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Forulykket som oppfyller følgende kriterier skal til 
sykehus umiddelbart etter nødvendig førstehjelp.

� Har vært utsatt for høyspent

� Har vært utsatt for lynnedslag 

� Har vært utsatt for lavspent strømgjennomgang med sann-
synlig strømvei gjennom kroppen

� Har vært bevisstløs eller omtåket rett etter ulykken

� Har brannskader 

� Har tegn på nerveskader (for eksempel lammelser)

DEFINISJONER
Strømgjennomgang:
� Strøm ledet gjennom en persons kropp, f.eks fra hånd til

hånd eller hånd til fot. 
� Strøm gjennom for eksempel bare en hånd regnes ikke her

som strømgjennomgang. 
� Hertil regnes ikke lysbue.

Nerveskade:
� Skade på nervesystemet kan for eksempel gi lammelser, tale-

vansker eller balanseproblemer. Vær oppmerksom på symp-
tomer på lettere eller begynnende nerveskader, som num-
menhet eller redusert følsomhet. 

Ytterlige opplysninger: www.stami.no/stromskaderVær oppmerksom på fallskader
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