Førstehjælpskurser
for mødregrupper,
institutionspersonale
og andre med ansvar
for børn 06 år

Din indsats redder menneskeliv

Kan du yde den rigtige
førstehjælp, hvis dit barn
kommer til skade ?
Hvert år kommer næsten 40.000 babyer og børn i
Danmark mellem 0 og 6 år på skadestuen.
En stor undersøgelse lavet af Børneulykkesfonden
viser, at omkring halvdelen af danske forældre føler
sig usikre på, hvordan de skal yde førstehjælp til
deres børn.
På vores kurser træner vi dig og din mødregruppe
eller institution til at handle hurtigt og effektivt, hvis
ulykken er ude. I lærer blandt andet:
at angribe en ulykke på den rigtige måde og
bevare roen.
at yde den rigtige førstehjælp, hvis dit barn fx.
får noget galt i halsen, får feberkramper eller
falder ned fra puslebordet.
at forebygge ulykker i jeres hjem/institution.

Vi kommer ud til jer i jeres og
børnenes vante og trygge rammer
Har du kursisterne og et sted at holde jeres førstehjælpskursus med fokus på
babyer og børn? Så er vi klar med en godkendt instruktør med mange års
erfaring og masser af træningsudstyr til jeres kursus.
Tag gerne jeres babyer med på kurset. På langt de fleste af vores kurser
"førstehjælp til børn 06 år" er babyerne med. Undervejs er der selvfølgelig
plads til både amning og bleskift.
I kan i stor udstrækning lægge jeres kursus på tidspunkter, hvor det passer jer fx.
hvor I alligevel mødes i mødregruppen eller til institutionens personalemøder. Vi
skal blot bruge lidt gulvplads til vores mange træningsøvelser.
Holder I kurset hjemme hos jer, skal ingen af jer køre så langt, og kurset foregår
i både jeres og børnenes vante og trygge rammer.
Vi er selvfølgelig også klar, hvis din mødregruppe booker et beboerlokale i jeres
boligforening, et foreningslokale i idrætsforeningen eller forsamlingshuset eller et
mødelokale på en af jeres arbejdspladser, som kunne være et alternativ til at holde
det hjemme hos jer selv.

Lær hvordan du
forebygger ulykker
i dit hjem

Vi træner dig i at se dit hjem på en helt ny måde,
og giver dig værktøjer til systematisk at forebygge
ulykker i dit hjem.

Børneulykkernes Top 5
Faldulykker
hvor barnet falder ned fra puslebordet, sofaen mv.
De alvorligste ulykker sker fra trapper, ud af vinduer
og fra altaner.

Kontaktulykker
hvor barnet fx. eksempel får noget i hovedet eller
ned over tæerne.

Klemning, stik og snit
hvor barnet får fingre i klemme i døre/bildøre, eller
det stikker sig på skarpe genstande eller skærer sig i
fingrene.

Forbrændingsulykker
som fx. skoldning med kaffe, te eller kogende vand.

Forgiftningsulykker
med medicin, vitaminpiller, rengøringsmidler og
lignende.

Det får du på kurset (5 timer)
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Ulykkesdisponering
Hjertelungeredning til babyer og børn
Forebyggelse af ulykker i hjemmet eller på institutionen
Fremmedlegemer i luftvejene
Forbrændinger og solskoldning
Chok og chokforebyggelse for børn
Stiksår, snitsår og kraftige blødninger
Faldskader
Buler, hjernerystelse og kraniebrud
Knogle og ledskader
Tandskader
Småsår, hudafskrabninger og splinter
Klemte negle, fingre og tæer
Fremmedlegemer i næse. ører og øjne
Forgiftning
Næseblod
Ætsning (både indtagelse og på huden)
Brandmænd og fjæsing
Insektstik og bidsår fra dyr og andre børn
Kulde og varmepåvirkning
Forfrysninger
Feberkramper
Meningitis
Falsk strubehoste
Psykisk førstehjælp
Anatomi og fysiologi med udgangspunkt i de livsvigtige organer
Realistiske situationsøvelser fra din hverdag

Også meget træning
på "mini-udgaven"
Vi vil selvfølgelig helst tilbyde jer den fulde pakke på 5 timer.
Her kommer vi hele vejen rundt om det hele, og de mange
træningsøvelser giver jer solide og langtidsholdbare
færdigheder. Det er en god ide at lægge en frokost ind i
midten af kurset, selv om det derved forlænges med en
halv time. I vil opleve, at tiden går stærkt på kurset, fordi I
er så aktive.
Kurset findes også i en "miniudgave" på 3½ time, hvor
pensummet er mindre.Til gengæld holder vi fast i det høje
træningsniveau, der sikrer, at I bliver handledygtige og kan
huske de nye færdigheder i længere tid.

Læringsniveau
Hvor godt husker du førstehjælpen?

6070%
Indlæring
igennem dialog
basseret
undervisning og
masser af
trænings
øvelser

1520%

Foredrag

Instruktøren
viser hvordan
 ingen træning

Audio

Audio/visuel

Under 5%

Aktiv læring

Derfor er træning vigtigt på jeres kursus
Kommer dit barn ud for en alvorlig ulykke, vil du blive udsat for hormon
induceret stress, som blandt andet medfører, at din puls stiger voldsomt,
at du begynder at svede, at du mister din finmotorik og kan blive
handlingslammet.
•
•
•
•

Træning modvirker hormon induceret stress
Træning giver langt bedre læring/færdigheder end andre læringsformer
Træning gør dig handledygtig i en skarp situation
Træning gør dine nye færdigheder mere langtidsholdbare

Det er de færreste, der har lært at svømme, at køre bil eller danse ved at
høre om det eller set på andre gøre det. Det samme gælder for førstehjælps
færdigheder. Du kan kun få solide førstehjælpsfærdigheder igennem at
træne scenarier. I en skarp situation, hvor du har tendens til at blive
handlingslammet, vil din hjerne genkende situationen fra træningen, og
handle på den måde, du har trænet.
Derfor er der også en klar sammenhæng mellem træningsniveau på jeres
kursus og hvor tryg og sikker, du føler dig i at kunne redde dit barns liv efter
kurset.
Vi har altid rigeligt med træningsudstyr med til, at alle kursister på kurset
kan være aktive under vores mange træningsøvelser, og derved få det
maksimale udbytte af kurset.

Sådan oplever vores kursister os
Vi har trænet mere end 500 private mødregrupper og institutioner i
førstehjælp til babyer og børn. Sådan oplever vores kursister os:

David C. Beisheim, Glostrup
”Især de mange træningsøvelser undervejs i kurset gav meget stor sikkerhed
i at gribe enhver farlig situation rigtigt an og give effektiv førstehjælp, når
det gælder”.

Nadia Falkenstjerne, Brøndby
"Det var et fremragende kursus. Vi føler os virkelig godt rustet til at kunne klare
enhver krisesituation”.

Kristine BiehlAndersen og Tina Vestergaard, Smørum
"Vores udbytte af kurset oversteg langt vores forventninger. Kurset bestod
af en god blanding af, teori, praksis og situationsøvelser, hvor vi lærte om
situationer og emner, man ikke selv havde overvejet, man kunne komme
ud for".
Læs mere om hvordan vores kursister har oplevet vores kurser på:
www.livredningskurser.dk/referencer.html eller scan QRkoden.

Book jeres kursus nu
Mener du også , at det er bedst at lære førstehjælp inden dit barn kommer til
skade?
Så gå sammen i:
.. mødregruppen
.. vuggestuen
.. børnehaven
.. forældre og bedsteforældregruppen
.. vennegruppen
og lad os træne jer til at handle hurtigt og effektivt, hvis ulykken skulle
være ude  samt i hvordan I systematisk forebygger ulykker i jeres hjem
eller institution.
Har du samlet deltagerne og har et sted at holde jeres kursus, så kontakt os
på tlf. 20781525 eller mail: kontakt@livredningskurser.dk og lad os sammen
planlægge jeres kursus med udgangspunkt i datoer og tidspunkter I har
præference for. Vi arrangerer gerne jeres kursus i både dag og aftentimer samt
i weekender.
På vores kurser giver vi jer også værktøjer til, hvordan I kan fortsætte træningen
efter kurset og på den måde holde jeres nye færdigheder aktive i meget længere
tid.

Lav din egen førstehjælpskasse
med proffesionelt indhold og
spar 60-70%
Vi anbefalder, at man som forældre har en førstehjælpskasse/taske.
I Danmark har der tidligere været tradition for at have et
abonnement på en førstehjælpskasse, hvor man gratis
kunne få suppleret op, når man havde behov.
Har du mod på det, kan du dog selv lave én med proffesionelt
indhold og sparer 6070%. I forbindelse med kurset får du en
liste over indhold, som bør være i din førstehjælpskasse, og
som kan købes på apoteket.
En abonnementsordning koster typisk 200 kroner årligt, hvor
du skal aflevere førstehjælpskassen tilbage med indhold, hvis
du opsiger abonnementet.
Laver du en selv, kan det typisk gøres for 3400 kroner, og har
du en sjælden gang brug for at supplere op med fx. plaster,
går du på apoteket og køber for 2030 kroner plaster.
Endelig så er førstehjælpskassen din ejendom for altid.
Allerede efter 2 år har du overskud, og efter 10 år har du
opnået en besparelse på mindst 6070%. Sammenligner du
med en længere periode eller opsiger dit abonnement, bliver
besparelsen selvfølgelig endnu større.

Scan QRkoden og læs
mere om vores kurser,
indhold, priser mv.
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