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FAGMØBLER ÅKREHAMN
Krossen, 4270 Åkrehamn
Mandag-Fredag: 09:00-18:00
Torsdag: 09:00-19:00 Lørdag:10:00-15:00.

Telefon: 52 81 65 90

BEDRIFTSPROFILEN

Førstehjelp
Alle bedrifter burde kurse sine ansatte i
førstehjelp mener daglig leder John Holvik
i Karm-Med AS i Åkrehamn. Det kan redde
liv enten en jobber i kontorlandskap eller
ute på en oljeplattform.

John Holvik mener det er viktig at flest mulig kan førstehjelp,
inkludert å bruke en hjertestarter.
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JOBB & NÆRING

- I dag stilles det krav til mange bedrifter
om å la ansatte gjennomgå førstehjelpskurs,
forteller Holvik som er utdannet sykepleier
med erfaring fra akutt-tjeneste på sykehus,
ambulansetjeneste og Røde Kors. – Men
også andre bedrifter burde la sine ansatte
få førstehjelpskurs. Akutt sykdom og ulykke
kan jo hende når som helst, selv om en ikke
er ansatt i offshore eller annen utsatt industriell virksomhet.
Karm-Med ble grunnlagt av nå avdøde
Knut Magne Tveit på nittitallet, og firmaet
ble siden videreført av hans familie gjennom
Sjøheim Eiendom AS og Solstad Shipping AS.
I dag driver bedriften kurs innen førstehjelp
hovedsakelig for offshoreindustrien, men
også for landbasert industrivirksomhet.

- Vi har flotte kurslokaler her i Åkrehamn,
sier Holvik, - men vi drar også ofte ut til bedrifter med kursvirksomheten vår. Det hender også at vi besøker skoler og barnehager.
Et grunnkurs i førstehjelp for de som skal
reise offshore varer i fem dager, og deretter
med repetisjon to dager hvert eller hvert annet år avhengig av hvilke krav som gjelder.
- Alle instruktørene våre har bakgrunn som
sykepleiere eller ambulansepersonell, sier
John Holvik. Kursene våre passer for alle
typer bedrifter. Alle arbeidsplasser kan ha
nytte av at noen kan førstehjelp. Vi skreddersyr kursene etter hver enkelt bedrifts behov. Det skal ikke alltid så mye til for å redde
liv hvis de ansatte er ajour med hva de skal
gjøre hvis ulykken er ute.

Øyavn. 9. 4296 Åkrehamn
Telefon 90727057 | www.karm-med.no

