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Livsviktig kunskap!
”Flytta på er, jag kan det här”, sa min kompis Linda, när hon 
trängde sig fram bland människorna som samlats runt den avsvim-
made mannen mitt på Sergels Torg. Hon kontrollerade hans status 
och påbörjade sedan hjärt- och lungräddning. Hon gav samtidigt tyd-
lig order till en av åskådarna att ringa 112 och säga att det var ett 
hjärtstopp och att det var bråttom. Ambulanspersonalen var snabbt 
på plats och tog över arbetet.

Linda hade veckan innan gått en kurs i akut omhändertagande 
och visste precis vad hon skulle göra. Men hon blev förvånad över 
att hon reagerade så instinktivt och inte tvekade det minsta i sitt 
ingripande. Läs reportaget om en livsviktig kurs på sidan 12. Fö-
retaget Life in Mind genomför i samarbete med 
Vårdguiden och Barn i stan ett antal kurstillfäl-
len under hösten och information hittar du vid 
reportaget.

September månads tidning innehåller även en 
hel del kursstarter för föräldralediga. Dessutom 
är tidningen full med teaterpremiärer, roliga 
springlopp och skördefester och som vanligt 
mycket, mycket mer som hör september till!

Ha så kul hälsar Ulf Norrby, chefredaktör

Grottäventyr Livräddningskurs

Vi har varit och ”grottat” i Klövbergsgrottan  
i Tyresö. Läs mer på sidan 6.

Vi har gått en livsviktig kurs. Läs mer om 
det på sidan 12.
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gneis®

 Endast på nätet!
Gneis är ett genuint svenskt varumärke som enbart säljs på nätet. Vi på Gneis tycker barnen både behöver och förtjänar de bästa utekläderna.  

Gneis tillverkar bekväma, funktionella utekläder med hög kvalitet till barn 1-13 år (ibland även till vuxna).

Vill du få mycket för pengarna? 
Triggar du på  funktionskläder med perfekt 

passform, genomtänkt design/funktion 
och hög kvalitet?

Passa på! Just nu har vi “handla-tidigt-priser”, 
med 20-30% på allt i vår webshop.

Läs mer på gneis.se 
(inkl. hur du kan bli Testfamilj)
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Gå en livsviktig kurs!

Vad gör du om äppelbiten hamnar fel eller tevattnet skvimpar över?
Barn i stan anordnar i samarbete med Life in Mind en kurs i barnolycksfall.  

Vi går igenom:
Hjärt- & lungräddning

Luftvägsstopp
Sjukdoms- & olycksfall

Kurskvällen innehåller såväl teori som praktiska övningar (max 16 deltagare).
Du får ett användbart kursmaterial med dig hem.

Tid: kl. 17.30–21.
Pris: 595 kr. I priset ingår kaffe/te och en smörgås.

Plats: Hotell Riddargatan, Riddargatan 14, Östermalm.

Följande datum kan du välja mellan:
September: 19/9

Oktober: 2/10, 18/10 och 30/10
November: 13/11, 20/11 och 27/11

December: 11/12

Anmäl dig bums på kurs@barnistan.se!

Mer information om kursen hittar du på barnistan.se/livsviktigkurs

 
UTB ILDNING & UTVECKLING

 

Ett samarbete mellan:
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En olycka händer så lätt…
Att något ska hända ett barn i vår närhet 
är nog det värsta vi kan tänka oss. Det 
är svårt att veta hur man bör agera i en 
nödsituation. Barn i stan har gått på en 
livsviktig kurs med Life in Mind för att ta 
reda på det!

Vår kursledare Camilla Thurell, huvudutbil-
dare och grundare av företaget Life in Mind, 
tar emot oss kursdeltagare med ett varmt 
och tryggt leende. Camilla är sjuksköterska 
och började sin bana inom den akuta barn-
sjukvården, med både intensivvård och 
akutsjukvård. Hon har jobbat som livräddare 
i och runt vatten, och i flera år har hon även 
arbetat som specialistutbildad sjuksköterska 

i ambulans. Camilla har utbildat i HLR, hjärt- 
och lungräddning, samt första hjälpen för barn 
och vuxna i snart tolv år och för tre år sedan 
startade hon företaget Life in Mind.

– Min förhoppning är att utbildning i akut 
omhändertagande ska vara en självklarhet för 
alla, säger Camilla. Att varje förskolepedagog 
har aktuell utbildning för barn, att varje med-
människa ser utbildningen som given och 
att hjärtstartare och HLR är en självklar del i 
säkerhetsutrustningar och handlingsplaner på 
varje företag.

Camilla inleder kvällens pass med teori där 
hon på ett lugnt och mycket pedagogiskt sätt 
går igenom första hjälpen, hjärt- och lungrädd-
ning samt barnolycksfall och akuta sjukdoms-

tillstånd så som bland annat fallolyckor, hjärn- 
skakning, drunkning, luftvägsstopp, bränn-
skador, feberkramper, diabetes, allvarliga 
allergier, förgiftningar och falsk krupp.

Efter en välbehövlig fikapaus börjar Camilla 
att prata om konkreta fall och vi kursdeltagare 
får dela med oss av våra egna erfarenheter 
och ställa både allmänna och mer specifika 
frågor. På så vis leds teorilektionen in på den 
praktiska delen av kursen och den något all-
varliga stämningen lättas upp markant i mötet 
med övningsdockorna på golvet. 

Vi delas upp i par och börjar med att öva oss 
i att undersöka ett livlöst barn.

– Innan man gör något annat ska man noga 
ta reda på om barnet är vid medvetande, säger 
Camilla. Om inte, så är det av yttersta vikt att 
snabbt undersöka om barnet andas. Kan man 
de två sakerna så kommer man långt! 

Därefter får vi öva på handgrepp om barnet 
sätter i halsen. Vi får lära oss hur man gör på 
spädbarn och bebisar, och hur man gör på 
äldre barn. Camilla visar att man får ta i ganska 
hårt och lugnar oss med att det är viktigare att 
få fri luftväg och få igång andningen än att oroa 
sig för ett potentiellt brutet revben.

Vi försöker blåsa liv i dockorna
På golvet knäböjer vi kursdeltagare över 
våra dockor och försöker att blåsa liv i dem. 
Hälften av oss har fått bebisdockor att öva 
på och hälften en lite större docka. Den 
större dockan ska utgöra exempel på ett barn 
som är över ett år. Efter att alla har fått övat 
ordentligt på hjärt- och lungräddning så byter 
vi dockor med varandra.

– Att öva praktiskt leder till att det sedan sit-
ter i muskelminnet och det gör stor skillnad när 
något akut händer, säger Camilla.

Att räkna högt vid hjärt- och lungräddning 
hjälper din koncentration om det är rörigt om-
kring dig och kan också lugna andra.

– A och O i de flesta barnolycksfall och sjuk-
domsfall verkar vara att hålla sig själv lugn och 
försöka att lugna barnet, säger en förälder. 

– Ja, att behålla sitt lugn och fokusera på det 
som behövs göras är viktigt, säger Camilla. 
Besvär som exempelvis falsk krupp ökar om 
barnet blir upprört, och det finns inget som 
oroar ett barn mer än oroliga föräldrar.

För att vi inte ska glömma bort våra nyvunna 
och livsviktiga kunskaper rekommenderar 
Camilla att gå en livräddningskurs varje eller 
vartannat år. 

– Det är ingen förälder som inte skulle köpa 
den säkraste bilbarnstolen eller en olycksfalls-
försäkring till sitt barn, säger Camilla. Finns det 
någon bättre försäkring än att veta vad du ska 
göra vid en olycka? 

Övning och repetition är nyckeln till trygghet. 
Trygghet nog att våga agera vid en nödsituation. 

– Jag känner mig så laddad nu, säger en 
av kursdeltagarna. Det är nästan så att jag 
hoppas att någon ska göra sig illa så att jag får 
rycka in.

Camilla skrattar och avslutar sedan kursen 
med ett litet kom ihåg-tips:

– Om du någon gång behöver använda det 
du lärt dig, så kommer du att göra ditt bästa, 
säger Camilla. Och det är alltid det bästa du 
kan göra! 

Text: Lisa Sandegård 
Foto: Robert Gyulavari

Läs mer om höstens kursstarter på nästa sida!
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Kurskvällen innehåller såväl teori som praktiska öv-
ningar. Du får även ett användbart kursmaterial med 
dig hem. Anmäl dig bums på kurs@barnistan.se!

Tid: kl. 17.30–21.
Pris: 595 kr. I priset ingår kaffe/te och en smörgås.
Plats: Hotell Riddargatan, Riddargatan 14, Östermalm.

Följande datum kan du välja mellan:
September: 19/9
Oktober: 2/10, 18/10 och 30/10
November: 13/11, 20/11 och 27/11
December: 11/12

* Ett samarbete mellan Vårdguiden,  
 Life In Mind och Barn i stan. 

En livsviktig kurs* Mer information om kursen hittar du på:barnistan.se/livsviktigkurs

Kursledaren Camilla Thurell trycker på vikten av att ta reda på om barnet är vid medvetande och kan andas.
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