
 

 
 
ROSLAGENS SCOUTDISTRIKT TAR HAND OM DIG – INBJUDAN 
 
Riktad inbjudan till dig som jobbat länge som sjukvårdsansvarig eller ansvarar för sjukvård på din kår men är inte utbildad 
vårdgivare 

 Lasse har bränt sig på stormköket …vad gör du? 

 Tredje dagen på läger och Lena sätter kniven i handen, vad gör du? 

 På hajken får Josef ett ordentligt skavsår, kan han fortsätta? 

 Under julmarknaden faller plötsligt en förälder ihop livlös, vad kan ha hänt? 

En utbildning som är helt anpassad för dig som scoutledare med ansvar för kårens ”sjukvårdslåda". Utbildningen består av 
övningar i kombination med teoretiska kurspass. Du får kunskap om första hjälpen för möten, läger och hajker. Under 
utbildningen ingår även utbildning och certifikat enligt HLR-rådets riktlinjer i första hjälpen och HLR. 
 

   
 
Några kursmoment: Lägesbedömningar, stabilt sidoläge, HLR, luftvägsstopp, skavsår, blödningar, brännskador, allergi, 
epilepsi, diabetes, innehåll i sjukvårdsväskan och lite annat. Vissa övningar kan komma att genomföras utomhus. 
 
Distriktet erbjuder två olika kurstillfällen: 
Kurs 1:  28/6-2020 9-13  Näsbyparks scoutkår, Parkvägen 42C, 183 52 Täby ** 4 lediga platser 
Kurs 2 - del1: 26/8-2020 18:30-21 Näsbyparks scoutkår, Parkvägen 42C, 183 52 Täby ** 8 lediga platser 
Kurs 2 - del 2: 2/9-2020 18:30-21 Danderyds Sjöscoutkår, Enebybergsvägen, 182 36 Danderyd 
 
Kursen riktas till dem funktionärer i distriktets kårer som ansvarar för kårernas sjukvård under läger, hajker och den ordinära 
verksamheten. Kursen är kostnadsfri för deltagare. Max antal deltagare per kurs: 8 personer. 
 
Med tanke på de rådande omständigheterna och om vädret tillåter kommer vi att hålla kurserna utomhus. OBS: Ingen mat-
/fikaservering under kurstillfällena dvs  du får gärna ta med din egen matlåda.  
 
Kursledare: Gillis Nordin, Brandfast Sverige  
Anmälan till: roslagen@scoutkansliet.se 
 
Deadlines för bindande anmälningar: 
Kurs 1 18/6-2020 kl. 16:00   
Kurs 2 16/8-2020 kl. 16:00  
 
Funktionärer som tillhör covid-19 -riskgrupper eller har varit sjuka (eller har anhöriga som varit sjuka) mindre än 14 dagar 
före kursstart avrådes att delta kursen denna gång. Tack! 
 


