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HANDLEDNING 
UTGIVEN AV 
ffiETJÅTEHO 

Skogsarbetets snabba mekanisering har Jett tili kort
variga arbetsförhållanden och allt färre arbetstagare. 
Arbetsplatserna är ofta belägna på avlägsna orter och 
det är svårt att vid olycksfall eller plötslig sjukdom få 
hjälp till olycksplatsen. Därför är det viktigt att varje 
skogsarbetare kan ge förstahjälp åt skadad eller 
insjuknad och att han vet hur transporten skall ske. 

Avsikten med denna instruktionsbok är att i koncente
rad form ge kunskap i förstahjälp åt skogsarbetare. 
Boken är baserad på allmänna förstahjitlpregler och 
man har försökt beakta skogsarbetarens speciella för
hållanden. 

Vi tackar alla de personer och föreningar som har 
bidragit tili att förverkliga denna instruktionsbok . 

•• 

METSATEHO 
lnstruktionsboken är granskad av Finlands Röda 
Kors och godkänd av arbetarskyddsstyrelsen. 
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FöRSTAHJÄLP FöR SKOGSARBETARE 

Vad är 
förstahjälp 

Avsikten med 
förstahjälp är 

Förstahjälp innebär alla de åtgärder som 
kan rädda en skadad eller hastigt insjuk
nad persons liv och förhindra att hans till
stånd försämras under transport till läkar
vård. 

• att rädda patienten från hotande livs
fara och förhindra att patientens till
stånd försämras 

• att lindra smärta genom enkla åt
gärder t.ex. spjälning av benbrott 

• att transportera patienten tili läkar
vård 

En oskickligt, dåligt eller slarvigt given 
förstahjälp kan försämra patientens till
stånd. För att du effektivt skall kunna ge 
förstahjälp åt skadad eller insjuknad, bör 
du lära dig förstahjälpreglema i denna 
bok. 

Gör så här. 

• Uppträd lugnt och uppmuntra pa
t:ienten med några ord. 



' . 
~ 
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1. Andningen I all förstahjälp bör man först kontrollera att 
patienten andas. Blod, slem, uppkastning och främmande föremål kan 
täppa till andn!ngsvägarna. Man bör rensa dem t.ex. med ett finger. Om 
patienten trots detta inte andas, bör man genast ge konstgjord andning 
enligt mun mot mun metoden. En medvetslös patient placeras i sidläge så 
att tungan inte täpper tili andningsvägarna. 

2. Hjärtverksamheten Hjärtat kan stanna antingen på 
grund av hjärtstillestånd eller också kan hjärtflimmer uppstå, speciellt 
vid elstötar. Om man snabbt börjar med upplivning genom tryckmetoden 
kan man rädda patientens liv. 

3. Chock Chock är ett livsfarligt tillstånd, vars uppkomst och 
fortskridande bör förhindras. Patienten placeras på rygg med benen 
något upphöjda. Onödiga rörelser bör förhindras. Snabb transport tili 
sjukhus. 

4. Blödning Om blödningen är hotande stor, och andra åt
gärder inte hinner vidtas bör rnan trycka ihop såret med fingrarna. 

5. Benbrott Benbrott bör spjälas eller stödjas före transporten. 
I synnerhet vid rygg- eller nackskada är det livsfarligt att flytta patienten 
i onödan. 

6. Åndra eventuella skador Man bör undersöka alla 
skador så att patientens tillstånd inte försämras innan slutlig vård kan 
ges. 

7. Transport Transportera patienten lugnt och försiktigt från 
skogen tili bilväg. I allmänhet är det bättre att invänta en ambulans än 
att tränga in patienten i en liten personbil. 

And
ningen 

Trans
port 
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And
nlngen 
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Placera patienten på rygg, böj huvud
et bakåt genom att stöda nacken och 
trycka ned pannan. 

Häll upp underkäken med ena hand
en och slur näsborrarna med den 
andra. 

Tryck din mun tätt mor patienrens 
mun och blås i rakr med din egen 
andning. 

Kontrollera efrer varje inblåsning att 
brösrkorgen hävs varvid patienten får 
lufr. 



UPPLIVNING 

. J 

Med upplivning avses de åtgärder 
man vidtar för att stimulera för
svagade och återuppliva avstannade 
livsfu nktioner . 

Vid olycksfall eller plötsligt insjuk
nande, kontrollera alltid först att 
patienten andas och att hjärtat slår. 

Om patienten inte andas, börja 
genast med upplivning genom blås
metoden (mun mot mun metoden). 
Redan 3 ... 5 minuter efter andnings
stilleståndet börjar hjärncellerna 
förstöras av brist på syre. Handla 
snabbt. 

1. Placera patienten på rygg. 

2. Böj patientens huvud bakåt. 

3. Böj nacken med ena handen och 
stöd pannan med den andra, slut 
näsborrarna. 

4. Blås in luft i patientens lungor i 
takt med din egen normala and
ning 15 ... 20 gånger i minuten. 

5. Avlägsna blod, uppkastningar 
och dylikt med ett finger, av
lägsna tandprotes om luften inte 
går in i patientens lungor. 

6. öppna kläder som spänner. 

7. Kontrollera att patientens bröst
korg hävs varvid luft går in. 

8. Fortsätt med upplivningen tills 
patienten andas själv eller får 
sjukhusvård. 

And
ningen 
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Om den skadades eller insjuknades hjärta inte slår börja genast med 
upplivning genom tryckmetoden. Bäst kontrollerar du detta genom att 
känna på halspulsådern. 

1. Lägg den skadade på rygg. 

Lägg den skadade på rygg. Pla
cera dina handflator på var
andra på nedre hälften av bröst
korgen. 

Tryck bröstbenet rakt nedåt 
mot ryggraden cirka en gång i 
sekunden. 

2. Indela bröstbenet i två delar. Placera handflatorna på varandra (så att 
fingrarna inte rör vid bröstkorgen) på den nedre hälften av bröst
korgen. 

3. Tryck cirka en gång i sekunden. Bröstbenet trycks in 3 ... 5 cm rakt 
mot ryggraden. 

Obs! Om patienten har skada i bröstkorgen bör man vara extra försiktig. 

Om både andnings- och hjärtverksamheten har upphört blåser den ena 
hjälparen och den andra trycker, turvis utan pauser. Tryckningen upp
hör när man blåser luft in i lungorna. 
• den ena blåser två gånger 
• den andra trycker tio gånger 
• när man tröttnar byter man snabbt plats 
• om du är ensam, blås två gånger och tryck tio gånger osv. 
Fortsätt med serien två inblåsningar och tio tryckningar tills livsfunk
tionerna återvänder eller patienten får sjukhusvård. Upplivningen bör 
fortsätta också under transporten. 



CHOCK 

Chockläge. Patienten behöver 
tillsyn hela tiden. 

Förebyggandet 
av chock 

Förstahjälp
åtgärder vid 
hotande chock 

Chock är ett livsfarligt tillstånd som upp
står då hjärtfunktionen och andningen 
försvagas . Det beror på smärta orsakad av 
sjukdom eller på stor blodförlust och även 
på patientens uppskakade tillstånd. 

Symptom: 

1. Patienten är trött, orolig och törstig. 
2. Huden är blek och kallsvettig. 
3. Puisen är snabb och svag. 
4. Andningen är snabb och ytlig. 

1. Utför snabbt nödåtgärderna, 
- stoppa livsfarlig blödning 
- påbörja upplivning om patienten 

inte andas. 
2. Placera patienten på rygg i fullständig 

vila med benen något höjda. 
3. Se tili att fara inte föreligger för kväv

ning t.ex. tungan eller uppkastning 
täpper till luftvägarna. 

4. Täck in patienten. 
S. Lugna patienten och gör det bekvämt 

för honom. 
6. Transportera patienten snabbt tili 

sjukhus. 
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10. 

Tryckförband 

Tryckförband 

Tryckställen vid hotande blöd
ningar. 

Nyckelben 

överarm 

Lår 



STILLANDET AV BLODNING 

Stora 
yttre blödDingar 

Inre 
blödning 

Motorsågskedjan kan orsaka ett kraftigt 
blödande sår. Ofta har kedjan också 
skadat senor och ben. 
Förstahjälpen vid slitsår och andra kraftigt 
blödande sår: 
Huvudprincip: Blödningen bör stillas med 
vilka medel som helst! 

1. Avlägsna kläderna från sårstället. 
2. Stoppa blödningen med tryckförband: 

täck först såret med en ren kompress, 
placera en tändsticksask, en täbit eller 
dylikt på kompressen och förbind med 
ett stramt förband. Om såret blöder 
igenom förbandet öppna inte det utan 
lägg på mera förband. 

3. Om såret är i benet eller i armen -
höjdläge. 

4. Vid kraftig blödning med risk för stor 
blodförlust, måste man trycka ihop 
stamartären ovanom såret eller trycka 
direkt på såret. 

5. Transportera patienten så snabbt som 
möjligt till läkarvård. Iakttag even
tuella chocksymptom. 

6. Stoppa alltid blödning före transport. 

Symptom: 

Patientens hud är blek och kall. Han är 
svag och orolig och känner svindel. Vid 
lungblödning kommer det klart blod i 
upphostningarna. Vid blödning från mag
säcken liknar uppkastningarna kaffe
sump. 
Fara för inre blödningar finns alltid vid 
stora olyckor fast man inte kan se yttre 
symptom. T.ex. ett slag från trädets 
rotända kan förorsaka inre blödning. 

11 



12. 

Blödningar 
(mindre sår) 

Olika sätt att förbinda med 
mitella. 

Fara för chock 

Förstahjälp: 

1. Absolut vila. 
2. Ingenting att äta eller dricka. 
3. Fortast möjligt till vård. 

Om blödningen är så liten att omedelbar 
livsfara inte föreligger hinner man för
binda såret ordentligt. 

Förstahjälp: 

1. Avlägsna kläderna från sårstället. 
2. Använd så rent förband som möjligt. 
3. Förbind såret omsorgsfullt. 
4. Vid behov transportera patienten till 

läkarvård. 



BENBROTT 

Benbrottens 
symptom 

Ryggskador, 
nackskador 

1. Vid brottstället känns smärta eller det 
ömmar vid rörelser. 

2. Den skadade extremiteten är ofta i 
onaturlig ställning. 

3. Man kan höra »knasten vid beröring. 
4. Senare uppkommer svullnad. 
5. 1 oklara fall bör man alltid handla som 

om det vore fråga om benbrott. 1 
synnerhet vid lår- och bäckenbensbrott 
föreligger fara för chock. 

Förstahjälp: 

1. Förbind eventuella sår. 
2. Den skadade extreroiteten spjälas eller 

stödes stadigt. Med dessa åtgärder 
lindrar man smärta och förhindrar att 
tillståndet försämras under trans
porten. 
Vid lår- och bäckenbensbrott skall 
spjälan vara så lång att den når från 
armhålan förbi hälen. Soro spjäla kan 
roan använda t.ex. en stör av läroplig 
storlek eller raka bastanta grenar som 
man fäster t.ex. med ett bälte. Spjälan 
skall vara så lång att den når över 
Jederna på var sida om brottstället. 

3. Det räcker att stödja den skadade 
extremiteten så att den ligger orörlig, 
t.ex. roed ryggsäckar eller filtar om 
roan har tillgång tili ett transportfor
don där patienten kan ligga på rygg. 

Man bör alltid roisstänka brott på rygg
radskota eller halskota hos person som 
t.ex. hamnat under ett fallande träd. 
Skadorna kan vara Iivsfarliga. 

Symptom: 

En patient som är vid medvetande kan 
klaga över att han inte kan röra benen. 
Mao roåste vara ytterst försiktig när man 
handskas med patienten. Då man flyttar 
på patienten roåste det finnas roinst tre 
hjälpare på plats. 

13 
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Spjälning av lårbensbrott 

En ryggskadad skall förflyttas 
så att ryggens ställning är så 
orörlig som möj/igt 

All onödig förflyttning bör undvikas. 
Ryggens och huvudets ställning bör vara 
stabil och orörlig vid förflyttning. Helst 
skall patienten förflyttas i den ställning 
man funnit honom. 

Olika sätt att spjäla. Blödning 
skall stoppas och såren för
bindas före spjälning. 

Underarmen på spjä/a. 

Spjä/ning av underbensbrott 

Minst tre hjä/pare skall lyfta 
patienten. 



öGON-, SKALL-, BRÄNNSKADOR mm 

Ögonskador 

Hur man vänder pd ögonlocket 
för avlägsnande av "rosket " 

Skö/jning av ögat 

1. Främmande föremål i ögat 

Ett »rosk» i ögat t.ex. en träflisa avlägsnas, 
om det sitter löst, med en ren mjuk tygbit 
eller med hörnet av ett papper. Att skölja 
ögat med vatten och blinka under vatten 
kan också hjälpa. 
Om »roskeh har fastnat och man inte kan 
avlägsna det på ovanbeskrivna sätt skall 
man söka läkarvård. Om man Iägger för
band skall båda ögonen förbindas. 

2. Frätande ämnen i ögat 

Om syror eller baser (t.ex. kalk) har 
hamnat i ögat måste det genast sköljas 
med riklig rnängd vatten. Bästa sättet är 
att hålla ögat under vatten och blinka med 
det. Skölj cirka 20 minuter. Vattnet skall 
bytas. Patienten skall transporteras tili 
läkarvård med båda ögonen förbundna. 

3. Sår i ögat 

Patienten läggs på rygg. Båda ögonen 
täcks och patienten transporteras snabbt 
tili sjukhus. 

'->-------
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Skallskador 

Brännskador 

16 

Symptom: 

Skallbrort eller hjärnskada måste miss
tänkas om patienten har skadat huvudet. 
Patienten är ofta medvetslös. Blödning 
kan förekomma från näsa och öron. 

Förstahjälp: 

Placera patienten på rygg med huvudet 
vänt åt sidan. En medvetslös alltid i sid
Iäge. Transporten bör ske försiktigt. 

Brännskadorna indelas i tre grader. 
• vid 1 gradens brännskada är huden 

rodnande och svullen 
• vid II gradens brännskada uppstår 

blåsor på huden 
• vid 111 gradens brännskada uppstår 

vävnadsdöd i hudens alla skikt. 

Förstahjälp: 

1. Stora brännskador (större än pa
tientens handflata) 

Fara för chock 
• avlägsna inte kläderna men skär upp 

kläder som spänner 
• skölj det brända området med kallt 

varten 
• skydda öppna brännskador med ert 

rent förband (inte i ansiktet) 
• salva får inte särtas på såret 
• transportera patienten till sjukhus eller 

läkare 

2. Små brännskador 

• skölj det brända området med kallt 
varten (rör inte med fingrarna) 

• lägg ert rent förband på såret 
• du kan använda salva som är avsert 

för brännskador 
• förbandet får inte öppnas på en vecka 
• skydda förbandet från smuts och 

varten 
• det skadade området bör vara helt 

i vila 



Skador 
orsakade 
av elektricitet 

Köldskador 

Läkare bör uppsökas 
• om såret börjar värka 
• om patienten får feber 
• om vätskan som avsöndras från såret 

blir tjock och illaluktande 

Förstahjälp: 

1. Svagströmsolycka 
• stäng av strömmen 
• om detta inte är möjligt måste man 

isolera sig väl vid lösgörandet av 
patienten (gummistövlar, torra 
trädgrenar mm) 

• om patienten inte andas börja 
genast med upplivning enligt mun 
mot mun metoden. Om hjärtat inte 
slår börja med tryckmetoden vid 
sidan av blåsmetoden 

2. Kraftströmsolycka (kraftledningar) 
• strömmen måste avstängas, ring till 

polisen eller elverket 
• det är livsfarligt att röra vid den 

skadade förrän strömmen stängts 
av, gå inte närmare än 20 meter 

• påbörja upplivning, transportera 
patienten tili sjukhus. 

l. Allmän förfrysning 

Symptom: 

Musklerna stelnar, frossbrytningar, pa
tienten är sömnig och har omtöcknat med
vetande. Synvillor kan förekomma 

Förstahjälp: 

Den köldskadade skall genast föras inom
hus i värrne, dock inte i alltför varmt rum 
t.ex. bastu. 
• upplivning vid behov 
• om patienten är vid medvetande och 

kan svälja kan man ge varmt socker
vatten (aldrig alkohol) att dricka 

• transportera patienten tili sjukhus 

2. Lokal köldskada 

Symptom: 

1 lindriga fall förekommer vita känslolösa 
fläckar på det förfrusna området. 
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Osförgiftning 
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Vid svåra förfrysningar har området en 
blåaktig färg och blåsor uppkommer. Om
rådet kan rentav vara svartbrunt till 
färgen. 

Förstahjälp: 

1. Utomhus 
• massera ytterst försiktigt det för

frusna området med varm hand, 
aktiv varsam rörelse av området 

• för patienten snabbt in i värme 
2. Inomhus 

• uppvärm området i 38-40 graders 
vatten 

• aktiv rörelse 
• vid svåra köldskador skall patienten 

föras till sjukhus 
Obs! Gnid inte med snö. 

Vid uppvärmning, ingen direkt 
värmestrålning eller för hett vatten, 
det förfrusna området är okänsligt 
och följden kan bli brännskada. 

Symptom: 

Huvudvärk, svindel, synvillor, illamående, 
uppkastningar. 

Då förgiftningen fortgår blir patienten 
omtöcknad, andningen blir rosslande, 
puisen svag och ögonen reagerar inte för 
ljus. 

Patienten förlorar medvetandet. 

Patienten är först blek men får sedan en 
djupröd ansiktsfärg. 

Förstahjälp: 

• för ut patienten i friska luften 
• påbörja upplivning vid behov 
• blåsmetoden - tryckmetoden 
• transportera patienten snabbt till 

läkarvård 



TRANSPORTER 

Transport 
från skogen 
tili bllväg 

Transport 
med bll 

När man ordnar för transport skan · man 
komma ihåg att patientens tillstånd inte 
får försämras under transporten. 
• iakttag patientens andning 
• se till att fara för kvävning inte före

ligger. En medvetslös patient skall 
transporteras i sidläge så att tungan 
inte täpper ti11 andningsvägarna 

• stoppa alltid blödningar före trans
porten 

• transportera patienten i rätt ställning 
beroende på skadans art (se bilderna) 

Transporten sker när förstahjälpåtgärder
na är gjorda. 

Ordnandet av transport beror på pa
tientens tillstånd, transportens längd och 
på vägnätet. Om patienten inte är i direkt 
livsfara, t.ex. inga stora blödningar före
kommer, skall man inte transportera 
honom i en liten personbil, utan ofta är det 
bäst att vänta på ambulansen. Om man 
misstänker skada i ryggraden skall pa
tienten alltid transporteras med ambulans. 
Om detta inte är rnöjligt inom rimlig tid 
skall han transporteras med arbets
platsens största bil. Man bör vara ytterst 
försiktig när man lyfter patienten in i 
bilen. Patienten placeras om möjligt i den 
ställning hans skador förutsätter. En 
person bör alltid följa med ti11 sjukhuset. 

En oriktig transport är för den skadade 
mycket farligare än att vänta på ett ända
målsenligt fordon. 

Trans
port 
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TRANSPORTSTÄLLNINGAR 

Chockpatient med benen höjda 

Potim!m"1•kado'i bu- ~ 
k<u po.' ygg m'd bo1du ~ 
knan, oppna spanda 1 
kläder ,. 
Patient med skador i bröst
korgen i halvsittande 
ställning 

Patient med skada i rygg- ~ 
raden om möjligt i ~ 
den ställning man ~ ~1! ==:::::::::=== 
funnit honom pd ett , _ 

hårt underlag -==~~======~===-=-=-=-=-===-~::::::::==::::=::::~::. 

Patient med skada i nack
kotorna på rygg, stöd 
huvudet 

Patient med ögonskador 
pd rygg med båda ögonen 
förb11ndna 



PROVISORISKA BARAR 

Skidbår 

R ockbår 

Bår av säckar 

Stangbar 

Trans
port 
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BILAGA 

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS DIREKTIV OM FöRSTA
HJÄLPSUTRUSTNING PÅ SKOGS- OCR FLOTTNINGS

ARBETSPLATSER 

Arbetsgivaren måste förse varje arbetare med en 
förstahjälpsförpackning, som denna bör ha med sig på 
arbetsplatsen. 

På varje arbetsplats skall finnas ett förstahjälpskåp 
eller -väska placerad på en plats där den är lätt till
gänglig. Förstahjälpskåpet eller -väskan kan förvaras 
t.ex. i förläggningarna, rastkojorna och -tälten, i sam
transportfordon, i arbetsledarnas bilar, i traktorer, 
andra skogsmaskiner eller annan lämplig plats på 
arbetsplatsen. Skåpet eller väskan bör innehålla 
följande materia!: 

mitellor 
förstaförband 
snabbförband 
kompresser 10 x 10 cm 
sårgasrullor 4 m x 5 cm 

- »- 4mx10cm 
häfta i rulle 
skyddsförband 35 x 25 cm 
skyddsförband (handpåse) 39 x 21 cm 
bomull 
sax, pincett, säkerhetsnålar 

6 st 
3 st 

2 paket 
10 st 
5 st 
5 st 
1 st 
3 st 
1 st 

Ovannämnda materia! berör små arbetsplatser med 
cirka 3-10 arbetare. 

1 förläggningarna och rastkojorna borde man dess
utom haen transportskena eller en bår och en instruk
tionsbok i förstahjälp. 
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