brandbekæmpelse og redning.
Deltagerne har også både teoretisk og praktisk arbejdet med god og sikker kommunikation i
pressede situationer, holdlederfunktionen og lært at evaluere egen og andres indsats.
Gennem hele kurset har der været fokus på at lære teorien gennem mange praktiske øvelser.
Vi håber I er enige i kursusbevisets tekst, og har fået inspiration til, hvordan I kan lave et eller
flere førstehjælpsmøder hjemme i kredsen.
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I dette kompendium har vi forsøgt at samle og beskrive de ting fra kurset I selv ønskede.
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Førstehjælp (Beviser, ABCDE og relevante links)
Beviser
Som deltager i Beredskabet fik i ikke alene et 8 timers færdselsrelateret førstehjælpsbevis til
brug i forbindelse med erhvervelse af kørekort, men ligeledes opnåede i kravene på følgende
af Dansk førstehjælpsråds uddannelsesplaner:
•
•
•
•
•

Førstehjælp ved hjertestop (4 timer)
Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor (4 timer)
Førstehjælp ved blødninger (1,5 timer)
Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger (1 time)
Førstehjælp ved skader på bevægeapperatet inkl. hovedskader (1,5 time)

I alt 12 timers førstehjælp, hvilket svarer til førstehjælpsmærket niveau 10.
Da der ikke længere eksisterer 30 timers førstehjælpskursus, er det vurderet at der blot
mangler undervisning i uddannelsesplanerne ”Førstehjælp ved sygdomme” og ”Førstehjælp
ved småskader” for at kunne tilegne sig Førstehjælpsmærke nummer 11.
Se mere her:
http://førstehjælpsråd.dk/basisuddannelser/
http://førstehjælpsråd.dk/tilvalgsuddannelser/
http://førstehjælpsråd.dk/funktionsuddannelser/
Udover at gennemføre de ovenstående officielle uddannelsesplaner er i ligeledes blevet
introduceret til dele af de termer, procedurer og teknikker der benyttes på brandmændenes
grunduddannelse i indsats og i det amerikanske koncept PHTLS (PreHospital Trauma Life
Support).
Dette er blevet brugt som en perspektivering til det danske beredskab og for at give bedre
indsigt og kenskab til hvilke kompetencer man kan forvente er til stede på et skadested.
Nogle af de begreber, strukturer og huskeremser der er brugt er listet herunder:

ABCDE:

ABCDE er strukturen der bruges overalt i hele verden på hospitaler, i ambulancer og til
førstehjælpsundervisning. Det er det ”sprog” der benyttes i forbindelse med behandling af
tilskadekomne. Følgende opremsning af ABCDE er kun relevant for deltagere i gruppen
Beredskabet. Det er en huskeliste til primær gennemgang der kan bruges i sammenhæng med
de ting i har lært på kurset og ikke af andre end jer.
Bogstav
A: Airway (Luftvej)
“Fra mund til lunger”

Undersøgelse
Bevidstløs?
Tunge, fremmedlegemer,
blod, opkast, løse tænder,
hævelser i mund og svælg,
forbrænding/sod ved næse
eller mund. Snorkende,
rallende eller gurglende lyd
ved vejrtrækning.
Tiltrækker vejrtrækningen
opmærksomhed? Samtale i
hele sætninger?
Hurtig/langsom?
Skader på brystkassen?
Bleg, kold og klamtsvedende.
Mærkbar puls i håndled?
Kapilærrespons. Synlig
blødning. Bræthård mave.
Brud på bækken, lårben.

Behandling
-Hold hovedet
-Kæbeløft
-Pande+hageløft
-Stabilt sideleje
-Heimlich
-Fingersweep
-Medicin (allergi)

D: Disability
(Centralnervesystemet)
”Djernen”

Bevidsthedspåvirkning,
hovedskade, lammelser,
føleforstyrrelser, forgiftning,
kramper, blodsukker

E: Environment/exposure
(Omgivelser/afdækning)
”Hvad der ellers kunne
påvirke personen”

Varm/kold/våd?
Andet ubehag?

- Relevant i tid, sted og data?
- Undersøg for lammelser
- Pupiller
- Giv sukker og vand.
- AVPU* (se herunder)
- Indpakning
- Underlag
- Læ og skygge
- Klip tøjet

B: Breathing
(Vejrtrækning)
”Lungernes funktion”
C: Circulation
(Blodkredsløb)
”Er blodets kredsløb
funktionelt?”

Tjek mangler indenfor
”badedragten”

- Lejring (siddende)
- Ventilforbinding
- Medicin (astma)
- Lejring (liggende)
- Direkte tryk
- Kompresforbinding
- Tourniquet
- Medicin (hjerte)

*AVPU
A – Alert – Personen er opmærksom på hvad der foregår omkring sig
V – Vocal – Personen reagerer kun hvis personen bliver talt til
P – Pain – Personen reagerer kun ved berøring/fysisk påvirkning
U – Unresponsive – Personen reagerer slet ikke og er bevidstløs

Relevante links

I forbindelse med undervisningen er der blevet vist nogle videoer, hjemmesider og noget
elearning. Skal i undervise eller opdatere jeres egen viden kan i benytte jer af følgende links.
-

HLR/AED i FDF K 19 Vanløse (https://youtu.be/a2INF2i8FE0)
Ægte HLR/AED i Sverige (https://youtu.be/ZXNQ_aUJu7A)
Ægte HLR/AED i Australien (https://youtu.be/88uCTEmuuGI)
Ægte HLR/AED i England (https://youtu.be/w32PUDL2lb8)
Kahoot Quiz (https://play.kahoot.it/#/k/a8767d03-87a6-4db6-87d6-5c04ce25d871)
HLR/AED spil (https://life-saver.org.uk/)
Heimlich skør film (https://youtu.be/ukr1WBdXI9M)
HLR/AED skør film (https://youtu.be/Vmb1tqYqyII)
Brandøvelse skør film(https://youtu.be/Ut8QlWfTGwc)
Skab sikkerhed (Is på sø) (https://youtu.be/x10xdJ-is9U)
Trafikuheld (https://youtu.be/R0LCmStIw9E)
Kulden dræber (https://youtu.be/5K6ixrlR4pc)

Scenarier og feedback
Scenarier

Når man skal undervise i førstehjælp er det vigtigt at
benytte sig af en masse praksisnær og
anvendelsesorienteret undervisning. Det vil sige at
man skal lave en hulens masse gode relevante
øvelser/cases/scenarier.
Nogle gode ting at fokusere på når man skal lave et
scenarie er at man fokuserer på hvad man lige har
undervist i. Det er meningen at dem man har
undervist skal kunne vise hvad de duer til og skinne
igennem når der skal laves en øvelse.
Det er ikke meningen at de skal være på bar bund,
presses og lave mange fejl. Tværtimod!
Hold det simpelt! Jo bedre de klarer scenariet, jo bedre
underviser er du!
Du skal kunne klappe dem og dig selv på skulderen
bagefter.
Vigtigt i forbindelse med at lave et godt scenarie:
1. Der er 1-3 tilskadekomne, 2 førstehjælpere pr.
tilskadekommen.
(resten kan observere/vurdere)
2. De tilskadekomne er placeret et godt stykke fra
hinanden. (for at undgå kaos)
3. De fejler kun ting som førstehjælperne har lært
at fikse.
4. Som underviser skal du kende ”løsningen”, men
være åben overfor andre løsninger.
(…men man kan godt lave et kaos scenarie, hvis man
har lært folk at tackle kaos. Det gjorde vi med jer. Og i
klarede det virkeligt flot! **se den store finale case**)

Feedback

Efter et scenarie er det vigtigt at man giver en feedback
der giver de bedste resultater så førstehjælperne
bliver både dygtigere, men også mere selvsikre! Det
er nemlig sådan at når man underviser i førstehjælp
skal man sørge for at give folk en positiv oplevelse
og en tro på at de kan gøre en forskel når der rigtigt
går noget galt.

Vigtigt i forbindelse med at give en god feedback:
1. Giv først førstehjælperen mulighed for at sige hvad der gik godt. (Pres dem det gode!)
2. Giv derefter førstehjælperen mulighed for at sige hvad der kunne gøres bedre.
3. Giv alle andre mulighed for at fortælle hvad der gik godt.
4. Giv alle andre mulighed for at fortælle hvad der kunne gøres bedre.
5. Fortæl selv hvad du synes gik godt eller kunne gøres bedre.
Denne feedback-metode gør at folk ikke kun fortæller om alt hvad der gik galt, alt der fejlede
og alt det negative. Selvom det kan virke lidt for pædagogisk at køre det på denne måde er det
helt sikkert en måde at komme det negative fokus til livs på. Det kan bruges til mange andre
ting end undervisning i førstehjælp. Indfør det i jeres patrulje-generelt og se jeres unger blive
mega seje!

Elementær brandbekæmpelse
Brandtrekanten
Både når vi taler om hvordan man laver et rigtig godt bål og når vi
taler om at slukke det igen er brandtrekanten super vigtig. Til
venstre er det hvad der skal til at starte en brand, til højre er de
slukningsvirkninger vi vil anvende til at stoppe branden.

Varme

Ilt

Kvæl

Materiale

Køl

Fjern

Kvælende: CO2, brandtæppe, lyseslukker, grydelåg, branddasker.
(Pulverslukker)
Kølende: Vandslukker, vandslange, rystet sodavand.
Fjern: Luk døre, fjern den brændende genstand, fjern nærliggende
brandbart materiale.

Slukningsmidler

Udover de ovenstående eksempler findes der et utal af forskellige
præfabrikerede slukningsmidler. De er alle markeret med et
system der fortæller hvad de kan slukke. Dette system kan dog
være lidt svært at huske i hovedet. Derfor er der nogle der bruger følgende:
Huskeremsen FUGLEFEDT.
A
B
C
D
E
F

F aste stoffer
U æsker
G as
L etmetal
EL
FEDT / friture

Venstre kolonne er bogstavet der tilhører den type slukker man vil bruge. Højre kolonne er
navnet på den type materiale den kan slukke. Hvis man fx har en ABC-slukker til rådighed. Så
ved man at denne type slukker i princippet kan bruges til både Faste stoffer, væsker og gasser.
Tilsvarende hvis man har en D-slukker ved man at den kan bruges til letmetaller.

Praktiske håndgreb

Brandtæppe:
1. Tag fat i tæppets øverste kant. (fold det over hænderne)
2. Hold tæppet foran dit ansigt og din krop. (helst med vinden i ryggen)
3. Læg tæppet over den brændende genstand. (uden tøven)
Diverse slukkere:
1. Fjern plombering, sikringsstift, (eller øverste reservebeholder)
2. Gå så tæt på ilden som forsvarligt muligt (helst med vinden i ryggen)
3. Sprøjt mod materialet der brænder.
4. Sprøjt fra side til side så hele den brændende overflade rammes
5. Sluk alle gløder
Branddasker:
1. Sørg for at have vinden i ryggen
2. Klap let ned mod den brændende overflade for at kvæle ilden.
(Ikke for hårdt og hurtigt, da det i stedet tilfører ilt.)
3. Efterslukning med vand og nøje opsyn med området er god idé, da der er risiko for at
det blusser op igen.

Hjemmelavet CO2-slukker
Denne aktivitet nåede vi aldrig på selve kurset.
Men det er en aktivitet, der egner sig rigtig godt til
de små, men også store kan blive forundret over
det, der næsten kan virke som magi.

Det skal du bruge:
•
•
•
•
•
•

Et fyrfadslys
Et syltetøjsglas eller almindeligt glas
En kande
Tændstikker/lighter
En spsk bagepulver
En sjat eddike

Sådan gør du:
1. Placer fyrfadslyset i glasset og tænd det.
2. I kanden blander du bagepulver og eddiker. Det vil
begynde at boble og danne CO2. CO2 er tungere end
atmosfærisk luft, og derfor vil det blive liggende på
bunden af kanden.
3. Hæld nu forsigtigt den usynlige CO2 ned i glasset uden
at eddike/bagepulver-blandingen kommer med. Når
der kommer tilpas meget CO2 i glasset vil ilden kvæles
og lyset gå ud.

Forklaring

Et lys kan brænde i almindelig luft fordi den indeholder ilt
(O2). Når man blander eddike og bagepulver dannes gassen
kuldioxid (CO2). Når der dannes CO2 fortrænges den
almindelige luft og da CO2 er tungere end almindelig luft vil
det lægge sig nede i glasset. Når alt ilten er fortrængt vil lyset
gå ud.
Samme princip som i en brandslukker
Når man skal slukke en brand bruger man det samme
princip. Brandslukkeren består af kuldioxid som fortrænger
ilten fra luften, så ilden ikke kan brænde.

Opskrifter på snickerskake og Loganbrød
Loganbrød1
Loganbrød er yderst langtidsholdbart brød, der egner sig godt til proviant i situationer, hvor
man er på farten i længere tid. Det skal efter sigende kunne holde sig op til to måneder ved
stuetemperatur.
Der findes utallige opskrifter på loganbrød på internettet. I denne opskrift er der f.eks. nogle
meltyper, der er skiftet ud og honning er skiftet ud med sirup.
Brødet er efter sigende opkaldt efter Canadas højeste bjerg Mount Logan som er 5.929 m højt.
Legenden siger at det var en gruppe af bjergbestigere som besteg bjerget i 1960'erne som
første gang fremstillede brødet som proviant til turen.
Helges loganbrød
Ingredienser:
500 g fuldkorns hvedemel
300 g alm. hvedemel
200 g groft rugmel (eller fuldkorns rugmel)
120 g sigtemel (fuldkorns grahamsmel)
130 g kokosmel
2 tsk. salt
100 g tørrede abrikoser
100 g hasselnødder
100 g rosiner
150 g margarine
5 dl mælk (evt. lidt mere)
100 g sirup
125 g druesukker
Fremgangsmåde:
1. Mel og salt blandes sammen.
2. Abrikoser, nødder og rosiner findeles i en blender.
3. Halvdelen af massen tages ud af blenderen og mel fyldes i og blendes til det er blandet
helt sammen.
4. Dette blandes sammen med melet og processen gentages på den resterende masse.
5. Smelt margarinen i en gryde under svag varme og tilsæt mælk, sirup og druesukker.
6. Alt blandes nu sammen og æltes godt igennem.
7. Dejen hviler i 30 min.. Tænd ovnen på 180°C efter 15 min.
8. Brede dejen ud i et ca. 2 cm tykt lag på en bradepande med bagepapir, brug evt. en
kagerulle til dette.
9. Brødet skæres i 6 x 3 stykker inden det bages (husk det - det er umuligt bagefter).
10. Bages i alm. ovn ca. 60 min. ved 180° C.
11. Lad brødet tørre i min. 48 timer.
1
2

http://kajakbloggen.blogspot.dk/2007/09/loganbrd.html
http://www.adrenaline.no/vandre/oytun/mat/matoppskrifter.htm

Denne portion giver 18 stykker á ca. 125 g (svinder 10 - 12% ved bagning), som rækker til ni hele
måltider. Opbevar brødet i stofposer eller kagedåser, da det ellers kan mugne. Skal brødet
opbevares ud over to måneder skal det dybfryses.
Næringsindhold pr 100 g ca.: Energi: 1360 kJ. Protein: 8%. Kulhydrat: 64%. Fedt:.27%

Snickers-kake2
En lækker kaloriebombe, som Esben rent faktisk har levet af en
hel weekend som eneste proviant, mens han og lillebroren var
en 80 km hike i Nordjylland (han vil dog ikke anbefale andre at
gøre det samme). Men som supplement til ”rigtig” mad eller
som en snack/mellemmåltid på tur kommer denne tætte
kaloriebombe til sin ret.
Opskriften stammer fra den norske Øytun Folkehøyskole, hvor
Torbjørn Sætre i løbet af årgang 1998/1999 kom på denne
opskrift.

Sirup
Sukker
Kokosmel
Peanutbutter
Corn Flakes (Special K)
Vaniljesukker
Kogechokolade
Palmin eller smør
I alt
1.
2.
3.
4.
5.

2

8 portioner
(enheder)
2,5 dl
1 dl
1 dl
1 glas
1 liter
1 tsk.
2 plader
2 spsk.

8 portioner
(gram)
375
90
90
350
167

1 portion
(gram)
47
11
11
44
21

200
30
1302

25
4
163

Varm sirup, sukker, kokosmel og peanutbutter.
Bland Corn Flakes og vaniljesukker i.
Fordel dejen i en bradepande med bagepapir og tryk dejen flad.
Smelt kogechokolade og palmin eller smør sammen og hæld udover.
Sæt det hele på køl eller frys til den er fast.

http://www.adrenaline.no/vandre/oytun/mat/matoppskrifter.htm

Bombespil (Keep Talking and Nobody Explodes)
Til at træne kommunikation, teamwork og ledelse brugte vi spillet: Keep Talking and Nobody
Explodes. Det er et computerspil man kan læse mere om på følgende hjemmeside:
http://www.keeptalkinggame.com/
Da vi spillede spillet brugte vi 6 moduler, tidsbegrænsning på 10 minutter og vi havde en
håndholdt radio og en mobiltelefon til at tale sammen. Vi var 11 personer til at prøve at løse
opgaven, men det fejlede alle de gange vi forsøgte.
En god idé når man spiller det med flere personer er at tænke meget nøje over hvordan man
fordeler rollerne og udnytter tiden bedst muligt i forhold til de moduler der er på bomben.
Nogle af modulerne kan man sidde og arbejde med uden at være i konstant kontakt med
hinanden, hvorimod andre kræver at man hele tiden taler sammen.
Få udpeget dem der ikke kræver meget informationsudveksling og fordel de opgaver først! Så
alle er beskæftiget.

FUT i grusgraven
I Beredskabet udsættes man for funktionstræning i fuldt røgdykkerudstyr.
For at give jer en idé om, hvor fysisk presset man bliver, når man ikke har naturligt iltoptag i
kroppen, blev I udstyret med dykkerbriller og et kort sugerør. I skulle udføre forholdsvis
simple øvelser med ting, man ofte kan finde i kredshuset.
I dette tilfælde var det stafetter, hvor man skulle løbe hen og hamre 10 gange på en kævle
med en forhammer og tilbage igen og bære et gruppemedlem på en båre. Udover dette skulle I
bære jeres oppakning på en båre gennem en kuperet rute, hvor det gjaldt om at samarbejde
og kommunikere, så I kunne komme gennem ruten så hurtigt og sikkert så muligt.
Jo kortere sugerøret er, jo mere ilt får man udvekslet i musklerne. Ønsker man, at gøre det
fysisk hårdere, skal man altså have et langt sugerør. Har man ikke dykkerbriller i kredsen, kan
man tape næsen til med sportstape.

Den store finale case
Tankerne bag øvelsen
På gruppernes døgn ville vi udsætte jer for en øvelse, hvor I var tvunget til at prioritere, hvem
I ville behandle først.
Derudover giver det noget helt særligt at lave førstehjælpsøvelser med figuranter, man ikke
kender. Det gør, at man ikke på samme måde kan lave sjov, men i stedet tager det hele meget
mere alvorligt. Så hvis I virkelig skal lave en fed øvelse hjemme i kredsen, så få fat i nogle folk,
som redderne ikke kender.
Derfor allierede vi os med Egtved Spejderne, der stillede med 11 levende figuranter, og så
smed vi to dukker oveni regnskabet, så der rent faktisk var flere tilskadekomne, end der var
redder.
(I nedenstående beskrivelse kunne jeg dog ikke huske alle 11 roller)
Vi havde i løbet af kurset arbejdet meget med hjertestop, og derfor havde vi bevidst valgt, at
næsten ingen figuranter skulle lide af hjertestop. I stedet ville vi teste jeres andre evner.

Scenariets opbygning
Casens overordnede scenario var to biler, der var kørt sammen. En tredje bil havde undveget
de første to biler, men forulykkede dermed i et læhegn på den anden side.
Som en lille bonus havde vi også en person, der var ved at falde ned fra en hængebro (bare
fordi muligheden var der J)
For at give den bedst mulige effekt fik vi en af spejderne til at starte scenariet ved at vække jer
med skrig i Bålhytten.
Hun var som sådan ikke kommet til skade, men panisk.
Bil 1
I den første bil var der to levende figuranter og en babydukke.
Føreren af bilen var ved bevidsthed, men omtumlet og med smerter i nakke og ryg. Hun var
også mor til den babydukke, der lå på bagsædet og græd.
Figuranten på passagersædet var ikke bevidsthed men trak vejret.
På bagsædet lå der en baby, der i starten græd, men efter noget tid stoppede med at trække
vejret og derfor skulle behandles for hjertestop.
Bil 2
I den anden bil var der en levende figurant, der var fløjet ud gennem forruden og dermed lå
mellem de to biler. Han havde slået hovedet og hans ene ben var kappet over ved knæet, men
var stadig ved bevidsthed. Han var meget panisk og snaksaglig og behøvede derfor også
omfattende psykisk førstehjælp.
Bil 3
I den tredje bil, der også var brudt i brand, var der tre levende figuranter og en dukke.
Først skulle bilen slukkes, simuleret ved to bålgryder i brand.
To figuranter på henholdsvis førersæde og bagsæde var begge bevidstløse, men trak vejret.
Den tredje figurant var røget ud af bilen og havde fået kraftige forbrændinger i ansigtet.

Dukken lå foran bilen, som var den blevet påkørt og brug for hjerte-lunge-redning.
Hængebroen
På hængebroen var der to levende figuranter.
Den ene havde bevæget sig ud på hængebroen formentlig for at løbe efter hjælp, men var
gledet ud over kanten og hang nu bare i sin arme.
Den anden figurant tiltrak sig opmærksomheden, så redderne blev opmærksomme på
figuranten, der ellers ikke var til at se fra selve ulykkesstedet. Derudover fungerede han også
som sikringsmand.
Det vigtigste i denne del var egen-sikkerheden, da broen var både glat og usikker.

Tak for et godt kursus

