
DM i Spejder  
Aktivitetsbeskrivelse 

 

Hvis der er problemer med forståelse af opgaven, kontakt os gennem følgende link: 
WWW.DMISPEJDER.DK/HJAELP, så vil vi vende tilbage til jer hurtigst muligt, således i kan 

komme i gang med opgaven. 
 

12 spørgsmål om førstehjælp 
 

Forventet tidsforbrug: 20 min. 
 

Mulige antal point: 50 
 

Post nr: 1 

Pointene i denne opgave fordeles ud fra følgende vægtning: 
Ved rigtigt og fyldestgørende svar gives 4 point. Ved delvis rigtig besvarelse gives mellem 1 og 3 
point. 0-2 point til sidst gives for samlet indtryk af løsninger.   
 
 
Opgaven skal afleveres på følgende måde:  
Skema under opgavebeskrivelse kopieres og udfyldes i nyt word dokument. Dokumentet 
uploades vha. følgende link: www.dmispejder.dk/btfen - HUSK patruljenavn og nummer i 
filnavn. 
 

 
 

Materialer: 
• Ingen  

  

Opgavebeskrivelse Junior, trop og senior 
 

 Scenarie Svar 
1. Jeres patruljemedlem har fået en lille, mild 

forbrænding på armen, hvad gør I? 
 

2. Jeres patruljemedlem har skåret sig i fingeren, 
hvad gør I? 

 

3. Hvad er førstehjælpens fire hovedpunkter?  
4. Jeres patruljemedlem har været udenfor om 

vinteren, uden handsker. Han/hun har som 
resultat fået en mild forfrysning i sin finger. 
Hvad gør I? 

 

5. Jeres patruljemedlem faldt pludseligt, og 
trækker ikke vejret. I kan ikke finde en puls. 
Hvad gør I? 

  

6. Jeres patruljemedlem troede, at det var en god 
idé at drikke koncentreret saltsyre. Det var det 
ikke. Hvad gør I? 

 

7. Jeres patruljemedlem snublede og kom til at 
stikke sig selv i pulsåren på sit venstre håndled. 
Hvad gør I? 
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8. Jeres patruljemedlem troede at han/hun kunne 
slukke et bål med sin højre hånd. Det kunne 
han/hun ikke, og har nu en 
tredjegradsforbrænding på hele hånden. Hvad 
gør I? 

 

9. Jeres patruljemedlem har klatret i træer, og har 
som resultat brækket sit venstre skinneben. 
Hvad gør I? 

 

10. Jeres patruljemedlem kom til at køre lidt for 
hurtigt på landevejen, og har været i en 
bilulykke. Han/hun har ikke nogen tydelige 
skader, men er bevidstløs. Til gengæld brænder 
bilen. Hvad gør I? 

 

11. Jeres patruljemedlem har hugget sin finger af, 
da han/hun forsøgte at hugge brænde. Hvad gør 
I? 

 

12. Jeres patruljemedlem har glemt hvordan man 
står når man skal hugge brænde, og har som 
resultat en økse i låret, hvad gør I? 
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