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Branduddannelserne  

Kursus



 

  Information
 
Rescue Center Denmark har udarbejdet et kursustilbud i 
branduddannelsen.
Se udbuddet af branduddannelsens moduler på vores 
hjemmeside www.rescuecenter.dk
Her finder du også vores aktuelle kursusudbud.

Branduddannelserne 
Branduddannelserne kan gennemføres fleksibelt efter øn-
ske i forhold til opsplitning over flere perioder, samt ønske 
om anden geografisk placering. Ring og hør nærmere ved  
Eigil Hvid på mobil:  61223161

Kursussted
Rescue Center Denmark, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N

Krav til deltagere
Godkendt lægeerklæring + 12 timers førstehjælp
Holdstørrelse min. 12 deltagere.

Økonomi og deltagerbetaling
Prisen for deltagelse er:

 Grunduddannelse indsats  
  9.900 kr. ekskl. moms pr. deltager 
  Funktionsuddannelse indsats  
  23.400 kr. ekskl. moms pr. deltager

Praktiske oplysninger
Deltagere skal medbringe:
Lægeerklæring, gyldigt førstehjælpsbevis, indsatsdragt, 
undermundering, brandhjelm, brandhandsker, røgdykker-
hætte samt brandstøvler.

Indkvartering og forplejning
Vi har flere muligheder for overnatning og forplejning. 
Ring og hør nærmere.

Tilmeldning og yderligere oplysninger
Tilmeldning kan ske på vores hjemmeside: 
www.rescuecenter.dk

Har du spørgsmål til tilmeldingen, kan du kontakte:
Kursussekretær Elisabeth Kristensen, tlf: 7913 4434 
mail: elk@rescuecenter.dk
 
På hjemmesiden www.rescuecenter.dk kan du se en
detaljeret beskrivelse af kurserne. Har du spørgsmål til
f.eks. kursusindholdet, kan du kontakte Eigil Hvid på mail: 
egh@rybners.dk eller på mobil: 61223161



 
Rescue Center Denmark 

Grund
uddannelse
indsats

    Organisation og opgaver
    Grundlæggende brandkemi
    Sikring og afspærring af et skadested
    Udlægning af slanger
    Personlig beskyttelse
    Oprydning på et skadested
    Redningsberedskabets materiel
    Hindre udbredelse af olieforurening
    Stiger
    Forebygge og afhjælpe følger af oversvømmelser
    Vandforsyning 
 Særlige farer på et skadested

Frigøring   Frigørelse af fastklemte fra transportmidler
    Transportmidlers opbygning
    Afspærring af et skadested

Redning   Vurdering af patienters tilstand
  Fixering og fysiologi
  Kroppens anatomi og fysiologi

Funktions
uddannelse 
indsats

  Udrykningsbekendtgørelsen
    Redningsberedskabets materiel
    Indsatstaktik
    Kroppens fysiologi
    Slukningsteknik og taktik
    Brandkemi
    Sporbevaring
    Slukningsmidlerne og deres anvendelse
    Frigørelse af fastklemte fra sammenstyrtede bygninger 
    Løft af tunge byrder
    Afspærring af et skadested
  Udlægning af slanger
    Vandforsyning
    Røg- og kemikaliedykning
    Farlige stoffer
    Forureningsulykker
    Rensning af personel og materiel
    Oprydning og følgeskadebekæmpelse
    Evaluering af indsatsen
    Radiobetjening
    Brande i naturen
    Brande i transportmidler
    Særlige farer
    Pumpepasser
    Naturgas

Brandpraktik 
og eksamen

  Røg- og kemikaliedykning
    Repetition
    Eksamen
    Afslutning, evaluering og udlevering af uddannelsesbeviser

Grunduddannelse indsats  2 uger

Funktionsuddannelse indsats 4 uger



Se det aktuelle udbud af kurser på vores hjemmeside. 
 
      www.rescuecenter.dk

Eventuelle spørgsmål  
vedrørende indhold og  
virksomhedshold mv. 
kan rettes til underviser: 
 
Eigil Hvid  

   61223161  
    egh@rybners.dk 

 
Spørgsmål vedr. hold, 
tilmeldinger mv. kan  
rettes til:  
 
Kursussekretær: 
Elisabeth Kristensen  

   7913 4434 
   elk@rescuecenter.dk 

 
Account Manager: 
Susanne Ellehage  
Justesen 

   4199 9400 
    sej@rybners.dk 
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