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6 timers livreddende førstehjælp 
 

Vi er glade for at kunne tilbyde livreddende førstehjælpskursus med 

Michael Brandt. Michael har tilrettelagt kurset, så det er særligt eg-

net til personale på socialpædagogiske opholdssteder, døgninstituti-

oner og plejefamilier. 

På dette kursus vil kursisten blive rustet til at håndtere alle livstru-

ende tilstande hos voksne og børn. Vi lægger vægten på den prakti-

ske udførelse og forståelse af udførslen. Kurset vil derfor forløbe 

med overvejende praktiske øvelser, og en smule teori. 

 

Indhold: 

• Førstehjælpens 4 hovedpunkter. 

• Livreddende førstehjælp til bevidstløse (luftvejshåndtering). 

• Genoplivning af voksne (hjertelungeredning). 

• Genoplivning af børn. 

• Håndtering af blokeret luftveje (Heimlich manøvre). 

• Orientering og brug af hjertestarter. 

• Håndtering af generelle livstruende tilstande hos voksne og børn. 

• Håndtering af forbrændinger og ætsninger. 

• Håndtering af chok, herunder blødninger. 

• Førstehjælp ved kramper. 

• Førstehjælp ved medicinforgiftninger og overdosis. 
 

 

Underviser: 

Michael Brandt har en baggrund i og mange års erfaring fra den danske ambulance- og redningstjeneste. I 

12 år har han arbejdet som brandmand og ambulanceredder – suppleret med en uddannelse som fag- og 

førstehjælpsinstruktør ved Beredskabsstyrelsens center for lederuddannelser. Michael er endvidere uddan-

net mentaltræner og bl.a. undervist i redningspsykologi på redderuddannelsen. 

 

Målgruppe: 

Socialrådgivere, plejefamilier, pædagoger m.m. som dagligt arbejder med børn og unge.  

 

Tid og sted:  

Onsdag den 4. maj 2022 kl. 9.00 – 15.00, Ankomst og kaffe fra kl. 8.30 

Kurset holdes i CESAs lokaler, Odensevej 70, 5750 Ringe. 

Max. 16 deltagere pr. kursus 

 

Pris:  

Pris pr. deltager er kr. 700 pr. person inkl. morgenmad, frokost, frugt og kaffe.  

For medlemmer af CESA er prisen kr. 650 kr. Beløbet indbetales til CESAs konto 3224-0002258188. 

 

Tilmelding sendes til post@mail.dk senest den 20. april 2022 med navn, profession og tlf. nr. Du vil mod-

tage bekræftelse på, at du/i er optaget på kurset. 

http://www.cesa.dk/
mailto:post@cesa.dk
mailto:post@mail.dk

