
EN LIVSVIGTIG BESLUTNING!

Få en samlet løsning, der 
sikrer, at medarbejderne i 
din virksomhed kan redde 
liv, når uheldet er ude. RødeKors.dk 

Samarbejdet mellem Røde Kors, Heart2Start og 
Cardiac Science gør det muligt at sammensætte en 
individuel pakke, der matcher netop din virksomheds 
behov uanset antallet af medarbejdere, afdelinger 
eller filialer. 

Kurserne er målrettet i forhold til de arbejdsopgaver 
og funktioner, medarbejderne varetager og 
tilrettelægges i tæt samarbejde med din virksomhed. 
På samme måde ydes der rådgivning om den 
mest hensigtsmæssige placering af den enkelte 
hjertestarter. 

Ved at vælge Røde Kors støtter du samtidig vores 
arbejde andre steder i verden, hvor mennesker har 
brug for hjælp, da overskuddet fra vores kurser går 
direkte til vores øvrige hjælpearbejde rundt om i 
verdens brændpunkter.

Kontakt Røde Kors eller Heart2Start for mere 
information og lad os sammensætte den 
førstehjælpsløsning, der passer netop din 
virksomhed. 

Røde Kors 
Blegdamsvej 27 
2100 København Ø
Tlf.: 35 25 92 00 
info@rodekors.dk

Heart2Start 
Frydenborgvej 27N 
3400 Hillerød
Tlf.: 48 21 28 79  
info@heart2start.dk

Den professionelle 
løsning til 
en virksomhed

Hos Q8 har man taget stilling og har i den forbindelse valgt at opsætte hjertestartere fra Cardiac 
Science på udvalgte servicestationer landet over. Det sker samtidig med, at medarbejderne på 
selskabets servicestationer får tilbudt uddannelse i førstehjælp. 

Hjertestarterne og førstehjælpskurserne er en del af Q8’s omfattende “Mission Omtanke” strategi, 
der går igen i alle Q8’s aktiviteter over for kunder, medarbejdere, klima, miljø og samfund. 

“Vi sigter i første omgang på de stationer, hvor der ikke er placeret andre offentligt tilgængelige 
hjertestartere i nærheden. Det kan også være på stationer, hvor der enten er langt til 
behandlingsmuligheder for hjertepatienter, eller hvor der bor så mange mennesker i nærheden, at 
der statistisk set må ske en del hjertestop,” forklarer HR-chef i Q8, Berit Jebjerg. 

“Mange hjertestartere er placeret på institutioner og arbejdspladser, hvor ikke alle forbipasserende 
har adgang, eller hvor der ikke er adgang uden for normal arbejdstid. Vi vil placere hjertestarterne 
på døgnåbne Q8-stationer, hvor alle kan komme hurtigt til og fra,” siger Berit Jebjerg. 

Redning af liv som centralt element i sponsorat 

Ud over at sikre sit eget førstehjælpsberedskab har Q8 valgt at indgå i et sponsorsamarbejde med 
Røde Kors om uddeling af hjertestartere og førstehjælpskurser til sportsklubber.  

Mission
Omtanke



En løsning, der gør det nemt for dig
De vigtigste elementer af førstehjælp er her samlet i én løsning. Den sikrer 
din virksomhed opsætning af en af markedets bedste og mest driftsikre 
fuldautomatiske hjertestartere af mærket Cardiac Science, der er godkendt 
og underlagt de amerikanske myndigheders meget restriktive kontrolsystem, 
foruden uddannelse af dine medarbejdere i førstehjælp.

Heart2start leverer hjertestarterne med 7 års garanti fra Cardiac Science, 
og professionelle Røde Kors-instruktører med både praktisk og teoretisk 
erfaring varetager undervisningen.

Desuden får I onlineservice fra Heart2Start, der automatisk overvåger 
dine serviceaftaler og håndterer vedligeholdelse af hjertestarteren i årene 
fremover. Her kan du samtidig bevare overblikket over kursusdage og hente 
en lang række gratis informationer.

Du kan læse mere om førstehjælp og hjertestartere på 
RødeKors.dk eller Heart2start.dk 

RØDE KORS

Anders Ladekarl
Generalsekretær 
i Røde Kors

    Ulykker rammer ganske tilfældigt og ofte uden varsel. Derfor er den første hjælp afgørende 
for at minimere ulykkens omfang og konsekvenserne for den tilskadekomne. Som menneske har 
vi alle et medansvar for hinanden og for at yde den nødvendige hjælp. Det kræver overblik og 
handlekraft at håndtere en ulykke – uanset om den er stor eller lille. At handle korrekt kræver 
samtidig nogle grundlæggende forudsætninger og værktøjer. Det handler om at kunne yde 
førstehjælp og om at være parat til at træde til og tage ansvar, når og hvis ulykken indtræffer. 

Hvert år dør mere end 3.500 danskere af hjertestop uden for hospitaler. International forskning 
viser, at hvis vi skal redde flere liv, skal der være langt flere hjertestartere tilgængelige, og langt 
flere skal kunne yde førstehjælp.

For en virksomhed er det en rigtig god investering at uddanne medarbejderne i førstehjælp. 
Vores erfaringer viser nemlig, at ud over at give den enkelte medarbejder forudsætninger for 
at kunne redde liv, så styrker man det sociale netværk i virksomheden, øger trygheden og 
forebygger ulykker. 

En virksomhed, der har opsat hjertestartere og uddannet sine medarbejdere i førstehjælp, sender 
et vigtigt signal til sine omgivelser om, at man tager medarbejdernes sikkerhed alvorligt, og at 
også kunder og øvrige gæster, der besøger virksomheden, er i gode hænder. 

Den første hjælp 
er livsvigtig hjælp!

HVERT MINUT TÆLLER

Ved hjertestop er tid en altafgørende faktor. 
Chancen for at overleve falder med op til 10% for hvert minut, 

hvor der ikke ydes genoplivning. Hvis der anvendes en hjertestarter, 
og der samtidig udføres manuel hjertelungeredning inden for de 
første 3 minutter, øges chancen for overlevelse med op til 70%. 

“

”


