Utbildning
Vår utbildningsverksamhet syftar till att ge den enskilde människan relevant
kunskap om basala livräddande och livsuppehållande åtgärder genom praktiska
och teoretiska utbildningstillfällen.

Första hjälpen & Sjukvård
Vi ger er kunskapen och tekniken för att hjälpa en anhörig, en kollega eller en främling när det
otänkbara händer. Med rätt kunskap kan alla hjälpa!
Vår utbildningsverksamhet utgår i huvudsak från Göteborg, Stockholm och Malmö.

HLR - Hjärt-Lungräddning
Varje år drabbas 10 000 personer i Sverige av hjärtstopp. Bara 1500 överlever.
Med fler hjärtstartare och fler som kan hjärt-lungräddning skulle många fler kunna
räddas.

HLR med Hjärtstartare
Den enda behandlingen för att få igång hjärtat i detta läge är att återställa de
elektriska impulserna i hjärtat med hjälp av en strömstöt från en defibrillator. Detta
måste göras så fort som möjligt för att hjärnan inte skall ta för stor skada.

HLR och Första hjälpen
Utbildningen ger en grundläggande kännedom om hur man agerar i akuta
sjukdoms- och olycksfallssituationer. Utbildningen är både teoretisk och praktiskt
för att deltagarna själva skall kunna känna sig säkra i stressade situationer.

HLR till barn
Ni får lära er grunderna i hur man teoretiskt och praktiskt hjälper ett barn som
drabbats av medvetslöshet, andningsstopp och hjärtstopp.

Anpassad sjukvårdsutbildning
Utbildningen anpassas efter verksamhetens inriktning, som t.ex. har hög risk för
nack- och ryggskador, olyckor i svår terräng eller som vill fördjupa sina kunskaper
inom området immobiliserings och förflyttningstekniker.

Avancerad sjukvård
Utbildningen vänder sig till legitimerad personal inom sjukvården, räddningstjänsten
och andra yrkesgrupper som behöver en mer avancerad sjukvårdsutbildning.
Utbildningen är en grundutbildning för att du skall kunna använda t.ex. A-HLR på
sjukhus, i ambulans, vårdcentral, privata kliniker eller i privata företag.

Räddning – brand & vatten
Sverige är ett land omgivet av hav och sjöar, ca 300 personer drunknade i Sverige 2010. Dålig
prevention, tillsyn, bristande simkunnighet samt felaktiga attityder till vattensäkerhet är bidragande
orsaker.
Att kunna göra ett snabbt ingripande är skillnaden på liv och död vid vattenrelaterade olyckor. All
personal som arbetar i närheten av vatten ska ha relevanta kunskaper om vattenlivräddning.
Vår utbildningsverksamhet utgår i huvudsak från Göteborg, Stockholm och Malmö.

Brandskydd - Handbrandsläckning
Grundläggande brandskyddsutbildning leder till ökad brandsäkerhet.
I utbildningen ingår teori i brandkunskap, tänkbara brandorsaker och konsekvenser,
förebyggande brandskydd, utrymningsförfarande, praktisk användning av
handbrandsläckare och praktiskt förfarande vid brand i kläder.

Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)
Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar med eller som kommer att arbeta
med det systematiska brandskyddsarbetet på din arbetsplats.
Målet är att du ska kunna planera, dokumentera och följa upp brandskyddsarbetet.

Heta arbeten
Heta arbeten är en kurs som försäkringsbolagen kräver om du jobbar med
utrustning och arbetsmetoder som kan skapa brand. På kursen går vi igenom
grundläggande brandteori, olika typer av släckutrustning och provar på att släcka
med handbrandsläckare.

Vattenlivräddning, basal
Vi kan erbjuda er vår egen vattenlivräddnings utbildning. Utbildning en riktar sig mot
personal som arbetar i och vid vattenmiljö t.ex. simhall, rehab, lärare,
föreningsledare.

Poollivräddare, SLS
Poollivräddare "badvakt" arbetar i simhallar, utomhuspooler och begränsade
mindre bad . Han eller hon måste kunna ingripa vid olyckstillbud och akuta
sjukdomsfall på land, samt drunkningstillbud i vatten. Utbildningen är både teoretisk
och praktisk.

Fridykare, SSDF
Enklare sätt att dyka finns inte! Oavsett ålder, kroppsfysik eller tidigare erfarenheter
kan du fridyka. Det handlar om att dyka på sina egna villkor och förutsättningar.
Livtjänst utbildar enligt SSDF (Svenska Sportdykarförbundet) utbildningsprogram.
SSDF har ett antal utbildningar som gör dig till en duktig fridykare och ledare.

Räddningssimmare
Räddningsarbete är farligt och kräver specialutrustning såväl som specialutbildning.
Det är användarens ansvar att utbilda och bibehålla kompetent kunskap om
utrustning och vidta tillräckliga försiktighetsåtgärder vid användning av den här
utrustningen.

Isinformatör, SLS
Utbildning ger deltagaren kunskaper om hur man inför grupp förmedlar
grundläggande kunskap om is och kallt vatten.
Utbildningen vänder sig till: idrottslärare, ledare i föreningar och företag, samt
utbildare inom Svenska Livräddningssällskapets regionförbund.

Kvalitetssäkring
En Hjärtsäker zon
Varje år drabbas 10 000 personer i Sverige av hjärtstopp. Bara 1500 överlever.
Med fler hjärtstartare och fler som kan hjärt-lungräddning skulle många fler kunna
räddas.
Livtjänst är av Hjärt-Lungfonden ett godkänt utbildnings-företag som har rätt att
dela ut garantimärket "Hjärtsäker zon" till företag som uppfyller ställda krav.

Kontakt
För mer info besök oss på www.livtjanst.se, eller ring oss
Rådgivning och bokning: 010 - 220 1003
Kundservice: 010 - 220 1000

