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Førstehjælp til søs er på mange måder anderledes end på land:

• Vigtigt at sikre båden inden der gives førstehjælp
• Pladsforholdende er trange
• Ofte afhængigt af vejret

Førstehjælp er grundlæggende den samme til søs og på land.

Den bedst mulige adfærd vil altid være afhængig af 
sund fornuft og godt sømandsskab.
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Gode råd til fritidssejlere:

1. Brug altid redningsvest
2. Check vejrudsigten
3. Navigationsudstyr/ kort er opdateret
4. Medbring opladte og velfungerende 

kommunikationsmidler
5. Medbring tilstrækkelig brændstof
6. Hav den rette påklædning på
7. Brug livline , når du arbejder på dækket
8. Bestået uddannelse i navigation, kommunikation, 

sømands-
skab og mand overbord manøvrer

9. Plan for sejllads – hold person i land opdateret specielt 
ved 
forsinkelser

10. Kald på VHF kanal 16 – tryk 5 sek. på Distress-knappen  
eller ring til alarmcentralen 1-1-2,
hvis uheldet er ude
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149 kr.
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Håndtering af bevidstløs person:

Hvis en tilskadekommen er bevidstløs og ikke reagerer på 
tale eller rusk - kaldes på hjælp på VHF kanal 16, tryk på 
Distress-knappen i 5 sek.  eller 1-1-2.

Herefter skabes frie luftveje:

• Læg personen på et fast underlag
• Bøj hovedet bagover
• Løft hagen
• Se om brystkassen hæver sig
• Føl på kinden om personen puster ud
• Lyt efter normal vejrtrækning
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Ved normal vejrtrækning:

Læg den tilskadekomne i aflåst sideleje !!!!
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Ved manglende vejrtrækning:

1. Læg personen på ryggen
2. Giv 30 brystkompressioner= ca. 2stk. pr.sek.
3. Sørg for frie luftveje
4. Tag en normal indånding
5. Anbring dine læber rundt om den bevidstløses 

mund
6. Ånd ud og blæs i den bevidstløse i ca. 1 sekund
7. Se om brystkassen løfter sig ved indblæsning
8. Lad herefter den bevidstløse ånde ud og se om 

brystkassen sænker sig
9. Tag herefter en ny indånding og gentag til du 

har givet 2 indblæsninger i alt

• Blæs ikke for hårdt –
• hvis du er alene – kommer du på hårdt arbejde-
• hvis I er flere skiftes man om opgaverne
• fortsæt indtil anden hjælp overtager
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Hjerte-lunge-redning børn:

1. Indblæsninger først : 5stk
2. Blæs forsigtigt!
3. Herefter 30 brystkompressioner
4. 2 indblæsninger
5. O.s.v
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Genoplivning druknede i vandet:

Det er ikke nødvendigt at rense luftvejene
for vand!

• Skab frie luftveje
• Påbegynd indblæsning
• Enten mund til mund metoden
• Eller mund til næse metoden
• Brystkompression kan ikke gives i vand!
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Kuldepåvirkning     (Hypotermi)

Hvad sker der egentlig hvis kropstemperaturen falder 1/10?

• Kulderystelse
• Blodtilførselen til arme og ben aflukkes
• Der optræder forvirring – senere hukommelsestab
• Evne til at tage initiativ og træffe beslutninger svinder
• Bevidsthed svinder
• Hjerterytmen bliver unormal
• Evt. åndedrætsstop og hjertestop

Hurtig afkøling sker ved:
• Utilstrækkelig påklædning og fodtøj
• Kold vind
• Nedsænkning i koldt vand
Vand køler 25 gange mere end luft!

Er du faldet i vandet: lig så stille som muligt!!!!
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Hvad må du ikke gøre?

1. Giv aldrig alkohol!!!!
Alkohol svækker kroppens naturlige forsvar mod kulde

2. Træk ikke en kuldepåvirket person efter båden
Personen nedkøles yderligere meget kraftigt

3. Undgå at massere det perifere kredsløb: arme og ben
Derved blandes blodet omkring hjertet med koldt blod
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Hvad skal du gøre:

Har den kuldeskadet:

• unormal vejrtræning gives basal livredning

• tag vådt tøj af

• normal vejrtrækning bringes i læ og pakkes ind i 
uopvarmede tæpper (antishocktæppe)

Er personen ved bevidsthed gives varme drikke
om muligt noget sødt
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• Forbrændinger:

• Ved forbrændinger skal du altid:
• Køl huden ned – indtil smerten er væk
• Forbind derefter
• Søg læge ved håndflade store 2.grads forbrændinger

og blødende sår

• Brandmænd:

• Brandmænd kan forårsage smerter og
muskelkramper (allergi)

• Førstehjælp:
• Barber meget tæt fangtrådene væk

brug evt. barberskum
• Smør evt. med lokalbedøvende (Lidokain)
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Fjæsing:
Dværgfjæsing er en saltvandsfisk, (ca.15cm lang) der lever på 2-15 
meters dybde. Den ligger i dagtiden gravet lidt ned i sand, så kun 
øjne og rygfinner er fremme. 
Dracotoxin (dragegift) i de forreste to giftpigge mellem hovedet og 
rygfinnen samt i giftpigge på gællelåget. Stik fra en død fjæsing kan 
også være giftige
Symptomer:
• Der er stærke smerter, som tager til over ca. ½ time.
• Der kan være svimmelhed og hovedpine.
• Der kommer hævelse og misfarvning omkring stikket. 
• Stikket er sjældent farligt for voksne 
Behandling:
• Hold den kropsdel, der er stukket, i så varmt vand som muligt 

(40-45 C) i en time, da giften ødelægges ved temperaturer på 
omkring 40 grader 

• Efter behandling i 20-45 minutter vil både hævelse og smerte 
som regel være mindsket 

• Fjern eventuelle rester af piggen, og vask med vand og sæbe
• Overvej smertestillende medicin og evt. antihistamin tablet 
• Sørg for dækkende  tetanusprofylakse (stivkrampevaccination)
• Søg læge eller ring til Giftlinjen 82121212, hvis symptomerne 

fortsætter eller er meget udtalte - eller hvis der opstår tegn på 
infektion 14
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Støtteforbinding:

8-10cm bind

Bind: gerne 4-6cm

Helst 8-tal forbinding
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Støtteforbinding:

6-8 cm bind

6 cm bind
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Blødninger:

1

2

3

PULSÅRE

3

Improviseret Knebelpres
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Forbrænding ved skoldning, varme flader eller tovværk:

Behandling: koldt vand – indtil smerten er ophørt!!!!!!!
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Søsyge:

Søsygetabletter:    håndkøb

Søsygeplaster:        recept hos læge
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Mand overbord:
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Øjenskader:

• Fremmedlege i øjet: 

Skyl med fysiologisk saltvand

• Øjeæblet er gennembrudt:

1. Tildæk øjet med steril forbinding
2. Kald kanal 16 eller ring 1-1-2
3. Søg havn

DU MÅ IKKE SKYLLE ØJET!!!!!!!!
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Hold orden………………………



23Læs videre i denne bog – kan lånes på biblioteket


