
Når  uhellet er ute, er 

det du og dine ansatte 

som må ta ansvar! 

KAN DINE 

ANSATTE  

FØRSTEHJELP? 

 



Dette forteller hvor viktig det er å kunne 

førstehjelp. 

Sørlandets Førstehjelpsundervisning, er et 

firma som har spesialisert seg på 

opplæring av private-/offentlige bedrifter 

og institusjoner. 

Vi gjennomfører kurs fra 3 timer og 

oppover, og hvert kurs kan gjerne 

skreddersys for det enkelte firma.  

Kursdeltakerne vil, etter endt kurs, få utdelt 

diplom og kompendium over de emnene det er 

undervist i. Bedriften vil også få en diplom som 

viser at de ansatte har gjennomgått 

førstehjelpskurs. 

Enkelte bedrifter ser 

førstehjelpsundervisning som en unødvendig 

utgiftspost. Stadig flere mener imidlertid,som 

vi, at dette er en god investering for de 

ansattes trygghet og bedriftens fremtid. 

 

 

I Norge dør ca 3000– 5000 

personer av plutselig uventetet 

hjertestans hvert år! 



Jeg har min utdannelse gjennom ansettelse i 

Falken Redningskorps A/S fra 1988 og fram 

til november 1996, hvor jeg drev utstrakt 

undervisning for offentlige og private 

bedrifter. 

I november 1996 gikk jeg over til Vest Agder 

Fylkeskommune, da fylket overtok 

ambulansetjenesten i Kristiansand fra Falken, 

og arbeider daglig i ambulansetjenesten i 

Kristiansand. 

Arbeidet som ambulansepersonell viser tydelig 

at det mangler kunnskaper blant folk flest når 

ulykker inntreffer, enten det er på 

arbeidsplasser, privat eller i trafikken. 

Terje Refsnes har fagbrevet i ambulansefaget 

og er autorisert helsearbeider og ambulanse- 

arbeider. Han er godkjent: DHLR 

(Hjertestarter instruktør) og AHLR kursleder

( avansert hjerte lungeredning kursleder), 

Norsk grunnkurs i førstehjelp, For deg som 

har omsorg for barn og Trafikalt grunnkurs.  

 

Sørlandets Førstehjelpsundervisning 

gjennomfører kurs både på dag-og kveldstid, 

alt etter kundens ønsker. 

Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon 

eller tilbud! 

 

Med vennlig hilsen 

Sørlandets Førstehjelpsundervisning  

Terje Refsnes 

 

Sørlandets Førstehjelpsundervisning 

ble startet i november 1996 av 

Terje Refsnes. 

Bilde fra en øvelse: 



 

Bilder fra kurs. Der legges det vekt 

på teori og praktiske øvelser.  


