
 

 

 

 
Vad och hur skall jag göra vid personskada 

ombord? 
Olycksfallsskador, sårskador, klämskador, 

brännskador och hjärnskakning 

 

Är det farligt/skadligt att vara aktiv när det gör ont? 

När är man sjuk och bör vila från fysisk aktivitet? 

Vad bör min sjukvårdsväska innehålla? 

 

 

 
 

 

 

Råd och riktlinjer till dig och besättning när ni är till sjöss 

och drabbas av en personskada  

 
 

 

 

Sammanställt av Tomas Lihagen  

Fysioterapeut/sjukgymnast 

      

 

http://www.bosobk.se/


 



 

 

 

Hur/vad skall jag göra vid olika skador? 
Skador delas in i olycksfallsskador (vrickningar, bristningar, benbrott etc.) och 

överbelastningsskador (utvecklas över tid). Här nedan tar vi bara upp 

olycksfallsskador. 

 

Olycksfallsskador 
 Skelettskador: Misstänker du att du fått en spricka eller en 

fraktur skall du alltid kontakta läkare för bedömning och 

vidare utredning. 

Tecken på fraktur är: Felställning, indirekt dunkömhet, lokal 

svullnad, belastningssmärta och succesivt tilltagande värk. 
Använd dig av akut omhändertagande vid skadetillfället(se nedan) 

 Ledbandsskador: Leder/ledband skadas genom att man 

vrickar sig, antingen för att man gör en okontrollerad rörelse 

eller av att man faller på ett olyckligt sätt så leden böjs åt ”fel” håll 
Använd dig av akut omhändertagande vid skadetillfället (se nedan) 

Sök vård: Vid snabbt insättande svullnad (inom 2 tim). 

När du misstänker att du haft en led ur led. 

När du inte kan stödja på benet eller lyfta armen mer än 45 grader de närmaste 

dagarna. 

 Muskelskador: En muskel kan brista när man tar i ”för hårt” med muskeln, vid 

kraftig ofrivillig töjning eller när man får ett slag emot den. 
Använd dig av akut omhändertagande vid skadetillfället (se nedan) 

Sök vård: Vid kraftig stegrande värk och nedsatt  

funktion efterföljande dygn  

Om det ej kännas bättre inom 5-7 dygn 

         När du misstänker att muskeln brustit helt och hållet 

 

Akut omhändertagande:   
Kompressionsförband 20 min (hårt) 

   Högläge 20 min  

Därefter tryckförband (ej så hårt att 

blodcirkulationen stryps) 2-6 dagar eller så länge 

svullnaden tenderar att öka 

under dagen 

Vid mycket 

belastningssmärta avlasta ev. 

med krycka 

Ev. smärtstillande och 

antiinflammatorisk 

medicinering.    
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Sårskador 
 

Du bör söka vård om du har 

• sår som är längre än någon centimeter och skärsår som glipar 

• bitsår från djur 

• sticksår som är djupare än en centimeter. Det är viktigt att söka hjälp ”direkt” 

eftersom såret måste behandlas inom åtta timmar på grund av infektionsrisken. 

• svårare krossår som gör mycket ont, är stora eller svullna 

• smutsiga sår 

• sår som sitter på ställen där läkningen är sämre, till exempel över leder, och 

därför behöver sys 

• tecken på sårinfektion där huden runt såret blir allt rödare, svullnar, det bildas 

var, gör mer ont eller du får feber 

• områden runt såret som känns avdomnade 

• år som inte slutar blöda efter en halvtimme 

• sår på huvudet, händerna och fötterna som inte är ytliga 

• sår i ansiktet som kan behöva sys för att du inte ska få missprydande ärr. 

Har det gått längre tid än åtta timmar avstår läkaren ofta från att sy på grund av risken 

för infektion. Då får såret läka av sig själv. Oftast blir ärret inte lika fint som om såret 

hade sytts. 

 

Det viktigaste är att hålla rent 
Allra viktigast för att få ett litet sår att läka bra är att se till att det är rent. Små sår är 

alltid mer eller mindre smutsiga. Om du till exempel har fått ett skrubbsår kan det både 

finnas jord, grus och annan smuts i såret. Därför ska du rengöra såret noggrant. 

Börja med att tvätta händerna. Sedan tvättar du huden runt såret och därefter själva 

såret. Det går bra att använda vanlig mild tvål, gärna flytande, och ljummet rinnande 

vatten. Du kan försöka ta bort smuts som inte lossnar med hjälp av en fuktad 

kompress, mjuk borste eller pincett. Du kan även sänka ner såret i vatten för att 

försöka lösa upp smutsen, eller lägga på fuktiga kompresser en stund och sedan skölja 

under rinnande vatten igen. Använd gärna duschen. 

Ett skrubbsår som gör mycket ont att rengöra kan du först bedöva genom att stryka på 

ett tunt lager bedövningssalva. Den finns att köpa receptfritt på apotek och verkar 

inom tio minuter. 

 
 

Skärsår kan blöda mycket 
Ett skärsår kan blöda ganska mycket även om det inte är så stort. Då kan du trycka 

med en ihoprullad kompress eller något annat rent tygstycke mot såret tills blödningen 

stoppar. Blödningen minskar också om du håller den skadade kroppsdelen högt. När 

blödningen har minskat kan du rengöra såret. 

När såret är rent kan du få sårkanterna ihop för bättre läkning med hjälp av strips eller 

vävnadslim. 

http://www.1177.se/Tema/Kroppen/Kroppens-olika-delar/Huden/
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Skrubbsar/
http://www.1177.se/Tema/Kroppen/Kroppens-olika-delar/Huden/
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Skarsar/
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Blodningar/


 

 

 
Vävnads lim (receptbelagt, dyrt) 

• Lämpar sig för mindre sår, utan större tension, går inte genom dermis (ytliga sår) 

• Fördelarna jämfört med suturering är finare ärr och mindre 

smärta/obehag 

• Nackdelen är sämre hållfasthet, kan därför medföra ökad risk för såret 

ska spricka upp (varför man bör undvika att limma sår som går 

ner i djupa dermis) 

 

Tejpning  

• Små sterila tejpbitar (Steril-strips) appliceras vinkelrätt eller diagonalt 

över såret 

• Kan i enstaka fall räcka som ensam förslutning vid mycket ytliga sår 

 Ofta bör det dock användas som förstärkning ovanpå lim eller 

suturering 

 

 

Klämt finger 

 

Klämskador gör ofta väldigt ont. Muskler och senor kläms ihop och det blöder ofta 

under huden. Blödningen ger en svullnad som värker och huden runt klämstället blir 

blå. Svullnaden kan sitta kvar i flera dagar. 

 

    
Genom att göra ett litet hål i nageln med en rödglödgad ände av ett gem, kan blod komma ut och smärtan 

minska. Det behövs bara ett lätt tryck när gemet är så upphettat.  

 

Om en nagel blivit klämd kan det samlas blod under nageln och göra mycket ont. Då 

kan det hjälpa att göra ett litet hål i nageln och tömma ut blodet. Om nageln har blivit 

skadad kan den lossna efter några veckor. 

 

https://www.norengros.no/suturtape-steri-strip-12mmx5cm-elastisk-steri-strip


Tryck runt klämstället och håll fingret högt 
Om du bär ringar på det klämda fingret bör du ta av dem så fort som möjligt efter 

skadan för att ringarna inte ska hindra blodflödet då fingret svullnar. 

Tryck med fingrarna runt klämstället för att stoppa den inre blödningen och hindra att 

svullnaden blir större. Håll även det skadade fingret högt, helst högre än brösthöjd, för 

att minska svullnad och smärta. 

För att lindra smärtan ytterligare kan du kyla fingret med kallt vatten eller krossad is 

inlindad i en handduk. Efter en stund bör du försiktigt böja och sträcka på fingret för 

att känna om något verkar brutet. 

Använd dig av kompression runt klämskadan för att minska värken exempelvis med 

tejp runt det skadade området. 

Om det blöder under nageln 
När en nagel kläms kan det samlas blod under nageln. Om det gör väldigt ont kan det 

hjälpa att göra ett litet hål i nageln och tömma ut blodet. 

Du kan använda till exempel ett gem, som har trubbig ände och som går att hetta upp. 

Veckla ut gemet och värm änden av gemet i exempelvis en ljuslåga eller med hjälp av 

en gaständare. Änden måste vara mycket varm – rödglödgad – för att den lätt ska 

kunna bränna igenom nageln. Håll gemet mot nageln och tryck endast lätt så att du inte 

riskerar att skada huden under nageln. När blodet kommer ut genom det lilla hålet 

lindras smärtan. 

Om du vill bränna ett hål själv bör du göra det inom de närmaste timmarna innan 

blodet hinner stelna. Om du tycker det känns alltför smärtsamt och svårt och vill ha 

hjälp med att göra ett hål i nageln kan du kontakta vårdcentralen. Detsamma gäller om 

ett barn behöver hjälp. 

Söka vård 
Kontakta vårdcentralen om fingret börjar göra mer ont efter några dagar. 

Om du utsatts för en kraftig klämskada, om fingret är böjt på ett onaturligt sätt eller 

om du förlorat känseln i fingret bör du söka vård för att få fingret undersökt. 

Om skadan är så kraftig att fingertoppen kläms av ska du ta med den och åka till 

sjukhus snabbt. Det kan gå att sätta tillbaka fingertoppen igen. Linda in den i en fuktad 

ren tygbit eller handduk och lägg den i en plastpåse. Lägg sedan plastpåsen kallt, i ett 

kärl eller en plastpåse som fyllts med isvatten. Undvik att endast använda isbitar 

eftersom det kan bli för kallt och skada fingertoppen.  
 

 

 

 

 



Brännskador  
Vad orsakar brännskador? 
 

Man kan brännas av värme, eld, strålning, solljus, elektricitet, kemikalier eller 

varm eller kokande vatten. Det finns 3 typer av brännskador: 

 

 

 

 
 

• 1:a gradens brännskador: 
Dessa är röda och smärtsamma. Finns lite svullnad. De blir vita när man trycker 

på den brännskadade huden. Den brännskadade huden kan dras av efter 1-2 

dagar.  

 

• 2:a gradens brännskador: 
Dessa är tjockare, är väldigt smärtsamma och bildar oftast blåsor på huden. 

Huden är väldigt röd eller fläckig och kan svullna upp riktigt mycket. 

 

• 3:e gradens brännskador: 
Denna typ av skada drabbar alla 3 hudlager.  Den brända huden ser vitare ut 

eller förkolnad.  

Läkningstid: 
 

1:a gradens brännskador tar 3-6 dagar att läka 

2:a gradens brännskador tar 2-3 veckor att läka 

3:e gradens brännskador tar vanligtvis väldigt lång tid att läka. 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-5SmYeVpJVt0/U6f4NEs_GTI/AAAAAAAAKJg/vfls1Qe3dZE/s1600/burn.jpg


Behandling: 
 

 
 

Behandlingen beror på vilken typ av brännskada man har. 

 

Man ska uppsöka en läkare om: 

 

• 1:a eller 2:a gradens brännskada täcker 5-8 cm i diameter. 

• Brännskadan är i ansiktet, över en stor led (såsom knä eller axel), på 

händerna, fötterna eller könsorganen. 

• Brännskadan är 3:e gradens, vilket kräver omedelbar medicinsk vård. 

 
1:a gradens brännskada: 
 

Blötlägg brännskadan i kallt vatten under minst 5 minuter. Det kalla vattnet hjälper till 

att minska svullnaden genom att dra bort värme från den skadade huden. Behandla 

skadan med hudprodukter som skyddar samt helar huden, såsom aloe vera kräm.  Man 

kan linda in en torr gasbinda löst runt skadan. Detta kommer skydda området och hålla 

undan luft från den. Ta smärtstillande, såsom panodil, ibuprofen eller Ipren mot 

smärtan. Ibuprofen kommer dessutom hjälpa mot svullnaden.  

 
 
 



 

 

2:a gradens brännskada: 
 

Blötlägg skadan i kallt vatten under 15 minuter. OM det skadade området är 

litet, lägg på en ren, våt textil på skadan några få minuter varje dag. Lägg sedan 

på en antibiotika salva eller någon annan typ av salva utskrivet av din läkare. 

Täck över skadan med kompresser som hålls på plats med hjälp av en gasbinda 

eller tejp. Hör med din läkare angående stelkrampsvaccinering. Byt 

kompresserna varje dag. Tvätta först händerna med tvål och vatten.  Tvätta 

sedan varsamt skadan och lägg på en antibiotikasalva. Om brännskadan är liten 

behövs inte kompressen under dagen. Titta varje dag efter infektioner, såsom 

ökad smärta, rodnad, svullnad eller var. Om du ser något av dessa tecken bör du 

uppsöka läkare direkt! För att undvika infektion, låt bli att spräcka blåsorna som 

uppstår.  

Bränd hud kliar medans den läker. Håll dina naglar korta och rör inte den 

skadade huden. Huden kommer vara känslig för solljus i upp till ett år, därför 

bör du applicera solskydd om du vistas ute.  

 
3:e gradens brännskada: 
I dessa fall ska du akut söka medicinvård! Ta inte av klädsel om dessa är fastklistrade 

vid huden. Blötlägg inte och lägg inte på någon salva! Om möjligt håll upp den 

brännskadade huden över hjärthöjd. Du kan täcka skadan med ett kallt, vått sterilt 

bandage eller ren klädsel tills du får medicinsk assistans.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Hjärnskakning 
 

Hjärnskakning innebär att slå i huvudet så att hjärnan kommer i 

rörelse. Om du får en hjärnskakning förlorar du medvetandet eller 

tappar minnet en kort stund. Det är viktigt att den som fått en 

hjärnskakning inte lämnas ensam 1:a dygnet utan är under 

uppsikt. 

Efter en hjärnskakning är det viktigt att inte anstränga hjärnan för 

mycket så att den kan återhämta sig. 

 

Symtom 
Vanliga symtom är 

•   huvudvärk 

•   yrsel 

•   illamående 

•   kräkningar 

•   minnesförlust 

•   förvirring 

•   onaturlig trötthet. 

Symtomen kommer ibland först efter flera timmar. 

 

När ska jag söka vård? 
Du ska söka vård direkt, på en vårdcentral eller akutmottagning, om du misstänker att 

du har fått en hjärnskakning och får symptom som beskrivs ovan.  

 

Undersökningar och utredningar 
Ibland undersöks du med datortomografi för att ta reda på om du har några allvarliga 

skador. Om du får ett hårt slag mot huvudet kan det uppstå blödningar, hjärnan kan 

svullna och du kan få skador på skallbenet. Om läkaren inte ser något sådant på 

röntgen får du oftast åka hem. 

 

Behandling 
Det finns ingen särskild behandling efter en hjärnskakning utom att vila så att hjärnan 

kan återhämta sig. Du bör inte träna eller dricka alkohol förrän du känner dig helt bra 

igen. Du bör också undvika sådant som kräver mycket koncentration. Det gäller till 

exempel att titta på tv, spela dataspel och annat som kan ge huvudvärk och illamående. 

När du återupptar träning/fysisk aktivitet eller koncentrationskrävande moment ska 

dessa inte ge symptomen tillbaka 

 

http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Undersokningar/Datortomografi/
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Blodning-under-skallbenet---subduralblodning-/


 

 

 

Är det farligt/skadligt och träna eller vara  

fysiskt aktiv när det gör ont? 

 

Smärta är en upplevelse som uppstår när smärtreceptorer i kroppen blir retade. 

Det som är intressant är inte hur det känns under aktivitet utan hur det är dagen 

efter. Man skall naturligtvis inte plåga sig när man är aktiv på båten, men ligger 

man på 4-5 på smärtskalan (se nedan) leder det sällan till ytterligare försämring 

och en neråtgående trend.  

 

   

Undvik följande! 

 

•Förvärrad värk 

•Förvärrad stelhetskänsla Dagen efter träning/aktivitet 

•Ökad svullnad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Är du osäker kontakta alltid läkare 

SSmmäärrttaa  

SmärthanteringsmodellSmärthanteringsmodell

Ingen

Smärta 21 43 5 76 98 10

Lätt Måttlig Medelsvår Svår Outhärdlig
Värsta

tänkbara

smärta

21 43 5 76 98 10101 2 3 4 5 6 7 8 9

Säker Acceptabel Högrisk träning

Smärta är tillåten (ej nödvändig)

Smärta efter träning är tillåten om den ej är värre dagen efter

SmärthanteringsmodellSmärthanteringsmodell

Ingen

Smärta 21 43 5 76 98 1021 43 5 76 98 10

Lätt Måttlig Medelsvår Svår Outhärdlig
Värsta

tänkbara

smärta

21 43 5 76 98 1021 43 5 76 98 10101011 22 33 44 55 66 77 88 99

SäkerSäker AcceptabelAcceptabel Högrisk träningHögrisk träning

Smärta är tillåten (ej nödvändig)

Smärta efter träning är tillåten om den ej är värre dagen efter

 



  

 

 

När är man sjuk och bör vila från hårdare  

fysisk aktivitet? 
 

 

 

 Vid feber (38 grader eller mera) gäller alltid 

vila! 

 

 Vilopulsstegring med 10 slag/minut (ta därför 

reda på din normala vilopuls) i kombination 

med allmänsymtom (allmän sjukdomskänsla, 

muskelsmärtor, muskelömhet, diffus ledvärk, 

huvudvärk). 

 

 Sjukdomskänsla, ensamt eller i kombination 

med en eller flera av symtomen muskelsmärtor, muskelömhet, diffus 

ledvärk och huvudvärk, gäller vila även vid normal kroppstemperatur, tills 

dessa symtom försvunnit. 

 

 Snuva utan halsont, hosta eller allmänsymtom rekommenderas 

försiktighet under de första 1-3 dagarna 

 

 För alla infektioner gäller att en försiktig attityd bör intas under de första 

1-3 dagarna av en infektion 

 

 Vid halsont utan andra besvär eller symptom rekommenderas försiktighet 

tills symtomen börjat vika. 

 

 

 Vid halsfluss med streptokockbakterier, vilken skall penicillin behandlas i 

10 dagar, tillråds vila tills symtomen försvunnit och försiktighet under 

första veckan av behandlingen 
 

 

 

 

ReferensFriman G, Wesslén L. Special Feature. Infections and exercise in high-

performance athletes. Immunology and Cell Biology 2000; 78: 510-522. 

1177 Vårdguiden 

 



 

 

 

 

 

 

   
 

Sjukvårdsväska ombord 

 
Här nedan följer en lista på vad som behövs i en sjukvårdsväska ombord ifall olyckan 

är framme. Tänk på att byta ut de produkter som har bäst före datum eller produkter 

som tejp som också åldras. 

 Sår kompresser 

 Plåster, plåsterspray 

 Sårsalva (brännskador) 

 Strips för sårtejpning eventuellt vävnadslim 

 Bedövningssalva 

 Dauerbinda (brun för kompression) 

 Sporttejp 

 Kylbalsam (ytliga brännskador, skador från solen) 

 Mediciner: Alvedon eller liknande samt antiinflammatorisk medicin som Iprén, 

voltare´n eller ibuprofen. 

 Sax 

 Pincett 

 Solskyddsmedel 

 Fästingborttagare 

 Mitella 

 

 

 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHz4H8xNrSAhVG2ywKHQjuCtAQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fsv.wikipedia.org%2Fwiki%2FMitella&psig=AFQjCNFmZdMIKhZ_UFS4vXh8j7v4rg-yUg&ust=1489737010623938

