
Ny versjon av boka 
Førstehjelp

Kommer snart



Revisjon «Førstehjelp»

• Vegar Hanssveen (leder)

• Forrige nestleder og nåværende styremedlem i NFR fra DSB

• Sivilforsvaret Nasjonale Kompetansesenter – Leder 
faggruppe sanitet

• Sykepleier

• Asgeir Kvam

• Leder faglig råd NFR

• Medlem faglig råd Sammen redder vi liv

• Medical advisor Vestre Viken HF 

• Anestesilege

• Linda Melander

• Styremedlem NFR fra Norges Livredningsforbund

• Helsesykepleier Ullensaker kommune

• Kristian Elden

• Styreleder i NFR

• Styremedlem NFR fra Forsvarets sanitet

• Sykepleier



Revisjon «Førstehjelp»

• Bakgrunn for revisjon:
• Siste revisjon 2015

• Brukertilbakemeldinger

• Endring i overordnede retningslinjer



Revisjon «Førstehjelp»

• Metodikk:
• Mandat

• Arbeidsgruppe

• Implementering i samarbeid med 
Gyldendal GU



Revisjon «Førstehjelp»

• Tema for revisjon:
• Innledning tilpasset dagens samfunn.

• Unødvendige gjentagelser fjernes, slåes sammen



Revisjon «Førstehjelp»

Tema for revisjon:

• Totalt omskriving av innledningskapittel (grå)

• Mye omskriving av rødt kapital

• Systematisert metodikken for innledende 
vurdering og tiltak rundt ABCDE gjennom 
OSAT

• Økt fokus på stans av livstruende ytre 
blødninger: Trykkbandasje, pakking, (turnikè)

• Aksidentell hypotermi-> nye retningslinjer

• Brannskader-> nye retningslinjer? (20/20)

• Columnaskader-> nye retningslinjer

Oversikt • Hva er situasjonen?
• Hva er skademekanismen , og har 

det vært mye skadeenergi 
involvert?

• Hvor mye energi eller kraft har 
virket på kroppen?

• Snakk med pasienten

Sikkerhet • Vurder sikkerheten ved…
• Tiltak

Akutte tiltak • Stans store ytre blødninger i 
armer og bein

• Primærundersøkelse med tiltak: 
ABCDE

• Forebygg nedkjøling

Tilbakemelding/
varsling

• Varsle 1-1-3 hvis det ikke er gjort 
før

• Gi 1-1-3 tilbakemelding på 
endring i situasjons, sikkerhet, 
funn og tiltak under 
primærundersøkelsen



Revisjon «Førstehjelp»

Tema for revisjon:

• Fremmedlegemer har ikke algoritme i tekst, men den 
ligger på bakerste perm innside (NRR)

• AVPU-> ACVPU (www.pasientsikkerhetsprogrammet.no)

• Sepsis utdypet

• Hjerneslag: 

• Legevakt/ 113, når hva!



Revisjon «Førstehjelp»

• Tema for revisjon:

• Gjennomført 
oppsummeringspunkter 
gjennom hele boka

• Forslag til standard innhold i 
førstehjelpsskrin

• Forsterket kommunikasjon -
113- appen som livreddende 

Hva skal du 
se etter?

Du skal bruke øynene og 
observere
• symptomer og tegn hos 

pasienten
• Omgivelsene rundt en 

skadd person

Hva gir 
pasienten 
uttrykk for?

La pasienten fortelle hva som 
har skjedd

Hva skal du 
gjøre?

Dette omfatter både 
undersøkelse, varsling og 
stabiliserende tiltak

Faresignaler Se spesielt etter symptomer og 
tegn som kan gi varsel om en 
utvikling i alvorlig og kanskje 
livstruende retning



Førstehjelpsboka i fremtiden

• Vi starter på nytt?

• Digital?

• Eget barnekapittel?

• Hva tenker dere?


