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Funktionsplan for Førstehjælpere på erhvervsuddannelserne
inkl. færdselsrelateret førstehjælp
Tid for afholdelse
Vejledende varighed: 12 timer (720 minutter)

Overordnet kompetencemål
Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med såvel
færdselsrelaterede førstehjælpssituationer som brancherelaterede ulykker samt forebyggelse
af disse.
Deltageren kan både selvstændigt og i samarbejde med andre, håndtere en voksen bevidstløs
person, med og uden normal vejrtrækning, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.
Deltageren kan give relevant førstehjælp til en voksen person, der har fremmedlegemer i
luftvejene, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.
Deltageren kan yde førstehjælp til akutte skader, akut opståede sygdomme, og kan reagere
relevant på den tilskadekomnes tilstand, samt sikre relevant videre hjælp.

Det centrale indhold på uddannelsen







Det komplette indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”
Det komplette indhold af tilvalgsuddannelsen ”Færdselsrelateret
førstehjælp bil/MC/traktor”
Det komplette indhold af tilvalgsuddannelsen ”Førstehjælp ved skader på
bevægeapparatet inkl. hovedskader”
Det komplette indhold af tilvalgsuddannelsen ”Førstehjælp ved kemiske
påvirkninger”
Særtillæg 1: Akut opståede sygdomme
Særtillæg 2: Brancherelateret førstehjælp og forebyggelse

Gennemførelsen af uddannelsen:
Følgende basis og særtillæg skal indgå:
Basisuddannelserne:
•

"Førstehjælp ved hjertestop" (4 timer)

Tilvalgsuddannelser:


”Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor” (4 timer)



”Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader” (1,5 timer)
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”Førstehjælp ved kemiske påvirkninger” (0,5 time)

Særtillæg i denne plan for funktionsuddannelse:


Særtillæg 1, Akut opståede sygdomme, (1 time)



Særtillæg 2, Brancherelateret førstehjælp og forebyggelse (1 time)

Tidsangivelserne er vejledende men uddannelsen gennemføres på minimum 12 timer (720
minutter).
Såfremt uddannelsen gennemføres i forbindelse med erhvervelse af kørekort, skal
uddannelserne ”Førstehjælp ved hjertestop” og ”Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor”
afvikles med en minimumstid på 240 minutter pr. del jf. Kørekortbekendtgørelsens bilag 9.
Beviset på tilvalgsuddannelsen, ”Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor”, må højst være
1 år når ansøgning om kørekort indleveres.
Uddannelsen skal afvikles med et minimum af teori og primært gennemføres ved hjælp af
virkelighedsnære øvelser, deltagerrefleksion og praktisk træning. Øvelser og træning skal
afvikles på relevant og egnet sted/areal. Det anbefales at undervisningen, såvel i teori som
praktik, tager udgangspunkt i deltagerens branche. For eksempel kan praktiske øvelser og
situationsøvelser med fordel afvikles i værksted eller lign.
Såfremt uddannelsens delkompetencer kan opnås gennem tværfaglig undervisning anbefales
dette.
I uddannelsesplanen for ”Førstehjælp ved hjertestop” indgår del 1 (Indledning m.v.) og del 4
(Afslutning). Del 4 afvikles først ved afslutningen af et kursusforløb.
I denne plan for funktionsuddannelse antages, at alle uddannelser afvikles som et samlet
kursusforløb. Et kursusforløb kan strække sig over en længere periode, dog maksimalt med en
varighed på 1 år.
Såfremt et kursusforløb er afviklet over en periode, udstedes kursusbeviser med sidste
kursusdato som udstedelsesdato.
Der skal udleveres en førstehjælpsbog/hæfte pr. deltager. DFR anbefaler, at bogen/hæftet er
deltagerens ejendom.
Førstehjælpsbogens/-hæftets indhold skal være dækkende i forhold til den gennemførte
førstehjælpsuddannelse og således omfatte uddannelsens hoved- og
delkompetencebeskrivelser.
Det udleverede materiale skal være udarbejdet efter Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer for
udarbejdelse af førstehjælpsbøger.
Det forventes, at AED/hjertestarter-trænerer kan advisere og har træningselektroder til
placering på dukkerne.
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Den trafikrelaterede forebyggelsesdel skal gennemføres med det gældende materiale fra Rådet
for Sikker Trafik.
På uddannelsen skal indgå en række færdselsrelaterede øvelser på relevant P-areal/vej, og der
kræves derfor, at der er minimum én bil og én cykel til rådighed for disse øvelser. Det er ikke
et krav at de er funktionsdygtige, men de skal kunne indgå som øvelseselementer ifm.
praktiske øvelser mm.
Undervisningen skal gennemføres af instruktør registreret ved Dansk Førstehjælpsråd.
Instruktøren skal gennem praktiske øvelser og deltagernes demonstration af færdigheder
sikre, at hver enkelt deltager lever op til de angivne kompetencer og delkompetencer.
Der genereres et elektronisk DFR-bevis, såfremt deltageren har været aktiv og deltagende i
hele uddannelse samt opfylder kompetencemålene. Dette vurderes af instruktøren.
Der skal afkrydses i funktionsuddannelsen:


Førstehjælp på erhvervsuddannelserne inkl. færdselsrelateret førstehjælp

Særlige bemærkninger:
Denne uddannelse må kun gennemføres som led i en erhvervsuddannelse, (EUD) i henhold til
gældende bekendtgørelser fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.
Når uddannelsen gennemføres i regi af EUD gælder der en generel dispensation for de i de
enkelte uddannelsesplaner anførte kvalitetskrav. Dog ikke for ”Førstehjælp ved hjertestop” og
”Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor” idet at dispensationen ikke er omfattet af
minimumsvarigheden på 8 timer, samt kravet om at der skal være mindst én bil og én cykel til
stede. Skolerne skal således sikre at minimumsvarigheden på 8 timer overholdes, samt kravet
om at mindst én bil og én cykel, skal være til stede, når undervisningen tilrettelægges i
”Førstehjælp ved hjertestop” og ”Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor”.
Instruktøren skal gennem praktiske øvelser og deltagernes demonstration af færdigheder
sikre, at hver enkelt deltager lever op til de angivne kompetencer og delkompetencer.
Det er det enkelte uddannelsessteds ansvar, at hver enkelt deltager lever op til de i
uddannelsesplanerne fastsatte kompetencemål. Dette indebærer, at det er uddannelsesstedets
ansvar at sikre, at nødvendige ressourcer, såvel instruktørmæssigt som udstyr, er tilstede.
Kursusbeviset er gyldigt 24 måneder efter sidste kursusdato. Skal beviset bruges i forbindelse
med erhvervelse af kørekort skal ansøgning om kørekort dog være indleveret senest 1 år efter
sidste kursusdato jf. kørekortbekendtgørelsen.
Denne uddannelse er udviklet i samarbejde med Danske Erhvervsskoler, Danske SOSU-skoler
og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.
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