
Göran Lidén – Första hjälpen 
 
Den 3 mars samlades ett tiotal medlemmar för en mycket intressant och givande föreläsning 
av Göran Lidén om hur vi som medmänniska kan ge första hjälpen när någon drabbas av 
andnöd eller hjärtstillestånd. Göran Lidén har arbetat som ambulanssjukvårdare, 
utbildningsansvarig hos Röda Korset i Norr- och Västerbotten och driver nu som pensionär 
ett utbildningsföretag i Första Hjälpen. 
 

 
 
Göran Lidén påpekade vikten av att agera när någon ser ut att behöva hjälp och att inte 
lämna personen utan uppsikt. Det kan rädda liv och du behöver inte vara rädd att göra fel. 
Se till att kalla på hjälp och påbörja eventuell HLR (hjärt- och lungräddning). Först fick vi 
pröva olika sätt att bistå en person som fått andningssvårigheter p g a att något fastnat i 
halsen: dunk i ryggen, s k Heimlich manöver och vid behov inblåsning mun-mot-
munmetoden.  
 

 
 
Sedan visade Göran hur vi stegvis bör agera om en person plötsligt segnar ihop och blir 
liggandes till synes medvetslös: försök ta kontakt, frigör luftvägar och kontrollera andningen. 
Kalla på hjälp: ring 112 och kolla om det finns någon hjärtstarter i närheten. Påbörja mun-
mot-muninblåsningar 2ggr och därefter 30 snabba hjärtkompressioner. Viktigt att pressa med 
handloven mot bröstbenet mitt mellan bröstvårtorna. Växla mellan 2 inblåsningar och 30 
hjärtkompressioner tills en ev. hjärtstarter tar över. Följ apparatens tydliga instruktioner så 
kan du inte göra fel. 
 
Under kaffet berättade Göran Lidén att han även arbetar som svampkonsulent, leder 
svampkurser och är ordförande i Luleå svampklubb. Flera av oss kommer säkert att ha 
fortsatt kontakt med honom i den rollen. 
 
Efter fikat följde medlemsinformation. Laila berättade om vad som var på gång i föreningen 
bl. a. om Länsförbundets årsmöte och om vårt eget Inbjudningsmöte. Ulla-Britt 
sammanfattade de senaste numren av Råd & Rön och vi fick även en instruktiv broschyr om 
råd vid Hjärt- och lungräddning. Ann, vårt nya teaterombud, gav information om möjlighet att 
boka teaterbiljetter. Kvällen avslutades med dragning av medlemslotteriet. Grattis Laila till 
den fina vinsten!  


