
Senast uppdaterad: 2012-01-20 av Torbjörn Walberg

Läs så här:
Skada: Vad själva skadan är.
Troliga orsaker: Vid vilken typ av våld eller händelse skadan troligen har uppstått/kan uppstå.
Symtom: Vad den skadade upplever, samt i förekommande fall vad sjukvårdaren ser/hör/känner.
Förlängd skadebild: Vad som skulle kunna hända vid en mycket svår skada, eller då skadan inte behand-
las eller felbehandlas.
Behandling: Säger sig själv. Lämplig behandling för skadan. OBS: Denna del är lajvanpassad, och flera 
moderna tips, råd och metoder är borttagna. Notera att vissa skador är mycket svårbehandlade med till-
gängliga medel.
Troliga kombinationsskador: En olycka kommer sällan ensam. Denna del beskriver vilka skador som med 
stor sannolikhet uppstått tillsammans med den ovan.

Skada:
Skärsår i arm/ben

Troliga orsaker:
Skärande/penetrerande våld mot kroppen.

Symtom:
Kraftig smärta. Yttre blödning.

Förlängd skadebild:
Minskad blodmängd leder till cirkulationschock.
Kraftig ärrbildning efter läkning.

Behandling:
Stoppa blodflödet genom att lägga tryckförband. Om det inte är möjligt, snör av armen eller benet helt och 
hållet en handsbredd ovanför såret och invänta kallbrand med tillhörande amputation av arm eller ben.

Troliga kombinationsskador:
Benbrott, inre blödningar, traumatiska amputationer

------------------------

Skada:
Cirkulationschock

Troliga orsaker:
Större okontrollerad inre eller yttre blödning.

Symtom:
Medvetandesänkning, hög puls, lågt blodtryck. Temperatursänkning i händer och fötter.

Förlängd skadebild:
Medvetslöshet, död.

Behandling:
Förhindra nedkylning, vila, ge vätska. Ge smärtstillande om det finns.
Stoppa blödning, lägg benen i högläge.
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Troliga kombinationsskador:
Yttre/inre blödning, svår brännskada, traumatiska amputationer, nedkylning

------------------------

Skada:
Hjärnblödning (Skapar tryck på hjärnan när inte blodet kan rinna ut ur huvudet)

Troliga orsaker:
Trubbigt våld mot huvudet som skapar bristningar i hjärnans blodådror.

Symtom:
Högt blodtryck, låg puls. Pendlande medvetandegrad. Olika stora pupiller med olika reaktion på ljus. Blå-
nader runt ögonen. Vätska eller blod rinner ur öron/näsa. Om skallbenet skadats/brutits kan benskrap 
höras när man känner på huvudet. Se även symtom på hjärnskakning.

Förlängd skadebild:
Snabba plötsliga försämringar av läget. Plötslig kollaps av hjärta och blodsystem när de inte orkar kom-
pensera mer för blodtrycket. Andningskollaps. 

Behandling:
Liggande viloställning, böner.
Ev. trepanering för att släppa ut blodet, men det är nära omöjligt (under gällande tekniknivå) att stoppa 
själva blödningen, vilket leder till cirkulationschock och död.

Troliga kombinationsskador:
Hjärnskakning, skallfrakturer, ryggrads- och nackfrakturer

------------------------

Skada:
Bukskada (Bristning av inre organ eller mellangärdsmuskeln)

Troliga orsaker:
Penetrerande eller kraftigt trubbigt våld mot buken

Symtom:
Buken hård, öm, patienten ligger i fosterställning. Illamående, tilltagande symptom på cirkulationschock. 
Kräkning.

Förlängd skadebild:
Snabb cirkulationschock och död.

Behandling:
Fria luftvägar, högläge på ben. Chockförebyggande åtgärder. Låt den skadade ligga som den själv finner 
bekvämt. Ge ej mat eller dryck. Operation för att stoppa eventuell blödning. Använd tamponerande för-
band för att stoppa blödningen vid penetrationsskada.

Troliga kombinationsskador:
Bäckenfrakturer m tillhörande blödning i kroppspulsåder.
Revbensfrakturer.

------------------------
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Skada:
Brännskada (ƒven i lungor av heta brandgaser)

Troliga orsaker:
Ramlat i eld, fått brinnande olja/beck/tjära hälld över sig vid belägring, träffats av brinnande pilar, inne-
bränd i hus eller fästning. Matlagning.

Symtom:
Smärta. Rodnad hud, blåsor, förkolnad hud(i så fall ingen smärta, nerverna bortbrända). Har den skadade 
andats in brandrök kan andningen vara grund och långsam, samt hostande.
Törst.

Förlängd skadebild:
Försämrad andning (Andningsvägarna svullnar), kraftig cirkulationschock.
I förlängningen mycket allvarliga infektioner.

Behandling:
Kyla, förbind. Ge mycket vätska.

Troliga kombinationsskador:
÷gonskador

------------------------

Skada:
Fraktur (Benbrott)

Troliga orsaker:
Trubbigt våld mot kroppen, fallskador, stryk i rustning

Symtom:
Mycket stark smärta. Ben eller arm kan ha onaturlig vinkel. Svullnad. Svårighet att stödja på ben. Benpipa 
kan sticka ut genom huden med tillhörande blödning. Känselbortfall eller konstig känsel nedanför benbrot-
tet pga. skadade nerver. Skrap hörs när benbitar gnids mot varandra.

Förlängd skadebild:
Inre/yttre blödning leder till cirkulationschock, benbitarna läker ihop fel (kan skapa halthet), kallbrand med 
tillhörande amputation.

Behandling:
Om benpiporna ligger i fel läge dras dessa i läge så snart som möjligt, innan musklerna drar ihop sig och 
försvårar. Extrem smärta kan förväntas under rättläggningen. Spjäla med bräda/motsvarande och förbind. 
Vila.
Totalt krossade ben måste pusslas ihop under operationsliknande förhållanden för att läka ihop bra igen.

Troliga kombinationsskador:
Inre/yttre blödningar, skadade nerver

------------------------

Skada:
Fraktur (Nacke/ryggrad)
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Troliga orsaker:
Fall från höjd, Trubbigt våld mot huvud eller rygg.

Symtom:
Smärta, känselbortfall nedanför skadan, delvis eller total förlamning

Förlängd skadebild:
Förvärrade förlamningssymptom. Död pga. avslitna nerver mellan huvud och kropp.

Behandling:
Fixera nacken/hela kroppen så att skadan inte förvärras.
Vila och bön. Frakturen läker med tiden, men inte trasiga nerver.

Troliga kombinationsskador:
Hjärnblödning, hjärnskakning, revbensfrakturer

------------------------

Skada:
Fraktur (Revben/bröstben)

Troliga orsaker:
Trubbigt våld mot bröstkorg

Symtom:
Kraftig smärta vid andning, grund och snabb andning

Förlängd skadebild:
Mycket svår och smärtsam andning, ett förskjutet brutet revben kan punktera lungan. Revbensfraktur är i 
sig inte dödligt.

Behandling:
Lägg revbenen så rätt som möjligt, linda bröstkorgen försiktigt, med elastisk linda om det finns. Placera 
den skadade så andningen underlättas. Vänta tills det läker av sig självt.

Troliga kombinationsskador:
Inre blödningar

------------------------

Skada:
Punkterad lunga

Troliga orsaker:
Spetsigt våld mot bröstkorg, brutna revben

Symtom:
Lufthunger, mycket snabb andning, synlig panik, smärta, gråblek ansiktsfärg, blåfärgade läppar(av sy-
rebrist) blodiga upphostningar.

Förlängd skadebild:
Allvarlig syrebrist, medvetslöshet, död. (Enbart i svåra fall, man kan överleva på en lunga under den tiden 
det tar för den andra att läka.)
Inre blödning fyller lungan med blod, rinner över i den friska, syrebrist, medvetslöshet, död.
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Behandling:
Placera den skadade så att andningen underlättas, med den skadade lungan nedåt. Förbind eventuella 
punkteringsskador. Var uppmärksam på försämringar och hostande av blod. Eventuellt dränera lungan. 
(Sätt in ett litet rör så blodet kan rinna ut.)

Troliga kombinationsskador:
Revbensfrakturer, skärsår i bröstkorg, lättare skador på ryggrad

------------------------

Skada:
Traumatisk amputation

Troliga orsaker:
Skärande våld mot arm eller ben som lett till att det kapats helt av.

Symtom:
Armen eller benet är skilt från kroppen. Kraftig blödning, kraftig smärta.

Förlängd skadebild:
Cirkulationschock, medvetslöshet, död.
Infektion, kallbrand(svår infektion, inom en vecka) kräver medicinsk amputation.

Behandling:
Avsnörande förband så nära skadan som möjligt. Förbind efteråt.
Ev. kan kroppsdelen sys på igen om hygien och operationskunskapen finns.
Vid kallbrand måste kroppsdelen amputeras för att inte patienten skall dö i massiv blodförgiftning.

Troliga kombinationsskador:
-

------------------------

Skada:
Inre blödning/krosskada

Troliga orsaker:
Trubbigt våld mot kroppen leder till bristningar i blodkärl och att blod rinner ut i kroppen.

Symtom:
Smärta, blånader under huden, uppsvullnad

Förlängd skadebild:
Cirkulationschock, medvetslöshet, död. (Betänk att det får plats 1,5 liter blod i varje lår, 2,5 liter i varje 
lunga, och ca 2 liter i bukhålan, av de 5 liter du har...)
Tryck från blodet kan snöra av andra blodkärl, vilket leder till syrebrist i kroppen utanför den inre blöd-
ningen, och den kroppsdelen börjar dö inom ett par timmar om inte trycket avlägsnas.

Behandling:
Operera, stoppa blödningen.
Om blodet snör av andra blodkärl, punktera och släpp ut trycket.
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Troliga kombinationsskador:
Frakturer

------------------------

Skada:
Allmän nedkylning (Hypotermi)

Troliga orsaker:
Blöta kläder, stillastående, rustningsbärande, vinter

Symtom:
1. Kraftig huttring, dålig motorik, försämrat omdöme, apatisk
2. Avtagande huttring, händerna oanvändbara, förvirrad
3. Ingen huttring, kan inte gå, kraftigt förvirrad
4. Svag puls och andning, risk för hjärtflimmer (hjärtrytmrubbningar). Medvetslös, kan verka död

Stickande smärta som övergår i känslolös hud med vita fläckar (ytlig kylskada), Vitgul marmorerad hård 
hud (Djup kylskada)

Förlängd skadebild:
Vidare nedkylning, hjärtat stannar, död.

Djupa kylskador på flera ställen på kroppen

Behandling:
Aktivera, ge varm söt dryck, torra varma kläder
Värm kylskador hud mot hud. Gnugga inte. Ge inte alkohol.

Troliga kombinationsskador:
-

------------------------

Skada:
Hjärnskakning

Troliga orsaker:
Mildare trubbigt våld mot huvudet

Symtom:
Huvudvärk, illamående, yrsel, kräkningar, kortare medvetslöshet, minnesluckor

Förlängd skadebild:
Koma, hjärnblödning.

Behandling:
Vila och smärtstillande.

Troliga kombinationsskador:
Nackfrakturer
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