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Lær at redde liv – og bliv førstehjælper når det gælder… 
 
Forleden modtog den 32-årige biolog Tue Skov prisen ”Årets Førstehjælper” på 10.000 kroner af Røde Kors. Han 
reddede for godt et år siden sin mors mands liv. Under en frokost på Limfjordsøen Fur faldt den 65-årige Per 
Larsen pludselig forover. 
 
Alle var klar over, at Per Larsen havde fået hjertestop, og efter at have alarmeret 112 gik Tue Skov i gang med 
hjertemassage og kunstigt åndedræt En nabo blev sendt af sted til den lokale brugs, der har opstillet en 
hjertestarter. 
 
Tue Skov supplerede brugen af hjertestarteren med forstsat hjertemassage og kunstigt åndedræt. Efter cirka en 
halv time begyndte Per Larsen at trække vejret selv, og da en helikopter ankom, overtog redningsfolkene 
arbejdet. I dag har Per Larsen en pacemaker, og han har ingen men.   
 
”Det var kombinationen af førstehjælp og hjertestarter, der gjorde, at vi kunne klare os selv, indtil hjælpen kom. 
Og fordi jeg havde taget et førstehjælpskursus, traf jeg nogle rigtige beslutninger den dag,” fortæller Tue Skov. 
 
Røde Kors i Hillerød tilbyder et tilsvarende kursus for at give alle borgere i Hillerød Kommune muligheden for at 
kunne redde andres liv og være førstehjælper, når det gælder i familien, på gaden, hos naboen, eller hvor 
behovet pludselig opstår. 
 
Kurset er på 12 timer, der fordeler sig over fire torsdage. Det starter torsdag den 4. april kl. 15-18 og 
fortsætter de efterfølgende torsdage: 11., 18. og 25. april. Deltagerne vil lige som Tue Skov lære hjertemassage, 
kunstigt åndedræt og ikke mindst brugen af en hjertestarter. 
 
Modulerne hedder hjerte-lunge-redning, livreddende førstehjælp, sygdomme og tilskadekomst. Bent 
Kauffmann står for undervisningen, der finder sted i Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12C. Prisen er 670 kr. 
inkl. bog, bevis, kaffe/te på kurset. Man tilmelder sig ved at gå ind på www.rodekors.dk/førstehjælp og derfra 
følge instruktionerne, eller ved at henvende sig personligt i Frivilligcenteret, på tlf. 48241907 eller på mail: 
epost@frivilligcenter-hillerod.dk 
 
For yderligere information kontakt Bent Kauffmann, Røde Kors Hillerød bentk@rodekors.dk, tlf. 4825 2511 
 
Billedtekst: På Røde Kors førstehjælpskursus undervises blandt andet i hjertemassage. 
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