Brandkurser
Elementær brandbekæmpelse
Pris:
Varighed:

kr. 718,75,- pr. deltager / kr 5.520,- pr. hold
3 timer

Gennem en kombination af teori og praktisk undervisning
lærer deltagerne:
• At udføre korrekt brandbekæmpelse ved brand
• Om evakuering og tilkaldelse af hjælp (alarmering).
• At udføre trinvis brandbekæmpelse
• Om slukningsmidler og deres anvendelse.
De fleste storbrande begynder som en
lille brand, der kunne have været slukket
med et simplet slukningsmiddel.

Praktiske oplysninger

Der gennemføres også praktiske øvelser med div. slukningsmidler ift. ild i faste stoffer, ild i brandbare væsker, ild i person.

Yderligere information

Deltagerantal
Minimum 12 og maksimalt 16 deltagere på holdene.

Priser
Alle priser er inkl. kursusmaterialer men ekskl. moms samt evt.
kørsel og køretid.

Alice Kastberg
Kursussekretær
Tlf: 9633 2243
E-mail: alka@amunordjylland.dk

Fleksible løsninger

Kursussted
AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg,

Inger Knudsen
Virksomhedskonsulent
Tlf: 9633 2328
E-mail: iknu@amunordjylland.dk

Tilmelding og VEU-godtgørelse
www.efteruddannelse.dk
Inger Hybschmann
Faglærer
Tlf: 9633 2333
E-mail: ihy@amunordjylland.dk

Sofievej 61 | 9000 Aalborg | tlf. 9633 2211 | aalborg@amunordjylland.dk | www.amunordjylland.dk

Vi tager forbehold for prisændringer. 18-06-2019

Kontakt os og få evt. en aftale med en vores undervisere for at
høre nærmere om indhold og kombinationsmuligheder ift. de
enkelte tilvalgsuddannelser samt jeres virksomheds behov.

Førstehjælp
og brand
Kurser i at redde liv samt elementær brandbekæmpelse

Førstehjælp
Kan du yde førstehjælp, hvis et familiemedlem eller en kollega kommer til
skade? Kan du hjælpe, hvis der sker en ulykke eller en person falder om?
Alt for mange ulykker ender med alvorlige varige mén eller i værste fald
med dødelig udgang, fordi den tilskadekomne ikke får den korrekte førstehjælp i de livsvigtige minutter, der går inden den professionelle hjælp
når frem.
Hos AMU Nordjylland tilbyder vi en række førstehjælpskurser, som i stor
udstrækning kan tilpasses den enkelte virksomhed i forhold til risici og
typiske ulykker.

Førstehjælpskursus
inden for AMU-rammerne

Førstehjælpskurser
unden for AMU-rammerne

Introduktion til førstehjælp på jobbet

Basisuddannelser

AMU-mål: 42730
Varighed: 2,7 timer

Førstehjælp ved hjertestop
– genoplivning og hjertestarter

Formål

Varighed: 4 timer (240 minutter)
Pris:
Kr. 480,- pr. deltager/ kr. 5.460 pr. hold.

Deltagerne er orienteret om og har elementære færdigheder i
nødflytning, livreddende førstehjælp og alarmering. Undervisningen giver deltagerne forståelse for førstehjælpens betydning og sigter mod at motivere til at gennemføre en egentlig
uddannelse i førstehjælp.

Indhold
Deltageren lærer at:
• Gengive førstehjælpens 4 hovedpunkter
• Forklare hvordan ulykken standses
• Udføre nødflytning på jord og fra bil
• Forklare, hvorfor alle tilskadekomne skal sikres luft til lungerne og blod til hovedet
• Undersøge om en person er bevidstløs, og om han trækker
vejret
• Lægge en person i aflåst sideleje
• Standse en sprøjtende blødning
• Formulere en korrekt alarmering

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i
forbindelse med hjertestop og kan give basal genoplivning til en
bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning både med
og uden en hjertestarter (AED). Kurset veksler mellem teori og
praktiske øvelser.

Indhold:
•
•
•
•
•
•

Bevidsthedstilstand
ABC-metoden
Stabilt sideleje/sideleje
Overlevelseskæden
Basal genoplivning
Brug af hjertestarter (AED)

Kan afholdes selvstændigt eller kombineres med ”Førstehjælp
ved ulykker” og/eller en eller flere tilvalgsuddannelser.

kr. 102 (AMU’s målgruppe) eller kr. 213/kr. 373 (uden for AMU’s
målgruppe) afhængigt af om kurset gennemføres hos AMU
Nordjylland eller i virksomheden.

Der er mulighed for at søge løntabsgodtgørelse (VEU) i henhold
til gældende regler for AMU’s målgruppe.

Førstehjælp ved ulykker
Varighed: 2 timer (120 minutter)
Pris:
Kr. 250 ,- pr. deltager/kr. 3.000 pr. hold.
Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter,
samt udføre relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne med fremmedlegemer i øvre luftveje, bevidsthedspåvirkning
og med tegn på kredsløbssvigt. Kurset veksler mellem teori og
praktiske øvelser.

Indhold:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nødflytning
Vurdering af personen og livredende førstehjælp
ABC-metoden
Fremmedlegemer i luftvejene
Stabilt sideleje
Alarmering
Førstehjælp ved chok/tegn på kredsløbssvigt
Psykisk førstehjælp.

Uddannelsen ”Førstehjælp ved ulykker” kan ikke tages som et
selvstændigt modul men kombineres enten med ”Førstehjælp
ved hjertestop” eller en tilvalgsuddannelse af min. 120 min varighed.

Tilvalgsuddannelser
Tilvalgsuddannelserne består af en bred palet af uddannelser
og er opbygget, så de retter sig mod særlige målgrupper eller
særlige situationer. De udbygger de basale kompetencer, som
er opnået gennem basisuddannelsen. Kurserne veksler mellem
teori og praktiske øvelser.

Skader på bevægeapparat inkl. hovedskader
(kr. 390, 180 min.)

Blødninger
(kr. 250, 120 min.)

Kemiske påvirkninger
(kr. 200, 60 min.) *

Temperaturpåvirkninger
(kr. 200, 90 min.)**

Førstehjælp ved sygdomme
(kr. 250, 120 min.)

Der indgår ikke hjertelungeredning og hjertestarter (AED) i kurset.

Lovbestemt deltagergebyr:

Førstehjælpskurser uden for AMU-rammerne, fortsat

Funktionsuddannelser
Førstehjælpere med særligt ansvar
(kr. 1.887,50, 720 min.)
Kurset svarer til tidligere 12 timers førstehjælp og indeholder:

•
•
•
•
•
•
•

Hjælp ved hjertestop
Førstehjælp ved ulykker
Hjælp ved småskader
Hjælp ved sygdomme
Hjælp ved blødninger
Hjælp ved skader ved bevægeapperat.
Særtillæg Særligt ansvar

Færdselsrelateret førstehjælp bil, MC og traktor
(kr. 750, 480 min.)

Medborgerførstehjælp
(kr. 640, 420 min.)

Førstehjælp for voksne med ansvar for børn.
(kr. 640, 420 min.)

Førstehjælp og forebyggelse til børn
Basisuddannelse og tilvalgsuddannelser kan kombineres
efter kompetencebehov.
Det anbefales, at tilvalgsuddannelserne afholdes efter gennemførelse af en enkelt eller dobbelt basisuddannelse indenfor de efterfølgende 24 måneder.
Basis- og tilvalgsuddannelserne er gyldige i 24 måneder.

(kr. 300, 2,5 t = 150 min.)*

Småskader

Opdateringskurser

(kr. 250, 120 min.)

Pris:

*) + 30 min. fra basisuddannelsen, hvis uddannelsen gennemføres som
selvstændigt forløb.
**) + 90 min. fra basisuddannelsen, hvis uddannelsen gennemføres som
selvstændigt forløb.

Opdatering førstehjælp ved hjertestop

Kr. 390 pr. deltager/kr. 4680 pr. hold.

(180 min.)

Opdatering livreddende førstehjælp
(180 min.)

