
Førstehjælpskursus i eskadrillen 
oktober 17-19 oktober

Af Flemming Jellinghof ROF, 19 OKT 14
Nu var det tid til at få genopfrisket sin førstehjælpskunnen med et 30 timerskursus incl. prøve. Lederen af 
kursuset var lægestuderende OS T. Pham, der også er førstehjælpsansvarlig ved hærhjemmeværnsdistrikt 
midt/vestsjælland
Vi mødte ind fredag efter arbejde og gik i gang med at gennemgå de 
fire hovedpunkter for førstehjælpen: Stands ulykken, livredende 
førstehjælp, alarmering og alm. førstehjælp. Efter et par lektioner og 
en skriftlig prøve var dagen slut (langfredag?).

Lørdag morgen Var vi i gang igen, bla. med HLR, blødninger, 
tamponeringer div. forbindinger og aflås sideleje og ikke mindst 
indpakningen af folk og nødflytningen af disse, vi sluttede dagen med 
en skriftlig test og 15 spørgsmål som vi skulle finde svaret på i den 
udleverede bog: Sundhed&forsvar : Førstehjælpens ABC. Det blev til 
endnu en lang dag med masser af genopfriskning og ny viden, faget 
førstehjælp udvikler sig jo.

Om søndagen (hviledagen, siger nogle, dog ej OS T. Pham), var vi i 
gang igen dog ikke alle, da nogle af dem der havde deltaget de to 
første dage kun skulle have genopfriskning og ikke med til 
førstehjælpsprøven søndag. Vi der deltog kom igennem flere lektioner 
og en testprøve der lignede den rigtige med skriftlig test og 4 
momenter, det gik godt for alle 13 personer. Efter frokost var det så tid 
til at vise om det vi havde lært også kunne holde til en rigtig prøve. 
Som Vores kursusleder havde skrevet: "Testdag er en festdag".

Så er vi klar til HLR. Hjerte, lungeredning.

Så først en ny skriftlig prøve og så på med førstehjælpstasken igen og ud til 4 nye 
momenter, bla. med afhuggede fingere, stor dybt knivstikende sår - bevisløs person, 
snitsår i lysken, mand ved bevished og endelig en mand med hjerteanfald, hvor man 
skulle bruge hjertestarter.
Dagens resultat for de 13 kursister blev følgende :

Guld = 3 stk, Sølv = 6 stk og Bronze = 4 stk

Vi ønsker alle deltagerne tillykke med deres flotte resultat.

To af vores nye folk: kenneth Lynge og maryam Olsen deltog også, herfra skal lyde et 
welkommen til.

OS T. Pham underviser og der lyttes og ses, man 
kunne jo få brug for det til prøven!

Brian skal nødflyttes fra bil, uden at  
han eller vi (egenbeskyttelse) kommer 
til skade, vi skal jo ikke selv ende som 

såret!



Ulrik lægger arm til en forbinding der skal ende med en trykforbinding .
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