
Att drabbas av en frätskada är ett drama, ögon som svider, hud som bränner skapar ett chocktillstånd vilket gör 
att man själv kan ha svårt att göra något för att lindra smärtorna. Vikten av att använda skyddsutrustning kan 
inte nog understrykas även att man är förtrogen med den utrustning som finns för att sätta igång en akut insats 
för att rädda syn och hud och vart denna är placerad. Dessa olyckor är några av de mest förödande att drabbas av 
och det kommer inte sällan utan någon förvarning. Konsekvenserna är många gånger beroende på hur snabbt en 
akutinsats kan påbörjas.

Presto anordnar utbildning i Första hjälpen. Utbildningarna leds av instruktörer som har lång erfarenhet av akutsjukvård. 

Målet med utbildningen 
Du får lära dig viktiga, ibland livräddande handgrepp och åtgärder som en allvarligt skadad person behöver. Vi skapar 
ett lämpligt utbildningsinnehåll utifrån de risker som finns i din omgivning. Vi kan även gå igenom ert förbandsmaterial 
i samband med utbildningen, och eventuellt ge tips och förslag på kompletterande förbandsmaterial som är lämpligt 
utifrån arbetsmiljön. I den här utbildningen så går vi igenom hur du ska agera om det händer dig och vad dina kollegor kan 
göra för att förbättra din situation till dess att Räddningstjänst eller ambulanspersonal kommer på plats.  
 
Utbildningen utgår från HLR.

Kursinnehåll: 
 
Farligt avfall med HLR  

• Har jag rätt kunskap att hantera farligt avfall?
• Följer jag de regler som företaget satt upp, använder jag rätt skyddsutrustning?
• Vilka förskrifter finns på arbetsplatsen?
• Vad gör jag om jag får syra eller basiskt ämne på huden eller i ögonen, har jag rätt utrustning?
• Hur hanterar jag en frät/ brännskada akut?
• Vi går igenom vad som händer om drabbas av en batterisprängning, om man får tvättmedel eller annan basisk lösning 

på hud och i ögon
• Vi går igenom brännskador, vad är en brännskada och när ska man ta sig till sjukhus för att få denna omsedd
• Vad finns det för sjukvårdsutrustning som kan underlätta den första akuta insatsen?

Tidsåtgång och antal 
Utbildningens längd är ca 4 timmar med maximalt 12 personer i varje grupp.
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