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Endelig kom den! En overskuelig og grundig bog om førstehjælp til børn og spædbørn 
skrevet letforståeligt og til danske forhold.
FØRSTEHJÆLP TIL BØRN OG SPÆDBØRN burde være obligatorisk i enhver institution, et 
hvert hjem med børn, forlystelsesparker og alle andre steder, hvor børn færdes og dermed 
kan komme til skade.
Som pædagog og livredder har jeg efterhånden læst et utal af bøger om emnet. Det er 
første gang, jeg virkelig har fundet det, jeg søgte. Her behøver man ikke længere 
"oversætte" til små børn eller lede mellem en masse overflødige oplysninger.
FØRSTEHJÆLP TIL BØRN OG SPÆDBØRN er bygget op på en måde, så man hurtigt finder, 
hvad man søger. Omslagets flap lægger ud med basal genoplivning (tidligere kaldet trinvis 
førstehjælp) og på allerførste side er der plads til at skrive telefonnumre på vagtlæge, 
tandlæge og skadestue/skadeklinik.
Alarmcentralens og giftliniens telefonnumre står der naturligvis allerede.
De fire trin for førstehjælp er samtidig overskrifterne for de fire første større dele af 
FØRSTEHJÆLP TIL BØRN OG SPÆDBØRN:
Stands ulykken, livreddende førstehjælp, alarmering og almindelig førstehjælp. Selv om 
den livreddende førstehjælp kan synes mest sensationel, lader forfatteren almindelige 
førstehjælp fylde mest. Statistikken taler sit tydelige sprog: 30 procent af alle 
skadestuebesøg (og sandsynligvis en endnu større del af de
uheld, som klares på stedet) er kvæstelser/blå mærker. De virkeligt farlige skader har ikke 
nogen stor plads i statistikken og altså heller ikke i FØRSTEHJÆLP TIL BØRN OG 
SPÆDBØRN.
Et mindre væsentligt spørgsmål som "Plaster – hvornår skal det bruges?" får en grundig 
faktaboks. Et spørgsmål, som ofte bliver stillet i institutionerne. Man skal bruge plaster, 
når det bløder fra et lille sår, når der skal tøj hen over såret og når barnet skal ud og lege 
og dermed kan få skidt ned i såret. Læseren opfordres til at lære barnet, hvornår det er 
godt med plaster – og hvornår det skal af igen.
De sidste kapitler i bogen er afsat til sygdomme, som kræver førstehjælp (feber, kramper, 
epilepsi og astma) samt forebyggelse af skader. FØRSTEHJÆLP TIL BØRN OG SPÆDBØRN 
er ikke større, end den kan læses fra ende til anden, gerne med mellemrum. Derefter kan 
den stå centralt placeret, så man hurtigt kan slå op, når uheldet er ude. Selv med de 
skarpeste fejlfinder-briller på faldt mit kritiske øje kun på to ting.
Skovflåten kaldes et insekt og de ni liner om passiv transport af børn på cykel nævner 
ikke cykelanhængere. Disse to undtagelser rokker dog ikke en millimeter ved det i øvrigt 
gode indtryk, man
får af bogen.
Enkelte bøger har ændret menneskers liv. FØRSTEHJÆLP TIL BØRN OG SPÆDBØRN vil 
kunne redde liv. Køb den. Nu.


