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”Det føles trygt at vide, at man kan førstehjælp. 
Det er en ballast, der betyder, at jeg ved, at jeg vil gøre 

det rigtige, hvis uheldet skulle være ude.” 
Majken, pædagog i Forfatterhuset 
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Hvis uheldet er ude... 
Det er takket være et opmærksomt personale og gode førstehjælpskompetencer, at de færreste uheld i dagtilbud 
udvikler sig til en tragedie. Denne håndbog er en del af Styrelsen for Undervisning og Kvalitets kampagne ’Hvis uheldet 
er ude...’, der skal medvirke til at skabe fokus på vigtigheden af førstehjælpskompetencer i de danske dagtilbud. 

Formålet med håndbogen er at præsentere grundprincipperne i førstehjælp til dagtilbud. Håndbogen henvender sig til 
personale i dagtilbud, både dem der er uddannet i førstehjælp — og dem der ikke er. Har du inden for de seneste 24 
måneder gennemført et førstehjælpskursus, kan du bruge håndbogen til at genopfriske principperne for førstehjælp til 
børn.* Har du aldrig gennemført et kursus eller trænger du til at få dine kompetencer fornyet, kan du bruge håndbogen til 
at orientere dig om de nyeste principper for førstehjælp til børn. Håndbogen kan ikke erstatte et førstehjælpskursus. 

* Dansk Førstehjælpsråd anbefaler, at opdateringkursus 
gennemføres efter maksimalt 24 måneder for at bevare 
kompetencer for gennemførte basiskurser. 
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Tre hovedpunkter 
Førstehjælpens tre hovedpunkter er afgørende i forbindelse med enhver form for ulykke 
eller uheld. Hovedpunkterne er tommelfingerregler, der gælder, uanset om der er tale 
om et bistik, næseblod eller et hjertestop. Alle situationer afhjælpes optimalt, hvis man 
følger de tre hovedpunkter. 

Generelt ved al førstehjælp er det vigtigt, at du forsøger at bevare roen. At optræde roligt 
er ikke mindst vigtigt, når børn er indblandet. Når du er rolig, er de rolige — er du urolig, 
så bliver de også urolige. Hovedpunkterne kan hjælpe dig med at bevare ro og overblik 
i en nødsituation. 

> Se gennemgang af førstehjælpens hovedpunkter på www.hvisuheldeterude.dk 
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1. HOVEDPUNKT 

Skab sikkerhed 
Hvis uheldet er ude, og du oplever en ulykke, så er det 
vigtigt at stoppe ulykken, så den ikke udvikler sig i negativ 
retning. 

Skab overblik 
Det er vigtigt, at du er opmærksom på dine omgivelser, når du befinder 
dig på et skadested. Hvad er der sket? Er det farligt at opholde sig på 
skadestedet? Hvor mange tilskadekomne er der? Hvor mange er I om 
at hjælpe? Det er vigtigt at få besvaret disse spørgsmål, før du handler. 
Det betyder naturligvis ikke, at du skal tøve med at handle, men at du skal 
handle med omtanke. 

Egen sikkerhed 
Når man skal yde førstehjælp til børn, kan man være tilbøjelig til at 
tilsidesætte sig selv. Hvis du sætter dig selv i en farlig situation, og 
kommer til skade, hjælper du ikke barnet, men forværrer blot ulykken. 

Sikre skadestedet 
At standse trafikken, at fjerne glasskår fra gulvet eller at slukke på 
stikkontakten for et elektrisk apparat er eksempler på, hvordan man 
skaber sikkerhed på skadestedet. Du skal med andre ord sørge for 
enten at fjerne elementer, der kan udgøre en fare eller — hvis dette 
ikke kan gøres på sikker vis — flytte de tilskadekomne væk fra skade-
stedet. 
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2. HOVEDPUNKT 

Påbegynd førstehjælp 
Den anden tommelfingerregel handler om at danne sig et 
overblik over barnets tilstand og påbegynde førstehjælp. 
Du skal undersøge, hvilke og hvor svære skader der er tale 
om. Først skal du kaste et hurtigt blik over barnets krop efter 
tydelige skader. Er der noget, du har overset? Selv om du tror, 
du ved, hvad der er sket af skader, bør du alligevel tjekke hele 
kroppen for synlige skader. 

Bevidsthedsniveau 
Start med at tale til det tilskadekomne barn. Svarer barnet ikke, kan du 
forsøge at ”vække” barnet, som du ville, hvis det sov: Rusk forsigtigt bar-
net i armene, og tal højt og tydeligt. Vågner barnet ikke, er det bevidstløst, 
og du skal tjekke, om det trækker vejret. Se side 17. 

Vejrtrækning 
Er barnet bevidstløs, skal du finde ud af, om det trækker vejret. Dette 
gøres bedst ved at skabe frie luftveje, og derefter se, lytte og føle efter 
vejrtrækning. Se side 17. 

Bevidstløs, men trækker vejret normalt 
Er barnet bevidstløs, men har normal vejrtrækning, lægger du det i 
stabilt sideleje med det samme, før du går videre til tredje hovedpunkt. 
Se side 26. 

Bevidstløs og trækker ikke vejret normalt 
Konstaterer du, at barnet ikke trækker vejret normalt, er der tale om 
hjertestop, og der skal gives hjertemassage og kunstigt åndedræt 
(samlet kaldet hjertelungeredning). Se side 20. 
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3. HOVEDPUNKT 

Tilkald hjælp 
Råb efter hjælp. Jo flere førstehjælpere I er til stede, desto lettere og hurti-
gere er det at gøre området sikkert, give førstehjælp og ringe efter en am-
bulance. Er der flere førstehjælpere til stede, er det desuden muligt at ringe 
112 samtidig med, at barnet bliver observeret eller får førstehjælp. Du skal 
huske, at det altid er helt i orden at uddelegere opgaver til andre perso-
ner på ulykkesstedet — også helt fremmede. Det er meget normalt, at en 
nødsituation kan lamme tankegangen. Derfor kan det være en god idé at 
fortælle kolleger, hvad de kan gøre for at hjælpe. 

Ring 112 
Alarmoperatøren vil stille en masse spørgsmål. Forsøg at besvare alle 
spørgsmål roligt. Lad alarmoperatøren afslutte samtalen, så du kan være 
sikker på, at han har fået alle oplysninger. Alarmoperatøren vil som regel 
stille følgende spørgsmål: 

Hvad er der sket? 
Hvor er ulykken sket? 
Hvor mange tilskadekomne er der? 
Hvor alvorlig er ulykken? 
Hvem ringer, og hvorfra ringes der? 

Alarmcentralen kan også guide dig til at yde god førstehjælp. 

> Se vigtige telefonnumre på side 33 
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Førstehjælp 
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Førstehjælpskursus 
Husk at denne håndbog ikke kan erstatte et førstehjælpskursus. Et kursus i førstehjælp til børn sikrer, at du agerer på 
den helt rigtige måde, hvis uheldet er ude. Der er stor forskel på at give førstehjælp til voksne, børn og babyer. Et kur-
sus i førstehjælp til børn giver dig kendskab til de mest almindelige ulykker, børn kommer ud for, og giver dig mulighed 
for at give indblæsninger og trykke på brystet på en dukke i børnestørrelse. På den måde får du fornemmelsen af, hvor 
meget og hvor hårdt du skal blæse og trykke. Et kursus lærer dig desuden, hvordan du undgår at gå i panik, hvis der 
sker en ulykke. Du får også råd og vejledning i, hvordan du kan forebygge ulykker i hverdagen. 

Efter et kursus vil du være i stand til at handle hurtigt og yde den førstehjælp, der er behov for, når store og små børn 
kommer ud for store og små uheld. 

Selvom du tidligere har lært førstehjælp, kan vigtig viden være gået tabt. Det er derfor en god idé, at du løbende gen-
opfrisker dine førstehjælpskompetencer. 

På de følgende sider har vi samlet førstehjælpens grundprincipper. 

Læs mere på 
www.hvisuheldeterude.dk 
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Bevidstløst barn 
Ved du, hvad du skal gøre, hvis et barn har mistet bevidstheden? 

Start med at sikre din og 
barnets sikkerhed. 

Undersøg, om barnet reagerer ved at 
ruske det i armen eller nive det i 
fødderne og spørge højlydt: 
Er du ok? 

Hvis barnet reagerer ved at 
svare, græde eller bevæge sig: 

Lad barnet ligge i den position, du 
fandt det i under forudsætning af, at 
det er i sikkerhed. 

Undersøg barnets tilstand, og tilkald 
hjælp. 

Vurdér barnets tilstand jævnligt. 

Hvis barnet ikke reagerer: 

Råb efter hjælp. 

Vend dernæst barnet forsigtigt 
om på ryggen. 

Skab frie luftveje ved hjælp af 
et hovedtilt og et hageløft: 

Hovedtilt: Placér din hånd på 
barnets pande og tilt forsigtigt 
barnets hoved bagud så næsen 
peger i sky. 

Hageløft: Løft barnets hage med en 
eller to fingre under barnets hage. Sørg 
for ikke at røre det bløde væv under 
hagen, da dette kan hindre frie luftveje. 
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Undersøg, om barnet trækker vejret normalt ved at se, lytte og føle på barnet. 

Læg dit ansigt tæt på barnets ansigt i retning mod barnets bryst. 

Se, om der er brystbevægelse. 

Lyt efter vejrtrækningslyde fra barnets næse og mund. 

Mærk, om du kan føle barnets ånde på din kind. 

Brug ikke mere end 10 sekunder på at se, lytte og føle. Hvis du er i 
tvivl, skal du fortsætte ud fra antagelsen om, at vejrtrækningen ikke 
er normal. 

Hvis barnet trækker vejret normalt. 

Læg barnet i stabilt sideleje. Du bør dog have med i dine 
overvejelser, om barnet har lidt skade på nakke/ryg. Se side 26. 

Tilkald hjælp. Ring 112. 

Undersøg jævnligt barnets vejrtrækning. 

Hvis barnet ikke trækker vejret normalt eller slet ikke trækker vejret: 

Tilkald hjælp. Ring 112. 

Åbn barnets mund, og se efter fremmedlegemer. Fjern det 
forsigtigt, hvis du kan se det. 

Udfør førstehjælp, indtil ambulancen ankommer. Se side 20. 

Læs mere på www.hvisuheldeterude.dk 1717 
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Materialer 
www.hvisuheldeterude.dk 
På hjemmesiden www.hvisuheldeterude.dk kan du blive klogere på førstehjælp i dagtilbud. Du kan f.eks. se tre korte film med gode råd til, hvad 
du skal gøre, hvis et barn kommer til skade. Hvis I ønsker at skabe et fornyet fokus på førstehjælp i jeres dagtilbud, kan I bl.a. hente dialogspillet 
til personale i dagtilbud. Spillet kan bidrage til en god debat om jeres aktuelle førstehjælpskompetencer, og hjælpe jer med at få sat ord på de 
udfordringer, der knytter sig til førstehjælp i dagtilbud. 

EMU Dagtilbud 
Kampagnens materialer kan også hentes på EMU Dagtilbud. Få adgang til materialerne på www.emu.dk/omraade/dagtilbud 
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Hjertelungeredning 
Ved du, hvad du skal gøre, hvis et barn ikke trækker vejret normalt? 

Hjertelungeredning består af en kombination af hjertemassage 
og kunstigt åndedræt. Hjertelungeredningen sikrer, at iltet 
blod strømmer til hjernen og andre livsvigtige organer, indtil 
professionel hjælp kommer frem og medicinsk behandling kan 
genoprette en normal hjerterytme og vejrtrækning. 

Hvis barnet ikke trækker vejret eller ikke trækker vejret normalt: 

Fjern forsigtigt fremmedlegemer i barnets mund, hvis du kan se dem. 

Giv 5 indledende indblæsninger. Se næste side. 

Illustration: Mund-til-mund på barn under 12 mdr. 2020 



 

  
 

 

  

 

   

 

 

 

 

  

 

  
 

 

  

 

   

 

 

 

 

  
 

Mund-til-mund-næse 

Hvis barnet er under 12 måneder 

Løft barnets hage med én eller to fingre. 

Sørg for, at barnets hoved ligger i en neutral stilling. Det kan være 
en god idé at lægge et foldet håndklæde eller tæppe under barnets 
øvre del af kroppen for at opnå denne stilling. 

Tag en indånding og dæk barnets næse og mund med din mund. 

Pust ind i barnets mund og næse i 1 sekund. Pust tilstrækkeligt 
hårdt, således at barnets bryst tydeligt hæver sig. Sørg for, at bar-
nets hoved fortsat holdes i en neutral stilling, og at hagen er løftet 
ved hjælp af dine fingre under hagen. 

Flyt din mund væk fra barnet og lad barnets bryst sænke sig, 
mens luften siver ud. 

Tag en indåndning og gentag sekvensen 5 gange. 

Hvis du har vanskeligheder med at opnå en effektiv indblæsning, 
kan luftvejene være blokerede. I dette tilfælde: 

Åbn barnets mund, og fjern synlige fremmedelementer. 

Flyt barnets hoved til en ny stilling. Sørg for, at hovedet er tilstrække-
ligt tiltet, og at hagen er løftet. 

Forsøg maksimalt 5 gange at opnå effektiv indblæsning. Hvis det 
stadig ikke lykkes, skal du påbegynde bryststød. Se side 22. 

Mund-til-mund 

Hvis barnet er over 12 måneder 

Skab frie luftveje ved hjælp af et hovedtilt og et hageløft. Se side 16. 

Klem den bløde del af barnets næse sammen med din tommel- og 
pegefinger. 

Hold barnets mund åben, men sørg for, at hagen fortsat er løftet. 

Pust ind i barnets mund i 1 sekund. Pust tilstrækkeligt hårdt, således 
at barnets bryst tydeligt hæver sig. 

Sørg for fortsat frie luftveje. 

Flyt din mund væk fra barnet og lad barnets bryst sænke sig, 
mens luften siver ud. 

Tag endnu en indånding, og gentag sekvensen 5 gange. 

Hvis du har vanskeligheder med at opnå en effektiv indblæsning, 
kan luftvejene være blokerede. I dette tilfælde: 

Åbn barnets mund, og fjern synlige fremmedelementer. 

Flyt barnets hoved til en ny stilling. Sørg for, at hovedet er tilstrække-
ligt tiltet, og at hagen er løftet. 

Forsøg at opnå effektiv vejrtrækning op til 5 gange. Hvis det stadig 
ikke lykkes, skal du påbegynde hjertemassage. Se side 23. 
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Hvis I er flere til at hjælpe barnet, skal den ene 
påbegynde førstehjælp med det samme, 

mens den anden tilkalder hjælp. 
i 

Hjertemassage 

Hvis barnet er under 12 måneder 

Hvis du er alene med barnet, skal du placere to fingerspidser på den nederste del 
af barnets brystben. Se illustrationen. 

Hvis I er flere til at hjælpe barnet, kan du i stedet placere begge tommelfingre fladt 
side om side på den nederste del af barnets brystben. Fingerspidserne skal pege 
op mod barnets hoved. Spred hænderne, så de danner en cirkel, der indrammer 
den nederste del af barnets brystkasse. Dine fingre skal give støtte til barnets ryg. 
På den måde kan den ene førstehjælper give hjertemassage, mens den anden 
førstehjælper efterfølgende giver indblæsninger. Således sparer man tid mellem 
hjertemassage og indblæsninger. 

Tryk ned på brystknoglen, og pres brystet ned — mindst en tredjedel af brystets 
højde eller 4 cm. 

Slip uden at fjerne dine fingre. Lad brystet hæve sig. Dette er ét tryk. 

Giv i alt 30 tryk med en hastighed på ca. to gange i sekundet. Det svarer til tempo-
et i Kim Larsens ’Midt om Natten’. 

Efter 30 tryk skal du tilte barnets hoved og give det et hageløft. 

Herefter skal du give barnet to indblæsninger. 

Fortsæt med at give 30 tryk efterfulgt af to indblæsninger, indtil hjælp ankommer. 
30 tryk, 2 indblæsninger, 30 tryk, 2 indblæsninger osv... 

Hvis barnet begynder at trække vejret normalt igen, skal du 
afslutte hjertelungeredning og lægge barnet i stabilt sideleje. Se side 26. 

i 
åndedræt ofte en positiv effekt hos børn. 

Børn vil sjældent få hjertestop. De vil langt hyppigere få 
problemer med vejrtrækningen. Derfor har det kunstige 
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Hjertemassage 

Hvis barnet er over 12 måneder 

Placér din håndrod en fingers bredde over barnets solar plexus. 

Løft fingrene, så du ikke risikerer at lægge pres på barnets ribben. 

Placér dig over barnets brystkasse. 

Tryk ned på brystknoglen, og pres brystet ned med strakte arme — 
mindst en tredjedel af brystets højde eller 5 cm. 

Slip uden at fjerne hånden. Lad brystet hæve sig. Dette er ét tryk. 

Giv i alt 30 tryk med en hastighed på ca. to gange i sekundet. Det svarer 
til tempoet i Kim Larsens ’Midt om Natten’. 

Efter 30 tryk skal du tilte barnets hoved og give det et hageløft. 

Herefter skal du give barnet to indblæsninger. 

Fortsæt med at give 30 tryk efterfulgt af to indblæsninger, indtil hjælp 
ankommer. 30 tryk, 2 indblæsninger, 30 tryk, 2 indblæsninger osv... 

Hvis barnet begynder at trække vejret normalt igen, skal du 
afslutte hjertelungeredning og lægge barnet i stabilt sideleje. Se side 26. 
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Hjertemassage gives rytmisk og i et tempo,  
der svarer til ’Midt om natten’. Bryststød gives  
derimod ikke rytmisk, men som enkelte stød . 

i På illustrationen kan du se, hvor 
du skal placere din håndrod over 

barnets solar plexus. 
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“Personalet har været rigtig gode til at kommunikere, at 
sikkerhed og førstehjælp prioriteres højt. Derfor er jeg 

helt tryg, når jeg afeverer Georg hver morgen.” 
Adam, far til Georg på fre. 
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Stabilt sideleje 
Ved du, hvordan du lægger et barn i stabilt sideleje? 

Du skal lægge et bevidstløst barn, der 
trækker vejret normalt i stabilt sideleje. 
Det er vigtigt, at bevidstløse personer 
med normal vejrtrækning lægges i stabilt 
sideleje, for at sikre at luftvejene holdes 
frie. Her får du en kort gennemgang 
af, hvordan du lægger et barn i stabilt 
sideleje. 

Start med at løsne barnets tøj ved halsen. 

Sæt dig ned på knæ ved siden af det bevidst-
løse barn og kontrollér, at begge af barnets ben 
er udstrakte. 

Placér armen tættest på dig i en ret vinkel ud 
fra personens krop. Bøj albuen så håndfladen 
vender op. 

Placér den fjerneste arm henover brystkassen, 
og læg håndryggen mod den kind, der er nær-
mest dig. 

Tag med din anden hånd fat i barnets fjerneste 
ben lige over knæet og bøj benet, så foden fort-
sat er i jorden. 

Hold fortsat barnets håndryg mod kinden og 
træk i det fjerneste ben således, at barnet ruller 
mod dig om på siden. Vær sikker på, at albuen 
på den fjerneste arm rører den anden arm eller 
underlaget. 

Uden at slippe med din hånd, justeres det 
øverste ben, så både hofte og knæ er bøjet i 
rette vinkler. 

Bøj barnets hoved let bagover for at holde 
luftvejen åben. 

Justér om nødvendigt hånden under kinden 
for at holde hovedet bøjet bagover. 

Undersøg afslutningsvis, at der stadig er 
vejrtrækning. 
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i Hvis barnet er under et år, skal du holde   
barnet i et stabilt sideleje i dine arme. 

Hold barnet i dine arme med barnets hoved  
pegende en smule nedad. På den måde  

sikrer du, at barnets luftveje er åbne,   
og at barnet ikke får sin tunge eller opkast  

galt i halsen. 
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Forgiftning 
Ved du, hvad du skal gøre, hvis et barn er blevet forgiftet? 

Se ikke tiden an, hvis du tror, at et barn er 
blevet forgiftet. Det kan vare flere timer, 
inden barnet viser tegn på forgiftning. 
Medbring altid produktet, medicinglasset, 
emballagen, plantedele eller lignende, hvis 
du tager til lægen eller på skadestuen med 
barnet. 

Har et barn åndedrætsbesvær, indtaget 
ætsende stoffer eller viser tegn på sløvhed, 
bevidstløshed, kramper i forbindelse med 
forgiftning: Ring 112, og giv førstehjælp. 
Se side 20. 

Hvis barnet har spist eller drukket noget giftigt 

Fjern eventuelle rester fra munden med en finger, 
og skyl munden med vand. 

Giv barnet et glas vand. 

Hvis det er et ætsende eller irriterende stof, er det 
specielt vigtigt straks at give væske for at fortynde 
og skylle. Giv dog ikke mere end 1 dl. 

Undlad at give væske til et barn, som er sløvt, 
eller som ikke vil drikke. 

Undgå generelt at fremkalde opkastning. 

I tilfælde af forgiftning kan du 
få råd og hjælp på Giftlinjen: 

82121212 

Hvis barnet har fået gift på huden 

Skyl straks med rigeligt og helst rindende vand. 

Vask med sæbe og skyl grundigt efter. 

Undlad dog sæbe ved ætsende stoffer, hvor du 
ofte skal skylle i lang tid. 
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Hvis barnet har fået stænk i øjet 

Skyl straks med en blød lunken vandstråle fra et 
rent drikkeglas eller lignende i minimum 10-15 
min 

Hold øjnene åbne med et par fingre, så skylningen 
bliver effektiv. 

Ved stænk i øjet af ætsende stoffer skal øjet 
skylles, indtil barnet tilses på skadestue 

Hvis barnet har indåndet noget giftigt 

Barnet skal have frisk luft og forholde sig i ro. 
Barnet skal undgå krævende fysisk aktivitet. 

Hvis barnet har mistet bevidstheden 

Hvis et forgiftet barn er blevet sløvt, eller bliver 
bevidstløst, ring 112. 

Læg barnet i stabilt sideleje for at undgå, at 
tungen lukker svælget til og forårsager kvælning. 
Hvis vejrtrækningen er dårlig, kan det blive 
nødvendigt at give kunstigt åndedræt. Den 
forgiftede må i så fald lægges om på ryggen. 
Mund til mund frarådes, hvis stoffet er meget 
giftigt. Der kan være risiko for at den person, som 
giver førstehjælp også bliver forgiftet. 

Medicinsk kul vil ofte være den bedste metode 
til at hindre optagelse af en gift. Kullet binder en 
række giftstoffer i maven og er effektivt ved de 
fleste forgiftninger. Medicinsk kul gives i Danmark 
på hospitalet. 
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Da tiden har stor betydning, når   
optagelse af en gift skal forhindres,   

er det vigtigt, at du kontakter   

Giftlinjen 82 12 12 12   
 så hurtigt som muligt. 
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Noget galt i halsen 
Ved du, hvad du skal gøre, hvis et barn får noget i halsen? 

Det er ikke ualmindeligt, at børn får noget galt i halsen. Oftest klarer de det selv ved at 
hoste og dermed selv beskytte deres luftveje. Hvis barnet hoster effektivt, højlydt og med 
vejrtrækning mellem hostene, er det bedst, at de klarer det selv. Men hvis barnet ikke kan 
få vejret — eller barnet bliver blåt om munden — skal du gribe ind med det samme. 

Barn under 12 måneder 

Fjern fremmelegemet, hvis du kan. 

Læg barnet på maven — hen over dit skød eller ned ad din underarm. Brug din tommelfinger til at støtte 
barnets hoved. Giv 5 dunk med håndroden mellem skulderbladene. 

Hvis fremmedlegemet ikke kommer ud: 

Vend barnet om på ryggen. Giv bryststød med 5 tryk i brystkassen (bryststød vil sikre, at der stadig er 
cirkulation i kredsløbet og vil samtidig kunne løsne fremmedlegemet). Se side 22. 

Skift mellem bryststød og 5 dunk i ryggen med håndroden til fremmedlegemet kommer ud. 

Hvis barnet mister bevidstheden: Ring 112, og påbegynd hjertemassage. Det er vigtigt at tjekke, om 
fremmedlegemet er kommet op. Se side 22. 
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Barn over 12 måneder 

Fjern fremmelegemet, hvis du kan. 

Giv barnet 5 slag mellem skulderbladene med flad hånd (hold så vidt 
muligt barnets overkrop nedad). 

Hvis fremmedlegemet ikke kommer ud: 

Udfør Heimlichs manøvre: Tag fat om barnet bagfra, og grib om din egen 
knyttede hånd, så hånden presses ind mellem navlen og ribbenskanten. 

Pres herefter hænderne hårdt ind i barnets mave med et hårdt stød opad. 

Skift mellem dette og 5 slag mellem skulderbladene. 

Hvis barnet er bevidstløs: Ring 112 og påbegynd hjertemassage. Det er 
vigtigt at tjekke, om fremmedlegemet er kommet op. 

i Vær omhyggelig med at placere 
dine hænder ind mellem navlen og 

ribbenskanten, når du forsøger at få 
fremmedlegemet ud. Barnet skal altid tilses 

af en læge, efter denne metode er blevet 
udført — også selvom fremmedlegemet 

er kommet ud. 
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Vigtige numre 
Akuttelefonen/lægevagten 
Før du tager på skadestuen med et barn, skal du altid først ringe til akuttelefonen eller lægevagten afhængigt af, hvilken Region du befinder dig i. 
Her bliver du guidet til den rigtige og hurtigste hjælp. I livstruende situationer skal du altid ringe 112. 

Region Hovedstaden: 1813 Region Midtjylland: 70 11 31 31 Region Syddanmark: 70 11 07 07 
Region Sjælland: 70 15 07 08 Region Nordjylland: 70 15 03 00 

Giftlijen 
Giftlinjen er en landsdækkende telefonrådgivning, der har åbent døgnet rundt på 82 12 12 12. Giftlinjen kan også hjælpe dig med råd om forebyg-
gelse af forgiftning samt førstehjælp. Du skal ringe til giftlinjen, hvis du har mistanke om forgiftning. Det kan f.eks. være ved uheld med kemikalier, stik 
og bid, madforgiftning samt indtagelse af planter og svampe. Når du ringer til giftlinjen, kommer du til at tale med en specialuddannet læge eller sy-
geplejerske. De kan med det samme fortælle dig, hvad du skal gøre, samt hvor og hvordan du får den rigtige behandling. 

Giftlinjen: 82 12 12 12 
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Akuthjælp på mobilen 
Med regionernes gratis akuthjælp-app kan du hurtigt få overblik 
over åbningstider for skadestuer og akutmodtagelser, lægevagter, 
apoteker, tandlæge- og tandskadevagter. App’en dækker samtlige 
skadestuer, akutmodtagelser, skadeklinikker med mere i Danmark. 

App’en viser de akuttilbud, der er tættest på dig via gps-funktio-
nen, og du kan finde adresser og åbningstider på skadestuer og 
akutmodtagelser, apoteker, tandlæge- og tandskadevagter og 
psykiatrisk hjælp. 

App’en tilbyder dig rutevejledninger ved hjælp af Google Maps. 

Du kan hente app’en i App Store og Google Play. 
Du kan også hente app’en ved at sende teksten 
”hentapp akuthjælp” til 1272. 

Klip side 35/36 ud og hæng den op på jeres opslagstavle.   
Husk at skrive nummeret på akuttelefonen/lægevagten 

 i jeres region på den stiplede linje. Du kan finde   
nummeret på side 33. 

g
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Giftlinjen Giftlinjen 

82 12 12 12 82 12 12 12 
Alarmcentralen Alarmcentralen 

112 112 
Akuttelefonen Lægevagten 

www.hvisuheldeterude.dk www.hvisuheldeterude.dk
3535 

www.hvisuheldeterude.dk
www.hvisuheldeterude.dk


36 www.hvisuheldeterude.dk www.hvisuheldeterude.dk36 

Giftlinjen 

82 12 12 12 
Alarmcentralen 

112 

Giftlinjen 

82 12 12 12 
Alarmcentralen 

112 
Akuttelefonen Lægevagten 



3737 



Selvom du tidligere har lært førstehjælp, kan vigtig viden være gået tabt.  
Det er derfor en god idé, at du ge  nopfrisker dit førstehjælpskursus hvert andet år.

Tag en snak med din leder, hvis det er på tide, at du får  
genopfrisket dine førstehjælpskompetencer.

Sæt kryds i kalenderen til et førstehjælpskursus 

Læs mere på www.hvisuheldeterude.dk 3838 

www.hvisuheldeterude.dk
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Det er takket være et opmærksomt personale og gode førstehjælpskompetencer, at de færreste 
uheld i dagtilbud udvikler sig til en tragedie. Denne håndbog er en del af Styrelsen for Undervisning 
og Kvalitets kampagne ’Hvis uheldet er ude...’, der skal medvirke til at skabe et fornyet fokus på før-
stehjælpskompetencer i de danske dagtilbud. 

Hvis uheldet er ude... 
har vi styr på det 

Læs mere på www.hvisuheldeterude.dk 

www.hvisuheldeterude.dk
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