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HLR BARN
Modern utrustning

|

Hjärtstartare (AED)

|

2 alt 3 timmar

För vem?
Denna utbildning riktar sig till alla och
inga förkunskaper krävs. Antal
deltagare: Max 10 personer

Kursinnehåll 2 timmar
Enligt HLR rådets riktlinjer. 2 timmar
Barn 0-1 år samt 1 år till puberteten
• Kontroll av livstecken
• L-ABC
• Larmrutiner 112
• Bröstkompressioner
• Inblåsningar
• Hjärtstartare (AED)
• Luftvägsstopp
• Stabilt sidoläge
• En och två livräddarteknik

Tillval - Akuta sjukdomar
1 timma extra med Första hjälpen vid:
• Förgiftningar hos barn
• Olycksfall & Blödning
• Diabetes
• Epilepsi/kramper
• Allergiska reaktioner

Bakgrund
För barn som drabbas av hjärtstopp är behoven och
omständigheterna annorlunda än för vuxna som
drabbas. Barn har mycket större syrgasbehov och
behov av tidig ventilation. Orsaker till hjärtstopp hos
barn kan vara olika. För barn under ett år är en orsak
plötslig spädbarnsdöd och för barn ett - fyra år är
orsakerna ofta drunkning och kvävning. Andra
o r s a ke r k a n v a r a t r a u m a , i n f e k t i o n e r o c h
förgiftningar.
Kursen är uppdelad i två delar; spädbarn 0-1 år samt
barn 1 år till puberteten. Kursen varvas med både
teoretiska och praktiska moment.

Praktiskt information
Kursen är på två timmar eller
alternativt tre timmar med
tillval. Alla kursdeltagare får
kompetensbe vis och blir
certifierade enligt HLR rådets riktlinjer. Företaget får
diplom i ram och ett HLR dokument som styrker att
arbetsmiljölagen (AFS1999:7) uppfylls för första
hjälpen.
Avbokning:
Det kostar ingenting att boka av en kurs fram till tre veckor innan kursen
startar. Vid avbokning senare än tre veckor utgår full avgift. Vi förbehåller oss
rätten att ställa in eller ändra datum på kurs vid sjukdom eller dylikt. Moms
tillkommer på samtliga priser.
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