
Barn ramlar och slår sig, får allergiska reaktioner eller sätter i 
halsen. Världen kan vara full av faror. Men man ska inte behöva vara 

orolig menar Camilla Thurell. Huvudsaken är att veta vad som ska 
göras om olyckan är framme.

—
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LÄR DIG RÄDDA LIV
– första hjälpen för småbarnsföräldrar 
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CAMILLA ÄR sjuksköterska och har ar-
betat både inom den akuta barnsjukvården 
och som ambulanspersonal. För två år sedan 
startade hon företaget Life in mind, som ger 
kurser i hjärt- lungräddning och första hjäl-
pen. Många av utbildningarna hålls ute på 
företag men tidigt började hon också ordna 
kurser för privatpersoner i första hjälpen för 
barn. Där får deltagarna lära sig vad de ska 
göra om det värsta inträffar, att de hittar ett 
livlöst barn. Men de får också lära sig hantera 
mer vardagliga problem, alltifrån fallskador 
till feberkramper och falsk krupp. Redan från 
början fanns det ett stort intresse för barn-
kurserna.

Många föräldrar är glada över att ha hit-
tat en kurs då flera upplever att de bara fått 
en kort genomgång om akuta situationer på 
BVC, säger hon.

Dagens föräldrar är mer pålästa och välin-
formerade än någonsin men samtidigt mer 
ängsliga enligt Camilla. Många åker till akuten 
med barnen fast det inte behövs och får sitta 
och vänta i flera timmar när de många gånger 
hade kunnat avvakta hemma.

- De tycker det är svårt att veta när de kan 
stanna hemma. Framförallt märker jag att 
många inte riktigt vågar lita på sin magkäns-
la. Får de mer kunskap får de också större 
trygghet och slipper oro och kanske onödiga 
sjukhusbesök. 
De flesta som kommer till kursen är små-
barnsföräldrar men de brukar också skicka 
mor- och farföräldrar och andra släktingar. 

Även förskolepersonal och barnvaktsföretag 
brukar delta. Camilla menar att utbildningen 
är nyttig för alla som har barn runt omkring 
sig. Och ibland kommer de nya kunskaperna 
till användning fortare än man tänkt sig. 

- En dag ringde en mamma  som gått kursen 
bara några veckor tidigare, till mig. Hon hade 
varit ute med sin fyra månader gamla dot-
ter som suttit i barnvagnen och jollrat. Helt 
plötsligt blev det alldeles tyst och när hon såg 
efter var dottern alldeles högröd i ansiktet och 
hade satt något i halsen. Av ren reflex slet hon 
upp dottern och gav henne några slag i ryggen 
och ut flög en stor snorkråka som fastnat i 
luftrören, berättar Camilla.  

Hon ville uttrycka sin tacksamhet eftersom  
hon  utan utbildningen förmodligen inte haft 
en aning om vad hon skulle göra.

- I en sådan situation handlar det faktiskt 
om minuter, när barnet inte får något syre alls.

 
PÅ KURSEN varvas teori och praktik och 
avsikten är att genom kunskap och övning 
förmedla trygghet till deltagarna.

- Ofta klarar sig barn jättebra genom livet 
men saker kan hända och då är det skönt att 
veta hur man ska agera.  

Kursdeltagarna får pröva på dockor, både 
som spädbarn och barn upp till puberteten. 
Många blir förvånade över att man får dunka 
rätt hårt för att något som fastnat ska lossna 
och trycka hårt på barnets bröstkorg vid hjärt 
och lungräddning. 

- Har man någon gång testat handgreppen 
är det oerhört mycket större chans att vi fak-
tiskt vågar rycka in när olyckan är framme. 
Jag ser tydligt hur föräldrarna växer sig lite 
modigare och lite tryggare under kursen. Det 
är underbart att se hur de går hem några cen-
timeter längre, säger Camilla. 

 
CAMILLAS vision är att det ska bli lika 
naturligt att gå en förstahjälpenkurs varje år 
som det är för föräldrar att olycksförsäkra sina 
barn eller skaffa en säker bilbarnstol. 

- Vad är en finare investering än kunskapen 
om hur man räddar ett liv? säger hon.
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» Många blir förvånade över att man får dunka 
rätt hårt för att något som fastnat ska lossna. «
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Om olyckan 
är framme
OM BARNET SLAGIT I HUVUDET
Det är svårt att bedöma skallskador, då man inte ser 
utifrån vad som händer inne i huvudet. Det kan vara svårt 
att avgöra om man ska åka till sjukhuset eller inte. Då är 
det bra att veta vad du ska titta efter:
 Hur högt var fallet? Tre gånger barnets längd räknas 

som hög höjd och då ska man alltid till sjukhus för 
undersökning.
 Föll barnen mot ett mjukt eller hårt underlag?
 Började barnet skrika direkt eller var det avsvimmat?
 Är barnet onormalt sömnigt, svårt att väcka, 

personlighetsförändrat, kräks mer än en gång eller har 
mycket ont?

Då ska du ringa 112 genast
Om barnet är eller har varit avsvimmat, påtagligt 
påverkat, har kramper, inte kan röra sig eller om det 
blöder ur örat, näsan eller munnen.

OM BARNET SÄTTER I HALSEN
Delvis luftvägstopp – Barn som plötsligt får hosta, 
ansträngd eller väsande andning, skriker svagt eller tar 
sig om halsen har förmodligen fått ett föremål i halsen. 
Så länge barnet hostar själv ska du uppmana barnet att 
fortsätta hosta.
Totalt luftvägsstopp – Då är barnet helt tyst, du kan se 
kraftiga buk- och bröstkorgsrörelser, läpparna blir blå 
och barnet får panikartat uttryck i ansiktet. Inom några 
minuter förlorar barnet medvetandet. 

Behandling
 Ropa högt för att få hjälp att ringa 112.
 Ge först fem ryggdunkar. 

Barn under ett år: Lägg barnet på mage längs din 
underarm med huvudet stadigt i din hand och lägre än 
överkroppen. Ge fem snärtiga slag mellan skulderbladen 
med andra hand!atan. 
Barn över ett år: Stå bakom barnet och luta det framåt, 
alternativt lägg barnet i ditt knä med huvudet lägre än 
överkroppen. Ge fem snärtiga slag mellan skulderbladen 
med hand!atan. 
 Om ryggdunkarna inte fungerar ge därefter 5 fem buk- 

eller brösttryck. 
 Barn under ett år: Vänd barnet på rygg på din underarm 
i knäet. Tryck snärtigt fem gånger med två "ngrar på 
bröstbenets nedre tredjedel.
Barn över ett år: Placera din ena knytnäve med tummen 
inåt mitt i magen. Fatta den andra handen runt knytnäven 
och ge fem snabba inåt-  och uppåtriktade kompressioner 
i buken. 
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