
 

Ydelses-pixibog  

Rådgivning og Uddannelse 
Et hurtigt opslagsværk, til kursusadministrator og andre der modtager kundehenvendelser.   

Priser 
Ved kundehenvendelse om priser, sig ”du bliver kontaktet af beredskabsrådgiver”. Priser finder 

du i Notion under hver ydelse. Du kan ikke kan give kunden en fast pris, da den baseres på flere 

kommunale- og kursusvilkår, som er forskellige for hver kundetype. 

Beskrivelser 
Find beskrivelser, målgruppe og varighed af kurser, foredrag og øvelser, i alfabetisk rækkefølge.  

ABA - kursus 

At give indsigt i brandsikringsanlæggets funktion og betjening af automatiske 
brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg), samt viden om ansvar og pligter.   
Målgruppe: Bygningsejer eller driftsansvarlige - personer og medarbejdere, som i deres daglige 
virke er driftsansvarlige for ABA-anlæg. 
Varighed: 4 timer  
 
 

Basal førstehjælp til børn - kursus 
At give kursisten viden og kompetencer til at kunne yde relevant førstehjælp ved hjertestop samt 
ved fremmedlegemer i luftvejene til børn. 
Målgruppe: Personer der skal kunne yder relevant førstehjælp til bevidstløse børn med eller 
uden normal vejrtrækning samt kan give korrekt førstehjælp til et barn med fremmedlegeme i 
luftvejen. Der kræves ingen forudsætninger for at deltage på dette kursus dog skal deltageren 
være fyldt 16 år. 
Varighed: 4 timer 
 
 

Beredskabsleder - kursus  

Den driftsansvarlige bliver selvsikker i rollen som beredskabsleder, igennem en grundlæggende 
viden om BR18 og forebyggelse.  
Målgruppe: Driftsansvarlige for mellemstore og store virksomheder  
Varighed: 4 moduler af 3 dages varighed  
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Beredskabsleder - vedligehold  
Vedligehold af kompetencer på ”Beredskabsleder” kursus. 
Målgruppe:  Se ”Beredskabsleder” 
Varighed: 8 timer 
 

Beredskabsplan - foredrag 
Medarbejdere og leder får grundigt kendskab til deres beredskabsplan, ulykkeshåndtering, osv. I 
klædes på, til at kunne håndtere de mest generelle ulykker der forekommer på institutioner, 
virksomheder og boligbygninger. Kan indeholde: “Kend din egen bygning uden EB”  
Målgruppe: Alle virksomheder og institutioner med en beredskabsplan.  
Varighed: 2 timer 
 
 

Beredskabsplan – rådgivning  
Hjælper deltager blive rustet, til at begrænse eller forhindre ulykker. Beredskabsplanen kan 
hjælpe jer, så I føler jer rustet til at kunne være med til at begrænse eller måske endda forhindre 
ulykker. Den beskriver også hvad man skal gøre, hvis der opstår en ulykke og hvad man kan gøre 
i reetableringsfasen. Den er med til at skabe en tryg hverdag, for både ledere, personale, elever, 
kunder og andre brugere af bygningen.  
Målgruppe: Medarbejdere og ledere i alle typer virksomheder  
Varighed: 3 timer  
 
 

Beredskabsvagt - kursus  
Giver deltageren den viden, forståelse og færdigheder, som sætter den pågældende i stand til at 
virke som beredskabsvagt, på det forebyggende og operative område, herunder kunne virke som 
brandvagt ved arrangementer og ved ”varmt arbejde”.  
Målgruppe: Personer, der skal indgå i virksomhedens daglige beredskab. For medarbejdere, der i 
forvejen har uddannelsen som Hjælperøgdykker, som bruges i virksomheders og institutioners 
"Eget Beredskab".  
Varighed: 8 timer  
 
 

Beredskabsvagt - vedligehold  
At opretholde kompetencer som uddannet beredskabsvagt.  
Målgruppe: ”Eget beredskabs” virksomheders beredskabsvagter.  
Argument (lovgrundlag, statistik/hændelse): Se “Beredskabsvagt”.  
Varighed: 8 timer 
 
 

Brandevakuering - øvelse 

Afprøvning af evakueringsinstrukser. Test om virksomheden er kriseparat, og medarbejderne alle 
kender flugtveje og samlingssteder. 
Målgruppe: Virksomheder og institutioner  
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Varighed: 1.5 timer   
Beskrivelse: En brand- og evakueringsøvelse vil give deltagerne mulighed for at afprøve 
virksomhedens brand- og evakueringsinstrukser samt øve personalet i deres roller under en 
hændelse, hvor evakuering er nødvendig.  
Typer: 

• Varslet øvelse 
• U-varslet øvelse  
• Øvelse afholdt som audit  

  

Brugerkursus trykluftsapparat - kursus  
Kendskab, viden og kompetence til at bruge et trykluftsapparat i arbejdssituationer, hvor den 
omkringliggende atmosfære ikke er sikkerheds- eller sundhedsmæssig forsvarlig.  
Målgruppe: Funktionsspecifik kursus til virksomheder med medarbejder der jævnligt bruger 
udstyret, fx kloak- eller brøndarbejder.  
Varighed: 4 timer   
  

Driftsansvarlig Brand - kursus  
Vær klar til brandsyn, og bliv sparringspartner for egen organisationen, om forebyggelse og krav 

til brandsikkerhed. Kurset giver den driftsansvarlige brugbar og nødvendig viden til både at 
opfylde lovkrav og forskrifter, og på den måde bedre mulighed for at tænke strategisk 
forebyggelse ind i driften.   
Målgruppe: Leder og bygningsansvarlige i institutioner og virksomheder  
Varighed: 3.5 timer  

  

Elementær Brandbekæmpelse - kursus  
Giver et teoretisk og praktisk kendskab til elementær brandbekæmpelse, brandforebyggelse og 
de mulige konsekvenser ved en brand på en arbejdsplads eller i hjemmet.  Deltageren vil også 
opnå en vis fortrolighed med anvendelse af brandudstyr.   
Målgruppe: Virksomheder, institutioner og læreanstalter, enkeltpersoner og alle andre der 
ønsker et basalt kendskab til brandforebyggelse og brandbekæmpelse.  
Varighed: 3 timer  
  

Elementær brandbekæmpelse - instruktørkursus 
Giver deltageren teoretisk og praktisk kendskab til elementær brandbekæmpelse, 
brandforebyggelse og de mulige konsekvenser ved en brand på et niveau så deltageren selv kan 
fungere som instruktør.  
Målgruppe: Kurset henvender sig til personer der underviser i det daglige og som derfor har en 
voksenpædagogisk baggrund.  
Varighed: 7 timer  
 
 

Førstehjælp for voksne m. ansvar for børn - kursus  

Sætter deltageren i stand til at handle ved hjertestop og fremmedlegemer i luftvejene hos børn 
samt give relevant førstehjælp ved tilskadekomst, forgiftninger og sygdomstilfælde der medfører 
ændringer i bevidsthed eller vejrtrækningsbesvær.  
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Målgruppe: Institutionsmedarbejdere og ledere.  
Varighed: 7 timer  
 
 

Førstehjælp med særligt ansvar - kursus  
Gennemgang af alt førstehjælp til dem der skal være førstehjælpsinstruktører, inden 
uddannelsen, eller til dem der vil specialisere sig. 
Målgruppe: Uniformsbærende personale, personer der har behov for en bred 
førstehjælpsuddannelse eller personer der ønsker at kunne håndtere store som små hændelser.  
Varighed: 12 timer 
 
 

Førstehjælp v. hjertestop - kursus  
Giver deltageren den nødvendige viden og de færdigheder, der skal til, for at kunne yde 
førstehjælp i forskellige situationer. 
Målgruppe: Alle virksomheder og offentlige institutioner.   
Varighed: 6 timer  
 
 

Førstehjælp v. hjertestop - opdateringskursus  
Hold kompetencer opnået til førstehjælpskurser ved lige.   
Målgruppe: Alle der har været til kursus i førstehjælp v. hjertestop.  
Varighed: 3 timer  
 
 

Førstehjælpsinstruktør - kursus  
Giver viden, øvelse og rutine i førstehjælp, samt pædagogisk grundtræning, til at undervise andre 
i førstehjælp.    
Målgruppe: Politi, Kørelærere, institutionsmedarbejdere, skolelærere og alle der arbejder på 
arbejdspladser med mange medarbejdere.   
Varighed: 74 timer / 10 dage  
  

Førstehjælpsinstruktør - vedligehold  
Gentræn og oprethold kompetencer i førstehjælpsinstruktion. Efter gennemført 
vedligeholdelseskursus har deltageren fornyet kompetence til at undervise i regi af Dansk 
Førstehjælpsråd i yderligere 5 år.  
Målgruppe: Kurset er for alle, der skal have opdateret deres førstehjælpsinstruktørbevis.  
Varighed: 8 timer 
 
 

Førstehjælpstilvalg: Blødninger 
Genkend livstruende blødninger og er i stand til at standse og evt. forbinde disse under samtidig 
brug af førstehjælpens hovedpunkter. 
Målgruppe: Deltagere der allerede har været på basis førstehjælpskursus. 
Varighed: 1.5 timer 
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Førstehjælpstilvalg: Kemiske påvirkninger 
At kunne handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i førstehjælpssituationer med forgiftninger 
og ætsninger, samt forebygge disse i hverdagen. 
Målgruppe:  Deltagere der allerede har været på basis førstehjælpskursus. 
Varighed: 30 min.  
 
 

Førstehjælpstilvalg: Småskader 
Vurder og yd den relevante førstehjælp i forbindelse med småskader, herunder skader 
forårsaget af kæledyr (hunde, katte, m.v.), planter i Danmark, fremmedlegemer i hud, øre og 
næse samt øjne, tandskader, næseblod, mindre forbrændinger og ætsninger, mindre stik og 
snitsår, slag, hovedskader, mindre sår og hudafskrabninger. 
Målgruppe:  Deltagere der allerede har været på basis førstehjælpskursus. 
Varighed: 1.5 timer 
 

Førstehjælpstilvalg: Skader på bevægeapparatet 
Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved skader på bevægeapparatet samt ved hovedskader, 
og samtidig vurdere hvornår der skal tilkaldes hjælp, henvises til læge/skadestue eller 
behandlingen kan afsluttes af førstehjælperen. 
Målgruppe:  Deltagere der allerede har været på basis førstehjælpskursus. 
Varighed: 1.5 timer 
 
 

Førstehjælpstilvalg: Sygdomme  
Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved akut opståede situationer i forbindelse med sygdom 
og kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i kritiske eller livstruende sygdomssituationer. 
Målgruppe:  Deltagere der allerede har været på basis førstehjælpskursus. 
Varighed: 1,5 timer  
 
 

Førstehjælpstilvalg: Temperaturpåvirkninger 
Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter og give relevant førstehjælp ved 
varmepåvirkning eller kuldepåvirkning af en person uanset om påvirkningen er lokalt på huden 
eller på hele kroppen. 
Målgruppe:  Deltagere der allerede har været på basis førstehjælpskursus. 
Varighed: 1 time 
 
 

Hjælperøgdykker - kursus 
Giver hjælperøgdykkeren nødvendig viden og færdigheder til at indgå i virksomhedens daglige 
brandberedskab samt ved tilfælde af brand at kunne guide og rådgive redningsberedskabet.  
Målgruppe: Større virksomheder med større risikoprofiler og potentielle værditab  
Varighed: Der står to ting på hjemmesiden: 24 timer (3x8 timer) – 2 dages teori, 1 dags praksis.  
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Hjælperøgdykker - vedligehold  
Opretholdelse af kompetencer og parathed i tilfælde af brandsituationer.  
Målgruppe: De der er hjælperøgdykkere: medarbejdere der skal fungere som hjælperøgdykkere i 
større risikoprofilerede virksomheder.   
Varighed: Kurset varer en dag (8,5 timer)  
 
 

Medborgerførstehjælp - kursus 
Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved sygdom og ulykker, der umiddelbart er livstruende, 
eller som kan udvikle sig til livstruende situationer. Deltageren kan både selvstændigt og i 
samarbejde med andre, håndtere en voksen bevidstløs person, med og uden normal 
vejrtrækning, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.  
Målgruppe: den brede befolkning. Alle personer over 16 år bør have deltaget i dette kursus, der 
sætter kursisten i stand til at yde livreddende førstehjælp ved hjertestop samt ved ulykker. 
Varighed: 7 timer 

  

Slukkertilsyn - kursus 
Giver viden og handlingsparathed i tilfælde af brand, når en virksomhed har slukningsredskaber.  
Målgruppe: Personer, der i det daglige har ansvaret for virksomhedens håndslukningsredskaber 
og som har ansvaret for at udføre det årlige lovpligtige tilsyn af håndildslukkerne. Kurset er 
åbent for alle.  
Varighed: 5 timer  
 

Varmt arbejde - kursus 
Brandsikret udførelse af svejsning og andet varmt arbejde  
Målgruppe: Faglærte og ufaglærte tagdækkere eller jern- og metalarbejdere, samt andre 
personer der beskæftiger sig med varmt arbejde.  
Varighed: 8 timer  
  

Voksenpædagogisk kursus 
 

Fundamentet for at undervise effektivt i forskellige fagfelter.  
Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til undervisere, instruktører og ledere, som har en faglig 
baggrund, og som vil have de pædagogiske forudsætninger for at kunne undervise voksne.  
Varighed: Skemasat til 37 timer, men der må påregnes et betydeligt merforbrug af timer i forhold 
til forberedelse af egne lektioner.  
 


