
Førstehjelpsutstyr om bord 

Poenget med førstehjelpsutstyr om bord er to-delt: 

1. Behandle små skader slik at man kan fortsette turen på egen hånd uten 
assistanse fra andre 

2. Gi nødvendig førstehjelp i påvente av hjelp 

Det er viktig å vite at man trenger ikke å ta med et helt apotek eller en hel sekk med 
utstyr. Det er det ”vanlige som er vanligst” – altså kutt i fingeren og hodepine, samt små 
brannskader på fingre og hender i forbindelse med matlaging. Man kommer langt med 
300.-, og helt i mål for under 1.000.-. 

Absolutt minimum: 

Plaster og en enkeltmannspakke. 

Anbefaling: 

1 stk. førstehjelpspute for hytte/bil/båt (kjøpes på apotek eller friluftsforretning) 

 

En slik pute / pakke gir mye for pengene, og er et godt utgangspunkt for egen 
supplering. Noe kan man ta ut for å gi plass til det man mener er smart å ta med. 

En slik pute / pakke er et kjekt sted å ha sitt førstehjelpsutstyr slik at det får en 
fast plass. 

Husk kontroll og bytte av utgått innhold en gang før hver sesong. 

Suppler med for eksempel: 

 Sportstape, 1 rull 
 Paracet, 500mg x 20 
 Ibux 200 mg x 20 
 Elastisk bind, 8 cm/10 m, 1 stk 
 Ekstra pakke med Donald-plaster og / eller vanlig plaster 
 Brannsår-gel / spray (dersom dette ikke er i pakken fra før) 
 Øyeskyllevann, 2 stk. (dersom dette ikke er i pakken fra før) 
 Brødposer, ca. 6 liter, 2 – 3 stk. (søppel, samt til å dekke sår ved evt. brannskader) 
 Ekstra engangshansker 
 Sikkerhetsnåler, 5 stk. 
 Bomullspinner, 5 stk. (Rusk i øyet, rense sår) 



 Sjøsyketabletter eller plaster (dersom du ofte eller vanligvis har passasjerer som 
blir sjøsyke) 

 Hånddesinfeksjonsmiddel (dette bør du uansett ha med til bruk før tilberedning 
av mat og etter dobesøk) 

Husk at man kan bruke mye som bandasjer; T-skjorter, sokker, håndduker – osv. Duct-
tape eller ”elektrikertape” som plaster.  

Dersom du har barn om bord kan du vurdere: 

 Feberthermometer (for helge- og uketurer) 

Legemidler du kan vurdere ut over Ibux og Paracet: 

 Sårsalve, 1 stk. (Bacimycin eller lignende, spør på apoteket) 
 Hydrokortison salve, 1 tube (mot solbrenthet, etter insektsstikk/brennmanet) 
 Immodium (ved diare) 
 Resorb tabletter (Tilskudd av elektrolytter, blandes i vann, etter omfattende 

sjøsyke eller diare. Farris eller cola gjør samme nytten) 

For lange turer langt fra allfarvei; konsulter en lege eller annet medisinsk personell 
for råd om hva du bør ta med og hvordan dette skal brukes. 

HUSK ALLTID EVENTUELLE MEDISINER DU BRUKER FAST. Legg gjerne litt 
reservetabletter i båten når sesongen starter slik at helgeturen ikke blir ødelagt. 

 


