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Din säkerhet

Å, nej, inte mer reklam i
brevlådan! Eller? Vänta…
Detta verkar vara intressant!
Hur agerar du vid en krissituation? Vad gör du när
någon i din närhet behöver snabb hjälp? Hur var det
nu vid brand, ska du öppna eller inte öppna fönster
och dörrar?
Broschyren i din hand ska lära dig att undvika olyckor, både i och
utanför hemmet. Vilka är de största riskerna för barn och äldre, hur
känner du igen symptom på stroke, hur agerar du vid tillbud på
sjön eller om någon drabbas av ett ormbett?
Frågorna är många och dess svar har vi försökt samla här i
broschyren ”Din Säkerhet”.
Och du, kom ihåg förbandslådan i både bilen, båten och
hemmet!

Oavsett din erfarenhet kan den här
broschyren hjälpa dig att rädda liv!
Ögna bara inte igenom, läs den noga!
Tanken är att du ska bli bättre förberedd
om en krissituation skulle uppstå. Genom
broschyren kan du komma att rädda liv!
Spara gärna broschyren!
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Sjukvårdsrådgivning via 1177.se och
telefonnummer: 1177
På 1177.se får du information och praktiska råd om sjukdomar,
undersökningar, egenvård och läkemedel. Texterna är skrivna av
läkare, sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal.
För sjukvårdsrådgivning via telefon ringer du 1177 dygnet runt.
Här får du råd och vägledning av en erfaren sjuksköterska om vad
du ska göra och vart du ska vända dig.
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Säkerhet i hemmet
Hälften av alla olyckor med barn inblandade sker i bostaden
eller i dess närområde. Det gäller att vara observant på farorna
och barnsäkra så mycket som möjligt. Barns nyfikenhet vet vi
alla om och deras ständiga upptäcktsfärder ökar också risken
för att de ramlar och slår sig. Tipsen är många men de viktigaste
är en grind till trappan, ett tippskydd för spisen samt spärrar till
fönster, balkongdörrar, skåp och lådor.

Värdefulla tips!
• Många saker kan fastna i en liten
strupe, ha därför koll på vad som
finns i barns närhet.
• Lås in kemikalier, tändvätskor,
frätande ämnen, mediciner och
farliga föremål utom räckhåll
för barn, glöm inte de receptfria
läkemedlen. En stor del av
förgiftningsolyckorna för barn
sker när en vuxen glömmer att
ställa undan flaskan efter sig
eller har hällt farliga rester i
en läsk- eller saftflaska och
barnet fått tag i den.
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• Kontrollera att eluttag, grenkontakter och dosor har
petskydd. Vill du vara extra säker,
förse eluttag med jordfelsbrytare
och kontaktskydd.
• Försök att minimera riskerna
genom att plocka bort bordsduken och ställ inte varma grytor
eller stekpannor på bordet utan
uppsikt.
• Tänk på att alla hem inte är
barnsäkra, var därför extra
uppmärksam vid besök
hos andra.

Trygghetslarm
är ett bra redskap
för att påkalla hjälp. Tala
med biståndsenheten
så hjälper dom dig.

Fallolyckor är den vanligaste olyckshändelsen hos äldre.
Hala trottoarer och vägar, mattor som glider, böjda mattkanter samt dåligt belysta trappuppgångar är de vanligaste
orsakerna bakom sjukhusbesöken. Därför är det viktigt att
allt som det kan snubblas på i hemmet avlägsnas där det
är möjligt.
Äldre människor behöver mer ljus än yngre för att kunna
orientera sig. Bra belysning i närheten av sängen minskar
risken för olyckor när det är dags att gå och lägga sig eller
kliva upp.

Värdefulla tips!
• Fäst lösa sladdar så att de inte
ligger fritt på golvet.

• Halkskydd är bra även under
vanliga mattor för att minska
risken att mattorna glider omkring.

• Ha gärna mer än en telefon i
bostaden.

• För att undvika att halka ute
vintertid, kan broddar vara ett
bra hjälpmedel.

• Badrum och dusch bör förses
med halkskyddande mattor.

• Koppla gärna in en timer till
spisen.
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Kryp och annat slingrande
Insekter:
Ett insektsbett kan ibland
göra ont. Betten är oftast inte
farliga, utan brukar ge klåda,
rodnad och svullnad. Ibland
kan ett plåster hjälpa för att
inte klia på själva bettområdet.
Dämpa klådan med receptfria
mediciner och badda gärna
med någon alsolprodukt, det
lindrar oftast klådan.

Ormar:
Huggormen är den enda vilda
giftiga ormen i Sverige. Om
du blir biten, se till att kroppsdelen hålls stilla. Kontakta
vårdcentral eller sjukhus för
att få vård. Förutom att man
aldrig vet hur man kommer
att reagera på bettet, innebär
ormbett även en risk för stelkramp. Det är extra viktigt att
barn, gravida och gamla människor kommer i kontakt med
vården direkt.

Värdefulla tips!
Vid bett:
• Tvätta runt såret med tvål
och vatten.
• Oavsett var du är biten är det
viktigt att du är stilla.
• Håll gärna kroppsdelen med
bettet högt.
• Ta av ringar, skor och klocka
innan huden svullnar upp.
• Lämna bettstället helt i fred.
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Ring omedelbart 112 vid
något av följande tecken:
• Illamående
• Magsmärtor
• Diarré
• Kallsvett
• Hjärtklappning
• Yrsel
• Andningsbesvär
• Blekhet
• Kraftig svullnad

Larma
När du ringer 112 kommer du att få svara på ett antal frågor
från personen som tar emot ditt samtal. Under tiden ni pratar
larmas personal från polis, ambulans eller räddningstjänst.

Berätta:
• Vad har inträffat
• Var hjälpen behövs
• Vilket telefonnummer du ringer ifrån
• Vem du är
Vid brand:
• Är någon i fara?
• Vad är det som brinner?
• Hur stor är brandens omfattning?

Vid skada eller sjukdom förklara:
• Skadornas omfattning
• Medvetslöshet/fastklämd
• Inomhus/utomhus
• Vem är den drabbade?
– Namn, kön, ålder

Våga hjälpa
Under tiden du väntar på hjälp kan första hjälpen vara avgörande.
Runt om i landet arrangeras första hjälpen kurser. Har du inte haft
möjlighet att delta tidigare så försök att planera in en utbildningen i
kalendern, det kan vara livsavgörande!
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Första hjälpen
L-ABC
– är en bra minnesregel vid en förstahjälpen-insats. Bokstäverna
beskriver i vilken ordning du bör prioritera vid en olycka!
Livsfarligt läge: Den skadade befinner sig i omedelbar fara och måste
flyttas för att förhindra allvarlig skada.
Andning: Hur är personens andning och hjärtrytm? Utför konstgjord
andning genom mun mot mun-metoden om nödvändigt.
Blödning: Större blödningar måste stoppas. Håll blödande kroppsdel
högt och lägg förband.
Chock: Värme, vila och varsamhet. Ge aldrig vätska till en person i chock
då det kan finnas inre skador som ännu inte har upptäckts!

ICE – In Case of Emergency
– innebär att du lägger in information om personer att
kontakta vid en olycka i din mobiltelefons telefonbok. Du
skriver in bokstäverna ”ICE” samt namn och telefonnummer
till dina närmast anhöriga. Glöm inte utlandsprefixet +46 och
uteslut nollan i riktnumret, allt för att ICE ska vara gångbart
i hela världen. Om du vill lägga in fler kontaktpersoner kan
du använda ICE1, ICE2 och så vidare.
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Stabilt sidoläge
Stabilt sidoläge underlättar andningen och förhindrar att en person
som kräks riskerar att kvävas. Vid trafik-, fall- eller dykolyckor på
grunt vatten finns alltid risk för nack- och/eller ryggskador som
kan orsaka förlamning. Det är därför extra viktigt att en person
som har fått en sådan skada inte får flyttas. Måste du, trots
detta, flytta den skadade för att undvika livshotande skador ska
du försöka se till att rygg och nacke hålls stilla.
Så här övar du stabilt sidoläge. Be en kamrat lägga sig på golvet
och låtsas att hon eller han är medvetslös. Ruska försiktigt i honom/
henne och ropa ”är du vaken”? Får du inget svar är personen medvetslös.
Om personen andas placerar du denne i stabilt sidoläge.
1

Lägg personen på rygg. Ställ dig på knä vid sidan av personen.

2

Lägg armen som är närmast dig rakt ut och böjd uppåt.

3

Lägg personens andra arm över bröstet.

4

Böj det bortre benet.

5

Ta tag i personens skuldra och tryck på det bortre benet. Rulla över
personen så att det översta knäet bildar en nästan rät vinkel. Försök
samtidigt att stödja personens huvud.
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Kontrollera en extra gång att den skadade har fria luftvägar och andas.
Kom ihåg,
en person i
stabilt sidoläge
måste alltid
övervakas!

Upptäck Stroke i tid med ”AKUT”:
Ansikte: Kan personen le och visa
tänderna? Om ena mungipan
hänger – ring 112 !
Kroppsdel: Kan personen lyfta
armarna och hålla kvar dem i 10 sekunder? Om en arm faller – ring 112 !

Uttal: Kan personen upprepa en
enkel mening som ”Det är vackert
väder idag”. Om personen sluddrar
eller inte hittar rätt ord – ring 112 !
Tid: Varje sekund räknas.
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Bad-, båt- & isvett
Sverige består av mycket kust och härliga insjöar och vi är
många som tillbringar en eller flera sommar- eller vinterdagar
vid någon sjö, strand eller havsvik. Dessutom reser fler och
fler av oss på badsemester utomlands. Få saker kan väl
vara så passande som att lära sig simma, både för sin egen
och för andras säkerhet. Simkunnighet ökar möjligheten till
en trygg lek, både i, på och kring vatten. För att bättra på
kunskapen följer här lite bad-, båt-, och isvett.

Badvett
• Bada alltid tillsammans
med någon.
• Simma längs med stranden.
• Hoppa eller dyk inte på
okänt vatten.
• Simma inte under bryggor
och hoppställningar.
• Spring inte på bassängkant
eller bryggor.

• Var inte fler personer i
båten än vad den är
avsedd för.
• Byt bara plats i båten om
det är nödvändigt och då
en i taget.
• Stanna vid båten om du
trillar i vattnet.

• Lek inte med livräddningsmateriel.

• Om du ska rädda en 		
nödställd, ta upp personen
i aktern på båten.

• Om olyckan inträffar, ha
alltid något mellan dig och
den nödställde.

Isvett

Båtvett
• Var nykter och använd
alltid flytväst!
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• Sitt alltid ner i båten och
placera dig så att den är i
balans.

• Var aldrig ensam på isen
och lämna heller aldrig barn
ensamma på eller vid isen.
• Ha alltid med dig isdubbar
och övrig säkerhetsutrustning.

• Gå aldrig på is om du inte
är säker på att den håller.
Kärnis ska vara minst 10 cm
tjock. Prova alltid isen med
ispik om du är osäker.
• Tänk på att nyis, våris,
snötäckt is och havsis kan
vara svag, lär dig isens
svaga platser.
• Meddela alltid var någonstans du ska vara och när
du tänker komma tillbaka.
• Ju högre fart du har, ju
längre ut kommer du på
svag is innan den brister
och desto svårare blir
räddningen.
• Om olyckan skulle vara
framme, se till att alltid ha
något mellan livräddaren
och den nödställde.

Översvämning
Du som fastighetsägare har ett viktigt egenansvar i det förebyggande
arbetet. Risken för översvämning är störst i samband med kraftiga
regn och hastig snösmältning då ledningssystemet riskerar att bli
tillfälligt överbelastat. I olyckliga fall kan detta leda till att vatten
tränger in i källare via golvbrunnar eller andra avloppsanslutningar.
En översvämning kan även bero på att vatten strömmar ut från en
läckande vattenininstallation, exempelvis om en disk- eller tvättmaskin
går sönder eller vid extrem kyla då frysskador lätt uppstår.

Värdefulla tips!

Om källaren svämmar
över tänk på:

• Stäng ventilen till vattenmätaren
om du är bortrest en längre tid.

• Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna.

• Förvara inte värdefulla och
känsliga föremål direkt på
källargolvet; risk för fuktskador.

• Skaffa hjälp med länspumpning.

• Placera ett sopkärl i badrummet
för att undvika att det slängs
annat än papper i toalettstolen.
• Vintertid, se till att det finns en
värmekälla vid vattenmätaren så
den inte fryser sönder.

• Omplacera fuktkänsliga föremål.
• Var noga med hygien efter
kontakt med avloppsvatten.
• Kontakta ditt försäkringsbolag.
• Anmäl översvämningen till
kommunen.

Luleå kommun har för några år sedan skickat ut en broschyr om vad du
ska göra vid stort dammhaveri i Luleälven. Om du inte har broschyren
kvar finns den att ladda ner på kommunens hemsida www. lulea.se
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Brand
En brand kan snabbt sprida sig från ett rum till ett annat och
händelseförloppet kan vara explosionsartat. En stängd dörr
kan vara avgörande för utgången och kan förhindra att branden
sprider sig under många livsavgörande minuter. Vid brand
i lägenhet är detta extra viktigt, en stängd ytterdörr hindrar
brandens spridning och trapphuset fylls inte lika snabbt med rök.
Upptäcker du rök i ditt trapphus, stanna i din lägenhet.
Den svenska varianten av lägenhetsbyggen med egna brandceller gör att du är mycket säkrare i lägenheten jämfört med
att bege dig ut i trapphuset. Om det tränger in rök i din lägenhet,
oftast genom dörrkarmen eller brevlådan, kan du täppa till
med blöta handdukar. Stanna i din lägenhet eftersom röken
dödar och är giftig.

Värdefulla tips!
• En billigare livförsäkring än en
brandvarnare är svår att hitta.
Viktigt är att regelbundet prova
att den fungerar. Om man har en
bostad med flera våningar bör en
brandvarnare placeras på varje
våning.
• Alla bränder är små i början.
Med en brandsläckare hemma
minskas konsekvenserna av en
brand.
• Brand i kläder, sängkläder,
grytor och stekpannor kvävs
effektivt genom användandet
av en brandfilt.

• Spisvakt monteras vid spisen
och kan vara kopplad till en timer,
brandvarnare eller både och.
Spisvakten bryter strömmen till
spisen om spisen glöms bort
påslagen och kan förhindra en
spisbrand vilket är en mycket
vanlig brandorsak.
• En timer som automatiskt bryter
strömmen till, exempelvis, en kaffebryggare eller ett strykjärn är också
en utmärkt investering.
• Kontrollera din brandvarnare
varje år, varför inte 1:a advent!

Kom ihåg, ring alltid 112!
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Krissituation
Vid en större händelse informeras
allmänheten på följande sätt.
• Lokalradion, på www.krisinformation.se och på
kommunens hemsida.
• Genom kommunens upprättade upplysningscentral, tel. 0920-45 56 00
• VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) sänds via radio och TV.
• Du kan ringa 113 13 för information kring en
pågående händelse.

Viktigt meddelande
till allmänheten, VMA
Vid gasutsläpp, stor brand eller
annan allvarlig olycka kan varningssignalen Viktigt meddelande till
allmänheten användas för att varna
invånarna. Signalen meddelas via
tyfoner i större samhällen. Textoch talmeddelande går ut via
TV och radio.
Varningssignalen består av:
Signal i 7 sek – tystnad i 14 sek.
signal i 7 sek – tystnad i 14 sek.
signal i 7 sek.

Varningssignalen ljuder under minst
två minuter. När du hör signalen
ska du:

• Gå inomhus.
• Stäng dörrar, fönster och
ventilation.
• Lyssna på lokalradion för
information.
När faran är över sänds signalen
Faran över, som består av en 30 –
40 sekunder lång ihållande signal.

Signalerna Viktigt Meddelande och
Faran över provas klockan 15.00
första helgfria måndagen i mars,
juni, september och december. Vid
prov ges även information i radion.
På SVT:s Text-TV sidan 100
anges när en VMA-situation pågår
och hänvisar för mer information till
Text-TV sidan 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras
skriftligt.
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Strömavbrott
Strömavbrott kan vara i ett par minuter upp till flera dygn. När ljuset
slocknar, börja med att kontrollera säkringarna. Är det ett enskilt
avbrott som bara drabbat dig eller hela området?
Är det tänt eller mörkt hos grannarna?
När elen försvinner slås ofta husets uppvärmningssystem ut.
Ett välisolerat hus håller värmen relativt bra även vid minusgrader de
första dygnen. Ett elavbrott påverkar även vattenförsörjningen.
Vid ett längre vattenavbrott är det kommunens ansvar att ordna
dricksvatten vid olika tappningsställen. Via radio,
kommunens växel eller hemsida
kan du få reda på var tappningsställena finns.

Värdefulla tips!
• Om du inte redan äger en, skaffa
en batteri- eller solcellsdriven radio.
Information angående längre elavbrott får du vanligtvis genom
att lyssna på radio.
• Försök att klä er varmt och sov
i samma rum, det gör att värmen
stannar längre.
• Störningar i det fasta respektive
mobila telenätet är vanligt förekommande vid strömavbrott, förlita dig
därför inte på att dina telefoner
alltid fungerar.
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Checklista:
• Ficklampa
• Batterier
• Stearinljus
• Tändstickor/tändare
• Reservkamin och bränsle
• Sovsäck
• Filtar
• Liggunderlag
• Reservkök och reservmat

Vår kommun
Kommunen har det övergripande ansvaret för krisberedskap
på lokal nivå och samarbetar med landsting, polis, länsstyrelse
och andra myndigheter samt privata och frivilliga aktörer.
Samtidigt är det av största vikt att den enskilde invånaren vet
vad som ska göras vid exempelvis översvämningar, elavbrott
och andra kriser.
Hantering av allvarliga extraordinära händelser kräver
förberedelser och övning oavsett om det drabbar en hel
kommun eller bara delar av dess invånare. Kommunen
arbetar kontinuerligt med att minska sårbarheten i sina
verksamheter och öka förmågan att hantera de krissituationer som kan uppstå.
Grunden i arbetet med krisberedskap är att den enskilde
tar ansvar för sin egen och anhörigas säkerhet så långt det
är möjligt, både i vardagen och vid händelser som påverkar
stora delar av vårt samhälle. Vid en krissituation i Luleå
kommer stöd och insatser i första hand ges till de som är
i störst behov av hjälp till exempel barn, gamla, sjuka och
personer med funktionssnedsättningar. Du bör därför ha
beredskap för att kunna hantera din egen och dina anhörigas situation så långt det är möjligt. Det är bland annat
därför du håller broschyren ”Din säkerhet” i din hand.

Mina viktiga telefonnummer
Mitt försäkringsbolag..................................................................................
Direktnummer dagis/skola..........................................................................
Jobbtelefon 1...............................................................................................
Jobbtelefon 2...............................................................................................
Familjens telefonnummer............................................................................
.....................................................................................................................
ÖVRIGT:.......................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
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Viktiga telefonnummer
• SOS..................................................................................................... 112
• Nationellt

informationsnummer................................. 113 13

Viktiga hemsidor
www.lulea.se
www.1177.se
www.krisinformation.se
www.112.se
www.dinsakerhet.se

www.11313.se
www.redcross.se
www.msb.se
www.civil.se
www.lansstyrelsen.se/norrbotten
www.nll.se

Luleå kommun
971 85 Luleå
0920-45 30 00
www.lulea.se

Produktion: Kreativ kommunikation, 2016. Ansvarig utgivare: Urban Rönnbäck, Luleå kommun

• Polisen (inte akuta ärenden).................................................................. 114 14
• Sjukvårdsrådgivningen............................................................................. 1177
• Läkemedelsupplysningen.........................................................0771-46 70 10
• Larm 112 för döv-, tal- eller hörselskadade....................................... SMS112
• Felanmälan Luleå kommun (gata, vatten, avlopp,
gatubelysning, fastigheter och anläggningar,
park och natur), dygnet runt.....................................................0920-45 44 44
• Felanmälan Luleå Energi (el- och fjärrvärme), dygnet runt........0920-26 44 00
• Akut hjälp i sociala ärenden dagtid...........................................0920-45 44 75
• Akut hjälp i sociala ärenden kvällar, helger
och nätter via polisen............................................................................ 114 14
• Barnens hjälptelefon BRIS.................................................................. 116 111
• Bris vuxentelefon om barn.......................................................077- 150 50 50
• Brottsofferjouren.......................................................................0200-21 20 19
• Giftinformationscentralen (inte akut).........................................010-456 67 00
• Journummer - försvunna barn............................................................ 116 000
• Jourhavande medmänniska........................................................08-702 16 80
• Kvinnofridslinjen..........................................................................020-50 50 50
• Kvinnojouren Iris........................................................................0920-22 22 23
• Nationella hjälplinjen...................................................................020-22 00 60
• Psykiatrisk akutmottagning, dygnet runt..................................0920-28 27 28
• Röda korsets telefonjour............................................................0771-900 800
• Sjöräddningssällskapet.............................................................0705-87 80 16
• Stödtelefon - radikalisering och extremism.................................020-100 200
• Sunderby sjukhus.....................................................................0920-28 20 00

