
 
 

 ABC RÄDDALIV   
 Tel 076 112 112 7  
 Mail: maria@abcraddaliv.com 

Kurser inom Första hjälpen och hjärt- lungräddning                        
med ABC Räddaliv  

ABC Räddaliv drivs av Maria Patriksson. Jag är av Röda Korset certifierad utbildare inom 
Första hjälpen/HLR. Det innebär en garanti om att instruktören är kvalitetssäkrad och att 
utbildaren arbetar efter väl beprövad metodik och pedagogik, där 70 % av kursen omfattar 
praktiskt arbete varvat med 30% teori.  

Alla våra utbildningar uppfyller Arbetsmiljölagstiftningens grundkrav i första hjälpen som 
beskrivs i Arbetsmiljöverkets författningssamling – AFS 1999:7 

Jag har varit verksam och aktiv inom friskvårdssektorn i många år. Under åren har jag drivit 

eget företag inom bland annat utbildning, gruppträning, rådgivning och coaching. Nedan 

följer valda delar av min kompetens 

• Av Röda Korset Certifierad Utbildare i Första hjälpen och Hjärt- lungräddning (HLR) 
• Utbildare i massageteknik och Anatomi, certifierad av Medicinskt kursforum. 
• Hälsoprofils bedömare, Diplomerad av Stråkens Hus 
• Diplomerad Massageterapeut, Axelsons Gymnastiska Institut 
• Ledarskap- gruppträningsutbildningar via Svenska Fotbollsförbundet, Jaktfalken, Ling 

förbundet, Korpen, LES MILLS, Medicinskt kursforum 
• Studerat näringslära och pedagogik vid Göteborgs Universitet 
 

Våra kunder ger oss betyg 3,8 av 4 möjliga i helhetsintryck därför erbjuder vi en 

nöjdkundgaranti till våra kunder. Det innebär att du får pengarna tillbaka om vi inte uppnått 

målet för den kurs du valt att gå.  

 

Sagt om mig och mina kurser 

Sagt om mig och mina kurser 

• INFORMATIVT, LÄRORIKT, ROLIGT" Sofia"  

• Mycket omfattande, stort engagemang, positivism "David" 

• Mycket bra! Praktiska övningar "Eva" 

• Mycket lärorikt via mycket praktiskt arbete, rekommenderar starkt instruktören 

+++++ 

 

Målet för mig är att du som deltagare är nöjd med din utbildning och att du kommer att våga 

ingripa om olyckan är framme. Jag vill förmedla kunskap på ett lustfyllt sätt, stärka ditt 

självförtroende så att vi tillsammans uppnår vårat gemensamma mål, att rädda liv.  

Varmt välkommen att boka din kurs eller kontakta mig om du har några frågor! 

Maria Patriksson  

• INFORMATIVT, LÄRORIKT, ROLIGT" Sofia" 

• Mycket omfattande, stort engagemang, positivism "David" 

• Mycket bra! Praktiska övningar "Eva" 

• Givande och bra utbildning "Filip" 

• Mycket lärorikt via mycket praktiskt arbete, rekommenderar starkt instruktören 

+++++ 

 


