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Oppsummering

Hver dag rammes enkeltpersoner i Norge av større
eller mindre ulykker som setter liv og helse i fare.
Det kan være skader i hjemmet, bilulykker, akutt
sykdom eller større uønskede hendelser som
rammer samfunnet vi lever i.

forberedt seg på hva de skal gjøre dersom en krise
inntreffer. Røde Kors mener at ved å øke
kunnskapsnivået i befolkningen om livreddende
førstehjelp og forebyggende beredskap for den
enkelte, vil liv reddes.

Det forventes at stat og kommune tar et ansvar for å
være forberedt og yter respons om det skjer noe. Det
samme gjelder for den frivillige redningstjenesten.
Men også den enkelte kan forebygge og redusere
omfanget av skader når ulykken rammer. For å være
best mulig rustet når neste hendelse inntreffer, må
flest mulig være i stand til å gi riktig førstehjelp
– noe som kan være livsviktig når sekundene teller.
Med store avstander og begrensede ressurser, er
sjansen stor for at akkurat du er først på skadestedet. Vet du hva du skal gjøre da?

Denne rapporten er den tredje i serien Felles
beredskap – Felles ansvar. Tidligere har Røde Kors
pekt på hvordan mer ekstremvær utfordrer oss.
Vi har også trukket frem at samarbeidet om den
lokale beredskapen må bli bedre i Norge. Flere
beredskapsansvarlige i kommunene har erkjent at
det øves for lite. Våre undersøkelser viser også at
beredskap ikke blir prioritert i mange kommuner
– for få ansatte jobber med beredskap og det settes
ikke av nok penger i budsjettene til å øve.
Nå ønsker vi å oppfordre befolkningen – foreldre,
naboer, kollegaer, gamle og unge - til å sette seg inn i
hvilke risikoer de kan rammes av, og hvordan vi
sammen kan forebygge ved å ha kunnskap om
livreddende førstehjelp og beredskap for å handle
dersom noe uforutsett skulle skje.

Røde Kors er støtteaktør til myndighetene. Våre
frivillige bruker fritiden sin på å hente ut turgåere
som går seg vill. De er ulønnet, men slipper alt de
har i hendene for å hjelpe med å evakuere flomrammede beboere. De er helt vanlige mennesker
som bidrar til å gjøre seg selv og oss alle mindre
sårbare. Disse erfaringene har lært oss at vi må sette
søkelyset på at hver og en av oss kan utgjøre
forskjellen på liv og død i kritiske situasjoner.

Forsidefoto: Røde Kors/Olav Saltbones.
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Dette kan gjøres ved at flere lærer seg livreddende
førstehjelp og ved at flere har tenkt gjennom og

Nye tall fra TNS Gallup viser at det er et stort behov
for å løfte den livreddende kompetansen til hver
enkelt i befolkningen. Førstehjelpskunnskap er
ferskvare og kan bety forskjellen på liv eller død når
ulykken rammer. Vi må sørge for at alle er godt nok
forberedt. Sammen kan vi redde flere liv.

Sven Mollekleiv
President

Åsne Havnelid
Generalsekretær
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Kapittel 1

Sammendrag og anbefalinger
Personlig beredskap handler
om å redusere egen sårbarhet
gjennom å være fysisk, mentalt
og praktisk forberedt på en
hendelse. Dersom vi er godt
forberedt, altså har god personlig
beredskap, er sjansen større for
at vi og de vi har rundt oss klarer
seg når noe brått skjer.

Funnene fra TNS Gallup viser at:
Vi tror vi er godt forberedt på en nødsituasjon.
91 prosent sier de vet hva de skal gjøre hvis
noen faller om på gaten og trenger førstehjelp.
Men mange mangler nødvendig trening og
oppdatert kunnskap. 57 prosent har ikke vært
på førstehjelpskurs de siste to årene.
Få gir blod, selv om Norge trenger flere
blodgivere for å dekke behovet. Bare åtte
prosent oppgir at de har gitt blod de siste to
årene. Vi er helt avhengig av å kunne mobilisere
blodgivere som er registrert på forhånd dersom
vi rammes av en større uventet hendelse.

Ulykker og store kriser kan være overveldende og
kaotiske. Da gjelder det at vi har god kunnskap
og gode ferdigheter vi har øvd på – enten det dreier
seg om at vi må gi førstehjelp når noen faller om på
gata, evakuere familien når det brenner i huset eller
huske å sikre hagemøblene når det varsles om
storm eller ekstremvær.

Vi er ikke godt nok forberedt på brann hjemme:
79 prosent har ikke hatt brannøvelse hjemme
de siste fem årene. DSB anbefaler at dette
gjennomføres minst én gang i året.
81 prosent svarer at de har nok mat, vann
og alternativ varmekilde til å klare seg på egen
hånd hjemme i to dager dersom en katastrofe
inntreffer.

Det er et stort behov for å øke den personlige
beredskapen i Norge. TNS Gallup har på oppdrag
fra Røde Kors gjennomført en spørreundersøkelse
om personlig beredskap hvor 1 000 personer
har svart.

Mange kan tenke seg å være frivillige
(for eksempel som beredskapsvakter) ved
en katastrofe: 93 prosent kan tenke seg
å gjøre en større frivillig innsats dersom
lokalsamfunnet rammes av en katastrofe.

Svarene viser at mange mener de er godt forberedt
på en katastrofe, men det er stort behov for mer
kunnskap om hvordan vi kan forberede oss best
mulig. Både stat og kommune har et stort ansvar
for å forebygge og respondere for å berge liv og
redusere skade, men vi kan også selv ta et større
ansvar og dermed redde enda flere.

Vi er usikre på hvor vi skal få informasjon
ved en krise. Det er oppsiktsvekkende at ingen
av de spurte svarer TNS Gallup at de vil bruke
kriseinfo.no til å skaffe informasjon om hvordan
de skal forholde seg ved en krise. Kriseinfo er
myndighetenes nettportal som formidler viktig
informasjon fra myndighetene til befolkningen
før, under og etter kriser og driftes av
Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap (DSB).

Kunnskap om livreddende førstehjelp reduserer sårbarhet. Foto: Marius Nyheim Kristoffersen.
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Kapittel 2

Anbefalinger til myndighetene
Bedre kunnskap om førstehjelp
• Myndighetene må forsikre seg om at skolene
følger opp læreplanens krav om at alle barn skal
få undervisning i grunnleggende førstehjelpsferdigheter. Tall fra Statistisk sentralbyrå i 2014
viser at 41 prosent av lærerne som underviste i
kroppsøving (hvor førstehjelp inngår) ikke hadde
noen studiepoeng i faget.

Personlig beredskap
– risiko og muligheter
Personlig beredskap handler om å
redusere egen sårbarhet gjennom
å være fysisk, mentalt og praktisk
forberedt på en uønsket hendelse.

• Lærere og andre som underviser i førstehjelp
må sikres jevnlige kurs i å yte og undervise
i førstehjelp. Førstehjelpskunnskap er ferskvare.

Med denne rapporten ønsker Røde Kors å sette
søkelys på hvor mye du selv kan gjøre og bidra med
hvis en i din nærhet setter noe i halsen, faller om,
skader seg eller det begynner å brenne. Om alle gjør
litt mer kan vi redde enda flere.

• Sikre at nybakte foreldre tilbys kurs i førstehjelp
for spedbarn og små barn gjennom fastlege eller
besøk på helsestasjon.

En frivillig i Røde Kors lærer barnehagebarn førstehjelp.

• Røde Kors støtter anbefalingen fra Akuttutvalget
(NOU 2015:17) om at opplæring i førstehjelp må
inngå som en naturlig del av vår livslange læring,
med tilpassede kurs for ulike aldersgrupper.
Som Akuttutvalget skriver: «Befolkningen er
en viktig aktør i akuttkjeden. Viljen og evnen til
å sette i verk førstehjelpstiltak, samt kunnskap
om hvordan hjelpeapparatet skal varsles, er viktig.
Derfor må det etableres et program for livslang
læring som innebærer tilpasset førstehjelpsopplæring for barn og unge i barnehage, skole,
gjennom idretten, og som treffer den voksne og
eldre delen av befolkningen i ulike faser av livet
i arbeidslivet og i frivillige organisasjoner»

Bruk av vest i båt er påbudt og et viktig tiltak for egen sikkerhet.
Foto: Marius Sunde Tvinnereim, Sør-Trøndelag Røde Kors.

• Opplysningsarbeid som sikrer folk kunnskap om
personlig beredskap, som for eksempel DSBs side
sikkerhverdag.no og Fjellvettreglene, bør
vektlegges mer.
Flere lokale øvelser
• Det bør settes av sentrale midler som kommunene
kan søke på, slik at det arrangeres flere relevante
lokale beredskapsøvelser. Vurdere om det skal
stilles krav om at øvelsene skal utføres
i samarbeid med frivillige organisasjoner.

• Myndighetene bør invitere partene i arbeidslivet
til en dugnad for å sikre at alle i arbeidslivet
jevnlig gjennomfører førstehjelpskurs.
• Iverksette en bred undersøkelse som kartlegger
kunnskap om førstehjelp for yrkesgrupper som
særlig arbeider med barn, eldre og utsatte grupper
med høy risiko.

Vi lever i en verden hvor endringer skjer raskt.
Klimaendringene forårsaker mer uvær og
ekstremvær. Nordmenns endrede reisevaner bidrar
til større risiko for ulykker, skader og smitte.
Befolkningen i Norge utfordres av små og store
uforutsette hendelser eller ulykker.

Foto: Østfold Røde Kors.

Akuttutvalgets utredning Først og fremst (NOU
2015:17) understreker at «befolkningen er en viktig
aktør i akuttkjeden. Viljen og evnen til å sette i verk
førstehjelpstiltak, samt kunnskap om hvordan
hjelpeapparatet skal varsles, er viktig.»
Dette ansvaret for å være forberedt må både
myndighetene og den enkelte av oss ta på alvor.
En undersøkelse fra Troms og Finnmark har sett på
om skadde pasienter får førstehjelp på skadestedet.
Over en periode på 18 måneder ble det registrert
i alt 330 skadde pasienter. Det var førstehjelpere
på stedet når ambulansen kom i 97 prosent av
tilfellene. Av pasientene som hadde behov for det,
fikk 76 prosent korrekt utført etablering av frie
luftveier. I alt 81 prosent av tilfellene ble det utført
korrekt blødningskontroll og hos 62 prosent ble
det gjort korrekt forebygging av hypotermi (lav
kroppstemperatur). Førstehjelpere med opplæring
ga signifikant bedre førstehjelp sammenliknet med
førstehjelpere uten opplæring. Studien peker på et
forbedringspotensial, spesielt når det gjelder luftveishåndtering og forebygging av nedkjøling.1

Det norske samfunnet står overfor et bredt og
sammensatt risiko- og trusselbilde. Målet med alt
beredskapsarbeid er å forebygge at skader oppstår
og begrense skadeomfanget når en hendelse skjer.
Etter 22. juli har det vært mange diskusjoner og
forslag om hvordan man kan styrke beredskapen
i Norge. Flesteparten peker på staten, politiet og
kommunene som aktører med forbedringspotensial. Samtidig er det viktig å være klar over
hvordan den enkelte kan forberede seg på
uønskede hendelser i samfunnet – det vi kaller vår
personlige beredskap.
Selv om vi i Norge har effektive og godt organiserte
nødetater er sannsynligheten stor for at helt vanlige
mennesker må bidra med livreddende førstehjelp
og akutt bistand før nødetatene kommer frem.
Vi så det under terrorangrepet 22. juli 2011 hvor de
første på stedet hjalp til med førstehjelp og akutt
bistand. Vi ser det når ulykker rammer i hverdagen,
når snøskredet går eller når ekstremværet treffer
oss med full styrke.

Kunnskap ved krise
• Promotere kriseinfo.no i større grad, som den
sentrale informasjonskilden dersom en større
uønsket hendelse skulle oppstå.
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1. Bakke, Steinvik, Eidissen, Gilbert, & Wisborg, 2015
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Sentrale myndigheter, kommunen og deg

Førstehjelp på vårfestivalen i Tyssedal 2015: (Fv.) Tina Bjørgvin (17) og Benedicte Aarekol (16) demonstrerer førstehjelp på markør Elias
Hansen (10). Foto: Ole Marius Kvamme / Hardanger Folkeblad.

Selv om den enkelte kan ta et viktig
ansvar for beredskapsevnen lokalt,
har myndighetene et stort og
overordnet ansvar. Som beskrevet i
Stortingsmelding nr. 29 (2012–2013)
er det et mål for myndighetenes arbeid
med samfunnssikkerhet og beredskap
at befolkningen skal oppleve stor grad
av trygghet gjennom at myndighetene:

Kommunene har en lovfestet
beredskapsplikt som blant annet gjør
kommunen pliktig til å analysere risiko
og sårbarhet for ulike scenarier lokalt
og iverksette tiltak som forebygger og
reduserer potensielt omfang ved en
hendelse. Kommunene har derfor et
svært viktig ansvar for beredskap og
samfunnssikkerheten.

• forebygger uønskede hendelser som
kan true liv, helse, viktige verdier,
myndighetsfunksjoner og annen kritisk
infrastruktur.

Den enkelte, som vi setter søkelys på i
denne rapporten, har en lovfestet plikt
til å hjelpe personer som er «hensatt
i en hjelpeløs stilling». Denne plikten
gjelder alltid når hjelp kan ytes uten
særlig fare eller oppofrelse for hjelperen
eller andre.2 Man skal også melde ifra til
myndighetene om man oppdager brann,
er vitne til eksplosjoner og lignende.
De fleste gjør nettopp dette, men
mange mangler kunnskaper om
forebygging og akutt hjelp. Man skal
alltid varsle nødetatene om man er
ute for en kritisk hendelse som har
potensiale for tap av eller betydelig
skade på en person. Oppdatert
kunnskap gir gode sjanser for at man
både forebygger og reduserer skade
som ved en effektiv evakuering av
familien ved brann eller at man graver
seg ned i en snøhule ved snøstorm.

• sikrer effektiv beredskap og operativ
evne og kapasitet til å håndtere
alvorlige kriser og ulykker.
• sikrer god evne til raskt å
gjenopprette samfunnskritiske
funksjoner, dersom uønskede
hendelser ikke har latt seg forebygge.

Andre undersøkelser viser at førstehjelpskunnskapen
i befolkningen er mangelfull. I en undersøkelse
gjennomført av Norstat for Codan forsikring og
Stiftelsen Norsk Luftambulanse oppga seks av ti at
deres førstehjelpskunnskaper var meget dårlige,
dårlige eller middels dårlige. I samme undersøkelse
svarte kun fire av ti riktig på spørsmål om anbefalt
forhold mellom antall brystkompresjoner og
innblåsinger på barn. En undersøkelse utført av
Ipsos MMI for Røde Kors i 2012 viste at bare
halvparten visste hvordan man sikrer frie luftveier,
og 65 prosent av respondentene svarte at de har
utdaterte eller ingen kunnskaper om førstehjelp.

• sikrer god læring på grunnlag av
inntrufne hendelser og øvelser.

2. https://snl.no/bistandsplikt

Norge er et langstrakt land med spredt befolkning.
Det er derfor viktig at den enkelte har grunnleggende
ferdigheter i å redde liv, samt aktivt bidrar til god
beredskap i eget lokalsamfunn. Disse linjene
danner bakteppet for Røde Kors sitt ønske om å
løfte den personlige beredskapen i Norge. Jo flere
som tar et individuelt ansvar og forbereder seg på
uforutsette hendelser, desto bedre vil vi som
samfunn være rustet når uønskede hendelser
inntreffer.
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Nasjonalt risikobilde og dødsårsaker
av smittsomme sykdommer, vurderer DSB at det
er høy sannsynlighet for utbrudd av en pandemi i
Norge. Kunnskap om redusering av smittefare og
hvordan man skal håndtere smitte hos seg selv eller
hos personer i nærheten, vil redusere omfanget av et
eventuelt utbrudd.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
(DSB) peker i Nasjonalt risikobilde 2014 på ulike
katastrofer som kan ramme det norske samfunnet
som vi må være forberedt på. Helt sentralt står
evnen til å erkjenne risiko og lære av erfaringer for å
være godt rustet til å møte nye kriser og katastrofer.
DSB har i Nasjonalt risikobilde omtalt flere scenarier
hvor også vår personlige beredskap vil spille en
viktig rolle for å forebygge og forhindre tap av
menneskeliv. Her følger en kort gjennomgang av de
mest sentrale og relevante scenariene fra Nasjonalt
risikobilde.

Utslipp av farlige stoffer
Utslipp av farlige stoffer, for eksempel gassutslipp,
har de siste årene forekommet i tilknytning til
industriområder og arbeidsulykker. Dersom slike
stoffer siver ut kan det få konsekvenser for
drikkevann, mat og strømforsyning.

Mer ekstremvær
DSB beskriver ekstremvær som situasjoner der
været utgjør en fare for liv, sikkerhet, miljø og
materielle verdier. Det er ventet at klimaendringene
vil føre til mer ekstremvær i årene som kommer.
I de senere årene har flere land i verden blitt sterkt
rammet av naturkatastrofer og ekstremværsituasjoner. Dette bekreftes også av Meteorologisk
institutt som i Røde Kors’ rapport Felles beredskap
–Felles ansvar fra 2014 viser hvordan særlig mer
nedbør, skred og ras i økende grad vil ramme nesten
alle deler av landet. De siste årene har vi flere
eksempler på slike større hendelser som snøskredet
på Svalbard i fjor og ekstremvær som Synne, Ole og
Dagmar. Samtidig endres været. I områder som
lenge har vært uten særlig risiko for eksempelvis ras
har endrede værforhold også økt sannsynligheten
for ras. Hyppigheten og styrken i ekstremvær har
også tiltatt. Dersom man for eksempel må håndtere
flere store uønskede hendelser, har det offentlige
eller frivillige beredskapsaktører ikke samlet nok
ressurser til å håndtere disse på en tilfredsstillende
måte. En viktig del av dette innebærer at den
enkelte lærer seg grunnleggende ferdigheter og har
gode rutiner for å innhente informasjon om hva
man skal gjøre i en slik situasjon.

Solstorm og bortfall av strøm
Strømbrudd forekommer, men heldigvis svært
sjeldent lenge av gangen. Det kan imidlertid skje
ved solstorm, brann eller uhell med linjenettet.
Da er det viktig å ha alternative varmekilder i
hjemmet samt mat og vann så man kan klare
seg over noe tid. Bortfall av strøm kan ha store
konsekvenser for et samfunn og påvirke tilgang til
mat, helsehjelp, elektroniske betalingsløsninger
og kontanter og lignende. Ringvirkningene kan ha
store konsekvenser.
Andre scenarier
Skog- og utmarksbrann som sprer seg raskt krever
store ressurser i form av varsling, evakuering og
krevende slokningsarbeid.
Terrorisme og skoleskyting nevnes også i Nasjonalt
risikobilde. De siste årene har Politiets sikkerhetstjeneste (PST) advart mot økt sannsynlighet for
terrorangrep i Norge, blant annet på bakgrunn av
angrepene i Brussel, Paris og København.
DSBs svært grundige vurderinger i Nasjonalt
risikobilde omtaler også hendelser som
offshoreulykker, vulkansk aktivitet, jordskjelv,
atomulykker og transportulykker.

Matbåren smitte og pandemi
I delrapport til Nasjonalt risikobilde fra 2015 har
DSB analysert konsekvensene av et E.coli-utbrudd
hvor flere barnehagebarn og eldre blir syke.
På grunn av flere tilfeller av blant annet E.coli,
influensautbrudd og hyppigere global spredning
10

Røde Kors’ egne erfaringer
Flere redningsaksjoner
Røde Kors erfarer at de frivillige får stadig mer å
gjøre og 2015 var et særdeles utfordrende år:
De humanitære behovene var større enn noen gang.
Antall registrerte redningsaksjoner Røde Kors har
deltatt i er tredoblet de siste ti årene, fra 350
aksjoner i 2005 til nærmere 1 000 aksjoner i 2015.
Stadig flere går i fjellet, men ikke alle er like gode til
å bedømme forhold og egne ferdigheter.
Fjellvettreglene og sjøvettreglene gir enkle og klare
råd for ferdsel i fjellet og ved sjøen.

Kolvereid Røde Kors forsynte brannvesenet med utstyr og mat
i forbindelse med brann på Kolvereid skole i morgentimene 14.
januar 2015. Skolebarn og lærere fikk låne Røde Kors-huset.
Foto: Tom Christian Håpnes.

Forebygging av tap av liv
Norge har et svært kompetent og tilgjengelig
helsevesen. Likevel er det fortsatt mange liv som
kunne vært reddet dersom livreddende førstehjelp
og varsling hadde blitt igangsatt umiddelbart.
Hvert år opplever rundt 2 500 personer i Norge
hjertestans utenfor sykehus. Ved plutselig
hjertestans er førstehjelp avgjørende: Varsling til
1-1-3 og igangsetting av hjerte- og lungeredning
er avgjørende for utfallet. Dersom det i tillegg
brukes hjertestarter øker sjansene for overlevelse
betraktelig.
Hvert år, særlig om sommeren og i påsken, er det
mange historier om kamerater, kjærester, foreldre
og andre som har reddet livet til noen som holdt
på å drukne, fikk hjertestans eller var ute for en
alvorlig ulykke. I følge Folkehelseinstituttets
dødsårsaksregister omkommer ca. 2 500 som følge
av skader og ulykker. Langt fra alle kunne vært
reddet ved førstehjelp. Men dersom flere opptrådte
mer varsomt, dersom omgivelsene hadde kunnskap
om førstehjelp og helsemyndigheter ble varslet, vet
vi at liv kunne vært reddet.
Vi har alle mulighet til å forebygge og påvirke utfallet
av ulike scenarier om vi er bedre forberedt. Flere liv
kan reddes om alle gjør litt mer.
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Tre historier om å redde liv
Snøskred i Longyearbyen
Lørdag morgen 19.desember. Små og
store venter på jul. Familien Morgner/
Jochmann planlegger en tur ut i snøen
med barna Svala (åtte uker) og Elida
(2). Det er mørkt. De voksne snakker
om den store skavlen som hviler tungt
langs siden av Sukkertoppen, fjellet
som ruver like ved huset. Eller
balanserer den? Den er stor, men dette
er jo sentrum av Longyearbyen. Det går
ikke noe skred her, tenker de.
Sekunder etterpå befinner familien på
fire og en familievenn på besøk seg
plutselig midt i et skredkaos.
5 000 tonn snø har løsnet og raser
nedover fjellsiden. Kjøkkenet, der
familien sitter og spiser frokost, blir
med ett tettpakket med snø. Som
om det var betong. Minstejenta
Svala forsvinner ut av armene til
mor og inn i snømassene. Eldstejenta
er også borte.

Elke Morgner med Svala (5 mnd.), Malte
Jochmann, Elida (2) og Eli Anne Ersdal satt
ved frokostbordet da snøskredet plutselig
veltet inn på kjøkkenet.
Foto: Arild Blomkvist, Norges Røde Kors.

Den lille familien overlevde. Og de fikk
et nytt hjem. Denne historien handlet
om innsatsen til vanlige folk som står
overfor uventede og livstruende
situasjoner. Som opplever en krise og
som overlever. «Innsatsen til de
frivillige på Svalbard. Uten dem hadde
flere liv gått tapt. Vi har hatt utrolig
flaks,» sier mamma Elke.

Foreldrene kjemper for å grave seg fri.
Det er kaldt på hender og føtter.
Klokka tikker. Det står om liv. De får
omsider løs babyen. Hun graves ut
med lokket til wok- pannen. Hjelpen
kommer til. Og de er mange.
Familievenn Eli Anne som er på besøk
klarer ikke å komme seg løs, men
hører lyden av gravingen rundt seg.
Frivillige med spader har kommet
frem til huset og får henne løs. Det
skal gå hele 40 minutter før en Røde
Kors-frivillig graver seg gjennom de
enorme snømengdene til eldstejenta
Elida under snøen. Hun er medtatt og
sterkt nedkjølt.

Pustestans hos baby
Hva gjør man når en baby plutselig
ikke får puste? Malin Nygård Gjerde og
Kent Sundberg opplevde nettopp det
marerittet en kveld før leggetid, da
sønnen deres Tius på ti uker gispet
etter luft og sprellet febrilsk med
armer og bein. Det ble klart at han ikke
fikk puste. «Jeg tenkte: Nå har vi mistet
ham, sier Malin til TV2.» I den
dramatiske situasjonen var Malin
imidlertid snartenkt og kom på en
video hun hadde sett som viser hva
man skal gjøre når babyer har
blokkerte luftveier. På sin egen blogg
skriver Malin om hvordan hun utførte
førstehjelp på sønnen sin: «Jeg la ham
over armen min og dunket ham i
ryggen. Det føltes som en evighet før
han plutselig lagde en surklete lyd.
Når jeg snudde ham rundt var han helt
slapp og blåhvit i ansiktet.» De fikk liv i
ham, ringte 1-1-3 og fikk veiledning
om hva de skulle gjøre til ambulansepersonalet kom. Malin mener
førstehjelpskurs for småbarnsforeldre
må gjøres mer tilgjengelig, og sier til
TV2: «Du vet aldri når det skjer med
deg. Det skjedde med oss og heldigvis
gikk det bra. Nå skal vi på
førstehjelpskurs.»

Hotelldirektør Monja Mjelva og hennes ansatte
fikk bruk for kunnskapen fra førstehjelpskurset de
nettopp hadde gjennomført.
Foto: Faksimile NRK.

Hjertestans på hotell
Direktøren ved Union Hotell i
Geiranger, Monja Mjelva, vet hvor
viktig det er at de ansatte vet hva de
skal gjøre dersom noen har behov for
førstehjelp. Kort tid etter at Røde Kors
hadde kurset de ansatte i førstehjelp,
fikk en av gjestene hjertestans ved
bassenget. Hotelldirektøren forteller
til NRK Møre og Romsdal: «Det var
behov for livreddende førstehjelp så da
var jeg med å sette det i gang og fikk
ringt 1-1-3. Ambulansen kom ganske
raskt.» Gjesten klarte seg, og Mjelva
mener at førstehjelpskurset og
opplæring i bruk av hjertestarter var
svært viktig: «Det er med på å gi de
ansatte en trygghet slik at de vet hva de
skal gjøre. De legger til side alt det
emosjonelle og handler praktisk. Det
tror jeg skyldes at de har hatt et slikt
førstehjelpskurs,» sier hun til NRK.

Malin Nygård Gjerde var snartenkt og reddet livet
til lille Tius (10 uker) da han ikke fikk puste.
Foto: Faksimile TV2.
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Kapittel 3

Kan jeg redde et liv?

92%

91%

57%

Undersøkelse fra TNS Gallup 2016

43%

For å kartlegge kunnskapen folk har om førstehjelp
og hva man skal gjøre i kritiske situasjoner har TNS
Gallup på oppdrag fra Røde Kors gjennomført en
spørreundersøkelse om personlig beredskap.
1 000 personer har svart på telefonintervju.

7%
Ja

Nei

2%
Vet ikke

Vet du hva du skal gjøre hvis noen
faller om på gaten og trenger
førstehjelp?

Svarene viser at mange mener de er godt forberedt
på en katastrofe – men behovet for mer kunnskap
om hvordan vi kan forberede oss best mulig er
stort. TNS har i samarbeid med Røde Kors utviklet
spørsmålene, og gjennomført intervjuene. Det er
Røde Kors som utgir denne rapporten og som har
skrevet tolkningen og gjennomgangen i kapittel 3.

1%
Ja

Nei

Har du vært på førstehjelpskurs de
siste to årene?

Ja

0%
Nei

Vet ikke

Har du gitt blod de siste to årene?

81%

79%

21%

16%
0%

Ja

Vet ikke

8%

Nei

Vet ikke

Har du hatt brannøvelse hjemme
de siste fem årene?

2%
Ja

Nei

Vet ikke

Tenk deg at en katastrofe inntreffer,
og vann og strøm blir borte i hjemmet
ditt. Har du nok mat og vann, alternativ
varmekilde, slik at du kan klare deg på
egen hånd i to dager?

Dersom du skal søke informasjon
om hvordan du forholder deg ved
en katastrofe, hvor søker du da?
Nettaviser: 7%
Radio: 8%
TV: 4%
Kriseinfo.no: 0%
Twitter: 0%
Kommunens hjemmesider: 10%
Direktoratet for sivil
beredskap (DSB): 5%
Vet ikke: 21%

Frivillige fra Røde Kors Ungdom trener på sikkerhet i vannet under sommerleiren i 2015. Foto: Røde Kors Ungdom.
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Respondentenes mange ulike forslag til informasjonskilder ved katastrofe. Ingen oppga kriseinfo.no.
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Kommentarer til funnene
blod de siste to årene. Det er avgjørende at
blodbankene har nok blod – både til løpende
medisinsk behandling og dersom Norge skulle
rammes av en større kritisk hendelse. Blodplasma
er væsken som blodlegemene og blodplatene flyter
i. Plasma inneholder livsviktige proteiner og stoffer
som er nødvendige for å stanse blødninger. Norge
er i dag ikke selvforsynt på blodplasma. Vi er
avhengig av å importere blod for å kunne gi
pasienter livsviktig behandling. Annenhver
nordmann vil trenge blodoverføring en gang i løpet
av livet. Det er helt nødvendig med stadig påfyll til
blodbankene. Dersom det oppstår en akutt
situasjon som krever mye blod er det viktig at man
kan mobilisere blodgivere som er registrert på
forhånd for å ivareta krav til smitterisiko og
blodkvalitet.

Spørreundersøkelsen fra TNS Gallup viser at
mange mener de er godt forberedt på en ulykke
eller katastrofe – samtidig er behovet for mer
kunnskap stort.
Førstehjelp
91 prosent svarer TNS Gallup at de vet hva de skal
gjøre dersom noen faller om på gaten og trenger
førstehjelp. Samtidig oppgir 57 prosent at de ikke
har vært på førstehjelpskurs de siste to årene.
Det kan se ut som folk overvurderer sin evne til å
hjelpe og at det er et sprik mellom rapportert
handlekraft og faktisk kunnskap. Røde Kors’
førstehjelpsundersøkelse 2015 viser at over
halvparten av oss er usikre på hva vi skal gjøre og
76 prosent vil ikke gjøre noe i frykt for å gjøre feil.
Som med all annen kunnskap og ferdigheter
trenger vi å repetere ofte og øve jevnlig på
førstehjelp for at vi skal vite hva vi skal gjøre når
vi må reagere raskt. Førstehjelpskunnskap er
ferskvare!

Brann
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
(DSB) anbefaler at alle bør gjennomføre
brannøvelse minst én gang i året. Likevel svarer 79
prosent TNS Gallup at de ikke har hatt brannøvelse
hjemme de siste fem årene. I Norge har 2 339
mennesker omkommet i brann siden 1979, ifølge
DSB. Det er i snitt 64 personer hvert år.

Mangler blod
En halv liter blod kan redde tre liv. Likevel sier bare
8 prosent av de som svarte TNS Gallup at de har gitt

Ferskt blod er livsviktig. Her er blodbussen på Gardermoen. Foto: Røde Kors/Olav Saltbones.
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Jevnlige brannøvelser hjemme, brannslokningsutstyr og nytt batteri i røykvarsler er en viktig del av
den enkeltes brannforebygging. Beredskap hjemme
innebærer at alle kjenner til rømningsveier,
slokkeutstyr og hvordan man varsler. Risikoen er
høyere for å omkomme i brann for de over 70 år,
og som for resten av befolkningen er det viktig med
hjelpemidler, forebygging og brannberedskap før
ulykken inntreffer.

batterier, fyrstikker, ved, førstehjelpsutstyr og
kokeapparat som går på gass eller rødsprit.
Usikker på kriseinformasjon
Det er oppsiktsvekkende at ingen av de spurte
svarer TNS Gallup at de vil søke informasjon om
hvordan de skal forholde seg ved en katastrofe på
kriseinfo.no. Kriseinfo er en nettportal som
formidler viktig informasjon fra myndighetene til
befolkningen før, under og etter kriser og driftes av
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
(DSB).

Alle boliger skal ha røykvarslere og disse må sjekkes
jevnlig. Nyere brannvarslere har batterier med flere
års levetid. Det er likevel lurt å ha en fast årlig sjekk
av batteriet, for eksempel på røykvarslerens dag
1. desember. Desember er måneden vi opplever
flest boligbranner i Norge.

Svarene understreker at det er et stort behov for
å opplyse befolkningen om hvor de skal søke
informasjon ved en krise.

Tror vi er godt forberedt
Hele 81 prosent svarer at de har nok mat, vann og
alternativ varmekilde til å klare seg på egen hånd
hjemme i to døgn dersom en katastrofe inntreffer.
Allikevel viser tall fra SSB at det er flere som vil ha
utfordringer dersom strømmen blir borte i to døgn
eller mer. 28 prosent av husholdningene svarer at
de ikke har annen oppvarmingskilde enn strøm.3
Mange husker de mange storstormene på Nordvestlandet tidlig på 1990-tallet. Kristiansund by var
da uten strømforsyning i fem døgn. Tidligere
administrerende direktør i Ambulanse Midt-Norge,
Håkon Gammelsæter, har pekt på et godt poeng:
Kommunens kriseteam som ble sendt ut for å se til
byens innbyggere oppdaget at mange eldre så ut til
å være bedre forberedt på en slik hendelse enn
unge. De eldre hadde ved, primus i reserve når
komfyren ikke virket og et lager av holdbare
matvarer i kjelleren. Yngre familier var oftere bosatt
i nye hus uten alternativ oppvarming, baserte seg på
daglige innkjøp av ferskvarer og hadde knapt tenkt
på hvordan de skulle dekke sine behov under en
krise. De måtte altså oftere ha bistand for å klare seg.

Syv prosent svarer at de vil søke informasjon hos
nettaviser, 8 prosent hos radio, 4 prosent fra TV,
0 prosent fra Twitter, 10 prosent hos kommunens
hjemmesider, 5 prosent hos DSB, 58 prosent svarte
annet og 21 prosent vet ikke.
Røde Kors vil oppfordre DSB og Justis- og
beredskapsdepartementet til å tydeliggjøre hvor
kriseinformasjon formidles til befolkningen.
Her er det et stort potensiale for å nå flere med
kritisk informasjon når det gjelder som mest.
Stort engasjement for frivillig beredskap
93 prosent svarer at de kan tenke seg å gjøre en
større frivillig innsats dersom lokalsamfunnet
rammes av en katastrofe. Røde Kors opplever
allerede stort engasjement for å være frivillig
beredskapsvakt i lokalsamfunnet: Røde Kors har
5 600 beredskapsvakter i 115 lokalforeninger
fordelt på 18 av 19 fylker. Svarene fra TNS
Gallup viser at potensialet er stort for å nå enda
flere og at svært mange stiller seg positive til
å bidra frivillig i lokalsamfunnet dersom det
skjer en katastrofe. Ved å benytte seg av denne
interessen blant befolkningen blir de frivillige
beredskapsorganisasjonene viktige tilretteleggere
for å styrke beredskapen, gjennom å mobilisere
folk som vil bidra med å bære sandsekker eller gå
manngard i søk etter savnede personer.

DSB anbefaler å ha oppvarmingsalternativer til
strøm. Ha alltid noen liter vann lagret i tilfelle
strømbruddet stanser vannforsyningen. Oppbevar
lommelykter på et fast og tilgjengelig sted, i tillegg
til ekstra lyspærer og batterier, samt stearinlys
og eventuelt oljelamper med ekstra lampeolje.
DSB anbefaler også å ha et reservelager i tilfelle
større ulykker eller kriser, med tørrmat, radio med

3. Kilde: Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2015. SSB
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Kapittel 4

Nærmere om undersøkelsen
Undersøkelsen ble utført i samarbeid
med TNS Gallup. Her følger en
kort redegjørelse for metode og
fremgangsmåte.

sammensetningen. I 2016 er telefontilgjengeligheten i aldersgruppen under
20 år om lag 40 prosent. Den øker til
rundt 70 prosent fra 21–39 års alder,
og stiger ytterligere til 90 prosent frem
mot fylte 79 år. Deretter faller den
med stigende alder til i overkant av 70
prosent blant de aller eldste.

Undersøkelsesdesign
TNS Gallup har gjennomført
datainnsamling for Norges Røde
Kors for å undersøke folks vurdering
av egen beredskap i tilfelle ulykke,
m.m. Hensikten er å få kunnskap om
forekomsten av egenaktivitet rettet
mot å forberede eventuell ulykke, og
eventuelt konsekvenser av denne.
Informasjonen skal brukes i
utrednings- og informasjonsarbeid.

Populasjonen er forhåndsstratifisert
etter alder, kjønn og bosted. Endelig
trukket utvalg følger befolkningen
etter bosted og kjønn. Det er noe
underrepresentert blant de yngre
under 44 år, til fordel for de eldste 60
år og eldre (minus firefem, og pluss ni
prosentpoeng, henholdsvis). Utvalgets
utdanningsfordeling viser, med disse
forbeholdene, overrapportering av
personer med høyere utdanning,
og særlig blant personer med høy
universitets- eller høgskoleutdanning.
Overrapporteringen er imidlertid
på nivå med hva man vanligvis
oppnår i standard befolkningsutvalg,
der personer med universitets-/
høyskoleutdanning gjerne utgjør 50
prosent av respondentene.

Målgruppe
Målgruppe er den norske befolkningen
15–87 år, 4 212 086 personer.
Populasjonsgrunnlaget er TNS Gallups
befolkningsbase, landets bredeste og
best oppdaterte base for tilrettelegging
av befolkningsutvalg i privatmarkedet.
Undersøkelsen gjennomføres med
telefonintervju og telefontilgjengelighet
er følgelig av betydning for utvalgs-

Røde Kors som
beredskapsorganisasjon
Røde Kors er Norges største frivillige beredskapsorganisasjon.
I 380 lokalforeninger bidrar 43 000 frivillige i alt fra besøkstjenesten
og integreringsaktiviteter til søk etter savnede personer og vakt i
påskefjellet. Hjelpekorpset er den største frivillige aktøren i den norske
redningstjenesten. I tillegg står 5 600 beredskapsvakter klare til å yte en
innsats ved en uønsket hendelse lokalt.
Røde Kors er en humanitær organisasjon hvor
arbeidet springer ut av ønsket om å gjøre en
medmenneskelig innsats. Hver dag arbeider Røde
Kors for å hindre og lindre nød. Arbeidet baserer
seg på frivillig engasjement som organiseres for å
kunne nå raskt og effektivt ut til mennesker som
trenger hjelp.

spesialgrupper som vann- og fjellredning.
Organisasjonen har også førstehjelpsvakt ved
idrettsstevner, festivaler, konserter, badestrender
og skiutfartssteder. Mannskapet har da med seg
nødvendig førstehjelpsutstyr, samband og
transportutstyr og kan straks ta seg av folk som er
blitt skadet.

Alle som er frivillige i Røde Kors skal ha opplæring i
livreddende førstehjelp og psykososial førstehjelp.
Røde Kors sitt grunnkurs i psykososial førstehjelp
skal bidra til å gjøre våre mannskaper trygge i rollen
som hjelpere overfor berørte i timene og de første
dagene etter at en krise, ulykke eller katastrofe har
funnet sted.

Spørreskjema
og vann, og alternativ varmekilde, slik at du kan
klare deg på egen hånd i to dager?»
(Ja/Nei/Vet ikke)

1. Vet du hva du skal gjøre hvis noen faller om på
gaten og trenger førstehjelp? (Ja/Nei/Vet ikke)
2. Har du vært på førstehjelpskurs de siste to
årene? (Ja/Nei/Vet ikke)

6. Dersom du skal søke informasjon om hvordan
du forholder deg ved en katastrofe, hvor søker du
da? (Alternativer: Nettaviser, radio, TV, kriseinfo.
no, Twitter, kommunens hjemmesider, DSB,
Annet: NOTER).

3. Har du gitt blod de siste to årene?
(Ja/Nei/Vet ikke)
4. Har du hatt brannøvelse hjemme de siste fem
årene? (Ja/Nei/Vet ikke)

7. Dersom lokalsamfunnet ditt rammes av en
katastrofe, vil du da kunne tenke deg å gjøre en
større frivillig innsats? (Ja/Nei/Vet ikke)

5. «Tenk deg at en katastrofe inntreffer, og vann
og strøm blir borte i hjemmet ditt. Har du nok mat

Hjelpekorpset
Røde Kors Hjelpekorps er frivillig samfunnsberedskap i praksis: Mannskapet er klare til å rykke
ut med både redningsmateriell og personell ved
ulike hendelser hvor folk trenger bistand. 300
Hjelpekorps med til sammen 6 800 hjelpekorpsere
er klare til å bidra.
Hjelpekorpset blir kalt ut av politiet når noen blir
savnet, ved ulykker, kriser og naturkatastrofer.
Hver dag, hele året, er ett eller flere hjelpekorps i
aktivitet for å hjelpe mennesker.
Lokale behov
Røde Kors sine aktiviteter er basert på lokale
forhold og behov. En del hjelpekorps har
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Røde Kors har 380 lokalforeninger over hele landet. Kartet viser
kommuner hvor Røde Kors er til stede med lokalforening.
Joel Waltner / Geodata.
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Kapittel 5
Beredskapsvakter
Røde Kors sine beredskapsvakter er frivillige med
opplæring i livreddende førstehjelp og psykososial
førstehjelp. Beredskapsvaktene står på en
varslingsliste og vil bli kontaktet dersom det
inntreffer en kritisk hendelse der det er behov for
frivillig innsats.

Anbefalinger fra Røde Kors

Beredskapsvaktene er en ekstra ressurs for det
offentlige beredskapsapparatet og er med på å
styrke beredskapen i lokalsamfunnet. Vi har 5 600
beredskapsvakter registrert i 115 lokalforeninger
fordelt på 18 av 19 fylker.

Samarbeidsavtaler med kommunene
Samarbeidsavtale gir flere fordeler:
• Kommunen får detaljert oversikt over
Røde Kors sitt mannskap og
materielle ressurser.

Røde Kors er som eneste frivillige
hjelpeorganisasjon anerkjent som
støtteaktør til norske myndigheter i
fredstid gjennom kongelig resolusjon
av 21. august 2009. Anerkjennelsen
innebærer en forpliktelse til samarbeid
med ansvarlige myndigheter dersom
kriser, katastrofer eller ulykker inntreffer.
For å styrke beredskapen i norske
kommuner er det derfor viktig at
den lokale Røde Kors-foreningen
og kommunen inngår en gjensidig
forpliktende samarbeidsavtale for å
avklare ansvar og vite hvilke ressurser
Røde Kors kan stille opp med.

• Røde Kors forplikter seg til å stille opp
dersom kommunen har behov for
bistand.
• Avtalen kan være et utgangspunkt for
samvirkeøvelser mellom aktørene.
• Avtalen skaper forpliktelse og
forutsigbarhet i samarbeidet
uavhengig av om enkeltpersoner
byttes ut.

Røde Kors har underskrevet samarbeidsavtale med 124 kommuner. Det er 29
prosent av landets kommuner, og vi
arbeider for å få til flere forpliktende
avtaler.

• Forventninger, også økonomiske,
mellom kommunen og Røde Kors
avklares i forkant av innsatsen.
• Røde Kors får bedre grunnlag til å
gjøre vurderinger av humanitære
behov i kommunen.

Lokalforeningene til Røde Kors har
utstyr som kan brukes i beredskapssituasjoner. Flere har egne hus som kan
brukes til for eksempel samlingssted
eller matutdeling. I tillegg har mange
lokalforeninger biler, båter, snøscootere
og ambulanser.

Heldigvis slipper de fleste av oss å oppleve større og alvorlige hendelser
som krever en stor innsats eller hyppig bruk av førstehjelpskunnskap.
Men man vet aldri når uhellet rammer og nettopp du kan bidra til å
redde et annet liv eller redusere skader i en akuttfase. Derfor er det
så viktig å ha kunnskap om hvordan man bør opptre og hvordan man
kan ta noen enkle grep for å forebygge omfanget av mulige hendelser.
Anbefalingene nedenfor er satt sammen av råd fra ulike aktører på
beredskapsfeltet og Røde Kors.

Anbefalinger til befolkningen
• Gjennomfør brannøvelse hjemme hos deg selv så
alle kjenner til rømningsveier, slokkeutstyr og
varsling, og sjekk røykvarslere jevnlig.

• Ta et førstehjelpskurs. Øv og repeter. Flest mulig
bør kunne livreddende førstehjelp og holde
kunnskapen ved like med oppfriskningskurs
annethvert år.

• Ha førstehjelpsutstyr tilgjengelig hjemme, i bilen
og i sekken på tur.

• Forbered deg på en krise. Ha vann, mat og
alternativ varmekilde til to dager hjemme.

• Bruk Fjellvettreglene når du ferdes på fjellet og
Sjøvettreglene når du er ved sjøen.

Ved strømbrudd: Ha oppvarmingsalternativer
til strøm. DSB anbefaler alltid å ha noen liter
vann lagret i tilfelle strømbruddet stanser
vannforsyningen. Oppbevar lommelykter på
et fast og tilgjengelig sted, i tillegg til ekstra
lyspærer og batterier, samt stearinlys og eventuelt
oljelamper med ekstra lampeolje.

• Registrer deg som blodgiver på www.giblod.no.
• Last ned Røde Kors sin førstehjelpsapp til
mobiltelefon og nettbrett.
• 1-1-0 (brann), 1-1-2 (politi) og 1-1-3 (ambulanse) er
nødnumrene alle må kunne.

Anbefalt reservelager i tilfelle strømbrudd, større
ulykke eller krise, ifølge DSB: drikkevann,
tørrmat, radio med batterier, lommelykt,
stearinlys, fyrstikker, ved, førstehjelpsutstyr,
kokeapparat som går på gass eller rødsprit.

• Følg myndighetenes vaksineråd og beskytt deg
mot sykdommer både i Norge og på reise.
• Sjekk www.varsom.no for oppdaterte varsler om
skred og flom og www.sikkerhverdag.no for tips til
forebygging i hjemmet.

• Ved krise: Benytt deg av kriseinfo.no, som samler
all viktig informasjon fra myndighetene.
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Kapittel 6

Anbefalinger til myndighetene
Bedre kunnskap om førstehjelp
• Myndighetene må forsikre seg om at skolene
følger opp læreplanens krav om at alle barn skal få
undervisning i grunnleggende førstehjelpsferdigheter i skolen. Tall fra Statistisk sentralbyrå
i 2014 viser at 41 prosent av lærerne som
underviste i kroppsøving (hvor førstehjelp inngår)
ikke hadde noen studiepoeng i faget.

eldre delen av befolkningen i ulike faser av livet i
arbeidslivet og i frivillige organisasjoner».
• Myndighetene bør invitere partene i arbeidslivet
til en dugnad for å sikre at alle i arbeidslivet
jevnlig gjennomfører førstehjelpskurs.
• Iverksette en bred undersøkelse som kartlegger
kunnskap om førstehjelp for yrkesgrupper som
særlig arbeider med barn, eldre og utsatte grupper
med høy risiko.

• Lærere og andre som underviser i førstehjelp må
sikres jevnlige kurs i å yte og undervise i
førstehjelp. Førstehjelpskunnskap er ferskvare.

Kunnskap ved krise
• Promotere kriseinfo.no i større grad, som den
sentrale informasjonskilden dersom en større
uønsket hendelse skulle oppstå.

• Sikre at nybakte foreldre tilbys kurs i førstehjelp
for spedbarn og små barn gjennom fastlege eller
besøk på helsestasjon.
• Røde Kors støtter anbefalingen fra Akuttutvalget
(NOU 2015:17) om at opplæring i førstehjelp må
inngå som en naturlig del av vår livslange læring,
med tilpassede kurs for ulike aldersgrupper. Som
Akuttutvalget skriver: «Befolkningen er en viktig
aktør i akuttkjeden. Viljen og evnen til å sette i
verk førstehjelpstiltak, samt kunnskap om
hvordan hjelpeapparatet skal varsles, er viktig.
Derfor må det etableres et program for livslang
læring som innebærer tilpasset førstehjelpsopplæring for barn og unge i barnehage, skole,
gjennom idretten, og som treffer den voksne og

• Opplysningsarbeid som sikrer folk kunnskap om
personlig beredskap, som for eksempel DSBs side
sikkerhverdag.no og Røde Kors fjellvettregler, bør
vektlegges mer.
Flere lokale øvelser
• Det bør settes av sentrale midler som kommunene
kan søke på for å stimulere til at det arrangeres
flere relevante lokale beredskapsøvelser. Vurdere
om det skal stilles krav om at øvelsene skal utføres
i samarbeid med frivillige organisasjoner.

Oppsummering
Personlig beredskap handler om å redusere egen
sårbarhet gjennom å være fysisk, mentalt og
praktisk forberedt på en hendelse. Dersom vi er
godt forberedt, altså har god personlig beredskap,
er sjansen større for at vi og de vi har rundt oss
klarer seg når noe brått skjer.
Ulykker og store kriser kan være overveldende og
kaotiske. Da gjelder det at vi har god kunnskap og
gode ferdigheter vi har øvd på – enten det dreier
seg om at vi må gi førstehjelp når noen faller om
på gata, evakuere familien når det brenner i huset
eller huske å sikre hagemøblene når det varsles om
storm eller ekstremvær.
Det er et stort behov for å øke den personlige
beredskapen i Norge. Svarene på undersøkelsen
fra TNS Gallup samt tidligere undersøkelser om
personlig beredskap og tidligere viser at mange
mener de er godt forberedt på en katastrofe, men
at det er et stort behov for mer kunnskap om
hvordan vi kan forberede oss best mulig. Både stat
og kommune har et stort ansvar for å forebygge og
respondere for å berge liv og redusere skade, men
vi kan også selv ta et større ansvar og redde enda
flere. Særlig styrket førstehjelpsopplæring vil redde
flere liv.

Førstehjelpskunnskap redder liv. Her fra
NM i Hjelpekorps i Levanger 2015
Foto: Marius Sunde Tvinnereim,
Sør-Trøndelag Røde Kors.
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Trykk i denne
takten:
1- 2 - 3 - 4 - 5

Fortsett til noen andre kan overta

Start HLR 30:2

Skaff hjelp - Ring 1-1-3

Analyserer
. … Gi sjokk!
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Fortsett til ambulansen kommer - eller til du ser sikre tegn til liv

Bort fra
pasienten!
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En elektrode en
håndsbredde nedenfor
pasientens venstre
armhule

En elektrode
nedenfor pasientens
høyre kragebein

Fortsett HLR mens
hjertestarteren slås på
og elektrodene festes

Gi brystkompresjoner
uten opphold hvis du ikke
får til å kombinere med
innblåsninger

Blås bare til brystkassen
hever seg

Trykk brystet ca 5 cm ned
i en takt på 100 per minutt

Sideleie:
Bare hvis normal pust
i et helt minutt

Se, lytt og føl
etter pust

Slå på hjertestarteren og fest elektrodene
Følg hjertestarterens råd

Stopp HLR bare når hjertestarteren
analyserer, lader og gir sjokk

Slå på høyttalerfunksjonen
på mobiltelefonen
Følg rådene fra 1-1-3

Få hjelp av andre
til å hente hjertestarter

Bevisstløs og puster ikke normalt

3

Åpne luftveien
Se etter normal pust
Ring 1-1-3 straks hvis
du er i tvil

HJELP !

?

Sjekk bevissthet:
Rist forsiktig i skuldrene
Rop høyt

Er du våken?

31
1

11

Start HLR 30:2
(Helsepersonell: 15:2)
Følg rådene fra 1-1-3

Bøy hodet bakover og løft haka fram

BARN OVER ETT ÅR

Munn-til-munn

Hvis barnet fremdeles ikke puster

Munn-til-munn-og-nese

Gi 5 innblåsinger

Hvis bevisstløs og unormal/ingen pust

Hold hodet i nøytral stilling og løft haka fram

BARN UNDER ETT ÅR

Åpne luftveien og sjekk pusten

Hvis ingen reaksjon

HJELP !

Er du våken?

Se etter tegn til liv

Hvis brystkassen fortsatt ikke
hever seg: Åpne munnen og
se etter fremmedlegeme.
Ta det forsiktig ut!

Hvis brystkassen ikke hever seg:
Gi 5 nye innblåsinger

Hvis barnet puster normalt,
legg barnet i sideleie og
kontroller pusten regelmessig

Hvis du tror barnet ikke puster
normalt eller er usikker,
start innblåsinger

Hvis tegn til liv, legg barnet
i sideleie og kontroller pusten
regelmessig

Hvis ikke tegn til liv,
rop på hjelp og ring 1-1-3,
sett på høyttalerfunksjon.
(Er du er alene - gi HLR
i 1 minutt før du ringer 1-1-3)

Sett håndroten midt på brystet

Nasjonal modifikasjon av ERC-algoritmer 2015
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Skaff hjelp

Hvis du fortsatt er alene etter 1 minutt

Sett to fingrer midt på brystet
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Fortsett med 30:2 til du får hjelp
eller barnet begynner å puste selv

Trykk brystet ned ca.1/3 av
brystkassens dybde i en takt på
100-120 pr minutt

Hvis barnet fremdeles ikke puster,
start brystkompresjoner
og innblåsinger

Start HLR: 30 brystkompresjoner og 2 innblåsinger

Gi innblåsinger:
Blås til brystkassen hever seg

Åpne luftveien:
Se, lytt og føl etter normal pust
Bruk maks 10 sekunder

Se etter tegn til liv:
Rist forsiktig i skuldrene
Rop høyt

Hjerte-lungeredning til barn

Hjerte-lungeredning til voksne

Se etter tegn til liv
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