
	

	

Fokus på førstehjælp i DATS! 
 
At arbejde med børn, unge og med mange mennesker betyder samtidig  
at vi står med et stort ansvar!  
  
DATS vil gerne bidrage til tryghed hos vores medlemmer, også når  
det kommer til at kunne yde førstehjælp. 
Derfor har DATS indgået en aftale med Life2Save, der leverer 
kurser i både fysisk og psykisk førstehjælp, der er tilpasset netop 
jeres udfordringer. 
 
Denne aftale betyder at Life2Save har sammensat et målrettet 
førstehjælpskursus på 4,5 time til medlemmer af DATS. 
 
“Når du pludselig står i en situation hvor du skal yde førstehjælp bliver du presset. 
Vi ved at man under akut stress, ikke kan tænke sig til løsningen – man handler den! 
Derfor er det utrolig vigtigt at have en baggrund og erfaring at handle ud fra og på. 
Og netop derfor skal førstehjælpen prøves og trænes.” 
Thomas Philipsen, Life2Save 
 
Førstehjælpskurset Special Førstehjælpskursus for DATS tilbydes medlemmerne til en 
specialpris. 
 
Normalpris på Life2Save 4,5 times førstehjælpskursus – 6.995,- kr. 
 
Tilbud til medlemmer af DATS - Special Førstehjælpskursus for DATS – 5.995,- Kr. 
 

Prisen er eksklusive moms og transportudgifter, inklusive brug af Life2Save kursussystem. 
 
Derudover tilbyder Life2Save en medlemsrabat på 10% på andre kurser ved Life2Save. 
 
 
Førstehjælp på en helt ny og anderledes måde. 
Undervisningen ved Life2Save er baseret på cases (rollespil/situationsøvelser) med 
elementer af teambuilding, og med deltagerne i centrum. 
En undervisningsform der skaber billeder, presser dig lidt, og giver sved på panden, så det 
at yde førstehjælp opleves, mærkes, afprøves og dermed kan bruges til noget den dag det 
virkelig gælder! 
Det giver jer spændende, udfordrende og lærerige kurser der passer til netop jeres behov, 
muligheder og udfordringer. 
Kort og godt giver det jer et større udbytte af jeres kursus indsats. 
Og så gør det ikke noget, at det samtidigt er sjovt. 
Et førstehjælpskursus ved Life2Save er ikke "bare" et kursus, som det plejer at være! 
 
Se en kort film, og læs mere om førstehjælpskurser ved Life2Save her: 
http://www.life2save.dk/index.php/forstehjaelp/forstehjaelpskurser 
 
 



	

	

 
Praktisk: 
Enkeltmedlemmer, scener, institutioner og grupper i DATS tager kontakt til Dorthe Duus 
Jørgensen på dorthe@dats.dk eller 74 65 11 03.  Herefter bliver I kontaktet af Life2Save 
for at vi bedst kan afdække behov, udfordringer og muligheder, samt aftale hvilket kursus 
der passer bedst til netop jer. 
Med i kursusprisen hos Life2Save følger brugen af deres online kursussystem der giver 
nemt overblik, tilmelding og bevishåndtering. 
Dette gør det blandt andet nemmere at gå sammen om at arrangere og håndtere kurser 
for grupper og enkeltmedlemmer. 
 
 
Forslag til førstehjælpskursus: 
Life2Save vil foreslå vores 4,5 times Special Førstehjælpskursus for DATS. Et kortere 
kursus der tilpasses jer, og som kommer omkring de vigtigste og relevante emner/cases.  
Men lad os endelig tage en snak så vi får lavet den rigtige løsning! 
Se kursusbeskrivelse (vedhæftet PDF). 
 
Sådan yder du førstehjælp, giver hjertemassage og bruger en hjertestarter:  
Se en demonstration af hvordan I yder livreddende førstehjælp og bruger en hjertestarter i 
disse 4 korte film. Filmene kan efter et kursus benyttes på egen hjemmeside eller 
lignende. 
https://youtu.be/g357P6AkQ90?list=PLK0bRuIsC0WTNqup84jj5e8zS-Cea1-Ql 
 
Psykisk Førstehjælp og Psykologisk Krisehåndtering:  
At yde fysisk førstehjælp er vigtigt, men der vil ofte værre større sandsynlighed for at I ville 
kunne få brug for at skulle yde Psykisk Førstehjælp! 
Derfor tilbyder Life2Save også kurser der giver jer viden, forståelse og redskaber til dette. 
Se mere her: http://www.life2save.dk/index.php/forstehjaelp/psykisk-foerstehjaelp 
 
Psykologisk Krisehåndtering er når I ikke selv magter opgaven, og har brug for 
professionel hjælp. 
At tegne at abonnement på dette giver tryghed – og så koster det jer først penge hvis I har 
behov for hjælp! 
Life2Save tilbyder, i et samarbejde med Nordisk Krisekorps, en løsning der passer perfekt 
til jer. 
Se mere her: http://www.life2save.dk/index.php/forstehjaelp/psykologisk-kriseberedskab 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
 

Thomas Philipsen 
Ambulancebehandler, 
instruktør & ejer 


