
VIL DU REDDE LIV?
Livreddende kurs ved 

MiRA-Senteret

ØNSKER DU Å REDDE LIV ?
Ta kontakt med MiRA-Senteret hvis du vil vite mer om 
førstehjelp og sikkerhet eller ønsker å melde deg på et 
av våre kurs. Vi tilbyr førstehjelpskurs, brannvernkurs 
og livredning i vann.  

SAMMEN REDDER VI LIV ! 
Vårt arbeid er en del av den nasjonale dugnaden 
«Sammen redder vi liv!», i regi av Helsedirektoratet, 
som skal bidra til at en så stor del av befolkningen 
som mulig får økt kunnskap om førstehjelp. Gjennom 
støtte fra Gjensidigestiftelsen skal MiRA-Senteret 
spesielt bidra til å øke minoritetskvinners kunnskap 
og synliggjøre deres viktige rolle i førstehjelpsbered-
skapen. Ved å bli med kan du bidra til dugnadens 
målsetning om å redde 200 flere liv hvert år! 

MIRA-SENTERET – ET STED FOR DEG!
MiRA-Senteret er et sted av og for kvinner og unge 
jenter med minoritets bakgrunn. I fellesskap fremmer 
og synliggjør vi de ressurser og potensialer minoritets-
kvinner og unge jenter har. Vi har i 30 år arbeidet med 
spørsmål knyttet til likestilling og juridiske rettigheter 
for kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn 
i Norge. Gjennom juridisk bistand, krisehjelp, 
informasjons- og bevisstgjøringstiltak, nettverksarbeid, 
politiske utspill, samt kulturelle og sosiale aktiviteter 
søker vi å bedre minoritetskvinners levekår i Norge.

HJELP 113 – LAST NED APPEN
Appen sender automatisk melding 
om hvor du er, om du ringer  
110, 112 eller 113. Den er utviklet av  
Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Fo
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113 Ambulanse110 Brann 112 Politi

NØDNUMRE

DU MÅ ENGASJERE DEG !
Tenk om noen i din familie får hjertestans ! Eller hva om 
et barn eller en venninne får en stor brannskade, eller 
et kutt som ikke slutter å blø ? Hva gjør du? Hvordan 
skaffer du hjelp? 

DU MÅ ENGASJERE DEG !
Mer informasjon om førstehjelp, skaper trygghet i en 
ulykkessituasjon, kan være avgjørende og redde liv!  

Sammen med andre minoritetskvinner på MiRA-Senteret kan 
du styrke din førstehjelpskunnskap og bli en viktig ressurs som 
bidrar til økt sikkerhet, både i hjemmet, i nærmiljøet eller når du 
deltar på fritidsaktiviteter som svømming. Førstehjelpskunnskap 
kan også bidra til å minke stress og panikk når du befinner deg i 
situasjoner som oppleves som overveldende og alvorlige.

@MiraSenteret 

mira_ressurssenter

@MiRAressurssenter 

KONTAKTINFORMASJON
Besøksadresse: Storgata 53A (3. etasje)                                                                                                      
Postadresse: PB 1749 Vika, NO-0121 Oslo                                                                                                                                          
Telefon: 22 11 69 20 / Faks: 22 36 40 19
Epost: post@mirasenteret.no
Internett: www.mirasenteret.no / www.miraconsult.no



BLI MED  
I FØRSTEHJELPSBEREDSKAPEN !
MiRA-Senteret har gjennom mange år sett at minoritets kvinner, 
særlig de som står utenfor arbeidslivet, er en utsatt gruppe. Ofte 
mangler de grunnleggende svømmeopplæring, og står uten 
tilbud om førstehjelpsundervisning. Mange under søkelser viser 
også at familier med minoritets bakgrunn er ekstra utsatt for 
skader i form av blant annet drukning og forbrenning. Det er 
behov for økt kunnskap om førstehjelp og sikkerhet! 

Vil du være med?

HVA ER FØRSTEHJELP?  
Førstehjelp handler om omsorg og medisinsk hjelp som blir gitt 
til en syk eller skadet person rett etter at en ulykke har inn-
truffet. Ulykker kan skje i hjemmet, på gaten eller når du er med 
barna dine. Det du gjør de første minuttene kan bidra til å redde 
liv. Derfor er det viktig at du vet hva du kan bidra med. 

Dette kan handle om å ringe nødnummeret til ambulansen 113, 
eller å gi lunge- og hjerteredning mens du venter på 
ambulansen. Det kan også handle om forebygging av skade 
eller alvorlige hendelser, ved for eksempel å passe på at 
barn  i svømmehallen ikke løper, eller fjerne alt som kan være 
brannfarlig for deg og resten av familien i hjemmet deres.

Førstehjelp – betyr den 
første personen som 
er på plass og som kan 
hjelpe den som er syk eller 
skadet før ambulansen 
eller politiet kommer 

Kursdeltaker hos MiRA

Ei venninne av meg reddet mannen sin fordi 
hun kunne første hjelp. Det er viktig kunnskap 
som jeg også vil lære, derfor kommer jeg på 
førstehjelpskurs uansett hva som må til.

Kursdeltaker hos MiRA

Førstehjelpskurset som arrangeres på MiRA-Senteret, er gratis 
og alle kvinner og unge jenter som ønsker, kan delta. Kursene 
er spesielt tilrettelagt for minoritetskvinner og ved å delta 
på jevnlige workshops i etterkant av førstehjelpskursene 
repeterer vi kunnskapen sammen. Slik kan vi trygge hverandre 
slik at vi tørr å gjøre noe hvis det skjer en ulykke eller oppstår 
en alvorlig situasjon.


