
Kombineret førstehjælp
Lær førstehjælp på 90 minutter

Fuld fleksibilitet Udnyt tiden optimalt Altid opdateret
Forbered dig online, 
når det passer dig.
Følg dit eget tempo.

Tidsbesparende effektiv
praktisk træning, med 
højt aktivitetsniveau

Kort kvartelsvis vedligehold.
Løbene træning holder

dig opdateret

Få adgang til Danmarks eneste online platform i 
førstehjælp, kombineret med praktisk træning. 

Alt samlet i en pakke!

En kombination af e-learning og praktisk træning. 

Kurset følger ERC’s guidelines og der bruges udelukkende erfarne 
instruktører, fra den danske ambulancetjeneste. 

Instruktører er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd og Life Saving World.
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Kurset omfatter:
• De grundlæggende principper bag al førstehjælp
• Hvad gør man, hvis man vidne til en ulykke
• Håndtering af en person med hjertestop
• Korrekt brug af en hjertestarter
• Førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejene
• Stabilt sideleje

Sådan fungerer det:
Undervisningsformen hedder “Blended Learning” og følger ERC’s guidelines.
Først gennemgår I teori online, derefter gennemgår I praktisk træning sammen med en 
godkendt instruktør, som kommer til jer, hvorefter I modtager jeres bevis.

Onlineteorien
På LSW’s e-lærings platform gennemgår kursisten et 
teoretisk læringforløb, som interaktion engagerer og 
udfordrer kursisten.

Den praktisk træning:
Det praktiske forløb består af 90 minutters træning i hold af 8 personer.
Her er der kun to kursister om hver genoplivningsdukke og hjertestartertræner, hvilket 
minimerer spildtid og maksimerer hands-on tid.
Ved afsluttet kursus, får kursisten tilsendt et elektronisk førstehjælpsbevis på e-mail.

Læs mere, se priser og bestil din gratis demo på
www.hjælptilliv.dk/lsw

Kursus følger ERC guidelines 2015. Undervisningen og bevis lever op til IKAS STANDARD, som er Institut for Kvalitet og Akkreditering i 
Sundhedsvæsenet i Danmark. © Hjælp Til Liv. Alle retigheder forbeholdes Hjælp Til Liv og Life Saving World.

Undervisningsforløbet består af i alt 10 kapitler med 
en sammenlagt varighed på 30-45min.

Efterfølgende vedligeholde kompetencerne via kort kvartalsvis online repetition.
Her modtager deltagerne automatisk en e-mail med et link til repetition af 
førstehjælpsteorien og en prøve. 
På den måde sikrers det, at medarbejderne altid er opdateret på førstehjælpskundskaberne.


