
hjälparkurs för barnfamiljer 
Anvisningar för genomförande av 



Hjälparkursen för barnfamiljer räcker 1,5 h och den presenterar grunderna i 

första hjälpen. 

På kursen övar föräldrar och barn tillsammans kunskaper i första hjälpen som 

är viktiga för barnfamiljer. 

Varje avdelning kan ordna en hjälparkurs, då det för att ordna en sådan räck-

er med grundkunskaper i första hjälpen. Det lönar sig för kurshandledarna att 

på förhand repetera i Första hjälpen-guiden de färdigheter som ska läras ut. 

Familjerna kan delta i kurserna antingen i förälder-barn-par eller med hela 

familjen. Den här genomförandeanvisningen har planerats för kurser med 10-

20 deltagare. På kurserna behövs 2-3 handledare. Alla vuxna och barn som 

genomgått kursen får ett intyg över sitt deltagande.

På den här kursen är också barnen hjälpare! 

Välkommen att lära ut kunskaper i första hjälpen till 
barnfamiljer!

Kurs för alla  
avdelningar
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1.1. Lokaler som behövs

Det är bra att ordna hjälparkursen för barnfamiljer på ett ställe som familjerna 

också annars besöker. Ett sådant ställe kan vara till exempel biblioteket, skolan, 

daghemmet, idrottsparken, familjeklubben eller -kaféet eller öppna daghemmet. 

I lokalen ska det finnas utrymme, där man kan öva att lägga en medvetslös per-

son i sidoläge, så att två grupper om tre personer kan arbeta samtidigt. Kursen 

kan lika bra ordnas utomhus som inomhus.

Om det finns småbarn med, kan det vara en bra idé att reservera en lekhörna 

och/eller en lekledare för den tid övningarna pågår.

1.2. Utrustning och material som behövs

•  3-4 filtar, liggunderlag eller rymdlakan som skydd på golvet eller marken.

• 4 st. första hjälpen-förband: förbandsrullar som kan användas flera gånger  

 eller tryckförband

• näsdukar för att stoppa näsblod

• stolar eller andra sittplatser till kontrollpunkterna där man lär sig att stoppa 

näsblod och att ringa nödsamtal
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• 112 Suomi-appen installerad i smarttelefonen

• handlingsanvisningskort med bilder vid kontrollpunkterna: 

 finns att fås från Röda Korsets nätbutik eller RedNet

• intyg till deltagarna: finns att fås från Röda Korsets nätbutik eller RedNet

• material för rekrytering av frivilliga: avdelningens broschyrer, 

 medlemsblanketter

• post it-lappar och pennor till alla deltagare samt två stora pappersark där

  lapparna kan fästas

1.3. Så här marknadsför ni kursen

Då kursens tidpunkt och plats blir klara, sätt in information om kursen i RedNets 

evenemangskalender och Oma Röda Korset.   

Det lönar sig också att informera om kursen:

• i grupper på sociala medier för ortens barnfamiljer

• i grupper på sociala medier för ortens eller stadsdelens invånare 

• på anslagstavlan i daghem, skolor, bibliotek, öppna daghem, klubbar eller butiker

• i lokaltidningens på gång-spalt

• i avdelningens kanaler i sociala medier

• via djungeltelegrafen: dela informationen i dina egna kanaler på sociala medier,  

 tipsa bekanta barnfamiljer!

Kom ihåg  
dessa!

Informera 
om kursen  

i Oma!



1.4. Nya frivilliga med från kursen

Hjälparkursen för barnfamiljer är ett för alla öppet och avgiftsfritt lågtröskele-

venemang, där man förutom om första hjälpen också berättar om avdelningens 

övriga verksamhet och bjuder in deltagarna till verksamhetsgrupper.  

Det är bra att fundera på förhand vilken konkret verksamhet ni bjuder in 

deltagarna till och hur ni gör det.

• Reddie Kids-klubben kan intressera lågstadieelever. Om det bland 

 deltagarna finns ungdomar eller deras föräldrar, presentera då avdelningens  

 ungdomsverksamhet. Kom också ihåg läger och andra evenemang!

• Första hjälpen-kunskaperna kan fördjupas i första hjälpen-gruppen. Berätta  

 var och när er grupp samlas och hur man kan komma med i den.

• Ta med avdelningens broschyr eller infoblad, där ni har sammanställt  

 kontaktuppgifterna för verksamhetsgruppernas ledare samt uppgifter om   

 när grupperna samlas i fortsättningen. 

• Ta med medlemsblanketter och förbered er på att visa hur man 

 ansluter sig som medlem i Oma Röda Korset.

• Observera! För att ansluta en minderårig som medlem behövs 

 föräldrarnas tillstånd.

Kom ihåg  
dessa!

Något att  
göra för var  

och en 



Hjälparkursen för barnfamiljer tar 1,5 h. Den mesta tiden går åt till praktiska 

övningar, varför det lönar sig att hålla en kortfattad inledning och avslutning.

Riktgivande tidtabell för kursen:  

1. Presentation och välkomsthälsning 5 min.

2. Kursens mål och program 5 min.

3. Handlingsanvisningar för kontrollbanan och modelldemonstrationer 

 i första hjälpen: första hjälpen för en medvetslös person och för 

 en person som håller på att kvävas 10 min.

4. Övning på kontrollbanan 1 h 25 min. Tid för en kontroll cirka 

 10-15 min.

5. Sammanfattning av kursen 10 min.

6. Insamling av respons 5 min.

2.1. Presentation och välkomsthälsning 

Handledarna presenterar sig själva och hälsar deltagarna välkomna. För att 

pressa tidtabellen hålls ingen presentationsrunda bland deltagarna.

Om kursen hålls inomhus, informeras samtidigt om de allmänna nödutgångar-

na samt samlingsplatsen för den händelse att en nödsituation inträffar, t.ex. 

brandlarm.
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2.2. Kursens mål och program 

Handledarna informerar om kursens mål och program samt tidtabell. 

Kursens mål är att deltagarna bekantar sig med grundläggande första 

hjälpen-kunskaper genom att öva själva och samtidigt stärka sin egen och 

familjens trygghet. Ytterligare kunskaper och färdigheter kan inhämtas ge-

nom att delta i första hjälpen-kurser och första hjälpen-gruppens övningar.

2.3. Handlingsanvisningar för kontrollbanan och modelldemonstra-

tioner i första hjälpen

Handledarna berättar kort vad som  görs vid de olika kontrollerna. Delta-

garna delas in i smågrupper, så att förälder-barn-paren hålls ihop.

Handledarna ger tillsammans en modelldemonstration av första hjälpen för 

en medvetslös person och för en person som håller på att kvävas (blocke-

rade luftvägar hos ett litet barn). Alternativt kan videorna på Röda Korsets 

nätsidor visas. 

Vi lär  
oss genom  

att öva



2.4. Övning på kontrollbanan

Deltagarna övar sig att hjälpa vid kontrollpunkterna genom att följa handleda-

rens anvisningar och de bildförsedda handlingsanvisningskorten. 

Vid varje kontroll bekantar man sig först med handlingsanvisningskortet, vars 

innehåll förklaras för barnen av en vuxen eller handledaren med beaktande av 

barnens ålder. Det är viktigt att reservera tillräckligt med tid för att också de 

yngsta i familjen ska förstå vad man övar och varför. Föräldern och barnet fung-

erar båda   som både hjälpare och hjälpbehövande. Alla övningar planeras så att 

barnen inte skräms av situationerna.

Om utrymmet är tillräckligt stort, kan flera grupper befinna sig vid 

en kontrollpunkt samtidigt. Någon kontroll kan tidvis också vara tom. 

2.4.1. Att stoppa näsblod

Deltagarna övar sig i par att stoppa näsblod. Den som hjälper har i uppgift att 

lugna ner den hjälpbehövande och att vägleda honom eller henne att agera i 

enlighet med handlingsanvisningskortet. 

Beakta  
barnets  
ålder!



2.4.2. Första hjälpen vid ledskada i vristen

Deltagarna övar första hjälpen i enlighet med handlingsanvisningskortet. Var och 

en kan lägga ett första hjälpen-förband antingen på sin egen eller någon annans 

vrist. Om det finns tid, är det bra att också prova på att lägga ett förband med 

något tillfälligt hjälpmedel, såsom en scarf.

Förband läggs inte på en bar fot och därför har kursdeltagarna strumpor på föt-

terna under övningen. 

2.4.3. Att ringa nödsamtal med 112 Suomi-appen

Under övningen bekantar sig kursdeltagarna med handlingsanvisningskortets in-

struktioner om att göra nödanmälan och diskuterar tillsammans när nödsamtal 

ska ringas.  Samtidigt är det bra att fundera på om adressen hemma finns på en 

synlig plats, så att också besökare vid behov kan kalla på hjälp till rätt adress. 

Barn och föräldrar kan öva att ringa ett nödsamtal parvis, så att barnets och 

förälderns stolar ställs rygg mot rygg. Barnet ”ringer” samtalet och föräldern 

svarar på det i rollen som nödcentralsoperatör. De kan hålla telefonen vid örat, 

fastän de inte ringer någonstans på riktigt. 

Vid kontrollen lönar det sig också att ladda ner 112 Suomi-appen i telefonen.

Beakta  
barnets  
ålder!

Ladda  
ner appen  

till din  
telefon



2.4.4. Blockerade luftvägar hos ett litet barn 

(handledare vid kontrollen)

Deltagarna övar turvis med en docka eller en nalle på olika grepp, slag mellan 

skulderbladen samt  rätt ställe för tryck på bröstbenet. Observera! Trycket på 

bröstbenet får inte övas på riktigt på en människa.

För att övningen också ska vara inspirerande och inte skrämmande för barnen, 

avslutas övningssituationen på ett bra sätt, det vill säga så att det som blocke-

rar nallens eller dockans luftvägar fås bort. Övningen leder alltså inte ända till 

återupplivning.

2.4.5. Första hjälpen för en medvetslös person 

(handledare vid kontrollen)

Första hjälpen för en medvetslös person övas turvis, så att den ena föreställer 

medvetslös och den andra vänder honom eller henne i sidoläge. 

Kursdeltagarna ska påminnas om att man ska ringa nödnumret 112 redan innan 

man utreder om den hjälpbehövande andas normalt. Det är också bra att be-

tona att efter att luftvägarna öppnats ska hjälparen observera andningen hos 

den medvetslösa personen under 5-10 sekunder (räkna högt till tio). 

Ta med  
en docka  

eller  
en nalle



Den hjälpbehövande ligger på rygg under övningen. Om det finns tid, 

instruerar handledaren avslutningsvis hur den medvetslösa personen 

vänds i sidoläge från att ha legat på mage. 

2.4.6. Presentation av den egna avdelningens verksamhet 

(handledare vid kontrollen)

Avdelningens verksamhet kan presenteras av någon av kursledarna. Alternativt 

kan ni be någon annan frivillig att göra det, någon som känner till avdelningens 

verksamhetsgrupper och kan berätta inspirerande om dem. 

Hjälp deltagarna att genast vid kontrollen registrera sig i Oma och att välja t.ex. 

verksamhet i första hjälpen-grupp som sitt intresseobjekt. 

2.5. Sammanfattning av kursen

Handledarna frågar gemensamt om deltagarnas stämningar efter 

kontrollbanan och svarar på frågor som uppstått under övningen. 

Det är viktigt att betona att livshotande situationer är verkligt sällsynta 

och att försäkra sig om att alla är vid gott mod när de går hem från kursen.

Kursdeltagarna bjuds in till avdelningens verksamhet och till var och en utdelas 

ett intyg.

Ta med  
en docka  

eller  
en nalle

Hjälp av  
Oma- 

systemet

Hemåt 
vid  

gott mod



2.6. Insamling av respons

Till varje deltagare utdelas två post it-lappar och en penna. De ombes skriva 

eller rita på den ena lappen en sak, som de lärde sig under kursen. På den 

andra lappen skriver deltagarna sitt vitsord för kursen (på skalan 4-10) samt sin 

respons om kursens innehåll och genomförande. 

När deltagarna går ut fäster de post it-lapparna på de stora pappersarken på 

väggen, där det står skrivet på det ena ”Det här lärde jag mig” och på det an-

dra ”Ros och ris”. 

Ha en lyckad kurs!
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