
Instructions for life-saving
first aid

Anvisningar för
livräddande - första hjälpen
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Can you wake the person?

Try to wake the person by addressing 
them by their name and shaking the 
person.

If the person does not wake 
up, then call the emergency 
number 112.

If the person is sitting up or is lying on 
their stomach, then turn them on their 
back. 

Open the air passages and 
check the breathing.

Tilt the person’s head by lifting it with 
two �ngers under the point of the chin 
at the same time as you press the 
forehead downward with the other 
hand.
If breathing is abnormal or lacking, 
start CPR.

• • •

•

CPR

Kan du väcka personen?

Försök väcka personen genom tilltal 
och genom att ruska om personen.

Om personen inte vaknar, ring 
nödnumret 112.

Om personen sitter upp eller ligger på 
mage, vänd på rygg.

Öppna luftvägarna och 
kontrollera andningen.

Böj personens huvud genom att lyfta 
med två �ngrar under hakspetsen 
samtidigt som du med den andra 
handen trycker pannan nedåt.
Om andningen är onormal eller saknas, 
inled hjärt-lungräddning.

• • •

•

Hjärt-lungräddning
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Start CPR.

Place your hands on the breastbone, 
press 30 times so that the chest sinks 
downward.

Blow 2 times.

Open the air passages.
Place your mouth tightly over the 
person’s mouth. Squeeze the nostrils 
together.
Blow air in the lungs of the person in 
need. Blow 2 times.
Try to resuscitate with the rhythm 30:2.

If there is an advisory
defibrillator on site then it 
must be used.

Retrieve the de�brillator if you are 
alone, otherwise ask someone else to 
retrieve it.
Start the device and follow the 
instructions it gives.

• •
•

•

•

•

•

CPR

Inled hjärt-lungräddning.

Placera dina händer på bröstbenet, 
tryck 30 gånger så att bröstkorgen 
sjunker nedåt.

Blås 2 gånger.

Öppna luftvägarna.
Placera din mun tätt över personens 
mun. Kläm ihop näsan.
Blås lugnt in luft i den hjälpbehövandes 
lungor. Blås 2 gånger.
Fortsätt återuppliva med rytmen 30:2.

Om det finns en rådgivande 
defibrillator på platsen skall 
den användas.

Hämta de�brillatorn om du är ensam, 
be annars någon annan hämta den.
Starta apparaten och följ anvisningarna 
den ger.

• •
•

•

•

•

•

Hjärt-lungräddning
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Can you wake the person?

Try to wake the person by addressing 
them by their name and shaking the 
person.

If the person does not wake 
up, then call the emergency 
number 112.

If the person is sitting up or is lying on 
their stomach, then turn them on their 
back. 

Open the air passages and 
check the breathing.

Tilt the person’s head by lifting it with 
two �ngers under the point of the chin 
at the same time as you press the 
forehead downward with the other 
hand.
If breathing is abnormal or lacking, 
start CPR.

• • •

•

A foreign object in the air 
passages prevents breathing.

The person cannot speak.

Give help to the person.

Stand behind the person and tilt the 
person's upper body forward and 
downward.
Hit hard between the shoulder blades 
�ve times.
Report the emergency to 112.

The Heimlich Manoeuvre is 
used if hitting between the 
shoulder blades does not help:

Place your hands on the person's 
diaphragm.
Jerk your hands toward yourself with a 
quick movement. Repeat 5 times if 
needed.
Variate between hitting the person on 
the back and the Heimlich Manoeuvre 
5 times each.

• •

•

•

•

•

•

A foreign object in the air passages

Kan du väcka personen?

Försök väcka personen genom tilltal 
och genom att ruska om personen.

Om personen inte vaknar, ring 
nödnumret 112.

Om personen sitter upp eller ligger på 
mage, vänd på rygg.

Öppna luftvägarna och 
kontrollera andningen.

Böj personens huvud genom att lyfta 
med två �ngrar under hakspetsen 
samtidigt som du med den andra 
handen trycker pannan nedåt.
Om andningen är onormal eller saknas, 
inled hjärt-lungräddning.

• • •

•

Ett främmande föremål i 
luftvägarna förhindrar 
andning.

Personen kan inte prata.

Ge hjälp åt personen.

Ställ dig bakom personen och böj 
personens överkropp framåt och neråt
Dunka fem gånger hårt mellan 
skulderbladen.
Gör nödanmälan till 112.

Heimlichmanövern används 
om slagen mellan skulder-
bladen inte hjälper:

Placera dina händer på personens 
mellangärde
Knyck händerna mot dig själv med en 
snabb rörelse. Upprepa 5 gånger vid 
behov.
Växla mellan ryggdunkningar och 
Heimlichmanövern, 5 gånger var.

• •

•

•

•

•

•

Ett främmande föremål i luftvägarna
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Start CPR.

Place your hands on the breastbone, 
press 30 times so that the chest sinks 
downward.

Blow 2 times.

Open the air passages.
Place your mouth tightly over the 
person’s mouth. Squeeze the nostrils 
together.
Blow air in the lungs of the person in 
need. Blow 2 times.
Try to resuscitate with the rhythm 30:2.

If there is an advisory
defibrillator on site then it 
must be used.

Retrieve the de�brillator if you are 
alone, otherwise ask someone else to 
retrieve it.
Start the device and follow the 
instructions it gives.

•

•

•
•

•

•

•

•

Stop the bleed.

Press directly on the site that it 
bleeding.

Place a pressure bandage on 
the wound.

If the person you are helping is 
pale or dizzy, then lay the 
person down with their head 
low and legs elevated.

Prevent heat loss.
Keep the injured body part high, 
preferably over the level of the heart.
If needed call 112.

•
•

•

This is how you stop a bleed

Inled hjärt-lungräddning.

Placera dina händer på bröstbenet, 
tryck 30 gånger så att bröstkorgen 
sjunker nedåt.

Blås 2 gånger.

Öppna luftvägarna.
Placera din mun tätt över personens 
mun. Kläm ihop näsan.
Blås lugnt in luft i den hjälpbehövandes 
lungor. Blås 2 gånger.
Fortsätt återuppliva med rytmen 30:2.

Om det finns en rådgivande 
defibrillator på platsen skall 
den användas.

Hämta de�brillatorn om du är ensam, 
be annars någon annan hämta den.
Starta apparaten och följ anvisningarna 
den ger.

•

•

•
•

•

•

•

•

Stoppa blödningen.

Tryck direkt på stället som blöder.

Lägg tryckförband på såret. Om personen du hjälper är 
blek eller yr, lägg då ner 
personen, helst med huvudet 
lågt och benen hög.

Förhindra värmeförlust.
Håll den skadade kroppsdelen högt, 
helst över hjärtats nivå.
Vid behov ring 112.

•
•

•

Så stillar du en blödning
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The person is unconscious 
and you cannot wake the 
person.

Call the emergency number 112.

Check the breathing.

Open the air passages.
Tilt the person’s head.
Do you feel a �ow of air if you press 
your cheek against the
person’s nose/mouth?

An unconscious person must 
be placed in a recovery 
position.

Check the breathing until trained 
personnel arrive.

• •

•

•

A foreign object in the air 
passages prevents breathing.

The person cannot speak.

Give help to the person.

Stand behind the person and tilt the 
person's upper body forward and 
downward.
Hit hard between the shoulder blades 
�ve times.
Report the emergency to 112.

The Heimlich Manoeuvre is 
used if hitting between the 
shoulder blades does not help:

Place your hands on the person's 
diaphragm.
Jerk your hands toward yourself with a 
quick movement. Repeat 5 times if 
needed.
Variate between hitting the person on 
the back and the Heimlich Manoeuvre 
5 times each.

•

•

•

This is how you help an unconscious person

Personen är medvetslös och 
du kan inte väcka personen.

Ring nödnumret 112.

Kontrollera andningen.

Öppna luftvägarna.
Böj personens huvud.
Känner du en luftström om du lägger 
din kind mot personens näsa/mun?

En medvetslös person ska 
läggas i framstupa sidoläge.

Kontrollera andningen tills yrkeskunnig 
personal anländer.

• •

•

•

Ett främmande föremål i 
luftvägarna förhindrar 
andning.

Personen kan inte prata.

Ge hjälp åt personen.

Ställ dig bakom personen och böj 
personens överkropp framåt och neråt
Dunka fem gånger hårt mellan 
skulderbladen.
Gör nödanmälan till 112.

Heimlichmanövern används 
om slagen mellan skulder-
bladen inte hjälper:

Placera dina händer på personens 
mellangärde
Knyck händerna mot dig själv med en 
snabb rörelse. Upprepa 5 gånger vid 
behov.
Växla mellan ryggdunkningar och 
Heimlichmanövern, 5 gånger var.

•

•

•

Så hjälper du en medvetslös



This is how you report an emergency

Report the emergency to the general emergency 
number 112 as soon as you suspect that an injured or 
sick person needs professional help.

1. Make the emergency call yourself, if you can.
2. Explain what has happened.
3. Provide an exact address, your name and telephone number.
4. Answer the questions.
5. Follow the instructions you receive.
6. Only end the call when you are given permission to.

•

Stop the bleed.

Press directly on the site that it 
bleeding.

Place a pressure bandage on 
the wound.

If the person you are helping is 
pale or dizzy, then lay the 
person down with their head 
low and legs elevated.

Prevent heat loss.
Keep the injured body part high, 
preferably over the level of the heart.
If needed call 112.

•
•

•

Så gör du nödanmälan

Gör nödanmälan till det allmänna nödnumret 112 
genast när du misstänker att en skadad eller sjuk 
människa behöver professionell hjälp.

1. Ring nödsamtalet själv om du kan.
2. Berätta vad som har hänt.
3. Ge exakt adress, ditt namn och telefonnummer.
4. Svara på frågorna.
5. Följ de anvisningar du får.
6. Avsluta samtalet först när du får lov.

•

Stoppa blödningen.

Tryck direkt på stället som blöder.

Lägg tryckförband på såret. Om personen du hjälper är 
blek eller yr, lägg då ner 
personen, helst med huvudet 
lågt och benen hög.

Förhindra värmeförlust.
Håll den skadade kroppsdelen högt, 
helst över hjärtats nivå.
Vid behov ring 112.

•
•

•



Instructions for life-saving
first aid

Anvisningar för
livräddande första hjälpen


