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FORORD 
TIL LÆREREN

_

Lejrskole ved Rubjerg Knude i Nordjylland:
To lærere er på lejrskole med deres klasse. Den ene dag deler klassen sig i to 
hold. En af lærerne går sammen med sit hold elever til Rubjerg Knude for at 
se det tilsandede fyr. Vejret er fint, og humøret er højt. Turen hjem skal foregå 
langs en å og siden langs stranden. Nogle af eleverne begynder at forcere 
skrænten. Det er sjovt at hoppe i grus og sand – men en pige får overbalance 
og triller et stykke ned ad skrænten og ligger så helt stille. Da de første elever 
når hen til hende, kan de konstatere, at hun er bevidstløs …!
 Ja, der skal ikke så meget til, før man står i en situation, hvor det er 

afgørende, at både elever og lærere ved noget om førstehjælp. Det kan være 

afgørende for den tilskadekomne piges liv og førlighed, at de personer, som 

yder førstehjælp, ved, hvad de skal gøre. Skal man flytte hende op på fast 

grund? Skal man lægge hende i stabilt sideleje? Skal man alarmere? Hvis ja, 

hvad gør man så, når der ikke er dækning på mobiltelefonen? 

 Når du og dine elever har været gennem dette undervisningsma-

teriale, “Kan du hjælpe? Førstehjælp for 7.-10. klasse”, vil I kunne svare 

på spørgsmålene og håndtere en tilsvarende situation, når den pludselig 

indtræffer. Materialet lægger op til, at der anvendes dilemma- og rollespil i 

undervisningen, ligesom de praktiske øvelser og opgaver udfordrer elevernes 

forskellige læringsstile.

“Kan du hjælpe? Førstehjælp for 7.-10. klasse” består af et elevhæfte, et 

website og denne lærervejledning med kopisider. Materialet, der udgives 

af Røde Kors, er henvendt til folkeskolens ældste klassetrin og tilsvarende 

skoleformer. Røde Kors har også udarbejdet undervisningsmaterialer om 

førstehjælp til indskoling og mellemtrinnet. Materialet kan bestilles hos Røde 

Kors’ skoletjeneste, og man skal kun betale portoudgiften.

Hvis du eller nogle af dine elever har lyst til at dele jeres erfaringer med 

materialet med andre eller har kommentarer og forslag til forbedringer, 

er vi i Røde Kors’ skoletjeneste meget interesserede i at høre fra jer:

Røde Kors

Skoletjenesten

Blegdamsvej 27

2100 Kbh. Ø

Tlf.: 35 25 92 00

E-mail: skoletjenesten@rodekors.dk

København

_
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Førstehjælp er et spændende og 
udfordrende emne at undervise i. 
Eleverne kan hurtigt genkende mange 
situationer, og de kan let indse, at her er 
der tale om et emne, de pludselig kan 
få brug for. I yderste konsekvens kan 
det være et spørgsmål om liv eller død. 
Førstehjælp er også godt at undervise i, 
fordi det centrale er en række teknikker og 
handlinger, som skal indøves. Der er brug 
for mange kompetencer hos eleverne, 
og der er rig mulighed for at udfordre 
elevernes forskellige læringsstile.

_ 

FØRSTEHJÆLP
– et spændende og udfordrende emne
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FØRSTEHJÆLPDIDAKTISKE OVERVEJELSER

Dette undervisningsmateriale er meget traditionelt opbyg-

get: et elevhæfte, en lærervejledning med kopisider og 

et tilhørende website. Men ydret snyder. Elevhæftet er 

ikke beregnet til at skulle læses fra ende til anden. Det 

er et opslagsværk, som bringes i spil gennem en række 

forskellige kropsligt, visuelt, kinæstetisk og auditivt præ-

gede aktiviteter og opgaver. “Det er den, der gør arbejdet, 

som får erfaringerne,” siges det, og det er netop et af 

kernepunkterne i førstehjælpsundervisning. Det praktiske 

skal være i centrum. Der skal skabes handlingsmønstre, 

bevægelsesspor og kropslige erfaringer, for det er de 

praktiske erfaringer, der kan give folk overskud til at gribe 

ind og handle, når de pludselig befinder sig et sted, hvor 

der er sket en ulykke. Det hjælper ikke, at man kender en 

masse teori om førstehjælp, hvis man ikke kan omsætte 

den til praksis.

 Når man som lærer sætter sig ind i materialet, 

viser det sig også hurtigt, at de centrale elementer er et 

rollespil, en række praktiske øvelser, et dilemma og en se-

rie kopisider, der lægger op til aktivitet og et udforskende 

fællesskab i klassen. Alle disse ting har til formål at sætte 

elevhæftet i spil og at inddrage materialer fra skolebiblio-

tek, internet, undervisningsmiddelcentre og ikke mindst at 

trække på klassens netværk og skolens daglige samar-

bejdspartnere. Alt sammen for at give eleverne praktiske 

erfaringer og teoretisk viden om førstehjælp.

 I et undervisningsforløb om førstehjælp ligger det 

snublende nært at invitere gæstelærere ind i klassen. Det 

kan være skadestuesygeplejersker, ambulancereddere 

eller politi. Også Rådet for Større Færdselssikkerhed tilby-

der besøg af mennesker, som selv er blevet invaliderede 

ved et uheld (“trafikinformatører”), eller som har mistet en 

af deres nærmeste (“pårørendekorpset”).

 Det samlede materiale “Kan du hjælpe? Før-

stehjælp for 7.-10.klasse” giver helt konkrete forslag til 

mange timers undervisning og inspiration til endnu flere. 

Opgaverne i lærervejledningen står i en rækkefølge, som 

kan give et godt undervisningsforløb med god progres-

sion. Som det står her, vil forløbet være på mindst 12 

lektioner.  

_ 



_ 

Tak til

Tak til de elever, lærere, sygeplejersker, førstehjælpsin-

struktører og læger, der har hjulpet os med at udforme 

materialet. Deres ideer, kommentarer og meninger har 

været en uvurderlig hjælp. 

_

Forankring i Fælles Mål og læseplan

Førstehjælp er et af de såkaldte “timeløse fag”, altså fag 

og emner, som ikke har fagfordelte timer på skemaet. 

Det betyder i praksis, at disse fag og emner enten skal 

tilgodeses gennem undervisning i andre fag, i tværfaglige 

forløb eller som selvstændige emner i klassens tid. 

 Ifølge “Undervisningsvejledning for emnet færd-

selslære” er “formålet med førstehjælpsundervisning at 

give eleverne kompetencer og selvtillid, således at de kan 

reagere og handle hensigtsmæssigt. Førstehjælpsunder-

visning er også at kommunikere præventive foranstaltnin-

ger samt at styrke en ændret adfærd i retning af at gøre 

alle mere sikre.”

 I ministeriets læseplan for “Færdselslære” kom-

mer førstehjælp ind under punktet “Ansvarlighed i trafik-

ken”. 

Konkret skal der arbejdes med det, der kaldes ”Første-

hjælpens fire hovedpunkter”: skab sikkerhed, vurder 

personen, tilkald hjælp og giv førstehjælp. Derfor er det 

princip centralt i dette undervisningsmateriale.

 På den ene side er det altså en opgave at give 

eleverne en praktisk og teoretisk viden om førstehjælp. 

På den anden side påpeges det, at det er lige så vigtigt at 

gøre eleverne bevidste om, at mange ulykker kan und-

gås, hvis man er opmærksom på risikomomenter samt 

ens egne og andre menneskers adfærd, som ikke altid er 

hensigtsmæssig. 

 _
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“Kan du hjælpe?” er et 
undervisningsmateriale om førstehjælp 
til unge mennesker. Det kan anvendes 
på folkeskolens ældste klassetrin, fordi 
materialet, som nævnt i det foregående 
afsnit, er udformet og skrevet, så det lever 
op til Fælles Mål. Det samlede materiale 
består af et elevhæfte, et undervisnings-
site og en lærervejledning.

OVERBLIK 
over det samlede materiale
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FØRSTEHJÆLPOVERBLIK

_

Elevhæftet

Elevhæftets indhold er sammensat af tre tekstkategorier: 

1) emneopdelt grundlæggende viden og instruktioner i 

førstehjælp, 2) cases, 3) statistiske oplysninger.

 Den grundlæggende viden og instruktionerne 

i førstehjælp er ordnet alfabetisk. Det giver eleverne 

mulighed for at bruge bogen som opslagsværk og hurtigt 

finde frem til den viden, de har brug for i de forskellige 

aktiviteter og øvelser. Hvert emne indledes med en lille 

tekst, som “sætter scenen”. Derefter følger instruktioner 

trin for trin, som er illustreret med fotografier og tegnin-

ger. Desuden er der et antal bokse, som enten fastholder 

eller udvider teksten. Gennemgående er det bokse under 

overskrifter som “Tjek lige her”, “Tips”, “Hvis du vil vide 

mere” og “Vidste du?”. I sidstnævnte bokse finder man 

statistiske oplysninger, som blandt andet giver eleverne 

indblik i, hvor mange ulykker der rent faktisk sker, og 

hvilke typer ulykker som er mest almindelige. 

 Cases i bogen er baseret på virkelige hændelser, 

som er blevet anmeldt til politiet. De er af formidlings-

mæssige årsager skrevet om, og personer anonymiseret 

af hensyn til de involverede i ulykkerne. Cases er placeret 

rundt omkring i hæftet i nærheden af de emner, de relate-

rer sig til. 

 Stoffet i elevhæftet er udvalgt, så det lever op til 

de stofområder, som er nævnt i Fælles Mål og undervis-

ningsvejledningen for “Færdselslære”. Det vil sige, at der 

er udeladt noget af det førstehjælpsstof, som for eksem-

pel er med i det obligatoriske førstehjælpskursus, der er 

en del af køreprøven. 

 “Kan du hjælpe?” giver eleverne et indblik i de 

mest grundlæggende fakta og en række meget anvende-

lige førstehjælpsteknikker.

_

Undervisningssite

I tilknytning til det trykte materiale er der udformet et 

webbaseret undervisningssite henvendt til eleverne. Det 

er en del af Røde Kors’ skoletjenestes website www.

Dennis-RK.dk, hvor man både som lærer og elev kan 

finde mange andre gode tilbud til undervisningen. 

 På sitet kan eleverne ud over informative tekster 

se en række korte instruktionsvideoer, få mere viden og 

løse opgaver.

 Udvalgte opgaver fra kopisiderne i lærervejled-

ningen ligger også på sitet, hvor de er gjort interaktive, 

så eleverne med det samme får at vide, om de har svaret 

rigtigt eller forkert.

_



_

Lærervejledning

“Kan du hjælpe?” er, som det her er beskrevet, opbygget 

af en række elementer. Læreren kan bruge alle elementer 

eller vælge dem, som passer ind i det undervisningsforløb 

om førstehjælp, som han/hun endeligt tilrettelægger i den 

lokale kontekst ud fra sin viden om den enkelte klasse. 

 Lærervejledningen består af to dele: 1) vejled-

ning, 2) kopisider m.v. til læreren. 

 Kopisiderne består af rollespil, oplæg til praktiske 

øvelser, et dilemma og en række opgaver, som repeterer, 

fastholder og udvider elevernes opnåede faktuelle viden 

om førstehjælp. 

 Den anden del af lærervejledningen indeholder 

kommentarer, baggrund og forslag til de enkelte kopisider 

og anvisning på, hvordan de kan bringes i spil i under-

visningen. Vejledningsdelen indeholder også didaktiske 

overvejelser med uddrag af Fælles Mål og undervisnings-

vejledningen for Færdselslære, samt forslag til gæstelæ-

rere, yderligere litteratur, links og konkrete materialer.

_

Førstehjælp

Hvis man som lærer gerne vil have mulighed for at sætte 

sig ind i den faglige side af førstehjælp, eller hvis man 

gerne vil have et relevant opslagsværk, kan vi anbefale 

bogen “Førstehjælp” af Uffe Kirk, Røde Kors 2006. Det 

er en lærebog, som anvendes til kurser i førstehjælp, 

men det er også en let tilgængelig og gennemillustreret 

opslagsbog. Bogen kan købes hos Røde Kors.

_
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Her følger vejledninger og kommentarer 
til de enkelte kopisider med aktiviteter 
og opgaver. Facitliste til opgaverne er for 
rollespillenes vedkommende placeret på 
bagsiden af rollekortene, de skal kopieres 
på hvert sit stykke papir. Facitliste til “Test 
din viden om …” og “Kædereaktioner” 
findes på kopiside 18-26 i dette hæfte. 

VEJLEDNING OG 
KOMMENTARER

_

Rollespil – fem stk. 

Hændelserne er taget ud af hverdagen og valgt, så de 

passer til stofområdet i elevbogen:

1. Sommerferie hos farmor og farfar – tre personer

2. En tur i byen – seks personer 

3. Bag i bilen – fire personer

4. Frikvarter på skolen – seks personer

5. En stille villavej – fem personer

Hvert rollespil består af et antal hændelses- og situations-

beskrivelser, der samtidig fungerer som rollekort for ele-

verne. Et rollekort kan godt være til to eller tre personer, 

fx er der i “Frikvarter på skolen” et rollekort til “Tre klasse-

kammerater”: De tre personer har været samme sted og 

set den samme hændelse, men oplever den sandsynligvis 

forskelligt og handler sikkert også forskelligt. Sådan ser 

man det i hvert fald ofte i forbindelse med rigtige ulykker. 

 Der er i alt roller til 24 elever, hvis man vælger at 

bruge alle fem rollespil. Man kan også vælge at lade flere 

grupper spille samme rollespil for at se, hvordan forskel-

lige mennesker reagerer på den samme ulykke.

_

FØRSTEHJÆLPVEJLEDNING&KOMMENTARER
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_

Forberedelse

Inden rollespillene sættes i gang, vil det være en god idé 

at give klassen en kort introduktion til førstehjælp. Start 

med at uddele elevhæftet. Lad eleverne få god tid til at 

bladre i hæftet og få et overblik over indholdet og dispo-

neringen. Gennemgå derefter “førstehjælpens fire hoved-

punkter” ud fra den medfølgende plakat, som skal hænge 

synligt for alle, mens rollespillene foregår.

 Kopier rollespil og de tilhørende facitlister. Klip 

rollekortene ud. 

_

Regler 

Det afgørende for enhver førstehjælper er: at gøre de rig-

tige ting i den rigtige rækkefølge – og ikke spilde tid med 

uvæsentlige ting. Man skal arbejde hurtigt og effektivt, 

men man skal ikke skynde sig, så man kommer til at lave 

fejl eller glemmer noget. 

 Hver gruppe skal først gennemføre rollespillet 

med det formål at redde den tilskadekomne ved at yde 

førstehjælp på den bedst mulige måde. Altså følge “før-

stehjælpens fire hovedpunkter” og handle derefter. Når 

spillet er slut, skal gruppen notere deres tid og i punkt-

form gøre rede for, hvad de gjorde, og hvilken rækkefølge 

de gjorde det i. Denne skriftlige besvarelse afleveres til 

læreren. 

 Eleverne skal vide, at de konkurrerer på organi-

sering, handling, førstehjælpsviden og tid.

_

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler er tilladt, men da eleverne også konkur-

rerer på tid, vil hjælpemidlerne være begrænset til den 

korte mundtlige introduktion, til at slå op i elevhæftet og 

til at orientere sig på plakaten. Selvfølgelig må man også 

bruge al den viden, man har i forvejen. 

 Når alle forberedelser er gjort, og klassen er 

inddelt i grupper, som passer til antallet af personer i rol-

lespillene, skal rollekortene deles ud. Giv eleverne nogle 

minutter til at læse rollekortene og forberede, hvordan de 

vil spille og udfylde deres rolle. Start tiden, skriv eventuelt 

klokkeslættet på tavlen.

_

_

Bedømmelse

Efterhånden som grupperne bliver færdige, afleverer de 

deres skriftlige forslag til løsning og får udleveret facitli-

sten.

 Man kan højst få 20 point ved en helt igennem 

rigtig besvarelse. Eleverne sammenligner deres egen løs-

ning med facitlisten, og gruppen bliver enig om at tildele 

sig et antal point i forhold til rigtig rækkefølge, rigtige 

handlinger og tid. Der kan tildeles to ekstra point, hvis der 

er brugt under ti minutter, eller der kan trækkes to point 

fra ved tid over et kvarter.

_

Fremlæggelse

Til slut fremlægger grupperne på skift deres arbejde i 

plenum. Både gruppens egen løsning og facitlisten læses 

op. Grupperne fortæller, hvor mange point de har tildelt 

sig selv, og begrunder hvorfor. Det kan eventuelt være op 

til klassens fælles beslutning at tildele eller fratage den 

enkelte gruppe et eller flere point. Der kan argumenteres 

for ændring i pointtildelingen ud fra elevbogen eller doku-

menteret førstehjælpsviden andre steder fra. 

 Fremlæggelsen i klassen er vigtig. De enkelte 

elever har kun prøvet det ene rollespil. Når grupperne for-

tæller om deres rollespil, får alle mulighed for at komme 

rundt i stoffet og få et første kendskab til de forskellige 

førstehjælpsteknikker.

_

Kommentar

Nogle elever vil måske bagefter indvende, at de ikke hav-

de forudsætningerne for at kunne løse opgaverne korrekt, 

og at deres tilskadekomne måske døde af samme årsag. 

Derfor går de næste øvelser også ud på at introducere 

eleverne til førstehjælpens verden og indøve forskellige 

førstehjælpsteknikker.

 I virkeligheden kommer mange mennesker helt 

uforberedte ud for, at der sker en ulykke for øjnene af 

dem — på samme måde som eleverne gjorde det i rol-

lespillene. Her vil de fleste også stå uden de nødvendige 

forudsætninger for at kunne gribe ind og hjælpe. Heldig-

vis er der alligevel mange, som vælger at gribe ind og 

hjælpe, så godt de kan.

 I den virkelige verden er der også mange, som 

efterfølgende vælger at melde sig til et kursus i første-

hjælp for ikke at komme i samme situation igen.

_

FØRSTEHJÆLPVEJLEDNING&KOMMENTARER
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_

Praktiske øvelser

På kopiside 1A til 26 er der oplæg til en række praktiske 

øvelser i førstehjælp. Det er øvelser i førstehjælp i forbin-

delse med: 

1. Hjerte-lunge-redning

2. Noget galt i halsen

3. Stabilt sideleje

4. Store blødninger og forebyggelse af shock

5. Forstuvning: RICE 

6. Alarmering – ud fra konkrete cases 

_

Forberedelse

Fordel eleverne i seks grupper med nogenlunde lige man-

ge i hver. De fem grupper har brug for at kunne komme 

på skolebiblioteket for at hente litteratur og komme på 

nettet, så måske skal der bestilles bibliotekstid, bærbare 

pc’er eller it-lokale. Derudover skal eleverne bruge deres 

elevhæfte samt blyant og papir til skitser, opgaver og 

vejledning.

_

Et to-delt forløb

Første del af arbejdet med de praktiske øvelser er at 

sætte sig ind i det konkrete stofområde. Når det er gjort, 

skal eleverne udvikle et værksted eller en arbejdsstation, 

hvor de først selv og senere resten af klassen kan øve sig 

i en bestemt slags førstehjælp. Elevernes arbejde i første 

del består i:

+ at sætte sig ind i “deres” del af stoffet via elevbog,  

instruktionsvideoen på det tilhørende website og 

 eventuelt søge yderligere viden på skolebibliotek 

 og/eller internet.

+ at tegne en skitse over det “værksted”, de skal lave.

+ at skrive en materiale- og materielliste.

+ at skrive en instruktion eller en vejledning til, hvad 

grupperne trin for trin skal gøre i “værkstedet”. 

Inden klassen kan gå videre med anden del, hvor der 

skal arbejdes i værkstederne, kommer der en fase med 

at bestille materialer og materiel hjem. I afsnittet “Gæste-

lærere, links, litteratur og materialer” er der adresser og 

ideer til, hvordan man billigst muligt kan få fat i de mest 

nødvendige materialer. 

FØRSTEHJÆLPVEJLEDNING&KOMMENTARER

Når det nødvendige udstyr er i hus, skal eleverne i gang 

med at indrette deres “værksted” i klasseværelset. Når 

værkstederne er klar, afprøver gruppen selv, hvordan det 

fungerer, og om instruktionerne er til at forstå. Det er en 

god idé at låne en forsøgsperson til at afprøve de trinvise 

instruktioner. Ofte viser det sig, at der er behov for juste-

ringer i teksten, så folk, der ikke har været med til at lave 

værkstedet, kan forstå, hvad de skal gøre.

Når alle værksteder er klar og afprøvet af gruppen, som 

har lavet dem, er det tid til at afprøve de andres “værk-

steder”. Aftal en turnus og en rækkefølge.

_

Kommentar

Det kan være en god idé at kontakte skolens sundheds-

plejerske og måske få vedkommende til at være til stede i 

klassen, når værkstederne skal planlægges og skitseres. 

Eleverne vil så kunne bruge sundhedsplejersken som 

førstehjælpsfaglig konsulent og få svar på de spørgsmål, 

som dukker op i forbindelse med planlægningen af deres 

værksted.

Denne aktivitet med praktiske øvelser er vigtig og central, 

fordi førstehjælp skal øves i praksis. Ved at skulle plan-

lægge og indrette værkstederne bliver eleverne nødt til 

at sætte sig grundigt ind i deres område. Når de efterføl-

gende afprøver de fem andre værksteder, får de lejlighed 

til i praksis at øve sig i nogle af de ting, man ofte kommer 

ud for at skulle kunne i forbindelse med førstehjælp.

_
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_ 

Ét er den rent praktiske førstehjælp: Hvem kan første-

hjælp, og hvor meget kan de? Er deres viden tidssva-

rende og holdt ved lige? 

 Noget andet er de faktiske forhold, der fører frem 

til ulykken: Griber nogen ind og forsøger at afværge, at 

ulykken sker? Vender de ryggen til, eller forlader de lige-

frem stedet for ikke at blive involveret?

 Og når ulykken er sket, hvem tager så initiativ til 

at hjælpe? Hvem tager ansvar og går i gang med at yde 

førstehjælp? Hvem stiller sig op og kigger på? Det kan 

være svært at tage stilling til, inden man for alvor står i en 

kritisk situation. Det kan være svært at forestille sig, hvor-

dan det er at være i en presset og dramatisk situation, 

hvor det er svært at få overblik over tingene, og situatio-

nen udvikler sig hurtigt. For at give eleverne et indblik i, 

hvad det vil sige at stå i en kritisk situation, er dilemmaet 

“Det var en ganske almindelig tirsdag aften!” taget med i 

dette materiale.

_

Formålet med dilemmaet er// 

+ at eleverne prøver at forestille sig, hvordan de og andre 

vil reagere følelsesmæssigt i en konfliktsituation, der 

fører frem til et knivstikkeri.

+ at eleverne udtrykker deres følelser såvel mundtligt 

som skriftligt.

På kopiside 12A er en bustur med linje 250S beskrevet i 

fem trin. Man kan kopiere de to sider og klippe dem op i 

de fem dele, som deles ud efterhånden, så eleverne har 

oplysningerne liggende foran sig.

 Eller man kan vælge blot at læse eller fortælle 

indholdet, efterhånden som debatten skrider frem.

Kopiside 12B er et oplæg til to alternerende skriftlige 

opgaver, som dilemmaet kan afsluttes med.

Hvis klassen ikke tidligere har arbejdet med dilemmaer i 

undervisningen, anbefales det at give klassen en instruk-

tion i arbejdsformen og måske gennemføre en forøvelse. I 

lærervejledningen til “Når krigen raser – regler, dilemmaer 

og konsekvenser” (side 12f) er der en brugbar øvelse med 

tilhørende vejledning og kopiside. Lærervejledningen kan 

rekvireres hos Dansk Røde Kors’ skoletjeneste mod at 

betale portoen.

-

_

DILEMMA//
DET VAR EN 
GANSKE 
ALMINDELIG
TIRSDAG 
AFTEN! 
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Vejledning til dilemmaet

 1.
Start med at sætte scenen: Eleverne sættes ind i situatio-

nen i bus 250S.

Lad eleverne forestille sig, at de er med bussen oppe på 

øverste etage. 

Spørg eleverne om, hvad de ville gøre. Ville de gå neden-

under, blive siddende på øverste etage og forholde sig 

roligt, eller ville de gribe ind og gå i en form for 

dialog med manden?

Bed eleverne overveje, hvad der er det klogeste at gøre. 

Hvad løber der gennem passagerernes hoveder i en så-

dan situation? Er det klogest at lade være at blande sig, 

eller har man en slags forpligtigelse til at gribe ind over 

for asocial adfærd? Ville det offentlige rum være et bedre 

sted at opholde sig, hvis flere var parate til at insistere på 

at folk “opfører sig ordentligt”?

Spørg de elever, som ville gå i dialog med manden, om 

hvordan de ville gøre det. Hvad ville de sige? Hvilke ord 

ville de bruge og hvorfor? Ville de bruge humor? Hvorfor/

hvorfor ikke?

2.
Fortæl eleverne, at historien er en gendigtning af en hæn-

delse i en bus i London i 2005, og fortsæt med anden del 

af historien. 

Få eleverne til igen at overveje spørgsmålene fra før. Ville 

noget af det, der skete, ændre på deres tidligere beslut-

ninger?

3.
Læs afsnit tre for klassen. Frys så situationen, og bed ele-

verne om at skrive ned, hvad de ville gøre. Bed dem også 

skrive en begrundelse for, hvorfor de ville handle sådan.

4.
Læs eller fortæl afsnit fire for eleverne. 

Lad derefter eleverne overveje Birgits handlinger. Har ele-

verne respekt for, at hun griber ind og hjælper Sebastian? 

Birgit ved godt, at hun ikke er god til førstehjælp, men lad 

alligevel eleverne vurdere Birgits førstehjælpsindsats ud 

fra det kendskab til førstehjælp, de selv har.

Tal med eleverne om, hvordan de har det med at skulle 

tage stilling og beslutte sig for at gribe ind eller lade være. 

Har de selv været ude for lignende situationer, og hand-

lede de så, som de havde forestillet sig, at de ville gøre? 

Kender de nogen, som er gode til at skabe overblik og 

handle i kriser og andre pressede situationer? 

 5.
Fortæl eleverne, hvordan situationen endte den aften, og 

fortæl om efterspillet. 

Bed eleverne om at forestille sig, at de var passagerer på 

250S den aften, og lad dem besvare en af de to skriveop-

gaver på kopiside 12B.

_

Kommentar

Når eleverne er færdige med den afsluttende skriveop-

gave, kan der være grundlag for en ny klassesamtale, 

fordi eleverne individuelt har gjort sig mange overvejelser 

og tanker. 

 Blandt andet kan man sætte fokus på, at det er 

vigtigt at give den bedst mulige førstehjælp. Selv om man 

følger førstehjælpens regler til punkt og prikke, er det ikke 

altid nok, så en alvorligt såret overlever. Hvis der havde 

været flere, som havde hjulpet Sebastian i bussen, er det 

heller ikke sikkert, at han havde overlevet.

Efter hændelsen i 2005 i London kom det frem, at der 

faktisk var flere end en person, der undervejs havde hjul-

pet. Og en anden passager i bussen skrev et læserbrev 

til en avis, der havde omtalt knivstikkeriet. Hun påpegede 

fejl i avisens omtale. Det kan bruges til at gøre opmærk-

som på, “at sandheden afhænger af øjnene, som ser”. 

Det er altid bedst at have flere øjenvidner, fordi forskellige 

mennesker oplever og husker tingene forskelligt. 
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_

 OPGAVER
 
Her er tale om tre typer kopisider, som hovedsagelig 

har til formål at indøve og repetere stoffet i elevbogen, 

hvor alle svar kan findes. Det er: flipkort, multiple- 

choice-opgaver samt kædereaktioner/dominospil.
_

Flipkort

1) Knoglebrud

2) Forstuvning

3) Epilepsi 

4) Fald og trafik: mulighed for nakkeskader

5) Slag mod hovedet

Flipkortene er lavet, så man kan kopiere dem med 

spørgsmål på den ene side og det tilhørende svar på den 

anden. Læreren kan også vælge at kopiere spørgsmål, 

henholdsvis svar på hvert sit ark. Det vil afhænge af den 

aktivitet, man vælger at bruge flipkortene til. Her er nogle 

forslag til, hvordan man kan anvende flipkortene:

_

Vendespil

Spørgsmål og svar kopieres på hvert sit ark, som klippes 

ud til brikker, der lægges med bagsiden op. Eleverne har 

sikkert brugt vendespil i de mindre klasser og kan måske 

synes, at det er hyggeligt at prøve det igen. Hvis ikke kan 

man bruge flipkortene til: 

_

Mix og match

Spørgsmål og svar kopieres på hvert sit ark, som klip-

pes ud til brikker, der fordeles mellem eleverne i klassen. 

Eleverne rejser sig op og læser deres kort for sig selv. En 

elev vælges til match-master. Når match-masteren siger 

“mix”, skal eleverne gå rundt mellem hinanden og kigge 

på de andres kort. Når match-masteren siger “match”, 

skal eleverne finde den kammerat, som har det kort, der 

matcher deres eget.

 De næste gange der bliver sagt “mix”, går ele-

verne igen rundt blandt hinanden, men nu skal de bytte 

kort, mens de går rundt, så de får nye kort i hånden.

_

_

Quiz og byt

Der kopieres flipkort, så hver elev har et sæt kort med 

spørgsmål og svar på hver sin side. Eleverne danner par 

og sætter sig over for hinanden. Bunken med kort lægger 

de foran sig med spørgsmålssiden opad. Den ene er nu 

quiz-master og stiller den anden spørgsmål. Hver gang 

der svares rigtigt, tildeles et point. Bagefter bytter de to 

roller. Eleven med flest point vinder.

Man kan eventuelt tillade eleverne at slå op i elevbogen. 

Hvis man inden for et eller et halvt minut kan finde det 

korrekte svar i bogen, får man et point, hvis man kan 

svare uden bog, får man to point.

_

Test din viden om …

Det er en slags multiple-choice-opgaver, hvor det gælder 

om at finde et eller flere rigtige svar blandt flere mulige. 

Der er også opgaver, hvor man skal placere sætninger i 

rigtig rækkefølge. Emnerne er:

1) Hjerte-lunge-redning

2) Blødninger

3) Psykisk førstehjælp

4) Shock

Man kan bruge kopisiderne “Test din førstehjælpsviden 

om …” som individuel eller som gruppeopgave.

_
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_

Møde på midten

Klassen deles i grupper á cirka fire elever, som alle har en 

“test din viden om …” det samme emne. Først besvarer 

de kopisiden individuelt. Derefter mødes de i gruppen 

og bliver i fællesskab enige om det eller de rigtige svar 

– eller sætningernes rigtige rækkefølge. Grupperne kan 

selv afgøre, om de vil have lejlighed til at tjekke svarene i 

elevbogen, inden de får udleveret facitlisten.

Kædereaktioner/dominospil: hændelse, handling og 

forklaring. En hændelse, en række afledte handlinger og 

nogle forklaringer på hvorfor er skrevet på nogle brik-

ker, som skal klippes ud og lægges i rigtig rækkefølge. 

Emnerne er:

1. Forgiftning

2. Kvælning

3. Forbrænding

4. Stabilt sideleje

5. Trinvis førstehjælp

_

Kommentar

En del af kopisiderne på side 13 til 26 kan man også finde 

på det tilhørende website www.rodekors.dk/skole. Her er 

de gjort interaktive, så brikkerne vendes eller rykkes på 

skærmen, ligesom eleverne straks får en reaktion på, om 

de svarer rigtigt eller forkert. 

_
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_

Gæstelærere

Det er vigtigt at “sætte scenen” og at skabe interesse, 

så et emne som førstehjælp virker nærværende og le-

vende. Det er Røde Kors’ erfaring, at det meget ofte er en 

unik oplevelse for eleverne at få besøg af en gæstelærer i 

klassen.

 Man kan som regel henvende sig til den lokale 

politistation og få den politibetjent, som står for kontakten 

og færdselsundervisningen på skolen, på besøg. Og de 

fleste skoler har tilknyttet en sundhedsplejerske, som kan 

komme og fortælle, deltage i den praktiske undervisning 

eller kan bruges som “leksikon”, hvis man vil vide mere 

end det, elevhæftet fortæller.

GÆSTELÆRERE, 
LINKS, 
LITTERATUR 
OG MATERIALER

Her er en liste med forslag til relevante gæstelærere:

+ Politi (ulykker).

+ Sundhedsplejersker.

+ Sygeplejersker.

+ Ambulancereddere.

+ Læger.

+ Skadestuelæge og/eller -sygeplejerske.

+ Førstehjælpsinstruktører og samaritter: Kontakt den 

lokale Røde Kors-afdeling, og lav en aftale. 

 Man kan finde den lokale kursusleder for førstehjælp 

ved at gå ind på Find kursusleder – Røde Kors (www.

rodekors.dk/skole).

+ Trafikinformatører – som er mennesker, der er blevet 

invalideret ved en ulykke. 

+ Pårørendekorpset – som er pårørende til trafik-  

dræbte.

Læs om trafikinformatører og pårørendekorpset på Rådet 

for Større Færdselssikkerheds hjemmeside 

www.sikkertrafik.dk

Det kan koste noget at hente en professionel gæstelærer 

ind i klassen. Hvis skolen ikke har økonomi til det, er det 

værd at overveje, om der findes en eller flere resurseper-

soner blandt klassens forældre. 

_
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 LINKS
Links om fysisk førstehjælp, sundhed og 
sygdomme.

www.rodekors.dk 

Røde Kors’ hjemmeside. Klik på “Giv hjælp”, og vælg 

punktet “Lær førstehjælp”, eller skriv ordet “førstehjælp” i 

søgefeltet.

www.hjerteforeningen.dk  

Hjerteforeningen har fokus på hjerte og kredsløb. 

Til fordybelse for såvel elever som lærere.

www.si-folkesundhed.dk 

Statens Institut for Folkesundhed, som netop er fusione-

ret med Syddansk Universitet. Her kan man finde et væld 

af oplysninger og statistikker om ulykker. Vælg fx Ugens 

tal om ulykker.

www.sundhed.dk 

Handler mest om sundhed og sygdom og har et leksikon 

over sygdomme: Vælg “Sygdomme” og “Sygdomslek-

sikon”. Her kan man fx under E finde en grundig beskri-

velse af epilepsi.

www.epilepsi.dk

Videnscenter om Epilepsi og Specialrådgivning om 

Epilepsi står for denne hjemmeside, som kun handler om 

epilepsi.

www.astma-allergi.dk

Astma-Allergi Forbundets hjemmeside.

www.sikkertrafik.dk

Rådet for Større Færdselssikkerheds hjemmeside, hvor 

man også kan finde oplysninger om “trafikinformatører” 

og “pårørendekorpset”, der tager ud som gæstelærere på 

blandt andet skoler.

www.netdoktor.dk 

Er et netbaseret opslagsværk om sygdomme, som drives 

af Netdoktor Media A/S.

www.diabetes.dk 

Diabetesforeningens hjemmeside.

_

Links om psykisk førstehjælp

www.rodekors.dk/hvisbare

Undervisningsmateriale om psykisk førstehjælp. Mate-

rialet lærer unge, hvordan de hjælper hinanden, når de 

kommer ud for store og små kriser i deres liv.

-

Kommunen

Alle kommuner tilbyder gratis og anonym rådgivning. Ring 

til rådhuset, og hør nærmere.

www.livslinjen.dk 

Livslinjen er en privat forening, der blev stiftet i 1995. 

Livslinjens hjemmeside informerer om selvmord og tilby-

der telefonrådgivning og netrådgivning. 

 På adressen www.vaelglivet.dk tilbyder Livslinjen 

et webbaseret undervisningsmateriale til skolernes 7.-10. 

klasse, der sætter fokus på trivsel blandt unge.

www.bornenettet.dk

Børns Vilkår er en privat, humanitær organisation, der i 

30 år har arbejdet for alle børn i Danmark, men med en 

særlig indsats for de børn, som har det svært. På orga-

nisationens hjemmeside tilbydes telefon-, chat- og brev/

mailrådgivning. Der er også rådgivning/chatroom for 

børn, der føler sig i klemme mellem flere kulturer.

_

_

FØRSTEHJÆLPLINKS
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MATERIALER 
OG MATERIEL
Dukker til genoplivning

På nogle af de regionale Centre for Undervisningsmidler 

kan man låne fantomdukker til øvelse i hjerte-lunge-

redning.

På www.optisafe.dk kan man læse om og købe udstyr til 

førstehjælpskurser. Det er professionelt udstyr, så pri-

serne er derefter.

_

Forbindinger

Røde Kors kan mod betaling også levere forbindinger. 

Skriv en mail til: ekspedition@drk.dk. Her kan du også 

finde materiale på vores shop. Mange skoler har abon-

nement hos Falck, hvor der indgår nødhjælpskasser med 

forbindsstof. Måske har nogle af klassens forældre gode 

kontakter, som kan hjælpe klassen. 

_

Teaterblod og sminke

Sminke og blod kan købes hos butikker som 

Teaterhjørnet, tlf. 70 25 11 41, www.dramashop.dk — 

vælg “Søg”, og skriv fx “blod”.

Velassorterede spøg- og skæmtbutikker lagerfører tilsva-

rende produkter.

_

Pulsårepumper

Kan købes hos Leardal på www.laerdal.dk.

_

 



FACIT

_ 

Test din førstehjælps-viden om 
HJERTE-LUNGE-REDNING 
Svar// 

1) c  

2) b  

3) a, b, c, d og e – alle svar er rigtige! 

4) b  

5) c og eller d 

6) a og b 

_

Test din førstehjælps-viden om
BLØDNINGER 
Svar// 

1) b 

2) c 

3) b og c 

4) a = 4, b = 2, c = 3 og d = 1 

5) a = 2, b = 1, c = 4, d = 5 og e = 3 

6) b 

7) a

_

Test din førstehjælps-viden om 
SHOCK 
Svar// 

1) c 

2) b 

3) a og c 

4) a = 4, b = 5, c = 1, d = 2, e = 7, f = 6 og g = 3 

5) a og c

_

Test din viden om 
PSYKISK FØRSTEHJÆLP 
Svar// 

1) b 

2) a, b og c – alle tre svar er korrekte! 

3) a = 3, b = 1, c = 4 og d = 2 

4) a, c, d, e, g 

5) b, d, e og f 

6) a og d

_ 

FØRSTEHJÆLPFACIT

_ 

Kædereaktioner 
FORBRÆNDING
Svar 22//

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

_

_

Kædereaktioner 
FORGIFTNING
Svar 23// 

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

_
_

_

Afkøl mindst 30 min., eller indtil det 
ikke gør ondt mere. 

_

Fjern tætsiddende tøj og smykker 
tæt på det forbrændte område.

_

Skyl med koldt vand fra bruser 
eller vandhane til at begynde med.

_

Søg læge, hvis der er blærer, som er 
større end en femkrone. 

_

Sluk for ilden. Dette gøres   
bedst med vand. Du kan også bru-
ge et tæppe til at kvæle ilden med.

_

Find en balje og fyld den med køligt 
vand. Lad den tilskadekomne være 
med til at bestemme temperatu-
ren. 

_

Ring 1-1-2 – hvis forbrændingen er 
større end huden på en arm, el-
ler hvis personen er bleg, koldsve-
dende og forvirret eller har vejrtræk-
ningsproblemer.  

_

… men du må ikke fjerne noget tøj, 
som hænger fast i det forbrændte 
område.

_ 

Handling
Ring til giftlinjen på 82 12 12 12, eller ring 1-1-2.  

_ 

Hændelse

Telefonen ringer. Det er din veninde Monica, som bor lige 
om hjørnet. Hun har det dårligt og snakker om, at hun har 
spist en masse hovedpinepiller. Hun er alene hjemme, og 
hendes forældre kommer først hjem i morgen. 

_ 

Handling

Tag hen til Monica sammen med en af dine forældre eller 
en anden voksen. 

_ 

Handling
Sørg for at holde Monica i ro.

_

Hvorfor?
Jo mindre Monica bevæger sig, jo mindre bliver medicinen 
pumpet rundt i kroppen.

_ 

Handling
Fjern eventuelle synlige rester i munden og giv et glas 
mælk eller vand. 

_

Handling
Vurdér Monicas bevidsthed.
_

Hvorfor?
Hovedpinepiller er farlige, og man skal hurtigst muligt 
indlægges på sygehuset, hvis man har spist for mange. De 
kan virke sløvende. 

_ 

Handling
Giv Monica psykisk førstehjælp. Tal til hende og fortæl, at I 
gør, hvad I kan, for at hjælpe. Fortæl, at ambulancen er på 
vej. Bliv ved med at tale beroligende - også selvom hun ikke 
virker klar eller svarer på jeres spørgsmål. 
_

Hvorfor?
Selv om folk ikke er vågne, ved man, at de alligevel opfatter 
noget af det, som bliver sagt.

_

Handling
I skal tage pilleglasset med i ambulancen, når I kører til 
sygehuset.

_

Hvorfor?
Lægen kan bedre behandle Monica, når han præcist ved, 
hvilke piller hun har spist.



FØRSTEHJÆLPFACIT

Kædereaktioner 
KVÆLNING
Svar 24// 

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

_

_

Kædereaktioner 
STABILT SIDELEJE
Svar 25// 

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

_

_

Kædereaktioner 
HJERTE-LUNGE-REDNING
Svar 26// 

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

_

   _

   Handling    
   Natasha trækker ikke vejret, og hun er  
   stadig bevidstløs. Ring 1-1-2.

_

Hændelse
Du er ude at cykle sammen med Jens. Pludselig kommer 
Jens’ halstørklæde ind i baghjulet. Han vælter og ligger 
livløs og med tørklædet viklet stramt om halsen. Jens ligger 
på fortovet, men hans cykel ligger på kørebanen.

_

Handling
Du skal sørge for at skabe sikkerhed, så det ikke er farligt 
at opholde sig på ulykkesstedet. Du skal løsne tørklædet 
og flytte cyklen væk fra kørebanen. 
 

_

Handling
Undersøg, om Jens er ved bevidsthed. Det er han ikke. 
Råb om hjælp.
_   

Hvorfor?
Måske er der nogen i nærheden, som kan hjælpe. Der er 
mange praktiske ting, der skal ordnes, og det er et stort 
ansvar at stå alene med. 

_

Handling
Undersøg, om han trækker vejret. Det gør han.

_

Handling
Læg Jens i stabilt sideleje, og hold jævnligt øje med, at han 
trækker vejret. 
_

Hvorfor?
Stabilt sideleje sikrer, at tungen ikke forhindrer vejrtræknin-
gen. Hvis Jens alligevel holder op med at trække vejret, 
skal du gå i gang med hjerte-lunge-redning.

_

Handling
Ring 1-1-2. Fortæl alarmcentralen, hvad du hedder, hvad 
der er sket, og hvilket telefonnummer du ringer fra. Eller få 
en hjælper til at gøre det. 

_

Handling
Giv Jens psykisk førstehjælp. Læg en hånd på ham og tal
til ham. Fortæl, at du gør alt, hvad du kan, for at hjælpe 
ham. Fortæl, at ambulancen er på vej.
_

Hvorfor?
Selv om folk ikke er vågne, ved man, at de alligevel 
opfatter noget af det, som bliver sagt. 
 

_

Handling
Psykisk førstehjælp til dig og andre hjælpere.
_

Hvorfor?
Det er vigtigt at få talt om, hvad du har oplevet. 
Det gør det lettere at komme over den oplevelse, 
du har haft. 

_

Handling
Du skal kontrollere Monicas bevidsthed. Da du rusker i 
hende, vågner hun halvt op og mumler: “Hmm!” men falder 
i søvn igen.
_

Hvorfor?
Ulykken er stoppet, men hvis Monica er bevidstløs, er situa-
tionen kritisk.

_

Handling
Læg den ene arm 
som et stort L.

_

Handling
Rul Monica om 
på siden.

_

Handling
Ret, så Monica ligger rigtigt.

_

Hændelse
Du sidder sammen med Monica, hjemme på dit værelse 
en onsdag aften. Dine forældre kommer ikke hjem før
meget sent. Monica foreslår, at I skal drikke noget af dine 
forældres vodka og juice. Hun går rigtigt til den og hælder 
rigeligt i sig. Først bliver hun sjov, men bliver så sløv og 
dårlig. Det ender med, at Monica falder i søvn, så du ikke 
kan vække hende.

_

Handling
Træk knæet op, så benet 
bøjes som et stort A.

_

Handling
Læg hånden mod 
den kind, der er 
nærmest dig. 

_

Handling
Nu ligger Monica godt, og du kan ringe til hendes forældre. 
De må tage stilling til, om hun skal sove eller på skade-
stuen.

_

Hændelse
I har lige haft et kursus i “Handyman” på skolen. Du har 
lovet Natasha at hjælpe hende med at sætte hendes nye, 
smarte lampe op. Du viser hende, hvordan man gør, og 
arbejdet går fint – lige indtil hun vil montere fatningen. 
Natasha rammer en af ledningerne med skruetrækkeren 
og bliver helt stiv. I har ikke husket at slukke for strømmen! 
Du skynder dig at slukke for strømmen på kontakten. 
Natasha falder om på gulvet.

_

Handling
Du rusker i Natasha 
for at komme i 
kontakt med hende. 
Der er ingen reaktion. 
Hun er bevidstløs.

_

Handling
Du råber om hjælp
 – så højt du kan.

_

Handling
Bøj hovedet tilbage, og 
løft hagen op. 
Se, føl og lyt, om Natasha 
trækker vejret.

    _

    Handling
    Tryk 30 gange i brystkassen.

_

Handling
Giv Natasha to indblæsninger. 
Fortsæt med 30 tryk og to 
indblæsninger, til 
ambulanceredderne overtager.



KOPISIDE 1A

SOMMERFERIE 
HOS FARMOR 
OG FARFAR

3
personer

Farfar
Det er en småkølig, blæsende og grå sommerdag. I er på vej i sommerhus med 
jeres barnebarn og er holdt ind på en tankstation for at fylde benzin på bilen og 
købe lidt lækkert til turen. Imen din kone er inde i kiosken og handle, hjælper dit
barnebarn med at vaske bilens forrude, imens du tanker. Pludselig stikker det i 
hjertet - og følelsen breder sig videre ud i armen. Det er som om et stykke ståltråd
strammer om dit hjerte. Det sortner for dine øjne. 

Barnebarn
Det er en småkølig, blæsende og grå sommerdag. Du er som så mange gange 
før på en uges sommerferie hos dine bedsteforældre, og I er på vej i sommerhus i 
deres gamle spand af en kadet. I er holdt ind på en tankstation for at tanke, og 
imens farmor er inde i kiosken og købe slik til turen, og farfar fylder benzin på, 
hjælper du til med at vaske forruden. Giro 413 kværner løs i bilradioen. 
Pludselig siger din farfar nogle sære lyde og bliver helt grå i ansigtet. Han tager 
sig til brystet, slipper benzinpumpen og glider ned langs bilen. Nu ligger han livløs
halvt nede på cementen og halvt op ad det ene hjul. Han trækker ikke vejret.

Farmor
Det er skolernes sommerferie, og I har, som I plejer, besøg af jeres ældste barne-
barn. I dag er en småkølig, blæsende og grå sommerdag. I er på vej i sommer-
hus, men er holdt ind for at fylde benzin på bilen. Du er smuttet ind i kiosken for at 
købe lækkerier til turen, imens dit barnebarn og din mand tanker benzin og 
vasker forrude ude ved standeren. Du du har købt en stor pose lakridskonfekt og 
en appelsinvand og bevæger dig hen mod døren, hører du dit barnebarn råbe
om hjælp udenfor. Du styrter ud af kiosken, smider hvad du har i hænderne, og 
farer hen til bilen, hvor du kan se dit barnebarn stå bøjet over din mand.



Sommerferie hos 
farmor og farfar
 Førstehjælperne skal sikre sig selv mod at komme til skade. facitliste

01. 
Stands ulykken

Ulykken er standset, men du skal trække din farfar væk
fra bilen og lægge ham på ryggen på jorden.

02. 
Vurdér personen

Du skal tjekke, om din farfar er bevidstløs. Tal højt, og rusk 
i hans skuldre. Din farfar er bevidstløs. Råb om hjælp. Se, 
lyt og føl, om han trækker vejret. Det gør han ikke. Du skal 
straks gå i gang med hjerte-lunge-redning (30 tryk og to 
pust).

03. 
Tilkald hjælp

Du løber ud til dit barnebarn. Han er gået i gang med 
hjerte-lunge-redning, så du skal ringe 1-1-2. I kan også 
bytte, hvis du er bedre til hjerte-lunge-redning. Inden en 
af jer ringer, skal I trække vejret dybt og tænke situationen 
igennem:
Hvor er ulykken sket? 
 Det er vigtigt at give alarmcentralen den præcise adresse,
så ambulancen ikke kører forkert.
 Hvad er der sket? 
 En mand er faldet om, da han var ved at tanke. Han tog
sig til brystet og faldt om. Han er besvimet og trækker 
ikke vejret.
Hvor mange er kommet til skade? 
 Det er en mand på 58 år.
 Hvor ringer du fra? 
 Sig dit navn og telefonnummer.

04. 
Almindelig førstehjælp

Farfar
Fortsæt med hjerte-lunge-redning (30 tryk og 2 indblæs-
ninger), og undersøg med jævne mellemrum, om han 
begynder at trække vejret. Bliv ved, indtil han begynder at 
trække vejret, eller ambulancen kommer. Eventuelt kan I 
skiftes til at give hjerte-lunge-redning.
 Mens I venter, kan den ene af jer yde psykisk førstehjælp: 
Sæt dig ved din farfar, og tag ham i hånden, eller læg en 
hånd på hans skulder. Tal beroligende til ham. Fortæl, at 
ambulancen er der om lidt. Det skal I også gøre, selv om 
din farfar er bevidstløs. 

Jer selv
Husk jer selv. Det kan være en voldsom oplevelse at have 
stået med ansvaret for en ulykke – især når det er ens 
egen farfar. Der kan komme reaktioner med det samme 
eller senere. Ring til dine forældre, og fortæl dem, hvad 
du har oplevet. Hør, om de vil komme og hente dig, el-
ler om din far vil komme og være sammen med dig og 
farmor. Det er også vigtigt, at du og farmor får talt om det, 
der er sket, og det, I gjorde sammen. 

KOPISIDE 1B KOPISIDE 2A
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EN TUR
I BYEN

KOPISIDE 2A

6
personer

To klassekammerater
Det er en dejlig solskinsdag. Monica og Katja er på shopping inde i byen. Begge
piger er optaget af at snakke om alt det, de skal købe, og glemmer derfor at se
sig for, da de går ud på vejen. En bil bremser hårdt op, men rammer alligevel
Katja, som flyver op i luften og lander midt på vejen. Hun er tilsynladende livløs.
Monica kalder på hende. Katja svarer ikke. Monica ser sig lidt forvirret omkring,
men bliver bare stående og kigger ud i luften med et underligt udtryk i øjnene.

Et forelsket par
Det herlige vejr har fået dig til at hente din kæreste og tage en tur ned i byen. I
finder en dejlig fortovscafé, hvor I sætter jer for at nyde solen og hinanden. To
piger kommer gående i rask tempo på fortorvet. Pludselig drejer de ud på vejen
uden at se sig for. En bilist bremsr hårdt op, men rammer alligevel den ene pige,
som flyver op i luften og lander på vejen. Den anden piger kigger, står lidt og ser 
sig om. Hun bliver stående og kigger ud i luften.
I skynder jer derhen og ser, at den ene pige ligger på ryggen på asfalten - tilsyne-
ladende livløs. Selv om I klapper hende på kinden og kalder på hende, vågner
hun ikke. Hun trækker vejret.

En fyr på skateboard
Du er vild med at køre på skateboard rundt om i byen. De mange bakker, sving
og vejkryds udfordrer dig samtidig med, at det er fedt med alle de beundrende 
blikke fra forbipasserende, når du laver noget sejt. Pludselig bliver du revet ud af 
din egen verden. Nogen råber om hjælp. Du skynder dig hen, hvor lyden kommer
fra. 
Her ser du et ungt par, en som ligger livløs på jorden, og en pige der står stille
ved siden af.

En vejarbejder
Du er i gang med at fjerne gammel asfalt på et stykke af hovedgaden. Efter en
fortjent kop eftermiddagskaffe skal du i gang igen. Du tager høreværn på, starter
trykluftboret og går i gang med arbejdet. Efter et stykke tid kommer der en skater
kørende i fuld fart og vifter lidt med armenem, så du stopper boret og tager
høreværnet af. Han fortæller, at to piger er kommet til skade.



En tur i byen
Førstehjælperne skal sikre sig selv mod at komme til skade.

.

facitliste
01. 
Skab sikkerhed

Katja ligger på jorden. Monica er handlingslammet
og skal hjælpes.

02. 
Vurdér personen

Tjek om Katja er bevidstløs. Tal højt og rusk i hendes 
skuldre. Katja er bevidstløs. Råb om hjælp. Se, føl og lyt
om hun trækker vejret. Det gør hun. Derfor skal i lægge
hende i stabilt sideleje.

03. 
Tilkald hjælp

I blev overhalet af en ung mand på skateboard, og der er 
en vejarbejder, som arbejder i nærheden. De må kunne
hjælpe. 
En af jer skal ringe 1-1-2, hvis der er dækning på en af 
jeres mobiltelefoner, men inden I ringer, skal I tænke
situationen igennem:
Hvor er ulykken sket?
Hvordan kan I forklare, hvor ulykken er sket? Hvor er I?
Ved I, hvad vejen hedder? 
Hvad er der sket?
En er bevidsløs, og en anden er handlingslammet og 
virker rystet. 
Hvor mange er kommet til skade?
Det er to unge piger
Hvor ringer du fra? 
Sig dit navn og telefonnummer.

Den unge man på skateboard kan køre hen til vejarbej-
deren, som kan forklare alarmcentralen mere præcist,
hvor I er. Den unge mand kan køre tilbage til ulykkesste-
det og fortælle, at ambulancen er på vej.

04. 
Førstehjælp

Den bevidstløse
En af jer skal blive ved den bevidstløse og jævnligt tjekke
hendes vejrtrækning. Hvis hun holder op med at trække
vejret, skal du gå i gang med hjerte-lunge-redning.
Bliv ved den tilskadekomne, indtil ambulancen kommer
frem. Mens I venter, kan du yde psykisk førstehjælp: Læg
en hånd på hendes skulder og tal roligt til hende. Fortæl, 
at I har fået flere til at hjælpe, og at I har ringet 1-1-2.

Den handlingslammet pige
En af jer skal sætte sig ned hos hende. Tag hende i 
hånden eller læg en hånd på hendes skulder og tal
beroligende til hende. Fortæl hende, at I har situationen
under kontrol, og at ambulancen kommer om lidt. Lyt til
det, hun siger. Spørg hende, hvad hun hedder, hvor hun
er kommet fra, hvor hun bor, osv. Spørg hende, om I kan
ringe til nogen, som kan komme og hjælpe hende hjem.
Det kan være, hun har et telefonnummer til sine forældre.
I må ikke gå fra hende, før der kommer nogen og hjælper 
hende, eller I har fulgt hende hjem.

Jer selv
Husk jer selv. Det kan være en voldsom oplevelse at have 
stået med ansvaret for en ulykke. Det kan komme reak-
tioner lige efter eller på et senere tidspunkt. Gå hjem og
fortæl, hvad du/I har oplevet til dine forældre/din kone/
din kæreste eller til andre, som kan hjælpe, hvis du får
brug for det. Det er vigtigt, at du/I får talt om det.

KOPISIDE 2B KOPISIDE 3A
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BAG I
BILEN

KOPISIDE 3A

4
personer

Storebror
Du sidder på bagsædet sammen med din lillebror. I har været hos jeres far i 
weekenden og er på vej hjem til mor igen. På forsædet sidder jeres far og hører
sport i radioen. Du sidder og spiller Gameboy, imens din lillebror propper sig med
nogle store hold-kæft-bolsjer. Så har du fred så længe.
Men pludselig begynder han at ralle og hive efter vejret, og da du kigger op fra dit
spil, er han helt blå i hovedet. Han kan ikke sige noget, men det går op for dig, at
han har fået et bolsje galt i halsen.

Lillebror
Du sidder på bagsædet sammen med din storebror, I har været på weekend hos
jeres far, som nu er ved at køre jer hjem til mor igen. Din storebror sidder bare og
spiller Gameboy og vil ikke lade dig prøve. Det er lidt kedeligt bare at sidde der,
men du har fået en stor pose hold-kæft-bolsjer, så du er gået i gang med at se,
hvor mange, du kan have i munden på én gang. Men pludselig får du et bolsje
galt i halsen. Du prøver at hoste det op, men det kan du ikke. Du kan næsten ikke
trække vejret, og du kan ikke sige noget.

Far
(En person, som kan førstehjælp)
Du har haft dine to sønner på besøg i weekenden og sidder nu i bilen med dem
begge på bagsædet på vej hjem til deres mor. Den store spiller Gameboy, og den
lille sidder og sutter bolsjer i sig. Der er sport i radioen, og du sidder og glæder 
dig over, at det har været en dejlig weekend med knægtene. Men pludselig lyder
der en underlig lyd fra bagsædet, og drejer ind til siden, husker du, at bogen 
”Førstehjælp på din vej” fra dit førstehjælpskursus ligger i handskerummet. 
Da du kommer ud af bilen og får åbnet døren om til drengene, er den mindste 
bevidstløs.



Bag i bilen
Førstehjælperne skal sikre sig selv mod at komme til skade.

facitliste

01. 
Skab sikkerhed

Bolsjet skal op. Giv lillebror fem slag i ryggen.
Hvis det ikke hjælper, skal du vende ham rundt, så du 
kan få fat om livet på ham. Dine hænder skal være 
samlet på hans mave. Træk armene fem gange ind mod 
dig selv. Hvis det ikke hjælper, og han bliver bevidstløs, 
skal du:

02. 
Vurdér personen

I skal hjælpe hinanden med at lægge lillebror forsigtigt
ned på ryggen.
Tjek om bolsjer er i munden. Er det det, skal du tage det
ud. Derefter skal den ene gå i gang med hjerte-lunge-
redning.

03. 
Tilkald hjælp

Den anden skal ringe 1-1-2. Inden du ringer 1-1-2, skal
du trække vejret dybt og tænke situationen igennem:
Hvor er ulykken sket? 
Find ud af, hvor I er. Fortæl adressen, når du ringer op.
Hvad er der sket? 
Det er en dreng på ni år, som er bevidstløs. I mener,
han har fået et bolsje galt i halsen, og I har forsøgt
at få det op.
Hvor ringer du fra? 
Sig dit navn og dit telefonnummer.

Når du har ringet 1-1-2, skal du få en voksen til at tage
over. Du var heldig, at din far kunne førstehjælp og kunne
overtage arbejdet med hjerte-lunge-redning.

04. 
Førstehjælp

Fortsæt med hjerte-lunge-redning (30 tryk og 2 pust) og 
undersøg med jævne mellemrum, om bolsjet er kommet
op. Bliv ved, indtil ambulancen kommer.
Mens I venter, kan den ene af jer give psykisk førstehjælp:
Sæt dig ved lillebror og tag ham i hånden eller læg en
hånd på hans skulder. Tal beroligende til ham. Fortæl, at 
ambulancen kommer om lidt. Det skal du gøre, også selv
om lillebror er bevidstløs.

Jer selv
Husk jer selv. Det kan være en voldsom oplevelse at have 
stået med ansvaret for en ulykke. I kan reagere lige efter
eller senere. Det er vigtigt, at du selv får talt om det. 
Selv om din lillebror sikkert har det værst, skal du huske 
at sige, at du også har brug for omsorg og at blive lyttet
på. 

KOPISIDE 3B
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FRIKVARTER
PÅ SKOLEN

KOPISIDE 4A

6
personer

Tre klassekammerater
På skolen er der frikvarter. I – Niclas, Muktar og Lasse – er på vej mod skolens 
udgang, fordi I skal på “Torvet”. I skolegården er der gang i den med fodbold, 
rundbold og fangeleg. Nogle drenge fra femte klasse er på vej ud ad et vindue, 
da det går helt galt. Vinduet svinger ind imod den sidste dreng. Han tager for sig 
med den ene arm. Vinduet smadrer, og det næste, I ser, er, at blodet sprøjter ud 
af et sår på hans venstre arm. Da I kommer hen til ham, er han bleg og bange. 
Han råber: “Hjælp!” Rundt omkring står hans klassekammerater, og flere kommer 
til. Der er en, som begynder at skrige vildt. Der er ingen voksne lige i nærheden.

Jonas fra femte
Det er frikvarter, og du har sammen med Oliver gemt dig inde i klassen, da lære-
ren låste af efter timen. I skal til at gå i gang med at lave noget “sjov” med et par 
af pigernes tasker, da I hører nogen ude på gangen. Det lyder, som om der bliver 
sat en nøgle i døren, så I skynder jer at tage flugten ud gennem vinduet. Oliver når 
først hen til vinduet og er hurtigt ude. Med et spring er du oppe i vindueskarmen, 
men vinduet svinger lige ind imod dig, så du tager fra med venstre hånd, da du 
springer ud. Du hører vinduet smadre og mærker et jag i din venstre arm. Da du 
kigger ned på den, sprøjter blodet ud fra en flænge. 

Oliver fra femte
Det er frikvarter, og du har sammen med Jonas gemt dig inde i klassen, da 
læreren låste af efter timen. I skal til at gå i gang med at lave noget “sjov” med et 
par af pigernes tasker, da I hører nogen ude på gangen. Det lyder, som om der er 
nogen, som sætter en nøgle i døren, så I skynder jer at tage flugten ud gennem 
vinduet. Du når først hen til vinduet og er hurtigt ude. Du hører Jonas følge tæt 
efter, men du hører også vinduet smadre. Da du vender dig om, ser du, at Jonas 
bløder meget. Han bliver helt bleg og råber: “Hjælp!” Du går hen til ham for at 
hjælpe, men da du ser blodet sprøjte ud af en flænge i hans arm, begynder du 
at skrige i panik.

Gårdvagten
Vejret er dejligt, så du har glædet dig til at tage din kaffe med ud i frikvarteret, 
hvor du har gårdvagt. I skolegården er der gang i den med fodbold, rundbold 
og fangeleg. Nogle små piger kommer hen til dig. De vil have hjælp, fordi der er 
nogle, der spærrer rutsjebanen på klatrestativet. Du stiller din kaffekop og går 
med pigerne. 



Frikvarter på skolen 
Førstehjælperne skal sikre sig selv mod at komme til skade.

facitliste01. 
Skab sikkerhed

Ulykken er standset.

02. 
Vurdér personen

Det første og vigtigste er at få standset blødningen. Sæt 
en eller to fingre i såret. Løft det blødende sted, og få 
Jonas til at lægge sig ned.

03. 
Tilkald hjælp

I er tre hjælpere, så en anden kan løbe efter hjælp: 
finde gårdvagten eller løbe på kontoret eller lærer-
værelset.
Den tredje kan ringe 1-1-2 på en af jeres mobiltelefoner, 
men inden han ringer, skal han trække vejret dybt og 
tænke situationen igennem:
Hvor er ulykken sket? 
Skolens navn burde være nok, men det er bedst, hvis 
du kan give den præcise adresse.
Hvad er der sket? 
Det er en sprøjtende blødning fra en underarm. Drengen 
har skåret sig, da han hoppede ud gennem et vindue.
Hvor mange er kommet til skade? 
Det er en dreng fra femte klasse, og der er mindst én 
anden dreng, som er gået i panik og skriger vildt. 
Hvor ringer du fra? Sig dit navn og dit telefonnummer.

04. 
Førstehjælp

Jonas
Du skal blive ved med at trykke en finger mod såret. 
Jonas skal blive liggende med såret løftet over hjertet. 
Læg også et tæppe eller noget andet under hans ben, 
så han ikke går i shock. Læg et tæppe eller en jakke over 
Jonas, selv om vejret er fint, fordi det beskytter mod nys-
gerrige blikke. Bliv hos ham, indtil ambulancen når frem. 
Psykisk førstehjælp: Du kan holde i hånd, snakke med 
ham om, hvad der er sket, at ambulancen er på vej, og 
at han skal på sygehuset. Det kan være, at han har lyst 
til at græde, snakke eller ikke sige noget. Spørg, om I 
helst skal ringe til hans mor eller far, eller hvem der skal 
kontaktes. Er der noget, han skal have med – tøj, taske 
eller andet?

Tilskuerne
Nogen skal tage sig af de chokerede tilskuere og få 
dem væk. De kan virke meget forstyrrende for førstehjæl-
perne og den tilskadekomne. Oliver har behov for, at 
der er nogen, som taler med ham og beroliger ham. 
De andre tilskuere må man tage sig af efterfølgende. 
Det vil være en opgave for lærerne i klasserne.

Jer selv
Husk jer selv. Det kan være en voldsom oplevelse at 
have stået med ansvaret for en ulykke. I kan reagere 
lige efter eller på et senere tidspunkt. Gå sammen med 
gårdvagten op på kontoret og få snakket det hele igen-
nem, og aftal, hvad I skal gøre, når/hvis I reagerer på 
det senere. Og når I kommer hjem til jeres forældre, 
skal I også fortælle, hvad I har oplevet. Det er vigtigt, 
at I får talt om det.

KOPISIDE 4B



EN STILLE 
VILLAVEJ

KOPISIDE 5A

5
personer

To klassekammerater
Du er på vej hjem fra skole sammen med en klassekammerat. I går hen ad en vil-
lavej, hvor der bortset fra en enkelt motorplæneklipper er ganske stille. Men ud fra 
en indkørsel kommer en knallert pludselig kørende i fuld fart og hamrer lige ind i 
siden på en cyklist. Da I kommer derhen, er fyren på knallerten ved at rejse sig op. 
Cyklisten ligger på jorden med cyklen over sig. Han bløder fra et sår i panden, og 
hans højre arm ligger underligt.
 Knallertkøreren har fået en stor hudafskrabning på højre hånd. Hans højre bukse-
ben er flået i stykker, og knæet bløder og gør ondt.

Knallertkøreren
Du er lige blevet vækket af mobilen. Det var Anders, der som aftalt stod og ven-
tede nede ved grillen. Du springer op og griber styrthjelmen og nøglerne. I løbet 
af få sekunder er du nede i carporten og oppe på knallerten i fuld fart ud over 
fortovet. Du når næsten ikke at fatte, hvad der sker, inden du ligger på vejen efter 
at have torpederet en cyklist.
 Du har fået en stor hudafskrabning på højre hånd, og dit højre bukseben er flået i 
stykker. Dit knæ bløder og gør ondt.

Cyklisten
Du kommer stille og roligt cyklende hen ad villavejen med din MP3-afspiller i 
ørene. Du nyder musikken, det gode vejr og glæder dig til at være sammen med 
din nye kæreste. Pludselig kommer en knallert kørende ud fra en indkørsel i fuld 
fart og hamrer lige ind i siden på dig. Det er, som om du er væk et kort øjeblik. Da 
du åbner øjnene, ligger du på vejen med din cykel over dig. Du ser fyren på knal-
lerten rejse sig. Da du selv forsøger at rejse dig, gør det helt vildt ondt i din højre 
arm, som også ligger underligt. Noget vådt løber ned over dit øje. Da du tørrer det 
væk med hånden, ser du, at det er blod.

Havemanden
Du har endelig fået tid til at gå i haven, få slået græsplænen og ordnet bedene. 
Du går i dine egne tanker. Du nyder det gode vejr og glæder dig over, at græs-
plænen bliver smukkere for hver omgang, du kører. På et tidspunkt synes du, 
at du hører noget – og stopper plæneklipperen og lytter. Du hører nogen kalde. 
Heldigvis har du en nødhjælpskasse i bilen, og du ved, hvem der plejer at være 
hjemme på vejen.



En stille villavej
Førstehjælperne skal sikre sig selv mod at komme til skade.

facitliste01. 
Skab sikkerhed

Fyren på knallerten rejser sig selv, flytter knallerten og 
stopper motoren, så I skal blot flytte cyklen og passe på, 
at andre trafikanter kan komme forbi.

02. 
Vurdér personen

I er to hjælpere, der kan tage sig af hver sin tilskadekom-
ne, men I kan også vælge at gøre det sammen og tage 
cyklisten først.
Cyklisten ligger på jorden, og du skal undersøge, om han 
er ved bevidsthed: Er han vågen? Han svarer, så han er 
ved bevidsthed. Du kan se, at hans arm ligger underligt 
skævt, så den er sandsynligvis brækket. 
Fyren på knallerten kan selv rejse sig, så ham skal du give 
almindelig førstehjælp.

03. 
Tilkald hjælp

Der var en, som slog græs i nærheden. Han kan hjælpe 
med både førstehjælpskasse og ved, hvem som er 
hjemme på vejen. 
Ring 1-1-2 på en af jeres mobiler, men inden du ringer, 
skal du trække vejret dybt og tænke situationen igennem:
Hvor er ulykken sket? 
Kender du adressen? Kan du se et vejskilt, en butik, en 
skole eller andet?
Hvad er der sket? 
Er det en, som er druknet, en, som er bevidstløs, en, som 
bløder, eller ...?
Hvor mange er kommet til skade? 
Er det voksne og/eller børn?
Hvor ringer du fra? 
Sig dit navn og dit telefonnummer.

04. 
Førstehjælp

Cyklisten
Læg et tæppe, en jakke eller lignende under cyklistens 
arm. 
Læg noget over cyklisten – en jakke, et tæppe eller lig-
nende. Det beskytter mod dårligt vejr og mod nysgerrige 
tilskuere.
Læg en forbinding om såret i panden. I skal ikke rense 
såret for skidt, når han skal på hospitalet.
Bliv hos den tilskadekomne, til ambulancen kommer frem. 
Mens I venter, kan du yde psykisk førstehjælp til cyklisten: 
Sæt dig hos ham. Hold ham i hånden, eller læg en hånd 
på skulderen, og tal beroligende til ham. Fortæl, at ambu-
lancen kommer om lidt. Lyt til det, han siger. Spørg, hvad 
han hedder, hvor han bor osv. Bliv hos ham, indtil am-
bulancen kommer. Du kan fortælle ambulanceredderne, 
hvad der er sket, og hvad du har gjort. 

Knallertkøreren
Du kan rense hans sår på knæet og standse blødningen 
med en fast forbinding. Hudafskrabningen skal også 
renses, hvis den er beskidt, og så dækkes med et stykke 
gaze. En af jer kan også give psykisk førstehjælp til fyren 
på knallerten: Tal med ham om ulykken, og sørg for, at 
han får fat i sine forældre eller andre, som kan hjælpe 
ham.

Jer selv
Husk jer selv. Det kan være en voldsom oplevelse at have 
stået med ansvaret for en ulykke. I kan reagere lige efter el-
ler på et senere tidspunkt. Gå hjem og fortæl, hvad du har 
oplevet, til dine forældre. Det er vigtigt, at du får talt om det.

KOPISIDE 5B



Jeres opgave er at indrette et “værksted” 
i klassen, hvor man kan øve sig i at yde 
hjerte-lunge-redning. 

1.  Læs først side 30 og 31 i elevbogen for at få et overblik over, hvad det 
  går ud på. 
2.  Få mere viden på skolebiblioteket, internettet, hos familien, venner og 
  bekendte, i sportsklubben og ... Mange ved noget og har måske erfaringer 
  eller kan låne jer noget udstyr – fx en fantomdukke til at øve hjertemassage 
  og indblæsning på. 
3.  På www.rodekors.dk/skole kan I se en instruktionsvideo. Tænk over, om den skal 

være med i jeres værksted.
4.  Tegn en skitse over værkstedet til “hjerte-lunge-redning”.
5.  Skriv en liste over det udstyr, I har brug for, og marker, hvad I ikke selv kan skaffe.
6.  Skriv en instruktion til, hvad man skal gøre i “hjerte-lunge-rednings-værkstedet”.

HJERTE-
LUNGE- 
REDNING

KOPISIDE 6
ARBEJDSSTATIONER



FREMMEDLEGEMER 

I LUFTVEJEN
Noget galt i halsen – kvælning
Jeres opgave er at indrette et “værksted” i klassen, 
hvor man kan øve sig i noget galt i halsen.

1.   Læs først side 36 og 37 i elevbogen for at få et overblik over, hvad det går ud på. 
2.  Få mere viden på skolebiblioteket, internettet, hos familien, venner og bekendte.
3.   Tag stilling til, om jeres værksted skal være delt i tre, så man øver sig både
  på børn, på unge og på voksne.
4.  Tegn en skitse over værkstedet til “Noget galt i halsen”.
5.  Skriv en liste over det udstyr, I har brug for, og marker, hvad I ikke selv kan skaffe.
6.  Skriv en instruktion til, hvad man skal gøre i “Noget galt i halsen-værkstedet”.

KOPISIDE 7
ARBEJDSSTATIONER



STABILT
SIDELEJE

FREMMEDLEGEMER 

I LUFTVEJEN
Jeres opgave er at indrette et “værksted” i 
klassen, hvor man kan øve sig i at lægge folk 
i stabilt sideleje. 

1.  Læs først side 44 og 45 i elevbogen for at danne jer et overblik over, hvad 
det går ud på. 

2.  Få mere viden på skolebiblioteket, internettet, hos familien, venner og 
bekendte, i sportsklubben og ... Mange ved noget og har måske prøvet 
førstehjælp og stabilt sideleje. 

3.  På www.rodekors.dk/skole kan I se en instruktionsvideo. Tænk over, om 
den skal være med i jeres værksted.

4.  Tegn en skitse over værkstedet til “Stabilt sideleje”.
5.  Skriv en liste over det udstyr, I har brug for, og marker, hvad I ikke selv kan 

skaffe.
6.  Skriv en instruktion til, hvad man skal gøre i “Stabilt sideleje-værkstedet”.

KOPISIDE 8
ARBEJDSSTATIONER



STORE BLØDNINGER OG 

KREDSLØBSSVIGT
Voldsomme veneblødninger og 
sprøjtende pulsåreblødninger
Jeres opgave er at indrette et “værksted” i klassen, hvor man kan øve sig i at 
behandle store blødninger og forebygge kredsløbssvigt.

1.  Læs først side 12 og 13 i elevbogen for at danne jer et overblik over, hvad blød-
ninger går ud på. 

2.  Læs derefter side 14 og 15 i elevbogen for at forstå, hvad kredsløbssvigt er, og 
hvordan I forebygger det.

3.  Få mere viden på skolebiblioteket, internettet, hos familien, venner og bekend-
te. Måske kan I få fat i en “pulsåre-pumpe” – undervisningsudstyr, som kan få 
det til at ligne en sprøjtende blødning. Den kan købes på www.laerdal.dk

4.  Tag stilling til, om jeres værksted skal være delt i to, så man øver sig både på 
voldsomme veneblødninger og sprøjtende blødninger.

5.  Tegn en skitse over værkstedet til “Store blødninger og kredsløbssvigt”.
6.  Skriv en materialeliste over det nødvendige udstyr, og marker, hvad I ikke selv 

kan skaffe.
7.  Skriv en instruktion til, hvad man skal gøre i “Store blødninger og kredsløbs-

svigt-værkstedet”.

KOPISIDE 9
ARBEJDSSTATIONER



FORSTUVNING

Jeres opgave er at indrette et “værksted” i 
klassen, hvor man kan øve sig i at yde førstehjælp 
til folk, som har forstuvet et led. 

1.  Læs først side 16 og 17 i elevbogen for at danne jer et overblik over, hvad det 
går ud på. 

2.  Få mere viden på skolebiblioteket, internettet, hos familien, venner og be-
kendte, i sportsklubben og ... Mange ved noget, og nogle har måske prøvet at 
behandle forstuvninger. 

3.  
4.  Tegn en skitse over værkstedet til “Forstuvninger – RICE”.
5.  Skriv en liste over det udstyr, I har brug for, og marker, hvad I ikke selv kan 

skaffe.
6.  Skriv en instruktion til, hvad man skal gøre i “Forstuvninger – RICE-værkstedet“.

RICE
KOPISIDE 10
ARBEJDSSTATIONER



Jeres opgave er at indrette et “værksted” i 
klassen, hvor man kan øve sig i at ringe til 
alarmcentralen og afgive en korrekt melding 
– altså sige det rigtige i telefonen.

1.  Læs først side 10-11 i elevbogen for at få et overblik over, hvordan 
  “Alarmering” indgår i førstehjælpens fire hovedpunkter. 
2.  På kopiside 1A til 5A er der beskrevet fem konkrete ulykker, som I måske 
  kan bruge eller lade jer inspirere af.
3.  Tegn en skitse over værkstedet til “Alarmering – ring 1-1-2”.
4.  Skriv en liste over det udstyr, I har brug for, og marker, hvad I ikke selv 
  kan skaffe.
5.  Skriv nogle hændelses-kort til førstehjælperne i værkstedet “Alarmering 
  – ring 1-1-2”.
6.  Skriv en instruktion til de kammerater, som skal være “folkene på alarmcen-

tralen”. Hver gang de har talt med nogen, skal de have et klart overblik over 
ulykken, en adresse eller en meget klar beskrivelse af, hvor ambulancen skal 
køre hen. De skal tale beroligende til dem, som ringer, og give dem tillid til at 
yde førstehjælp og fortælle, at hjælpen er på vej. Disse sætninger/spørgsmål 
kan være en hjælp:

Det er alarmcentralen. Goddag. Hvem taler vi med? Hvad hedder du?
Hvilket telefonnummer ringer du fra?
Hvor befinder du dig?
Kan du give en adresse, et vejnavn, forklare, hvilke butikker der er i nærheden, 
eller beskrive landemærker.
Hvad er der sket?
Hvor mange mennesker er kommet til skade? 
Er det børn eller voksne, mænd eller kvinder? Evt.: Hvor gamle er de?
Er der nogen bevidstløse?
Er der nogen, som ikke trækker vejret?
Er der nogen, som bløder? Hvis, ja: Hvor alvorligt bløder de?
Er der fare for, at der sker mere, eller at andre kommer til skade?
….
Vi sender en ambulance af sted nu.

Har du råbt om hjælp? Er der flere til at hjælpe? Kan en hjælpe med at vise am-
bulancen det sidste stykke fra hovedvejen?
Husk at blive hos den tilskadekomne, indtil ambulancen er kommet. 
Tak for dit opkald.

ALARMERING
RING 1-1-2

KOPISIDE 11
ARBEJDSSTATIONER



Kopiside 12A 

 DILEMMA
Det var en ganske 
almindelig tirsdag aften!

01.
Det er tirsdag aften, klokken er lidt over ti. Louise er på vej hjem 
efter en tur i biografen med sin kæreste Sebastian. De kører 
med 250S mod Buddinge Station – en dobbeltdækkerbus, hvor 
de har fået plads helt foran på øverste etage. Der er mange 
mennesker med bussen, blandt andet en mand midt i tyverne, 
som opfører sig underligt. Han råber op og smider rundt med 
noget, der ligner resterne af en burger. Han virker lidt hektisk og 
ser ikke ud til at være let at komme i kontakt med. En efter en 
går passagererne nedenunder for at komme væk fra ham.

02.
Næsten alle passagererne går nedenunder, men en mand bliver 
ovenpå – ligesom Louise og Sebastian. Den mærkelige mand 
begynder at kaste pommes frites direkte efter Louise. Sebastian 
protesterer højlydt, og de to kommer i klammeri. Den mærkelige 
mand har pludselig en kniv i hånden og rammer Sebastian flere 
gange.

03.
Birgit, en ung kvinde, er lige stået på bussen. Hun hører støj, 
stemmer og skrig fra øverste etage i bussen: “Åh, nej! Hvad er 
det, han gør? Få ham dog til at holde op!”
 Da bussen stopper næste gang, farer den mærkelige mand 
ned ad trappen og springer af bussen. Lige efter kommer Louise 
også ned ad trappen og står af. Hun er bleg og ser fuldstændig 
tom ud i ansigtet – hun ser ud til at være rystet.
 Lidt efter kommer Sebastian også ned ad trappen. Hans T-shirt 
er smurt ind i blod, og han siger: “Se, han har stukket mig med 
kniven, han har stukket mig!”



04.
Birgit tøver. Der er så mange andre mennesker omkring 
hende, og hun er jo næsten lige stået på bussen.
 Men det går op for Birgit, at ingen andre griber ind. Sebastian 
går hvileløst rundt og bliver ved med at sige: “Se, se!” Birgit 
tager sin mobiltelefon frem og siger til Sebastian, at han skal 
sætte sig ned. 
Birgit kigger appellerende til de andre i bussen for at få flere 
til at hjælpe, men ingen gør noget. Sebastian sætter sig ned 
og begynder at trække vejret tungt. Birgit vil have Sebastian til 
at lægge sig ned, fordi han er såret. 
“Jeg ringede 1-1-2, samtidig med at jeg forsøgte at få ham 
ned at ligge, men jeg kunne ikke klare begge dele på én 
gang,” fortæller Birgit senere til politiet. Jeg råbte: “Er der 
ikke nogen, som kan hjælpe mig? Er der ikke nogen, der kan 
hjælpe mig?” ”Men der skete ingenting. Ingen turde kigge 
mig i øjnene! Jeg havde svært ved at fatte det.”
Da Sebastian endelig kommer ned at ligge, begynder han 
meget hurtigt at blive bleg og klam. Birgit har ikke den store 
viden om førstehjælp, men hun er klar over, at Sebastian helst 
ikke må besvime. Hun prøver at berolige ham og få ham til at 
holde sig vågen. Hun siger: “Hvad hedder du – hvor bor du?” 
Sebastian svarer ikke, han gynger blot lidt frem og tilbage og 
siger: “Jeg er så træt. Jeg vil sove.” Birgit siger: “Nej, nej, du 
skal blive her. Du må ikke lægge dig til at sove.” 
Sebastian er gennemblødt af sved og begynder at ryste. Birgit 
bliver ved med at tale til ham: “Ambulancen er på vej. Den 
er her om et øjeblik. Det er vist kun et overfladisk sår, du har 
fået. Det bløder ikke særlig meget … Du skal nok blive ok 
igen.”
En af tilskuerne har en jakke over skulderen. Birgit spørger, 
om hun kan låne den og lægge den over Sebastian. Tilsku-
eren siger: “Nej, så bliver den da ødelagt.”

05.
Lidt efter kommer ambulancen, og Sebastian bliver kørt til 
hospitalets traumecenter. Politiet ankommer næsten samtidig 
og optager rapport. De afhører fire passagerer og chauffø-
ren. Klokken bliver to om natten, inden de er færdige. 
Sebastian er ikke til at redde og dør senere på hospitalet. En 
23-årig mand bliver arresteret nogle dage senere og sigtet 
for vold med døden til følge.
 



Kopiside 12B

 EFTER
 DILEMMAET
 SKRIVEOPGAVE
Det var en ganske 
almindelig tirsdag aften!

Du kan vælge mellem disse to opgaver:
_

01.
Hvad skete der efter knivstikkeriet?

Du er en af passagererne i bussen, og du har fortalt politiet, 
hvad du så i bussen. Klokken er mere end to om natten, da du 
endelig kan tage hjem. Det er så småt ved at blive lyst, og du 
sidder hjemme på dit værelse. Du kan ikke falde i søvn og sætter 
dig i stedet for at skrive i din dagbog om det, der er sket i løbet af 
natten: 
Senere hører du, at Sebastian ikke kunne reddes, men døde 
på hospitalet. Det får dig til endnu en gang at tænke det hele 
igennem: Er du tilfreds med din indsats og din måde at handle 
på? Kunne du have gjort noget, så tingene ikke var gået sådan? 
Skulle du for eksempel have hjulpet Birgit med at give første-
hjælp? Ja, Birgit – hvordan mon hun har det, nu hvor hun ved, at 
Sebastian er død? Og hvad med Sebastians kæreste, Louise?

_

02.
Et skænderi ved midnatstid

Du er i byen. Klokken er over midnat. På vej til en fest kommer du  
forbi “Torvet”, hvor en af dine venner er kommet op at skændes 
med et par andre. Folk begynder at stimle sammen, og tingene 
bliver vildere. 
Beskriv, hvad der sker, set med en af de andre tilstedeværendes 
øjne: Det kan være en tilskuer, en bus- eller taxachauffør eller en 
politimand, som kommer forbi. 
 Koncentrer dig om at beskrive, hvad personen føler og gør, efter-
hånden som tingene udvikler sig.
 Beskriv også, hvordan det, der foregår for øjnene af personen, 
påvirker ham/hende.





_

01.
Hvad er knoglebrud?

_

02.
Hvad er et åbent knoglebrud?

_

03. 
Hvad er et lukket knoglebrud?

_

04. 
Skal man give den samme 
førstehjælp til åbne og lukkede 
knoglebrud?

_

06.
Skal man ringe 1-1-2 ved et 
knoglebrud?

_

08.
Hvad skal du gøre, hvis du er i 
tvivl, om noget er brækket 
eller forstuvet?

_

07. 
Hvilke typiske tegn er der, når 
det er et knoglebrud?

Kopiside 13 

FLIPKORT
BRÆKKEDE 
ARME 
OG BEN 
(Knoglebrud)

_

05.
Hvad skal du gøre ved både åbne 
og lukkede knoglebrud?

1



_

Et knoglebrud er, når en knogle brækker. Det kan 
være, at der går en flis af en knogle, at den flækker 
eller brækker i to eller flere stykker.

_

Et åbent knoglebrud er, når en knogle er brækket, 
og der samtidig er hul på huden. Nogle gange stikker 
knoglen ud gennem hullet, så man kan se den.

_

Et lukket knoglebrud er, når en knogle er brækket, 
flækket, eller der er gået en flis af, og der ikke er hul 
på huden.

_

Ja, den eneste forskel er, at du skal dække et åbent 
knoglebrud til med sterilt gazekompres fra første-
hjælpskassen. Ellers skal du behandle åbne og 
lukkede knoglebrud på samme måde.

_

Du skal understøtte bruddet med noget tøj eller et 
tæppe, du har rullet sammen. En arm kan personen 
selv støtte. Du må ikke rette på den brækkede arm 
eller det brækkede ben. 

_

Du skal ringe 1-1-2, når det er et alvorligt knoglebrud. 
Når det er et mindre knoglebrud – fx på arme eller 
hænder – kan I lige så godt selv tage bilen eller en 
taxa til skadestuen.

_

1.  Hvis der er hul på huden, og noget af knoglen 
  stikker ud.
2.  Hvis benet eller armen ser skæv ud.
3.  Hvis det gør ondt, når den, der er kommet til 
  skade, bevæger armen eller benet.
4.  Hvis huden hæver kraftigt og bliver lilla eller blålig.

_

Hvis du er i tvivl, skal du sørge for, at personen kom-
mer på skadestuen. I skal selv tage derhen og altså 
ikke ringe 1-1-2! Måske kan I tage en taxa eller få 
nogen til at køre jer, hvis I ikke abonnerer på en syge-
transport, fx Falck.

SVAR
BRÆKKEDE 
ARME OG BEN
(Knoglebrud)



_

01.
Hvad er en forstuvning?

_

02.
Hvordan skal man behandle en 
forstuvning?

_

03.
Hvad har det engelske ord RICE 
med forstuvning at gøre?

_

04. 
Hvad står R for i RICE?

_

05.
Hvad står I for i RICE?

_

06. 
Hvad står C for i RICE?

_

07.
Hvad står E for i RICE?

_

08.
Hvilke typiske tegn er der, når 
der er tale om en forstuvning?

_

09.
Skal man ringe 1-1-2 ved en 
forstuvning?

_

10.
Hvad skal du gøre, hvis du er 
i tvivl, om noget er forstuvet eller 
brækket?

 Kopiside 14 
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_

En forstuvning er, når man har slået sig eller vredet en 
arm eller et ben rundt. 

_

Man skal holde leddet i ro.
Man skal køle stedet, hvor skaden er sket.
Man skal lægge en støtteforbinding. 
Man skal løfte det skadede led – gerne over hjertet. 

_

RICE er en huskeregel for, hvordan du behandler en 
forstuvning: Rest, Ice, Compression and Elevation.

_

R står for rest, som her kan oversættes til ’ro’. 
Det betyder, at du skal få personen til at ligge eller 
sidde ned og holde det forstuvede led i ro. 

_

Det kan være meget svært at sige helt sikkert, om fx 
en hånd eller en finger er brækket eller forstuvet. Hvis 
du er i tvivl, skal du sørge for, at personen kommer på 
skadestuen. I skal selv tage derhen og altså ikke ringe 
1-1-2! Måske kan I tage en taxa eller få nogen til at køre 
jer, hvis I ikke abonnerer på en sygetransport, fx Falck.

_

C står for compression, som kan oversættes til støtte. 
Det betyder, at du skal lægge en støtteforbinding med 
elastikbind. 

_

E står for elevation, som kan oversættes til at ’hæve’ 
eller ’løfte’. 
Det betyder, at du skal hæve eller løfte det forstuvede 
– gerne over hjertet. Så dunker det ikke så meget i det 
forstuvede led, og hævelsen bliver mindre.

_

Tegn på forstuvning:
1.  Hvis leddet hæver op. Det sker bl.a., fordi det bløder 

inde i leddet.
2.  Hvis det gør ondt, når man bevæger leddet.
3.  Hvis huden er meget øm, selv om man kun rører let 
     ved den.

_

Nej. Du skal behandle forstuvningen efter RICE. Perso-
nen kan gå til sin egen læge samme dag eller dagen 
efter.

_

I står for ice, som betyder is.
Det betyder, at du skal køle det forstuvede led, fx med
en pose isterninger eller frosne ærter fra fryseren. Kom
et viskestykke omkring posen, så huden ikke får en
forfrysning.

SVAR
FORSTUVNING



_

01.
Hvad er epilepsi?

_

02. 
Hvad kan der ske, når man har 
epilepsi?

_

03.
Er epilepsi farligt?

_

04.
Hvad skal du gøre, når en person 
får et epileptisk anfald?

_

05.
Hvad skal du gøre, når anfaldet 
er forbi?

_

06. 
Skal man ringe 1-1-2?

_

07. 
Hvad sker, når personen er 
kommet til sig selv igen?

_

08. 
Smitter epilepsi?

_

09. 
Kan man få medicin mod 
epilepsi?

_

10.
Kan man mærke, hvis man er 
ved at få et anfald?
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SVAR
EPILEPSI

_

Epilepsi er en sygdom. Den kan være medfødt eller 
opstå senere i livet.

_

Når man har epilepsi, kan man få kramper og falde 
bevidstløs om. Krampen kan få personen til at bide 
hårdt sammen og spænde ryggen i en bue. Der kan 
også komme kraftige ryk i arme og ben. 

_

Nej, selve anfaldet er ikke farligt, men personen kan 
nemt komme til skade under anfaldet. 

_

Du skal prøve at gøre skaderne mindre alvorlige ved at:
1.  Følge med hans bevægelser og sikre, at han ikke slår
  sig, hvis han rammer noget med arme og ben.
2.  Flytte borde og stole eller andre hårde ting omkring
  ham væk.
3.  Gribe ham og lægge ham ned, så han ikke slår sig, 
  når han falder om.

_

Du kan hjælpe ham med at komme til sig selv ved at:
1.  Løsne stramt tøj.
2.  Lægge noget blødt under hans hoved.
3.  Lægge ham i stabilt sideleje. 

_

I de fleste tilfælde skal du ikke ringe 1-1-2. 
Du skal kun ringe 1-1-2, hvis han får et nyt anfald, 
hvis det varer længere end fem minutter, eller hvis 
han er kommet alvorligt til skade.

_

Efter et epileptisk anfald er personen tit fjern og sløv 
og skal helst ligge og slappe af – gerne i stabilt sideleje.

_

Nej, epilepsi smitter ikke.

_

Ja, mange med epilepsi får medicin, som giver 
dem en helt normal dagligdag, og som forhindrer 
de fleste anfald.

_

Mange gange kan en person med epilepsi selv 
mærke, når et anfald er på vej. Tit kan de nå selv at 
lægge sig ned. 



4
_

01.
Hvad er nakkeskader?

_

02.
Hvornår er der risiko for 
nakkeskader? 

_

03.
Hvad skal du gøre, hvis der er 
risiko for, at der er sket en 
nakkeskade ved en faldulykke?

_

04.
Hvad skal du gøre, hvis der er 
risiko for, at en person har fået 
en nakkeskade ved et biluheld?

_

05.
Skal du ringe 1-1-2?

_

06.
Hvad skal du gøre, mens du 
venter på ambulancen?

_

07.
Hvad kan du tale med den 
tilskadekomne om?
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_

08.
Hvilke tegn kan der være på 
nakkeskade?



SVAR
NAKKESKADER

_

En nakkeskade er en skade på halshvirvler, ledbånd-
ene eller brusken mellem halshvirvlerne. Hvis der er 
sket noget med nakken, kan det være farligt at flytte 
personen.

_

Der er risiko for nakkeskade, hvis personen har været 
ude for et trafikuheld, hvor bilerne har kørt mere end 
50 km/t, eller er faldet ned fra noget, der er højere 
end to gange hans egen højde. Og husk: Så kan 
det være farligt at flytte på personen. 

_

Lad personen ligge, hvor du finder ham. Støt hans 
hoved. Hvis han er bevidstløs, skal du forsigtigt løfte 
hans hage med to fingre, så luftvejen er fri. 

_

Du skal sætte dig ind på sædet bag personen og 
holde hans hoved og nakke med dine hænder. Du 
må ikke dreje hovedet på nogen måde. Den tilska-
dekomne skal blive ved med at kigge lige frem med 
hovedet i den stilling, der giver færrest smerter.

_

Ja, når der er risiko for en nakkeskade, skal du ringe 
1-1-2 med det samme eller få en anden til at gøre det. 

_

Bliv hos personen, og støt hans hoved, indtil 
ambulancen kommer. Brug tiden til at tale roligt med 
ham, og sørg for, at han holder sig i ro. Du skal også 
tale til ham, selv om han er bevidstløs.

_

Du kan f.eks. fortælle ham:
Hvad du selv hedder.
At du støtter hans hoved for at beskytte hans nakke, 
hvis der skulle være sket noget med den.
At det er vigtigt, at han holder sig helt i ro. 
At hjælpen er på vej.
At du bliver hos ham, indtil hjælpen kommer.
 _

Du kan også spørge ham:
Hvad han hedder. 
Hvor han bor.
Hvor han var på vej hen.
Hvem som skal have besked om, 
at han er kommet til skade.

_

Tegn eller symptomer på nakkeskade er:
At han har ondt i nakken eller ryggen.
At han ikke kan bevæge sine ben.
At han ikke kan mærke sine ben.  
 



_

01.
Hvad er “slag mod hovedet”?

_

02.
Hvordan kan man få et hårdt 
slag mod hovedet?

_

03.a
Hvad skal du gøre, hvis en person 
besvimer efter et slag i hovedet?

_

03.b 
Hvad skal du gøre, indtil 
ambulancen kommer?

_

04.
Hvad skal du gøre, hvis en person 
har fået et hårdt slag i hovedet, 
men ikke besvimer?

_

05.
Hvad skal du gøre, hvis en person, 
som har slået hovedet, har næse-
blod, virker forvirret og har kvalme?

_

06.
Skal man søge læge, tage på 
skadestuen eller ringe 1-1-2?

_

07.
Hvordan skal man behandle en 
bule i panden?
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_

Spørg ham, hvad der skete, eller hvordan han slog 
hovedet? Læg mærke til, om han virker forvirret og 
har svært ved at huske, hvad der skete. Se, om han 
bløder fra næsen. Spørg, om han har hovedpine, føler 
sig svimmel, har kvalme eller har kastet op.

_

Det er tegn på, at han nok har slået hovedet meget 
kraftigt. Så er det vigtigt, at han kommer til lægen eller 
på skadestuen, og at nogen kan holde øje med ham 
de næste 24 timer. Det kan du være med til at sørge 
for. For hvis han bliver dårlig, skal en læge undersøge 
ham igen. 

_

Fordi det kan være svært at sige, hvor alvorligt en
person har slået hovedet, skal man altid tage til
lægen eller på skadestuen. Hvis personen er 
bevidstløs eller har været bevidstløs, skal du 
ringe 1-1-2.

_
Når der kommer en bule, er det, fordi der er gået hul 
på nogle små blodårer under huden. Du kan behandle 
en bule ved at lægge noget koldt på. Så trækker de små 
blodårer sig sammen, og det holder op med at bløde. 
Du kan bruge en pose frosne ærter med et viskestykke 
rundt om til at køle bulen med. Husk, at du aldrig må 
lægge is eller frostvarer direkte på huden, fordi det kan 
give en forfrysning.

_

Slag mod hovedet er, når personen har slået hovedet
mod noget - og hårde slag mod hovedet kan være
farlige, fordi man i sjældne tilfælde kan få skader på
hjernen. Derfor er man opmærksom på det inden 
for førstehjælp.

_

For eksempel ved at gå ind i noget, fordi man ikke 
ser sig for. Eller i et slagsmål, et uheld på cyklen,
hvor man slår hovedet i vejen, eller hvis man falder
ned fra et højt sted, fx et træ eller tag og lander
uheldigt med hovedet.

_

Hvis han er bevidstløs eller har været det, skal du 
ringe 1-1-2. Er han bevidstløs, skal du lægge ham i 
stabilt sideleje. Er han vågen, kan du lægge ham
med hovedet højt - hvis han vil det.

_

Du skal blive hos ham, indtil ambulancen kommer.
Tjek med jævne mellemrum, om han trækker vejret, 
og om han vågner. Brug tiden til at tale roligt med
ham - også selv om han er bevidstløs.

SVAR
SLAG
MOD
HOVEDET
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Test din førstehjælpsviden om 

‘HJERTE-
LUNGE-
REDNING’

Når du og klassen har arbejdet med førstehjælp og elevbogen, 
skulle du kunne svare på disse spørgsmål. 

1.  Hvad er hjerte-lunge-redning?
a)  En metode til at hjælpe patienter med hjerte- og lungefejl?
b) En metode til at skaffe flere hjerter og lunger til transplan-
  tation?
c)  En metode, der kombinerer hjertemassage og kunstigt ånd-

dræt?

2. Hvornår skal man bruge hjerte-lunge-redning?
a)  Når der er sket et alvorligt uheld, og en er bevidstløs?
b)  Når der er en, som er bevidstløs og ikke trækker vejret?
c)  Når du har lagt en person i stabilt sideleje og har ringet 1-1-2?

3.  Hvilke af disse fem ting skal man gøre ved 
  hjerte-lunge-redning?
a)  Trykke i brystkassen og tælle: 1 – og – 2 – og –3 – og 
  trykke, hver gang du siger et tal?
b) Bøje personens hoved bagover?
c)  Åbne hans mund og klemme hans næsebor sammen?
d)  Trække vejret ind og roligt blæse luft ind gennem hans mund?
e)  Hele tiden skifte mellem 30 tryk og to indblæsninger?

4.  Hvor skal man trykke på en voksen, når man 
  giver hjerte-lunge-redning?
a)  Det er lige meget, bare det er på brystkassen?
b) Det skal være midt på brystkassen?

5.    Hvor længe skal man give hjerte-lunge-redning?
a)  I fem minutter. Hold pause i fem minutter, og start så forfra?
b)  Indtil ambulancen ankommer?
c)  Indtil ambulancefolkene siger, at du skal stoppe?
d)  Indtil personen selv begynder at trække vejret?

6.  Hvad skal man holde øje med, når man bruger 
  ’mund til mund-metoden’?
a)  At din mund slutter helt omkring personens mund, når du 
  blæser luft ind?
b)  At personen ikke har noget i munden, som forhindrer at 
  luften kommer ned i lungerne?
c)  At der ikke er nogen, der griner ad dig?

KOPISIDE 18
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5.   Hvordan skal man behandle en pulsåreblødning? 
  Skriv bogstaverne, så sætningerne kommer i den rigtige 
  rækkefølge:
a)  Råb om hjælp. Hvis det bløder fra overarm, lår eller hals, 

skal du ringe 1-1-2.
b) Stik en finger i såret, og løft det blødende sted over hjertet. 

Hvis blødningen ikke er i halsen, på overarmen eller låret, 
skal du også:
c)  Lægge en stram forbinding – du kan eventuelt bruge en 

hård genstand til at klemme på pulsåren. 
d) Hvis det bløder igennem, skal du lave endnu en forbinding 

ovenpå – lidt strammere end den første.
e)  Få ham til at lægge sig ned.

6.   Hvor mange liter blod indeholder en voksen som regel?
a)  Tre til fire liter blod.
b)  Fem til seks liter blod.
c)  Syv til otte liter blod.

7)  Du er i byen, og en kammerat er blevet stukket i låret 
med en kniv. Han bløder en del. Skal du fjerne kniven?

a)  Nej, jeg skal stoppe blødningen, mens kniven sidder i 
såret.

b) Ja, jeg skal trække kniven ud og så stoppe blødningen 
  bagefter.

Test din førstehjælpsviden om 

Når du og klassen har arbejdet med førstehjælp og elevbo-
gen, skulle du kunne svare på alle disse spørgsmål.

1.  Hvad er en blødning?
a)  En blødning er en, som græder over ingenting 
  – fx over en film i biografen?
b) En blødning er, når der går hul på en blodåre?
c)  En blødning er en dejlig blød ting?

2. Hvad skal man gøre, hvis man kommer forbi en,
  der er kommet til skade og har fået en blødning?
a)  Straks ringe 1-1-2?
b)  Komme plaster på?
c)  Stoppe blødningen?

3.  Hvad er forskellen på en veneblødning og en pulsåre-
blødning?

a)  Der er ingen forskel.
b)  Ved en pulsåreblødning sprøjter blodet ud.
c)  Ved en veneblødning løber blodet ud i en jævn strøm.

4.   Hvordan skal man behandle en veneblødning? 
  Skriv bogstaverne, så sætningerne kommer i den rigtige 

rækkefølge:
a)  Søg læge, eller tag selv på skadestuen med personen.
b) Hvis det er ben, arme eller hænder, skal såret løftes 
  højere end hjertet.
c)  Læg en fast – men ikke for stram – forbinding. Brug en 
  helt ny forbinding fra førstehjælpskassen.
d) Få ham til at lægge sig ned.

’BLØDNINGER’
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Test din førstehjælpsviden om 

‘KRESLØBS
SVIGT’
Når du og klassen har arbejdet med førstehjælp og elev-
bogen, skulle du kunne svare på alle disse spørgsmål.

1.  Hvad er kredsløbssvigt?
a)  Kredsløbssvigt er, når man bliver forskrækket.
b)  Kredsløbssvigt er en sygdom.
c)  Kredsløbssvigt er en livstruende tilstand.

2. Hvornår er der risiko for, at en person får kredsløbs-
svigt?

a)  Når han bliver forskrækket?
b)  Når han mister meget blod?
c)  Når han er bevidstløs?

3. Hvad sker der, når en person får kredsløbssvigt?
a)  Så kommer der ikke blod og ilt nok frem til hjernen?
b)  Så bliver han meget ked af det?
c)  Så kan han miste bevidstheden?

4.  Hvad kan man gøre for en, som er ved at få kreds
       løbssvigt? 
  Skriv bogstaverne, så sætningerne kommer i den rigtige 

rækkefølge:
a)  Ringe 1-1-2.
b) Sørge for, at han har mindst muligt ondt, ved at støtte 
  de skadede steder.
c)  Standse synlige blødninger: Pres en eller to fingre i 

såret, hvis det er en sprøjtende blødning. Ellers skal 
  du lægge en fast forbinding.
d) Lægge ham ned: Hvis han er bevidstløs, skal han i stabilt 

sideleje. Hvis han er vågen, skal han ligge på ryggen.
e)  Blive ved ham og tale roligt med ham. Du kan holde 

ham i hånden eller bare være der, indtil ambulancen 
ankommer.

f)  Beskytte ham mod vejret og lægge et tæppe over ham.
g) Løfte hans ben, ved at lægge noget sammenrullet tøj 

under underbenene.

5. Hvilke af disse punkter kan være tegn på, at en 
  person er ved at få kredsløbssvigt?
a)  Han er bleg, klam og koldsvedende.
b)  Han er ked af det og græder.
c)  Han er uklar, forvirret eller sløv.
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Test din førstehjælpsviden om 

 
Når du og klassen har arbejdet med førstehjælp og elevbo-
gen, skulle du kunne svare på alle disse spørgsmål.

1.  Hvad er psykisk førstehjælp?
a)  Psykisk førstehjælp er førstehjælp til folk med psykiske 

lidelser.
b)  Psykisk førstehjælp er omsorg og nærvær på det 
  mentale og følelsesmæssige plan. 

2.  Hvem kan få brug for psykisk førstehjælp?
a)  De tilskadekomne.
b)  Førstehjælperne.
c)  Tilskuere/vidner

3. Hvad skal man gøre, inden man yder psykisk første-
hjælp til en tilskadekommen? 

  Skriv bogstaverne, så sætningerne kommer i den rigtige 
rækkefølge:

a)  Råbe om hjælp?
b)  Stoppe ulykken?
c)  Ringe 1-1-2, hvis det er nødvendigt?
d)  Give livreddende førstehjælp?

4. Hvordan skal man yde psykisk førstehjælp til en 
  tilskadekommen? 
  Hvilke sætninger er rigtige: 
a ) Rør ved den tilskadekomne.
b ) Forbind hans sår.
c)  Hjælp med at få samlet hans ting sammen, hvis de 
  ligger spredt rundt omkring. 
d) Fortæl, hvad du gør, mens du giver ham førstehjælp.
e)  Placer dig, så han kan se dig. 
f)  Lad personen få fred.
g) Sørge for, at han ikke føler sig udstillet ved at ordne hans 

tøj og beskytte ham mod nysgerrige blikke. 

5. Hvilke tegn kan der være her og nu på, at du selv har 
brug for psykisk førstehjælp?

a)  Du begynder at bløde?
b) Du begynder at græde?
c)  Du får blå læber?
d) Du får rysteture?
e)  Du får kvalme og kaster op?
f)  Du kommer til at grine hysterisk?

6)  Hvilke tegn kan senere dukke op og vise dig, at du 
har brug for psykisk førstehjælp?

a)  Du får svært ved at sove om natten?
b) Du bliver bedre til at lave dine lektier?
c)  Du bliver bedre til at rydde op på dit værelse?
d) Du får problemer med at omgås andre?

’PSYKISK
FØRSTEHJÆLP’
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Kædereaktion

hændelse/handling

forklaring
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 FORBRÆNDING
Hvordan skal man behandle en forbrænding?
Klip kortene ud, og læg dem i den rigtige rækkefølge.

_

Afkøl mindst 30 min., eller indtil
det ikke gør ondt mere.

_

Fjern tætsiddende tøj og smykker 
tæt på det forbrændte område.

_

Skyl med koldt vand fra bruser 
eller vandhane til at begynde 
med. 

_

Søg læge, hvis der er blærer, som 
er større end en femkrone.

_

Sluk ilden. Dette gøres bedst
med vand. Du kan også bruge et 
tæppe til at kvæke ilden med.

_

Fjern ikke tøj, som hænger fast i
forbrændingen 

_

Ring 1-1-2 – hvis forbrændingen 
er større end huden på en arm, 
eller hvis personen er bleg, 
koldsvendende og forvirret eller 
har vejrtrækningsbesvær. 

_

Find en balje og fyld den
med køligt vand. Lad den
tilskadekomne være med til at 
bestemme temperaturen.



Kædereaktion

hændelse/handling

forklaring

Kopiside 23

  FORGIFTNING
Klip kortene ud, og læg dem i den rigtige rækkefølge. Nogle af 
handlingskortene er todelte: en del med “Handling” og en del med 
“Hvorfor?”.

_ 

Handling
Tag hen til Monica sammen med en af dine forældre 
eller en anden voksen. 

_ 

Handling
Sørg for at holde Monica i ro.

_

Hvorfor?
Jo mindre Monica bevæger sig, jo mindre bliver medici-
nen pumpet rundt i kroppen.

_ 

Handling
Vurdér Monicas bevidsthed.

_ 

Hvorfor?
Hovedpinepiller er farlige, og man skal hurtigst muligt 
indlægges på sygehuset, hvis man har spist for mange. 
De kan virke sløvende. 

_

Handling
I skal tage pilleglasset med i ambulancen, når I kører 
til sygehuset.

_

Hvorfor?
Lægen kan bedre behandle Monica, når han præcist 
ved, hvilke piller hun har spist.

_ 

Handling
Giv Monica psykisk førstehjælp. Tal til hende og fortæl, at 
I gør, hvad I kan, for at hjælpe. Fortæl, at ambulancen er 
på vej. Bliv ved med at tale beroligende - også selv om 
hun ikke virker klar eller svarer på jeres spørgsmål.
 _

Hvorfor?
Selv om folk ikke er vågne, ved man, at de alligevel op-
fatter noget af det, som bliver sagt.

_

Handling
Fjern eventuelle synlige rester fra munden og giv et glas 
mælk eller vand.

_ 

Hændelse
Telefonen ringer. Det er din veninde Monica, som bor 
lige om hjørnet. Hun har det dårligt og snakker om, at 
hun har spist en masse hovedpinepiller. Hun er alene 
hjemme, og hendes forældre kommer først hjem i mor-
gen. 

_ 

Handling
Ring til giftlinjen op tlf. 82 12 12 12, eller ring 1-1-2. 
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 KVÆLNING
Klip kortene ud, og læg dem i den rigtige rækkefølge. Nogle af hand-
lingskortene er todelte: en del med “Handling” og en del med “Hvor-
for?”.

_

Hændelse
Du er ude at cykle sammen med Jens. Pludselig kom-
mer Jens’ halstørklæde ind i baghjulet. Han vælter og 
ligger livløs og med tørklædet viklet stramt om halsen. 
Jens ligger på fortovet, men hans cykel ligger på køreba-
nen.

_

Handling
Undersøg, om Jens er ved bevidsthed. Det er han ikke. 
Råb om hjælp.
_   

Hvorfor?
Måske er der nogen i nærheden, som kan hjælpe. Der 
er mange praktiske ting, der skal ordnes, og det er et 
stort ansvar at stå alene med. 

_

Handling
Sørg for at løsne tørklædet, så han ikke bliver kvalt. 
Du skal helst tage det helt af. 

 

_

Handling
Undersøg, om han trækker vejret. Det gør han.

_

Handling
Læg Jens i stabilt sideleje, og hold jævnligt øje med, at 
han trækker vejret. 
_

Hvorfor?
Stabilt sideleje sikrer, at tungen ikke forhindrer vejrtræk-
ningen. Hvis Jens alligevel holder op med at trække 
vejret, skal du gå i gang med hjerte-lunge-redning.

_

Handling
Giv Jens psykisk førstehjælp. Læg en hånd på Jens, 
og tal til ham. Fortæl, at du gør alt, hvad du kan, for at 
hjælpe ham. Fortæl, at ambulancen er på vej. 
_

Hvorfor?
Selv om folk ikke er vågne, ved man, at de alligevel 
opfatter noget af det, som bliver sagt. 

 _

Handling
Psykisk førstehjælp til dig og andre hjælpere i tiden efter.

_

Hvorfor?
Det er vigtigt at få talt om, hvad du har oplevet. 
Det gør det lettere at komme over den oplevelse, 
du har haft. 

_

Handling
Ring 1-1-2. Fortæl alarmcentralen, hvad du hedder, 
hvad der er sket, og hvilket telefonnummer du ringer 
fra. Eller få en hjælper til at gøre det. 
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 STABILT SIDELEJE
Klip kortene ud, og læg dem i den rigtige rækkefølge. 

_

Handling
Ret, så Monica 
ligger rigtigt.

_

Handling
Du skal kontrollere Monicas bevidsthed. Da du rusker i 
hende, vågner hun halvt op og mumler: “Hmm!” men 
falder i søvn igen.
_

Hvorfor?
Ulykken er stoppet, men hvis Monica er bevidstløs, er 
situationen kritisk.

_

Handling
Læg den ene arm 
som et stort L.

_

Handling
Læg hånden mod 
den kind, der er 
nærmest dig. 

_

Handling
Rul Monica om 
på siden.

_

Hændelse
Du sidder sammen med Monica hjemme på dit værelse 
en onsdag aften. Dine forældre kommer ikke hjem før
meget sent. Monica foreslår, at I skal drikke noget af dine 
forældres vodka og juice. Hun går rigtigt til den og hælder 
rigeligt i sig. Først bliver hun sjov, men bliver så sløv og 
dårlig. Det ender med, at Monica falder i søvn, så du ikke 
kan vække hende.

_

Handling
Træk knæet op, så benet 
bøjes som et stort A.

_

Handling
Nu ligger Monica godt, og du kan ringe til hendes for-
ældre. De må tage stilling til, om hun skal sove eller på 
skadestuen.
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HJERTE-
 LUNGE-REDNING
Klip kort og billeder ud. Nogle af handlingskortene er tredelte: en del med “Foto”, en del med “Handling” og en 
del med “Hvorfor?”. Du skal kombinere fotografi, handling, hændelse og hvorfor og derefter lægge dem i den rigtige rækkefølge.

_

Handling
Du råber om hjælp
 – så højt du kan.

_

Handling
Du rusker i Natasha 
for at komme i 
kontakt med hende. 
Der er ingen reaktion. 
Hun er bevidstløs.

_

Handling
Bøj hovedet tilbage, og 
løft hagen op. 
Se, føl og lyt, om Natasha 
trækker vejret.

   _

  Handling
   Natasha trækker ikke vejret, og hun er  
   stadig bevidstløs. Ring 1-1-2.

    _

   Handling
    Tryk 30 gange i brystkassen.

_

Handling
Giv Natasha to indblæsninger. 
Fortsæt med 30 tryk og to 
indblæsninger, til 
ambulanceredderne overtager.

_

Hændelse
I har lige haft et kursus i “Handyman” på skolen. Du har 
lovet Natasha at hjælpe hende med at sætte hendes nye, 
smarte lampe op. Du viser hende, hvordan man gør, og 
arbejdet går fint – lige indtil hun vil montere fatningen. 
Natasha rammer en af ledningerne med skruetrækkeren 
og bliver helt stiv. I har ikke husket at slukke for strømmen! 
Du skynder dig at slukke for strømmen på kontakten. 
Natasha falder om på gulvet.
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