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Over 120.000 elever må hvert år en
tur på skadestuen – 50.000 af disse
besøg kunne spares så let som
ingenting

ASF-Dansk Folkehjælp har på baggrund af Institut for Folkesundheds egne statistikker beregnet, at indførelsen af obligatorisk førstehjælps- undervisning i Folkeskolen vil kunne spare
40 % af alle elevers skadestuebesøg og samfundet for ikke
mindre end kr. 50 millioner. Hvert år.
120.000 skoleelever må hvert år en tur på skadestuen. Ikke fordi danske børn
er mere klodsede end børn i andre lande, men fordi der ikke er nogen, som
kan førstehjælp på skolerne. Hver gang der sker ulykker, kan man i skolerne
ikke selv behandle skaderne, og da man samtidig ikke tør tage ansvaret for at
undlade egentlig behandling, ja så vælges den sikre løsning, og skolerne sender derfor en lærer eller forældre med eleven på skadestuen. (Et skadestuebesøg tager typisk 3 timer, så det koster meget i lærertimer på årsbasis).
Hvis der derimod havde været førstehjælpsviden til rådighed på skolen, viser
beregningerne fra skadestuerne altså, at hvert 4. besøg ville kunne undgås.
Førstehjælpsundervisning – for skolen og for livet
I blandt andet Norge, Sverige, Tyskland og Østrig opererer man allerede med
førstehjælpsundervisning i skolen. Det er baggrunden for, at ASF-Dansk Folkehjælp for 2 år siden satte sig for at undersøge muligheden for indførelsen af
førstehjælp i Folkeskolen og i privatskolerne. Efter grundige vurderinger står
ASF-Dansk Folkehjælp nu klar med et helt nyt koncept til obligatorisk førstehjælpsundervisning i skolerne. Konceptet omfatter nye førstehjælpsbøger og
undervisningsmaterialer, som er tilpasset eleverne på 3 niveauer, nemlig målrettet hhv. 0 – 3. klasse, 4. – 6. klasse og 7. – 10. klasse.
Med i konceptet, som er døbt AV-AV.nu, er også udviklingen af et interaktivt
førstehjælpsspil, der på en sjov og underholdende måde lærer de unge prak-
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tisk førstehjælp i og uden for skolen – for man skal jo ikke glemme, at førstehjælpsviden er mindst lige så værdifuld uden for skolen – f.eks. i trafikken, på
arbejdspladsen, i fritiden og naturligvis i hjemmet.
Det koster så lidt – vi sparer så meget
Alt hvad der rent praktisk (ud over den politiske beslutning) skal til for at gøre
obligatorisk førstehjælpsundervisning mulig, er at få uddannet en førstehjælpsinstruktør pr. skole, så han/hun kan stå for undervisningen på alle skolens klasseniveauer.
Hvis alle landets ca. 2.100 skoler (Folkeskoler og privatskoler) skal have uddannet én førstehjælpsinstruktør koster det en éngangs-udgift på 26 millioner
kr. og den årlige besparelse for samfundet ved de sparede skadestuebesøg
udgjorde jo lige ved 50 millioner kr.
Det betyder, at der allerede i det første år med obligatorisk førstehjælpsundervisning er ”overskud” på investeringen – og så har vi ikke en gang vægtet
hele det menneskelige aspekt, hvor førstehjælpsviden jo både redder menneskeliv og begrænser efterfølgende varige mén, hvilket jo også hospitalerne
sparer penge og ressourcer på.
Læs mere om AV-AV projektet på www.AV-AV.nu hvor du også kan prøve
spillene.
Yderligere oplysninger
…kan fås ved henvendelse til ASF-Dansk Folkehjælps generalsekretær Klaus
Nørlem på tlf.: 70 220 230 eller 20 330 939

