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Førstemann  
på stedet 

sistemann  
til å få hjelp

Ved hjertestans og alvorlige ulykker er hjelpen  
som gis før helsepersonell kommer frem ofte avgjørende.  

Inntil nylig har ingen tenkt på hvordan det går med førstehjelperne.

Katherine Ferguson 
katherine.ferguson@ba.no

– Det knaste i brystkassen og jeg skjønte 
at jeg knakk ribbein på ham. Han fikk 
spasmer og reiste seg opp mens jeg 
gjorde kompresjoner, men jeg fikk be-
skjed av AMK om å fortsette og måtte 
presse ham ned.

Even Holmebukt forteller om opple-
velsen han hadde da han måtte gjøre 
hjerte-lunge-redning på en kompis som 
falt om med hjertestans på fotballtre-
ning i fjor. 

– Da noen hylte ut at han lå nede, 
sprintet jeg bort til ham sammen med 
noen andre. Da vi sjekket ham, var det 
ikke noe liv i ham og vi skjønte at vi 
måtte gjøre noe.

1 av 6 overlever
Mens noen sørget for å ringe 113, løp 
noen andre etter hjertestarter. Even 
og en til satte i gang hjerte-lunge-red-
ning.

– Vi fikk veldig god veiledning fra 
AMK som så alt via video. Det var en 
trygghet, for selv om jeg har tatt flere 
førstehjelpskurs, var det mye vi var usi-
kre på, forteller han.

Etter 20 minutter med kompresjoner 
og innblåsinger, kom brannvesenet 

med en fungerende hjertestarter og 
overtok. 

– Det var betryggende, sier Holme-
bukt.

Hvert år får rundt 3700 personer i 
Norge hjertestans utenfor sykehus, iføl-
ge Norsk hjertestansregister. Av dem får 
fem av seks hjerte-lunge-redning. Men 
bare én av seks overlever. 

Altså opplever veldig mange første-
hjelpere at den de prøver å hjelpe dør, 
forteller Conrad Bjørshol. Han er over-
lege i anestesi ved Stavanger universi-
tetssykehus og seniorrådgiver ved RA-
KOS – Regionalt Akuttmedisinsk Kom-
petansesenter i Helse Vest.

– Vi må prøve å gjenopplive alle de 
som dør for å redde de 1 av 6 som over-
lever, påpeker han. 

– Som skremte spørsmålstegn
Bjørshol har erfaring som anestesilege 
på Luftambulansen. Han rykket jevnlig 
ut til hjertestanser og ulykker.

– Det slo oss at førstehjelperne som 
var først på stedet ofte har størst inn-
virkning på utfallet, sier han. Men ofte 
står disse personene igjen som skremte 
spørsmålstegn når helsepersonell har 
dradd fra stedet med pasienten. 

– Vi tenkte at de burde få hjelp og at vi 
burde finne ut mer om hvordan det går 
med førstehjelperne, sier Bjørshol.

I 2018 tok intensivsykepleier Wenche 
Torunn Mathiesen ved Stavanger uni-
versitetssykehus doktorgrad på opple-
velsen av å være førstehjelper.

Intervjuer med 20 førstehjelpere vis-
te at mange av dem hadde store plager 
etter sterke inntrykk.

– Mange kjente på skyld og skam fordi 

følger opp: Conrad Bjørshol er anestesilege ved Stavanger universitetssykehus og seniorrådgiver ved RAKOS – Regionalt Akuttmedisinsk Kompetanse-
senter i Helse Vest. Han jobber med å følge opp førstehjelpere.  Foto: Svein Lunde/Stavanger univerSitetSSykehuS

livreddende hjelp: En fotballtrening 
med kompiser snudde plutselig til en liv og død-
situasjon der Even Holmebukt måtte gi livred-
dende hjelp til kompisen.  Foto: anderS kJØLen

 ■ Tilbudet om oppfølging av første-
hjelpere gjelder personer som har vært 
til stede eller utført førstehjelp ved en 
alvorlig hendelse, dette kan for eksem-
pel være en hjertestanshendelse eller en 
trafikkulykke.

 ■ Tilbudet består av oppfølgingssamtale 
med erfarent helsepersonell. Der går 
man gjennomhendelsen sammen og 
man kan få svar på eventuelle spørsmål. 

 ■ De ansatte har taushetsplikt og tilbu-
det er gratis. 

 ■ Foreløpig er det kun fysiske lokaler 
i Stavanger og Gjøvik. Dersom du bor 
i andre deler av landet eller av andre 
grunner ikke ønsker å komme inn til en 
fysisk samtale, kan de tilby oppfølgings-
samtale via Teams (eventuelt telefon).

KilDe: HelSe STavanGer

Oppfølging av 
førstehjelpere

pasienten døde eller de følte de ikke 
hadde gjort nok. Mange sitter igjen med 
ubesvarte spørsmål. Noen få hadde fått 
så store traumer at de var ute av jobb, 
forteller Bjørshol.

– Reduserer skyldfølelse
Funnene bekreftet at det var behov for 
et oppfølgingstilbud for førstehjelpere.

" 

Mange førstehjelpere går inn til 
oss med en dårlig selvfølelse og 
går ut med en god selvfølelse.

conrad Bjørshol
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førstemann på stedet: Kjartan Moi Andreassen var førstemann på stedet etter en trafikkulykke for noen år siden. To personer 
omkom. Andreassen hjalp den tredje involverte som overlevde. Etter ulykken dro Andreassen hjem, vasket av seg blod og fikk bandasjert et 
kutt han hadde fått. Så dro han rett på jobb. Foto: ANDERS KJØLEN

 ■ Det er viktig at du kan iverksette 
livreddende tiltak så tidlig som mulig. Der 
og da er du det viktigste leddet i kjeden 
som redder liv.  
 Forkortelsen BLÅS er en viktig  
huskeregel. Det står for:

 ■ Bevissthet 
– sjekk om personen er ved bevissthet

 ■ Luftveier 
– sjekk om personen har frie luftveier

 ■ Åndedrett 
– sjekk om personen puster

 ■ Sirkulasjon 
– sjekk om personen har blødninger 

 ■ Hvis noen av disse funksjonene er truet, 
må du ringe medisinsk nødnummer 113 
med en gang eller kontakte dem via ap-
pen Hjelp 113 
 
Hjerte- og lungeredning til voksne
1. Legg pasienten på ryggen et hardt 
underlag

2. Trykk hardt ned midt på brystet
l Stå på kne ved siden av brystet til 
personen.
l plasser hendene oppå hverandre  
midt på brystbenet til personen.  
Trykk hardt ned (ca. 5–6 cm).
l Husk å bruke stive armer  
– ellers blir du fort sliten.
l Operatøren på 113 hjelper deg å 
holde riktig takt (100-120 ganger i 
minuttet).

3. Gi 30 brystkompresjoner,  
         2 innblåsinger
l Etter de 30 første brystkompresjonene, 
skal du gi to innblåsinger med  
munn-til-munn.

Sikre fri luftvei
l Ved innblåsing må du sikre fri luftvei. 
Det gjør du ved å bøye personens hode 
bakover og løfte opp haken.
l Legg din munn over hele pasientens 
munn, og tett igjen nesen til pasienten 
med fingrene dine.
l Blås rolig inn til du ser at brystkassen 
så vidt hever seg.
l Hvis du ikke får til innblåsinger, er 
det viktig at du likevel fortsetter med 
hjertekompresjoner.
l Hvis dere er flere, er det lurt å bytte 
på å gi kompresjoner (det kan være 
ganske tungt).

Fortsett til ambulansen kommer.
KiLDE: HELSEnOrGE.nO

Hjerte-lunge-redning

– Det er et tankekors at folk får plager 
fordi vi som helsevesen har pushet folk 
i mange tiår til å utføre førstehjelp, men 
ikke innsett at det er en belastning, sier 
Bjørshol.

I november 2020 startet RAKOS opp et 
tilbud til førstehjelpere med oppfølgings-
samtaler med erfarent helsepersonell. 

– I samtalene går vi gjennom hendel-
se. Vi svarer på medisinske og praktiske 
spørsmål og hjelper dem å håndtere 
voldsomme sanseinntrykk og bilder 
som kommer tilbake igjen og igjen, for-
teller Bjørshol.

Dersom pasienten eller pårørende 
samtykker, kan de også hjelpe dem å 
finne ut hvordan det gikk med den de 
hjalp. 

Har hjulpet 230 førstehjelpere
Noe av det viktigste er også å anerkjen-
ne innsatsen førstehjelperne har gjort.

– For noen var det kanskje den verste 
dagen i livet deres. De har gjort en stor 
innsats for å redde liv, så er det ingen 
som takker for det. 

Å redusere skyld- og skamfølelse er 
også viktig.

– Mange føler på skyld fordi pasienten 
døde. Det er viktig å underbygge at det 
de har gjort er veldig bra. Vi må få dem 
til å forstå at de ikke har sviktet selv om 
naboen døde, forklarer Bjørshol.

Siden starten har cirka 180 perso-
ner fått hjelp fra teamet ved RAKOS i 
Stavanger, mens cirka 50 har fått 
hjelp av et tilbud som er opprettet på 
Gjøvik.

– Vi jobber nå for at flere helseforetak 
landet over skal opprette et slikt tilbud, 
sier Bjørshol.

Akuttmedisinsk avdeling i Helse Ber-
gen har fulgt prosjektet i regi av RAKOS 
med stor interesse, forteller seksjonsle-
der Åge Jensen.

– Vi er i dialog med dem og arbeider 
med å få opprette et lignende tilbud i lø-
pet av våren 2023.

– Mange spørsmål
Takket være den resolutte innsatsen fra 
Even Holmebukt og de andre, overlev-
de kompisen. 

– At det gikk greit med ham, gjør at 
det går fint med meg. Likevel sitter jeg 
igjen med mange spørsmål og lurer på 

om jeg gjorde det riktig, sier han.
Kjartan Moi Andreassen kan relatere 

til det Holmebukt sier. For noen år si-
den var han førstemann på stedet etter 
en trafikkulykke.

– Jeg ringte 113 og rett etterpå kom det 
heldigvis flere til. Jeg tok ansvaret for 
han som satt i den ene bilen. Da vi had-
de fått ham ut, så jeg at han hadde en 
gjenstand fast i halen. Jeg fikk den ut og 
begynte å gjøre hjerte-lunge-redning på 
ham, forteller han.

Mannen våknet til live etter noen få 
kompresjoner. Andreassen og de andre 
på stedet dekket ham med jakker så han 
skulle holde varmen. 

Etter ulykken dro Andreassen hjem, 
vasket av seg blod og fikk bandasjert et 
kutt han hadde fått. Så dro han rett på 
jobb.

– Etterpå tenkte jeg mest på hvordan 
det gikk med de to andre som var i ulyk-
ken. Det jeg så var ikke hyggelig. Jeg så 
at de hadde fått hard medfart og at de 
trengte hjelp, forteller han.

Selv om han selv ikke har hatt behov 
for oppfølging i ettertid, mener han det 
er viktig at det finnes et tilbud om hjelp 

til de som havner i slike dramatiske si-
tuasjoner.

– Folk reagerer jo ulikt på ting. For 
min egen del skulle jeg gjerne visst om 
prioriteringene vi gjorde på stedet var 
riktige. Og jeg skulle ønske de kunne gi 
oss informasjon om hvordan det gikk 
med de man har hjulpet, sier Andreas-
sen.

I ettertid han fått kontakt med man-
nen han hjelp og vet at det gikk bra med 
ham. De to andre i ulykken omkom.

Kompisen til Holmebukt og mannen 
Andreassen hjalp er begge innforstått 
med at BA omtaler hendelsene.

– Vanvittige inntrykk
Even Holmebukt var også blant dem 
som kom til stedet kort tid etter denne 
dødsulykken. Da var andre i gang med 
førstehjelp.

– Jeg satt igjen med noen vanvittige 
inntrykk og dro rett på jobb uten å få be-
arbeidet noe som helst, forteller han. 
Både Holmebukt og Andreassen mener 
det er viktig at førstehjelpere får tilbud 
om oppfølging.

– Det er helt sikkert mange som sitter 
igjen med ubehagelige opplevelser et-
ter ulykker og hjertestans. Jeg har selv 
tenkt at det hadde vært fint å få snakke 
med helsepersonell om det jeg var med 
på, sier Holmebukt.

Conrad Bjørshol i RAKOS forteller at 
de ser at hjelpen de gir nytter.

– Mange førstehjelpere går inn til oss 
med en dårlig selvfølelse og går ut med 
en god selvfølelse.

I Helse Stavanger får de som  

plutselig må gi livreddende hjelp oppfølging.  

Nå vil Helse Bergen også hjelpe førstehjelperne.


