
HADSTENSPEJDERNE HJEMMESPEJD      

OPGAVE: 16    ALDERSGRUPPE:  JUNIOR/TROP/SENIOR 

 SEND DIN BESVARELSE SOM SVAR PÅ OPGAVEN.      

 

Tip en 13.  1 X 2 
1. Hvad er det første man skal gøre når der er nogle som er kommet til skade? 
1.Spørg om de er OK  X. Skab sikkerhed   2. Ringe til 112 

   

2. Hvad skal man gøre hvis man har brændt sig? 
1.Putte vand på i 5 min   X. Putte vand på i 10 min   2. Putte vand på til det ikke gør ondt længere 

   

3. Hvad er det første du skal sige når du ringer til 112? 
1.Hvem du er og hvor du ringer fra?   X. Hvad er der sket   2. Hvor mange der er kommet til skade 

   

4. Hvad skal man gøre hvis man får et mindre sår? 
1.Sætte plaster på så hurtig som muligt   X. Rense såret grundigt og bagefter sætte et plaster på   2. Puste på det 

   

5. Hvilke farve kan læberne blive hvis man er ved at gå i chok? 
1.Hvide   X .Røde   2. Blå 

   

6. Hvad hjælper hvis man er ved at gå i chok? 
1.Tal beroligende til personen  X. Vær stille   2. Lig personen ned 

   

7. Hvad hjælper ikke hvis man har næseblod 
1.Spise en is   X. Klemme på næsen, lige under næseroden    2. Drikke en sodavand 

   

8. Når man har brændt sig skal man skylle med 
1.meget koldt vand   X. Varmt vand   2. Lunkent vand 

   

9. Hvad kaldes stabilt sideleje også? 
1.Nato stilling   X. Behageligt    2.Yoga 

   

10. Kan man ringe 112 fra en mobiltelefon der er låst med kode 
1.Nej      X. Kun sammen med en voksen      2. Ja 

   

11. Må børn godt ringe 112? 
1.Nej     X. Kun hvis det er en voksen som er kommet til skade     2. Ja 

   

12. Hvor mange tryk giver man ved hjertelunge redning? 
1.10      X. 20        2. 30 

   

13. Hvad skal man gøre ved et større snitsår indtil man kan skaffe materialer til forbinding 
1.Løbe omkring og bløde på ting     X. Klemme om såret hvis muligt og holde det højt     2. Fløjte 

   


