
Generell førstehjelp om bord 

Førstehjelp handler i stor grad om å ta tak når man forstår at noe er alvorlig. Ivareta 
pasienten, tilkall hjelp, gjør ditt beste ut fra dine forutsetninger. Delta på et 
førstehjelpskurs hos et anerkjent kurssted (Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norsk 
Luftambulanse, etc.). 

Gjelder alltid: 

A: Airway: Sørg for at pasienten har åpen luftvei 

B: Breathing: Sørg for at pasienten puster 

C: Circulation: Sørg for at hjertet pumper blod 

 

1. Stans synlige blødninger 

2. HLR dersom nødvendig 

Be om hjelp så snart du skjønner at dette håndterer jeg ikke selv, men alltid ved: 

 Pustebesvær (som ikke har en elementær forklaring) 
 Brystsmerter (kan være hjerteinfarkt eller angina) 
 Alvorlige skader / brudd 
 Nedsatt bevissthet, snøvlete tale (Hjerneslag? Hodeskade?) 

o Ved mistanke om alkohol er årsak; lukt på pusten, gjør et kraftig forsøk på 
å vekke vedkommende. 

 Nedkjøling hvor pasienten har ligget i kaldt vann en stund (be om råd fra 113 / 
kan 16 / medico) 

-Hold pasienten varm og beskyttet fra vær og vind, skift til tørt dersom nødvendig, kle 
på mer dersom det er mulig 

-Bevisstløse pasienter legges i stabilt sideleie eller på en slik måte at han / hun kan 
puste og eventuelt kaste opp. 

-Berolige og vær så trygg som du klarer. Ta fram førstehjelpsmappa og legg den fram, 
selv om den ikke blir brukt ;-) 

-Unngå mat og drikke til pasienter som skal til lege / sykehus (unngå kvalme og oppkast 
i luftveiene / lungene) 

-Varsle, og få råd og hjelp fra 113 / Maritim Radio / Medico 

-Ikke glem egen sikkerhet; redningsvest, kontroll på alle om bord. STYR BÅTEN! 

 

Nedkjøling: 

 Skift til tørt, evt. vreng av klær, vri så tørt som mulig, kle på. Lue, hals, votter 
 Kropp mot kropp i køya med sovepose/dyne/pledd 



 Varmt å drikke / spise dersom bevisst 
 NB: Våte klær og varmeapparat på full guffe = nedkjøling (tenk på knepet med å 

surre våt avis rundt en varm brus og legge i sola..) 
 Be alltid om hjelp dersom nedsatt bevissthet eller personen ikke blir varm 

(”kommer seg ikke”). Vær obs på hosting, skum og slim ut av munnen 
(”nærdrukning”), be da alltid om hjelp. 

 Livløs? HLR til hjelp kommer eller så lenge man klarer. Vedkommende kan være i 
live. Aldri ”kald og død”. 

Tips; kjøp et sett billig ullundertøy, sokker, lue og hals samt et håndkle og ha i en pose i båten i tilfelle 
noen ramler over bord. 

Brannskader: 

Brannskader kan komme av så mangt. I båt er matlaging (flammen fra kokeblusset), 
helle varmt vann over seg, og generelt brann om bord tenkelige hendelser. 

 Rask nedkjøling inntil 20 minutt, trenger ikke å være iskaldt – unngå nedkjøling 
 Fjern klær dersom varmt vann / mat er årsaken 
 Fjern klær dersom batterisyre eller annen etsende væske, skyll med RIKELIGE 

mengder vann 
 Små skader; ta på litt brannsalve og dekk til med plaster 
 Større skader (en håndflate eller mer); be om råd fra 113 /kan 16 / medico.  

o Dekk med gladpack / husmorplast (NB: ikke surr rundt – dekk til) 
o En hånd kan holdes inne i en brødpose 

 Ikke bruk kalde omslag eller store ”watergel” / ”burngel” brannbandasjer = 
hypothermi 

 Vær obs på pustebesvær ved brannskader i ansikt, luftveiene hovner lett opp. 
Anstrengt pust, slim og skum = FARE, be om hjelp!! 

 Smertestillende: 600mg Ibux for voksne. Barn etter kroppsvekt. 

Hodeskader: 

En hodeskade kan være alt fra en ”real trøkk”, kutt i hodet, hoderystelse, alvorlig indre 
blødning (blødning inne i hodet), alvorlig skade inne i hodeskallen, for eksempel bunnen 
av hodeskallen, eller en alvorlig åpen hodeskade (brudd på skallen). 

 Et kutt i hodet blør ekstremt mye og kan se mye mer alvorlig ut enn det er. 
Bandasje rett på såret, elastisk bind, så stramt at det slutter å blø. Må oftest sys, 
så like greit å sette kursen mot land. Er ikke alvorlig så lenge man får stoppet 
blødningen. 

 Hjernerystelse er et faktum dersom pasienten har vært bevisstløs, eller ikke kan 
huske alt som har skjedd. Sett kursen mot land, ring 113 eller legevakt. Bør til 
sykehus for observasjon. 

 Blødning inne i hodet eller alvorlig skade: Svært dramatisk, be om hjelp! Nedsatt 
bevissthet eller bevisstløs, forskjellig størrelse på pupiller, kvalme og oppkast, 
urolig. Legges i stabilt sideleie eller sittende leie. Forsøk å ha hodet høyere enn 
resten av kroppen uten å bøye nakken. 


