Nödsamtal

1
Ring nöd
samtalet
från olycks
platsen.

Nödanmälan görs via 112 Suomi-appen i telefonen
eller genom att direkt ringa 112. Installera appen i
din telefon på förhand och tillåt appen att dela
positionsdata.

2
3
4
5
6

Ring nödsamtalet själv från olycksplatsen.
Ange noggrann adress och kommun.
Berätta vad som har hänt, hur många
människor som har skadats eller insjuknat
samt hur de mår.
Slå på telefonens
högtalarfunktion.
Följ de anvisningar som nödcentralsoperatören ger och svara på frågorna.
Fortsätt att hjälpa tills förstavårdarna tar
över ansvaret för hjälpinsatsen.

Ring
112

Medvetslös person
som ligger på rygg

1

2

Om han eller hon inte vaknar till, ring
nödnumret 112. Slå på telefonens
högtalarfunktion.

Ring
112
Försök väcka den hjälpbehövande genom att
tala till och ruska om honom eller henne.

3

Ta reda på om den hjälpbehövande andas
normalt. Öppna luftvägarna genom att rätta
till huvudets ställning och lyfta hakan med
ett grepp under hakspetsen.
Kontrollera om andningen är normal:
• Kontrollera om du känner luftströmmen
från personens andning mot din kind eller
handrygg.
• Se efter om bröstkorgen hävs.
• Lyssna på ljudet av andningen.
• Normal andning är ljudlös.

5

Se till att andningsvägarna är öppna och
följ med att andningen är normal.
Håll den hjälpbehövande under observation
tills förstavårdarna tar över ansvaret för
hjälpinsatsen.

4

Om personen andas normalt, säkra
andningen genom att vända honom
eller henne i sidoläge.

Normal
andning är
ljudlös.

Medvetslös person
som ligger på mage

1

Försök väcka den hjälpbehövande genom
att tala till och ruska om honom eller henne.

2

Om han eller hon inte vaknar till, ring
nödnumret 112. Slå på telefonens högtalarfunktion.

3

Vänd personen i ryggläge. Räta ut personens
ena arm uppåt längs marken för att lättare
kunna vända på honom eller henne.

Ring
112

4
Följ med
andningen.

Ta reda på om den hjälpbehövande andas
normalt. Öppna luftvägarna genom att rätta
till huvudets ställning och lyfta hakan med ett
grepp under hakspetsen.
Kontrollera om andningen är normal:
• Kontrollera om du känner luftströmmen
från personens andning mot din kind eller
handrygg.
• Se efter om bröstkorgen hävs.
• Lyssna på ljudet av andningen.
Normal andning är ljudlös.

5

Om personen andas normalt, säkra
andningen genom att vända honom
eller henne i sidoläge.

6

Se till att andningsvägarna är öppna och
följ med att andningen är normal. Håll den
hjälpbehövande under observation tills
förstavårdarna tar över ansvaret för
hjälpinsatsen.

Blockerade luftvägar
hos ett litet barn

1

Lägg det lilla barnet på ditt knä eller båda knäna,
så att hans eller hennes huvud är lägre än kroppen.
Ge fem snärtiga, men försiktiga slag med handflatan
mellan skulderbladen.
Om detta inte hjälper, ring nödnumret 112. Slå på
telefonens högtalare. Du kan också be någon annan
som är på plats att ringa nödsamtalet.

2

Vänd barnet i ryggläge på dina lår och tryck med
fingrarna på bröstbenet så att det fjädrar. Upprepa
brösttrycket fem gånger.

3

Om den hjälpbehövande förlorar medvetandet
ska du påbörja återupplivning.
Om andningsvägarna fortfarande är blockerade,
fortsätt med omväxlande fem ryggslag och fem
brösttryck, tills blockeringen släpper.

5 ryggslag,
5 brösttryck

Ledbandsskada i vristen
Vristen kan vridas och bli öm t.ex. om man faller.

1
Ta bort
skon!

Sitt ner, ta bort skon och tryck på det skadade
stället. Du kan lindra smärtan t.ex. med en kylkompress eller en fryspåse. Lägg inte det kalla direkt
mot huden.

2

Lägg om det skadade stället antingen med ett
förband eller t.ex. en scarf. Sök dig vid behov till
läkare för fortsatt vård.

Näsblod

1

Be den hjälpbehövande att sätta sig lätt
framåtlutad på en stol.

2

Uppmana personen att snyta den blödande
näsborren så att den töms.

3

Tryck med fingret på den blödande näsborren mot
nässkiljeväggen i cirka 15 minuter. Den hjälpbehövande kan snyta sig försiktigt emellanåt.

Snyt
näsan
ordentligt.

