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D et är kväll efter jobbet 
och när andra skyndat 
hem för att laga mid-
dag och natta barn ses 
vi på en kurs i centrala 
Stockholm, jag och 

ett gäng andra föräldrar som vill 
lära oss mer om barnsjukvård och 
vad man faktiskt ska göra om ens 
barn är med om något livsfarligt. 
Sen är det inte 100 procent säkert 
att jag skulle göra exakt rätt, 
något som kursledaren Camilla 
Thurell på Life in Mind menar inte 
är det viktigaste. Det är nämligen 
att våga göra något och sitt bästa, 
om något händer. 

– Om en stund ska vi praktisera 
det vi pratar om nu, det är en sak 
att bara lyssna, en helt annan att 
prova Skulle det hända något är 
chansen mycket större att mus-
kelminnet minns och att ni vågar 
och gör rätt, åtminstone tillräck-

ligt rätt, säger hon inledningsvis. 
Något Camilla har märkt är att 

många föräldrar pratar om att gå 
på kurs men att det är svårt att ta 
sig för. Det finns en inneboende 
rädsla för de här sakerna. Det 
händer inte mig, tänker många.  

Men faktum är att småbarnsåren 
är en extra utsatt period för olycks-
fall. Camilla fortsätter med att säga 
att barnen ska råka ut för saker när 
de är små, att det hör till, och vi kan 
inte skydda dem mot allt. Men vi 
kan ligga steget före och lära oss så 
mycket som möjligt. 

På Camillas kurser pratar man 
inte bara om de värsta olyck-
orna utan även om mindre, mer 
vardagliga olycks- och sjukdoms-
tillstånd. Även saker som när det 
är dags att åka in till akuten – och 
inte. Camilla, som jobbat både 
inom den akuta barnsjukvården 

Vet du hur du ska göra om ditt barn 
förlorar medvetandet eller sätter en 
godisbit i halsen? Föräldrar & Barns 
chefredaktör Ulrika Fürstenhoff 
gick en kurs i första hjälpen för 
att göra upp med sina rädslor och 
skaffa kunskap. 
Av Ulrika FürSTeNhOFF
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Små barn
 vill utforska 
det mesta. 

livsviktig 
kunskap
Om olyckan är framme
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och inom ambulansen under 
många år, säger att det många 
gånger är bättre för barn och 
föräldrar att avvakta hemma, 
men att många föräldrar av ren 
oro vill till sjukhuset. 

– Det ska man självklart res-
pektera men ibland behöver man 
våga lita på sin egen magkänsla 
och sitt eget sunda förnuft. 

Men hur vet man? När är det 
dags att verkligen träffa doktorn? 
en mamma på kursen frågar och 
jag är lika nyfiken på svaret. 

Camilla nämner allmäntill-
ståndet och att man ofta kom-
mer långt genom att hålla koll 
på barnet. Men allmäntillstånd, 
all vårdpersonals favorituttryck, 
vad betyder det egentligen? 

– För att förenkla kan man 
säga att det handlar om att tolka 
sitt barn som föräldrarna känner 
bättre än någon annan. Äter det? 
Dricker det? kissar? Vill barnet 
leka åtminstone en liten stund? 
Orkar barnet leka, äta och dricka 
är det oftast ingen större fara 
eller brådska till sjukhuset eller 
vårdcentralen. 

Camilla tillägger att en klas-
siker på akutmottagningen är att 
bjuda på en isglass, vill barnet 
ha och får behålla den så är läget 
rätt stabilt. 

hon låter kunnig men ganska 
odramatisk när hon berättar, 
vilket nog är del av hennes fram-
gång med kurserna. Från att ha 
börjat i liten skala har ryktet om 
Camillas kurser spritt sig långt 
utanför Stockholm. 

Det är en svår konst att prata om 
akuta olyckor och svår sjukdom 
hos barn på ett lätt och begrip-
ligt sätt och att till och med våga 
skoja om det. 

Vi som kommit till kursen 

skrattar till och får tårar i 
ögonen om vartannat och det 
är lite som det brukar vara på 
barnakuten, hopp och förtviv-
lan, oro och glädje – och innan 
vi vet ordet av sitter vi med var-
sin docka och tränar hlr, hjärt- 
och lungräddning. 30 tryck på 
bröstkorgen, två inblåsningar 
genom munnen, 30 tryck, två 
inblåsningar och så vidare. 

Camilla sitter i mitten och 
visar, dockornas små bröstkor-
gar är tyngre än man tror att 
trycka ner. Vi får alla provblåsa 
ett par gånger innan vi får in 
snitsen. Jag hinner självklart 
tänka på hur det skulle vara att 
göra det på riktigt, på hur lång 
tid man har på sig, i verklighe-
ten. enligt Camilla dröjer det 
tre–fyra minuter innan barnet 
får bestående skador om det 
inte andas, vilket betyder att vi 
snabbt behöver ta reda på om 
barnet är vid medvetande och 
andas, det första vi gör. alltid. 

Camilla betonar att det är 
viktigt att försöka agera själv, 
enligt råden nedtill på denna 
sida, för att sen ringa 112. Oftast 
andas faktiskt barnet och då 
är det inte urakut men skulle 
så vara fallet kan du göra stor 

»Många 
drömmer om 
att gå på kurs 

men de har 
svårt att ta 

sig för«

 Ropa högt och få hjälp att larma innan 
du lägger barnet på mage i ditt knä eller längs 
din underarm, med huvudet lägre än krop-
pen, stöd huvudet genom att låta det ligga i 
din hand, håll om käken. 
Slå snärtigt mellan skulderbladen med 
bakre delen av din handflata nerifrån och 
upp, fem gånger hårt och bestämt. 
 Om föremålet inte lossnar, gör brösttryck: 
 Vänd barnet till ryggläge, håll i huvudet hela 

tiden. Placera två fingrar på nedre delen 
av bröstbenet och tryck ned en tredjedel 
av bröstkorgen, cirka fyra cm djupt, fem 
gånger. 
Om inte föremålet kommit upp, titta i 
munnen. Ta bara bort det om det är synligt. 
Om det fortfarande inte kommer upp, upp-
repa fem ryggdunkar och fem brösttryck. 
Går det så långt att barnet blir medvetslöst, 
påbörja hjärt- och lungräddning. 

Om barnet hostar uppmana  barnet 
att fortsätta hosta, försök INTE fiska upp 
föremålet med fingrarna. 
 Om barnet inte hostar så ropa högt 
för att få hjälp att larma,  gör sen ryggslag 
genom att stå bakom barnet, eventuellt 
på knä, och luta det framåt så mycket som 
möjligt. Håll en hand mot barnets bröstkorg 
som stöd och ge fem bestämda slag med 
handflatan mellan skulderbladen. 

Om föremålet inte lossnat, gör buk-
tryckningar (Heimlich manöver) genom att 
knyta din hand och placera den med tum-
sidan inåt i höjd med naveln. Fatta tag runt 
knytnäven med din andra hand, tryck fem 
gånger kraftigt inåt och uppåt i maggropen. 
Om föremålet fortfarande inte lossnat, 
upprepa fem ryggslag och fem buktryckningar. 
Går det så långt att barnet blir medvetslöst, 
påbörja hjärt- och lungräddning.

Så gör du om ditt barn sätter i halsen
Barn under 1 år Barn över 1 år    

Föräldrar & Barns chefredaktör Ulrika Fürstenhoff fick lära sig bland annat 
hjärt- och lungräddning. Här med instruktören Camilla Thurell.

Vinn presentkort!
Föräldrar & Barns läsare får nu chan-
sen att tävla om ett värdebevis som 
gäller för ett kurstillfälle med Life in 
Mind, värde 525 kronor. 
På Foraldrarochbarn.se hittar du en 
fråga att besvara. För att delta i vår 
tävling skickar du svaret på frågan till 
tavling@foraldrarochbarn.se, Märk 
ditt mejl med ”Kurs”. Senast den X 
vill vi ha ditt svar. 
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skillnad för barnet under de 
första minuterna. ett vanligt fel, 
enligt Camilla, är att man inte 
riktigt vågar ta i barnet men det 
är precis vad du ska. Den första 
kontrollen, den så kallade med-
vetandekontrollen, är viktig och 
kan kräva lite hårdhänthet för att 
få en reaktion och blåsa av den 
värsta faran. Om det är så illa att 
du ska påbörja hlr gäller det att 
våga ta i när du trycker på bröst-
korgen och det kräver mer kraft 
än många tror, det kände vi när 
vi fick prova på dockorna. Och 
om det handlar om att barnet 
satt i halsen, då är det ryggdun-
kar som gäller. 

Vad gäller sätta i halsen får vi 
lära oss att det är väldigt positivt 
om barnet kan hosta. Många 
gånger blir man som förälder ner-
vös över att barnet hostar till, när 
det egentligen är ett gott tecken. 

– Uppmuntra ditt barn att 
hosta, det är det bästa barnet kan 
göra om det satt i halsen. hosta 
betyder delvis luftstopp, alltså 

att barnet fortfarande får luft, så 
chansen är god att föremålet eller 
maten kommer ut av sig självt. 

en av mammorna säger att 
hennes dotter nyligen börjat äta 
riktig mat, smakportioner, och 
att det är lite trubbel att svälja så 
gott som varje måltid. 

– Jag blir ju orolig, men oftast 
går det bra. hon harklar och hål-
ler på, men sedan ordnar det sig. 

– en väldigt vanlig situation, 
men oftast handlar det här bara 
om att luftstrupen blivit retad 
av till exempel en lite för stor 
bit i matstrupen. Bebisar håller 
ofta på så här utan att det alls 
fastnat något i luftstrupen, säger 
Camilla och berättar i nästa 
stund att luftstrupen på ett barn 
är ungefär lika stor som barnets 
lillfinger. 

Mamman med frågan om 
bebismaten ser med ens lite be-
kymrad ut men säger efteråt att 
hon är glad över att ha fått lära 
sig mer. För henne känns det vik-

tigt att få kunskap om det okända 
och om det som känns svårt. 

– en bra tumregel är att inte 
greja för mycket med barnet 
när det fortfarande hostar. Våga 
vänta lite och börja aldrig krafsa 
med fingrarna långt inne i bar-
nets mun, det kan förvärra situa-
tionen avsevärt, säger Camilla. 

Någon annan säger att oron i 
sig ibland är ett bekymmer, att 
det är lätt att kanske fokusera på 
fel sak. 

– Jag förstår att det finns en 
enorm oro för allt möjligt men 
vissa situationer är jobbiga mest 
för att barnet blir så ledset och 
gråter, andra är verkligen livsho-
tande och då gäller det att veta 
i vilken ände man ska börja och 
agera snabbt.

– När jag jobbade på akuten 
så tyckte vi alltid om barn som 
grät. Det är ett betydligt bättre 
utgångsläge än om barnet inte 
orkar något alls och hänger som 
en säck mjöl mot axeln. Då är det 
ofta något som inte stämmer. *

Snabba fakta: 
Livsviktig kurs
Lär dig mer så att du vet hur du 
ska reagera om någon i din närhet 
råkar ut för en olycka. Under 
kursen hos Life in Mind lär du dig 
hur du ska göra om ett barn blir 
medvetslöst, hjärt- och lungrädd-
ning, handgrepp om barnet sätter 
i halsen, första hjälpen, att larma 
112 och även om andra barnolycks-
fall och sjukdomstillstånd som 
feberkramp, falsk krupp, blödning 
och skallskador.
En öppen kurs kostar 595 kronor. 
Boka och läs mer på Lifeinmind.se.

Namn: Camilla Thurell.
Ålder: 32 år.
Bor:Gamla stan i Stockholm. 
Gör: Driver Life in Mind. 
Bakgrund: Sjuksköterska med specia-
listutbildning inom anestesi. Började 
sin bana inom barnsjukvården och 
ambulanssjukvården.


