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HENRY - Førstehjelp for barnehagebarn er et 
pedagogisk læringsopplegg for barnehagen 
utviklet av Rogaland Røde Kors og Laerdal 
Medical AS. Målet er at bruken av opplegget 
bidrar til å øke bevissthet om førstehjelp, med-
menneskelighet og hjelpevilje hos både barn 
og voksne. Når uhellet er ute kan det være 
avgjørende at man tar ansvar, viser omsorg og 
henter hjelp. Dette tror vi barn kan bidra med 
i like stor grad som voksne. Det er likevel viktig 
å skille mellom hva som er barnas ansvar og hva 
som er de voksnes ansvar. Barnas ansvar er å spørre 
hva som har skjedd, eventuelt trøste, og hente hjelp. Det er de voksnes ansvar å 
foreta rett vurdering og behandling av et sår eller en skade. Det er likevel bra at 
barna vet hva som må gjøres – i enkelte tilfeller kan det være avgjørende at barna 
selv hjelper før eller samtidig som de henter voksne, for eksempel dersom noen 
har brent seg, satt noe i halsen eller mistet bevisstheten. 

Røde Kors har, siden Rogaland Røde Kors startet å tilby læringsopplegget til 
barnehager i 2010, mottatt særdeles gode og positive tilbakemelding fra barne-
hager og foreldre. I 2015 ble læringsopplegget en nasjonal satsning i Røde Kors, 
og rundt halvparten av landets barnehager har mottatt læringsopplegget. Vi er 
takknemlig for at Gjensidigestiftelsen bidrar med økonomisk støtte som gjør det 
mulig for oss å fortsette å tilby læringsopplegget gratis til alle barnehager i Norge. 
Dersom du kjenner en barnehage som ikke har læringsopplegget, har spørsmål 
eller en god historie å dele setter vi stor pris på om du tipse dem til å ta kontakt 
med nærmeste Røde Kors-forening eller sende en e-post til henry@redcross.no. 

Læringsopplegget er utviklet slik at barnehagene kan benytte stoffet på den 
måten som passer best for dem. Innholdet kan gjøres gjenkjennelig og relevant 
for barna ved at det knyttes til deres eget miljø og egne erfaringer. HENRY blir 
også gjerne med barnehagen ut på tur! Tusen takk til alle fantastiske barne-
hageansatte for at dere bidrar med førstehjelpsopplæring av barna.

Røde Kors er stolt av at læringsopplegget nå er en del av den nasjonale 
førstehjelpsdugnaden Sammen redder vi liv.  Et hovedmål i førstehjelpsdugnaden 
er å mobilisere publikum som akuttmedisinsk ressurs gjennom å utvikle en modell 
for livslang førstehjelpsopplæring som starter i barnehagen, videreføres i skolen, i 
arbeidslivet og sist men ikke minst etter man går ut av arbeidslivet (Strategidoku-
ment - Sammen redder vi liv).  
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