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Kurser - Våren 2020
I vår satsar vi på den obligatoriska Introduktionsutbildningen för nya
assistenter vilken kommer att omfatta fyra dagar uppdelat på två veckor.
Vi gör inom kort ett personligt utskick med kallelse till de som är berörda.
I höstas introducerade genomförde vi en obligatorisk 2-dagars kurs för
assistenter med lång erfarenhet och som det var länge sedan de gått
introduktionsutbildningen.
För dig som inte hade möjlighet att delta i 2-dagarskursen i höstas,
kommer ett personligt utskick med kallelse och information.
Du behöver inte anmäla dig till dessa kurser. Skulle du få akut förhinder ska
du som tidigare anmäla detta till Jonas på HIL.
Precis som varje termin kör vi hjärt- och lungräddning med instruktör
Klas Gunnarsson.
Tänk på att du måste gå utbildningen om det var två år sedan du deltog i den.
Se tider på nästa sida och anmäl dig i god tid.
För HLR gäller att du ska anmäla ditt deltagande till Jonas Schönhult,
tfn 042–127472 eller per mail: jonas.schonhult@hil.se.
Tänk på att när du anmäler dig ska du alltid ange namn (är du assistent ska du
alltid anmäla vem du arbetar för), telefon, om du är assistansanvändare eller
assistent samt om du önskar någon form av specialkost.
Samtliga kurser hålls på Ateljé City, Drottninggatan 7, Helsingborg
och pågår Kl. 9.15- 15.00.
OBS!! Din anmälan är bindande. Om år förhinder – avboka i god tid.
Vid uteblivande utan giltigt skäl kommer 500 kr att dras från lönen för kostnad
för kurs och mat.
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Hjärt- och lungräddning med fördjupning – OBS! denna kurs
är OBLIGATORISK och riktar sig till dig som inte gått utbildningen
tidigare eller som har en utbildning som är äldre än två år.
Kursinnehåll:
• Hjärt-lungräddning
• L-ABC – andning blödning chock
• Egen och andras säkerhet i olyckssituationer
• Kontrollera livstecken
• Skapa en öppen luftväg
• Ta hand om en medvetslös person, stabilt sidoläge
• Åtgärder vid andningshinder
•

Lägga tryckförband vid blödning

•

Förebygga cirkulationssvikt

•

Huvud- till tå undersökning

• Larma på rätt sätt
• Organisera och handla på en olycksplats
Kursledare: Klas Gunnarsson, instruktör
Tid:
Onsdag 4/3 kl. 9.15-15
eller
torsdag 5/3 kl. 9.15-15
Plats: Ateljé City, Drottninggatan 7, Helsingborg
OBS!! Din anmälan är bindande!
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