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Om någon blir svårt sjuk och till exempel har svårt att andas ska man ringa 112.
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När ska man ringa 112?
112 är ett telefon-nummer som du ska

Äldre personer

ringa i en nöd-situation. En nödsituation
är när du snabbt behöver hjälp. Det kan
vara hjälp från ambulans, brandkår, polis,
flygräddning eller sjöräddning. Du ska alltid ringa 112 när en persons liv är i fara eller när egendom är i fara. Egendom är hus,
bilar, båtar eller annat som någon äger. Du
ska också ringa 112 om det är fara för miljön, till exempel om det rinner ut olja.

Många äldre personer vill inte ringa till
112. De tror att det som gör ont snart ska
försvinna. Istället ringer de till sina barn
och berättar att de inte mår bra. Men ingen
ska vänta för länge med att ringa till 112.
Om något i kroppen känns dåligt, så ska
man ringa nödnumret.
Till exempel vid en hjärtinfarkt är det
mycket viktigt att snabbt komma till sjuk-

hus för att få hjälp. Det är också viktigt vid
en stroke att direkt få medicin som löser
upp proppen i hjärnan. Det gör att det blir
mindre risk för skador.

De svarar alltid på 112
Någon svarar alltid på nummer 112 – dag
och natt, vardag, söndag och helgdag. Den
som svarar har speciell utbildning för att

kunna hjälpa till när det är akut fara för liv,
egendom eller miljö. SOS-operatören ställer flera frågor till dig som ringer. Frågorna är för att han eller hon ska förstå vilken
hjälp du behöver, var hjälpen behövs och
hur snabbt du behöver hjälp.

Allt är inte nödsituationer
Men allt som händer är inte nödsituatio-

Ring 112 till exempel om:
• du ser en bil som brinner utanför ditt
fönster.
• du har kört på en älg med bil, och älgen
lever.
• du ser flera människor som bråkar och
slåss med varandra.
• du ser att det rinner ut mycket olja från
en bil som står på gatan.
• du ser en affär med krossad glasruta
och två män som springer ut från affären.
• du ser en person som blöder från huvudet och personen inte vet var han eller hon
är.
• ett barn har ätit cigarrettfimpar och
barnet kräks.
• ett barn får högre feber och hostar
mycket, efter att ha haft feber en vecka.
Barnet är under fem år och vill inte leka
och inte prata.
• en person som är allergisk mot nötter
plötsligt får svårt att svälja och svårt att
andas.
• en äldre person med högt blodtryck får
svårt att andas och naglarna börjar bli blå.

Om en tankbil exploderar är det förstås en nödsituation.
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Om ett litet barn har ätit cigarrettfimpar och kräks ska man ringa 112.
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När någon har blivit skadad i en olycka ska man ringa 112. Personen som körde den här lastbilen fick åka ambulans-helikopter.
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ner. Ibland kan man vänta. Och ibland kan
man ringa ett annat nummer för att fråga
eller för att få hjälp.
Ring inte 112 till exempel om:
• du skär dig i ett finger. Stoppa blodet
och ring sjukvårdsrådgivningen 1177.
• någon har ramlat på köksgolvet. Personen är inte yr. Ring sjukvårdsrådgivningen
1177.
• ett barn har haft ont i öronen i tre dagar.
Barnet har ingen feber och leker som vanligt.
• du får bensinstopp i en tunnel och det
blir en kö bakom dig. Ring efter bärgning.
• du har beställt en taxi för att flyga
utomlands. Taxin kommer inte. Ring taxi
igen.
• du har tappat ditt pass. Ring polisen
114 14 eller gå till en polisstation.
• du har tappat dina dörrnycklar. Ring fastighetsskötaren eller en låssmed.
• du har tappat ditt kreditkort. Ring och
spärra numret.
• du ser en person som säljer sprit till
ungdomar. Ring polisen på 114 14.
• du ser någon som stjäl cigarretter i en
affär. Berätta för personalen i affären.

Mer än tre miljoner samtal
I Sverige är det SOS Alarm som har ansvar för samhällets nödnummer. SOS
Alarm får ungefär 3,5 miljoner samtal varje år till 112. De flesta som ringer behöver
akut hjälp genom ambulans, polis eller
brandkår.

Ring inte i onödan
Men många samtal gäller inte fara eller
nöd. Det kan bero på tekniska fel. Det
finns också de som vet att de ringer i onödan. Det kan göra att det blir svårare för
andra att komma fram. Därför ska man ha
respekt för nödnumret 112.
Eva Bernhardtson
Läs mer om nödnummer 112
• På www.112.se/information och utbildning/sfi finns gratis information om samhällets nödnummer 112.
• Man kan använda materialet i sfi-undervisning eller läsa det själv.
• Det finns bl.a. faktablad, dialoger, bilder
och uttalsövningar.

När människor håller på att göra illa varandra ska man ringa 112. Här stoppar polisen ett bråk mellan fotbollsFOTO: SCANPIX
supportrar.

O R D L I STA
akut han behöver akut hjälp = det är viktigt att han får hjälp nu genast
bärgning -en hon ringer efter bärgning = hon
ringer efter en bärgnings-bil som kan hämta
hennes bil eftersom den inte går att köra
flygräddning -en = hjälp till personer på
flygplan i nöd
nöd -en han är i nöd = han är i en mycket
farlig situation och måste ha hjälp
onödan här: hon ringer 112 i onödan =
hon ringer 112 fast hon inte behöver hjälp
av ambulans, polis, brandkår, sjöräddning
eller flygräddning
sjöräddning -en = räddning av människor som behöver hjälp ute på sjön
SOS-operatör -en -er = en person som
tar emot samtal till 112 och ser till att alla
får den hjälp som de behöver

Om någon har ramlat eller hoppat från en balkong ska man ringa 112.
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