
– Et kursus for ansatte med kontakt til børn, unge og voksne  

 
Hvad gør du og dine ansatte, hvis en kollega, elev eller et barn kommer til skade eller får hjertestop? 
Har I som medarbejdere de værktøjer, det kræver at hjælpe og redde liv med en hurtig og fokuseret 
førstehjælpsindsats?

I mange situationer er viden og kompetencer altafgørende, når der sker uheld og ulykker på arbejds- 
pladsen eller i institutioner. Derfor udbyder Rybners Rescue Center Denmark dette 3-dages AMU- 
kursus 49265 Håndtering af uheld og ulykker, hvor du sammen med dine kollegaer får de nødvendige 
kompetencer indenfor forebyggelse af ulykker, redning, brand og førstehjælp.   

I vil blive undervist af Rybners’ professionelle instruktører, der dagligt underviser på vores Brand- og 
Ambulancebehandleruddannelse. Disse instruktører vil klæde jer på til at kunne reagere hurtigt og 
fokuseret på ulykkesstedet. 
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På kurset vil I opnå brede og brugbare kompetencer indenfor: 
	Forebyggelse af ulykker
	Livredende førstehjælp på både børn, unge og voksne.  
	Alm. brandbekæmpelse 
	Tydelig kommunikation i akutte situationer
	Evakuering og samarbejde med beredskaber     

I vil under forløbet skulle arbejde både individuelt og som hold under faglig vejledning af 
Rybners Rescue Center Denmarks instruktører. I gennemgår både teoretiske og praktiske 
opgaver, som knytter sig til de forskellige fokusområder på forløbet. 
Forløbet kræver ikke, at I har baggrundsviden indenfor området. Alle kan deltage. 

Praktisk information:  
	Kurset strækker sig over 3 dage.
	Kursuspris for medarbejdere i VEU-målgruppen: 378,00 kr. pr. medarbejder.  
 Der vil kunne søges VEU-lønrefusion (udgører d.d. 120,68 kr. pr. time.) 
	Kursuspris for medarbejdere udenfor VEU-målgruppen: 1712,45 kr. pr. medarbejder      
	Der vil være mulighed for tilkøb af overnatning på Hermitage, Søvej 2, 6700 Esbjerg  
 
Medarbejdere, der er omfattet af VEU godtgørelse:
	Medarbejderen skal arbejde som lønmodtager eller selvstændig i en virksomhed med   
 dansk cvr-nummer og under dansk lov.
	For at få VEU-godtgørelse skal medarbejderen have været i beskæftigelse hos samme   
 arbejdsgiver i 14 dage omkring kurset. Det kan være 14 dage før kurset, 14 dage efter   
 kurset eller fx 7 dage før og 7 dage efter.
	Medarbejderen må ikke have højere gennemført uddannelse end en erhvervsuddannelse  
 eller lignende.
	Medarbejderen skal have løn under kurset. 

Spørgsmål og tilmelding:  
Account manager
Lars Kesby

 2090 4296
 lkk@rybners.dk

Account Manager  
Susanne Ellehage Justesen 

 4199 9400 

   sej@rybners.dk  
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