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Røde Kors hædrer DuPont i Brabrand
To tredjedele af de 500 medarbejdere kan førstehjælp, og 150 involveret i projekt med Aarhus
Universitetshospital om bedre måder at lære førstehjælp på.

To ud af tre af de cirka 500 medarbejdere på DuPonts innovationscenter i Brabrand har taget et kursus i
førstehjælp. Dette helt usædvanligt høje engagement fik Røde Kors til at nominere virksomheden blandt de
tre bedste blandt 73 kandidater til årets førstehjælpspris til arbejdspladser.
Prisen blev uddelt først på ugen og tilfaldt Jyske Bank, tæt fulgt af DuPont og Brøndby Gymnasium.
Virksomheden støtter
Sikkerhedschef Bo Rodam og teamleder Mette Nyberg Hansen modtog på DuPonts vegne diplom ved et
arrangement på Dansk Røde Kors’ hovedkontor i København. Her roste generalsekretær Anders Ladekarl,
Røde Kors, hvordan Brabrand-virksomheden bakker op om indsatsen for førstehjælp. Alle medarbejdere
tilbydes det grundlæggende kursus og opfriskende kurser, ligesom virksomheden har oprettet et decideret
førstehjælpskorps med foreløbig 60 aktive.
Røde Kors fremhæver desuden, at der er opsat fire hjertestartere på DuPonts område på Edwin Rahrs Vej, og
at virksomheden også er aktiv i et forskningsprojekt med Aarhus Universitetshospital med fokus på at
forbedre kurserne i førstehjælp.
Målrettet førstehjælp
Indsatsen hos DuPont i Brabrand har sit udspring på et afdelingsmøde for et par år siden i den afdeling, hvor
Mette Nyberg Hansen arbejder.
― Vi var dengang ca. 75 medarbejdere i afdelingen, men på mødet blev det klart, at næsten ingen kunne
førstehjælp. Det var vi ret utrygge ved, så vi gjorde det til en event i afdelingen at tilbyde kurser, både på
dansk og engelsk, så vores kolleger fra udlandet også kunne være med, fortæller Mette Nyberg Hansen.
Initiativet fik også kolleger fra andre afdelinger til at henvende sig. Faktisk var interessen så stor, at
personaleafdelingen og sikkerhedschef Bo Rodam overtog ansvaret og gjort førstehjælpskurser til et alment
tilbud på hele arbejdspladsen. Der er tale om en dags kurser, hvor deltagerne lærer blandt andet at give
kunstigt åndedræt og hjertemassage og at bruge en hjertestarter.
― Vi har valgt at fokusere på den livreddende type førstehjælp, som der er mest behov for på et arbejdsplads
som vores, siger Bo Rodam. Vi arbejder med forskning og udvikling, så tunge løft eller farlige
arbejdsredskaber er ikke risikoen her, men snarere noget stress-relateret, der kan udløse en situation med
behov for hjertemassage eller brug af hjertestarter.
Intensiv undervisning
Indsatsen med førstehjælp blev løftet endnu et niveau op, da virksomheden blev kontaktet Aarhus
Universitetshospital, som havde brug for forsøgspersoner til forskningsprojekt om metoder til at lære
førstehjælp.
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― Det har vist sig at være et ideelt match, fortæller Bo Rodam. Vi beskæftiger selv mange forskere, og
interessen for at hjælpe de medicinstuderende med deres projekt var overvældende fra start af. Vi stillede
med 70 forsøgspersoner til det første forløb. Nu har vi et samarbejde i helt faste rammer, hvor vores
medarbejdere – indtil nu 150 – deltager som forsøgspersoner. Til gengæld kommer de medicinstuderende
herud og underviser os i førstehjælp.
― Det er meget udbytterigt, for de stiller med mange instruktører, så undervisningen er intensiv. Og så har
en de stor medicinsk og fysiologisk viden, så de har virkelig gjort en forskel i forhold til at lære førstehjælp,
siger Bo Rodam.
Vi har fået tryghed
Har der så været brug for førstehjælp i virkeligheden?
Mette Nyberg Hansen: ― Ja, vi havde faktisk en medarbejder, som faldt om tidligere i år. Med det samme
var flere kolleger omkring ham og fik fordelt opgaverne, så der både blev sørget for førstehjælp og få tilkaldt
ambulance. Der var ro på, og det var godt at få et bevis for, at vi ved, hvad der skal gøres. Vi har fået den
tryghed, som vi savnede før. Selv har jeg det sådan, at hvis jeg skulle falde om en dag, så håber jeg, at det
sker her på jobbet.

Mette Nyberg Hansen og Bo Rodam modtog på vegne af DuPont i Brabrand Røde Kors’ Diplom for
veludført førstehjælp 2013.
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