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Vem är jag?

● Philip Sandheden

●Ambulanssjuksköterska i 4 år.

●Idag narkossjuksköterska på Östra Sjukhuset.
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En liten varning

●Försök aldrig ställa en diagnos, ring 112 vid fara.

●Utbildningen ska bara vara en guide för att skapa trygghet, förstå människan och vissa 

symtom/tillstånd som kan orsaka svimning.

●Ställ gärna frågor, om något är otydligt, om ni vill veta mera eller dylikt.
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Att lära sig identifiera en akut sjuk person

●Hur du bemöter en akut sjuk person

●Akuta sjukdomstillstånd som kan orsaka medvetandesänkning 

(Svimning, Stroke, Diabetes, Hjärtinfarkt, Intox)

●Symtom

●Vad kan man göra för att hjälpa till?

●Vad är bra att veta?

●Teoretisk genomgång av HLR

●Hantering- och behandling av skadad fotled
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Anamnes / mötet.

●Var alltid lugn. Genom att visa lugn och trygghet får man mycket gratis.

●Om patienten är vaken:
1. Fråga hur hon mår/vad är fel
2. Har personen någon sjukdom/äter något läkemedel?
3. Ring 112 vid försämring

Om personen inte är vaken:
1. Andas patienten? Om ingen andning starta HLR. Om personen andas, lyft benen. Försök väcka.
2. Smärtstimulera genom att gnugga knogarna mellan brösten på bröstbenet. Vad händer?
3. Kolla pupillreaktion genom att öppna ögonen, är dem likstora? Små?
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Svimning

●Medvetslöshet en kort stund orsakas oftast av blodtrycksfall.

●En person som är på väg att svimma upplever oftast symtom i form av;

Kallsvettig, yrsel illamående, svartnar för ögonen, blek hud.

●Bra att veta! > En svimning skall inte ske när man sitter, eller under fysisk 

ansträngning. Kontakta då sjukvård.

●Kontakta 112 om: Personen inte vaknar när du försöker väcka, när personen får 

kramper, det tar väldigt lång tid för personen att bli ”normal”, långsam puls.
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forts. svimning

●Vad kan ni göra? > Kontrollera puls/andning, inget i munnen, lyft benen för blod till 

huvud, försöka väcka personen genom smärtstimulering (knogar på bröstbenet, 

finger på käke vid örat) om mer än 1 minut går utan spontan uppvakning.

●Ge inte personen mat eller vatten tills hon är helt vaken. Lämna inte personen själv.
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Stroke

●Orsakas av hjärnblödning eller blodpropp

●Symtom: Huvudvärk, illamående kräkningar, 

medvetande sänkning, halvsidig förlamning,

Talsvårigheter, kramper.

●Vad kan man göra? mNIHSS

●Vad ska man veta? Notera tid för insjuknande 

<4timmar sjukhus för behandling.
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Diabetes Mellitus
Typ 1 och typ 2 och kostbehandlad.

Lågt blodsocker orsakas av:
Överdosering av insulin, onormal fysisk aktivitet (nya som tränar), hoppat över måltid.

●Symtom: Plötsligt insjuknanden, huvudvärk, hunger, dubbelseende, kallsvettas, vidgade pupiller, oro ångest
I värsta fall svimning / koma.

●Hur kan man hjälpa till då? En vaken person, ge druvsocker, mat med socker.
En medvetslös, ring 112.
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Hjärtinfarkt

●Orsaker till bröstsmärta: Kärlkramp, hjärtinfarkt, lungemboli

●Symtom: Central bröstsmärta, smärta ut i arm, upp i käke, oro, ångest, blek, 

kallsvettig, illamående kräkning, svimning

●Vad kan ni göra? Ringa 112, fråga när smärtor uppkom, är smärtan konstant eller av 

och på? Haft detta tidigare?
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Intox/Droger

●Finns folk med tidigare missbruk som går över till träning pgr belöningssystemet 
triggas på samma sätt. Därför inte helt otänkbart att man kan stöta på detta.

●Kontrollera andning. Fria luftvägar (Hålla käke eller sidoläge)

●Vanliga droger som kan orsaka slöhet, medvetslöshet är Morfin och 
Benzodiasepiner och nätdroger.
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HLR

●Kontroll av medvetande

●Ta ett tag i axlarna, skaka försiktigt i personen och försök väcka henne/honom. Be någon ringa 112 och hämta 
hjärtstartare.

●Om personen inte vaknar ska du kontrollera andningen.

●Kontroll av andning

●Öppna luftvägen genom att lägga en hand på pannan, böj huvudet bakåt och lyft upp hakan med din andra hands 
pek -och långfinger.

●Lägg ditt öra nära personens näsa och mun, lyssna och känn efter andetag, se samtidigt på bröstkorgen om den 
höjer sig.

●Om personen har onormal andning eller inte andas alls, eller du är osäker ska du bedöma det som att personen har 
drabbats av hjärtstopp, larma 112 och starta hjärt-lungräddning.
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HLR

●HLR görs genom bröstkompressioner(tryck på bröstkorgen) och inblåsningar.

●Placera din ena handlov mitt på bröstbenet mellan bröstvårtorna, placera din andra hand ovanför den andra. Tryck ned bröstkorgen minst 5 
cm(ej mer än 6 cm). Håll en takt av 100- 120 tryck/min.

●Tryck 30:2 gånger

●Inblåsningar

●Öppna luftvägen: håll en hand på pannan, böj huvudet bakåt och lyft upp hakan med andra handens pek- och långfinger. Knip om 
personens näsa, placera din mun tätt intill den drabbades och blås in luft tills bröstkorgen höjer sig.

●Gör 2 inblåsningar. (Under Corona tider skall man undvika att göra inblåsningar).

●Finns en hjärtstartare att tillgå? Hämta direkt.

●Fortsätt att göra 30 kompressioner och ge 2 inblåsningar tills hjälp anländer eller att personen andas med normala andetag.
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Stukad fotled

●Om person stukat fotleden skall man i första skedet

1) Linda foten hårt. Bevara bandaget i 15minuter. Detta är för att minska svullnad.

2) Efter 15 minuter, ta bort lindan. Tejpa foten för att stärka och kunna gå (Ni kommer 

få träna på varandra efter detta hur man lindar)

●3) Vill personen inte gå mera, då kan ni linda om foten igen med bandaget. Inte linda 

för hårt vid fotvalvet, risk för kramp då.
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Bruten fotled
●Bra att veta vid bruten fotled: LETA EFTER PULS på fotleden.

●Finns två mätställen.

●Arteria dorsalis pedis (uppe på fotryggen), 
Arteria tibialis posterior (Under fotknölen mot hälsenan)

●Varför känna puls? Om ingen puls, ingen cirkulation. Kan bli irreversibla skador.


