
 
 

NOLS WILDERNESS MEDICINE  
  

WILDERNESS FIRST AID SJUKVÅRDSKURS 
 

FÖR ELEVER & LÄRARE PÅ RYSSBYGYMNASIETS   
NATUR & ÄVENTYRTURISM  

 

25-27 november, 2019 
 
Lokal: RyssbyGymnasiet, Ryssby 
 
Datum: 25-27 november, 2019 (måndag, tisdag och onsdag) 
 
Kursstart: Vi börjar vi klockan 08:30 var morgon och vi håller på till 17:00 med en timmes 
lunch var dag. På måndag kväll träffas vi igen för HLR tre timmar (18:30 till 21:30). Vår 
nattövning sker på tisdag kväll från ca klockan 19:00 till 23:00. 
 
Inkluderat i kursen: Ett 30-sidigt kursmaterial, snusnäsduk, NOLS Wilderness Medicine 
Pocket Guide för frilufts-sjukvård, HLR-certifiering samt NOLS Wilderness Medicine 
Wilderness First Aid certifiering ingår i priset.  
 
Logi & Måltider: NOLS Wilderness Medicine och Crossing Latitudes står inte för några 
måltider. Vi bryter för korta fika-pauser och en timme för lunch var dag.  
 
Certifiering: Godkända kursdeltagare tillhandahåller en internationell NOLS Wilderness 
Medicine två-åriga förstahjälpen-certifiering samt Svenska HLR Rådets certifiering.  
 
Kursprogram: NOLS Wilderness Medicine (https://nols.edu/en/courses/wilderness-
medicine/) första-hjälpen kurs fokuserar på frilufts-relaterade skador och sjukdomar. Vi 
varvar inom- och utomhus lektioner, demonstrationer och praktik hela tiden. Kanske måste 
du göra en patientundersökning samt plåstra om en vän som blöder från ett sår i ansiktet. 
Kanske måste du hjälpa en deltagare som har en kraftig allergisk reaktion eller ta hand om 
en vän vars axel hoppat ur led. Vårt mål är att göra våra sjukvårdsscenarier så realistiska 
som möjligt. Vi är oftast ute 1 timme om gången och sedan inomhus en timme eller två.  
 
Det är en trygghet att veta hur man agerar om någon tar ett otäckt fall, skär sig svårt, får 
en allergisk reaktion, blir medvetslös, får problem med andningen, hjärtat eller akuta 
buksmärtor. Att veta hur du hanterar en person med misstänkt skallskada eller en person 
med akut diabetes eller hur du agerar om någon får ett epileptiskt anfall är viktigt. 
 
Se lista här nedan av alla de ämnen vi hoppas att gå igenom både teoretiskt och praktiskt.  
 



50 % av kursen är scenarier, praktik och demonstration av behandlingsmetoder. 50 % är 
teori, lektion och diskussion om olyckshändelser, sjukdomar och beslut. Vi kommer att 
tillbringa mycket tid utomhus. Många deltagare nämner efter kursen att nattövningen var 
en av de bästa momenten under kursen. 
 
Vårt mål är att L-ABCDE och patientundersökningen ska sitta i ryggmärgen efter dessa 
dagar och att alla deltagare ska få självförtroende att göra sitt bästa om en olycka sker.  
 
Certifiering: NOLS Wilderness Medicine är en amerikansk organisation som undervisar 
sjukvårdskurser runtom i hela världen. Över 200,000 personer har tagit en NOLS 
Wilderness Medicine kurs runt om i världen. I Skandinavien har vi undervisat över 3500 
personer. Efter kursen får du en internationell certifiering som betyder mycket utomlands. 
Svensk Hjärt- och lungräddning är också inkluderat och du får ett kompetenskort från 
Svenska HLR rådet. 
 
Vad förväntar vi oss av dig?  Vi förväntar oss att du tar kursen på allvar. Vi förväntar 
oss att du kommer att vara i tid var dag. Vi förväntar os att du kommer förberedd var dag 
med rätt utrustning och bra energi. På en Wilderness First Aid kurs har vi inget skriftligt 
eller praktiskt prov men förväntar oss att du är med på alla övningar och är aktiv. Vi 
förväntar oss att du deltar i alla övningar, ifrågasätter, spelar med och gör ditt bästa i alla 
scenarier och är uppmärksam under lektionerna. 
 
Sjukvård sker på hud-nivå. Detta betyder att du kommer att dra upp ett byxben, en ärm 
eller gå på hud-nivå på ryggen. Vi förväntar oss att du kommer att undersöka varandra 
med ett professionellt agerande. 
 
Vi förväntar os att du respekterar de andra deltagarna, oss instruktörer och vår utrustning. 
Vi förväntar oss att du kommer agera professionellt och använder ett korrekt språk. Vi 
tolererar inte svordomar eller trakassering av något slag. Vi hoppas att du frågar om du 
inte förstår. Vi ber deltagare att stänga av mobiler och datorer under lektionstid. Rökning 
är förbjuden under lektions tid vilket inkluderar våra scenarier utomhus.  
 
Vad kan du förvänta dig av oss? 100% professionellt agerande. Ett kursmaterial som är 
evidence baserat på vad som faktiskt händer på friluftsturer. Du kan förvänta dig 
instruktörer som har många års erfarenhet av att guida i vildmarksturer runt hela världen 
och som har sjukvårdsutbildning som sköterska eller ambulanspersonal. Du kan förvänta 
dig instruktörer som kommer att göra kursen aktiv och så kul som möjligt! Du kan också 
förvänta dig att få feedback under kursens gång.  
 
Vad behöver du ha med dig? Du behöver ingen tidigare erfarenhet. Vår undervisning 
sker både inomhus och utomhus så bra kläder är viktigt. Alla i gruppen kommer att vara 
både "patienter" och "vårdare".  
 
Ta med dig en ryggsäck med de saker som du vanligtvis har med dig när du går på tur, 
paddlar eller går i skogen. Du kommer att använda en del av din egen utrustning under 
våra praktiska scenarier. I ryggsäcken kan du ha en extra tröja, sockar och byxor (ifall du 
blir blöt). Glöm inte regnställ och rejäla kängor eller stövlar. En pannlampa är mycket 
viktigt eftersom vi kommer att ha ett natt-scenario. Se mer detaljerad utrustningslista här 
nedan.  
 
Vi använder teaterblod som går bort från alla kläder. Ibland måste man dock tvätta två 
gånger innan allt ”blod” gått bort.  
 
NOLS Wilderness Medicine utrustning: På alla våra kurser tillhandahåller vi utrustning 
och material som de flesta av oss har med på en fjäll-, paddling- eller frilufts-tur. Vi har 
sovsäckar, liggunderlag och vindskydd/tält för att hjälpa en allvarligt nedfrusen människa. 
Vi har snusnäsdukar och T-shirts för att ta hand om blödande sår, skidstavar och paddlar 



används till att spjäla benbrott mm.  Vi har också specialmaterial såsom mun-mot-mun 
skyddsmasker, första-hjälpen material, vakuum madrass, SAM-splints mm. Det främsta vi 
har är vår kunskap och erfarenhet från riktiga situationer där första-hjälpen krävts. 
 
Under kursen säljer vi också NOLS Wilderness Medicine första-hjälpen väskor, böcker och 
första-hjälpen material. 

Förslag på utrustningslista: 
Ha på dig friluftskläder som kan hålla dig varm i alla sorts väder 
Ryggsäck stor nog för extra kläder, liggunderlag mm. 
Extra ombyte av friluftskläder (tröja, långkalsonger, sockar) 
Regn jacka och byxor eller vattentäta vinterkläder 
Kängor eller stövlar 
Inneskor såsom sandaler eller springskor 
Mössa, vantar, halsduk mm 
Anteckningsblock, pennor 
Pannlampa med nya batterier 
Solbrillor 
Vattenflaska 
Mugg, termos 
Klocka (inte mobil telefonen utan en vanlig klocka) 
 
Lektioner: 
Hjärt- och lungräddning 
Patientundersökning 
Primär undersökning och akut behandling (L-ABCDE) 
Sekundär undersökning, fortsatt behandling och omhändertagande (vitalparametrar och 
medicinska frågor) 
Dokumentation 
Evakueringsplaner & beslut 
Rygg- och ryggmärgsskador 
Skallskador 
Cirkulationssvikt 
Sårvård 
Brännskador & Infektioner  
Muskel-, led- och skelettskador 
Urledvridningar 
Värmerelaterade tillstånd 
Nedkylning och köldskador 
Blixtnedslag 
Medicinska situationer: Diabetes, magont, andningsproblem, hjärtrelaterade problem 
Allergisk Anafylaktisk reaktion 
Första-hjälpen utrustning 
Nattscenarie
 
Frågor: Om du har frågor om kursen så kontakta Lena Conlan Crossing Latitudes.  
Mobil 070-670 1153  info@crossinglatitudes.com    
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