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Om dette rettelsesblad 

Hvert kvartal sender Dansk Førstehjælpsråd redaktionelle rettelser til uddannelsesplanerne ud. Alle 

rettelser fra og med oktober 2020 hvor planerne fik nyt layout, vil kunne ses her.  

 

Basisuddannelser: 
 

Førstehjælp ved hjertestop: 
 
Oktober 2020: 
Nyt layout. 
112-app’en udgået. 
Råb om hjælp er flyttet fra kompetencesikring til best practice. 
Ændringer i tidsangivelse, mere tid til del 3. 
Stjernemarkeringen for evidens udgået. 
Revisonsliste tilføjet. 
Kildehenvisninger flyttet til bagerst i dokumentet. 
 

Førstehjælp ved ulykker: 
 
Oktober 2020: 
Nyt layout 
Revisionsliste tilføjet 
Kommentar om fjernelse af fremmedlegemer i luftvejen tilføjet 
Kildehenvisninger flyttet til bagerst i dokumentet 
 

Basal førstehjælp til børn: 
 
Oktober 2020: 
Nyt layout 
112-appen udgået 
Stjernemarkeringen for evidens udgået 
Råb om hjælp er flyttet fra kompetencesikring til best practice. 
Revisionsliste tilføjet 
Kildehenvisninger flyttet til bagerst i dokumentet 
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Tilvalgsuddannelser: 
 

Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor: 
 
April 2021: 
Passus om gyldighed af bevis ændret 
 
Oktober 2020: 
Nyt layout 
Revisionsliste tilføjet 
Ordet shock slettet fra planen og erstattet af kredsløbssvigt 
Stjernemarkering for evidens slettet 
Kildehenvisninger flyttet til bagerst i dokumentet 
 

Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere: 
 
April 2021: 
Overskrift på side 2 ændret 
Passus om gyldighed af bevis ændret 
 
Oktober 2020: 
Nyt layout 
Revisionsliste tilføjet 
Stjernemarkering for evidens slettet  
Ordet shock slettet fra planen og erstattet af kredsløbssvigt 
DFR’s og Ulykkesanalysegruppens powerpoint ændret til Rådet for Sikker Trafik og DFR’s powerpoint 
Kildehenvisninger flyttet til bagerst i dokumentet 
 

Førstehjælp og forebyggelse til børn: 
 
April 2021: 
Manglende tekst på side 10 tilføjet 
 
Oktober 2020: 
Nyt layout 
Fjernelse af fremmedlegemer flyttet til basisuddannelsen ’Basal førstehjælp til børn’ 
Alarmsymptomer ved feber flyttet til basisuddannelsen ’Basal førstehjælp til børn’ 
Generelle ændringer i tidsfordelingen 
Afsnit om hedeslag tilføjet 
Forgiftninger tilføjet og flyttet til nyt afsnit sammen med ætsninger 
Stjernemarkeringen for evidens udgået 
Revisonsliste tilføjet 
Kildehenvisninger flyttet til bagerst i dokumentet 
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Førstehjælp ved blødninger: 
 
Oktober 2020: 
Nyt layout 
Revisionsliste tilføjet 
Stjernemarkering for evidens slettet 
Ordet shock slettet fra planen og erstattet af kredsløbssvigt 
Passus om at man kunne hæve den tilskadekomnes ben er slettet jf. ERC Guidelines 
Kildehenvisninger flyttet til bagerst i dokumentet 
 

Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inklusive hovedskader: 
 
Oktober 2020: 
Nyt layout 
Revisionsliste tilføjet 
Stjernemarkering for evidens slettet 
Passus om alternativer for RICE slettet fra planen 
Passus om hovedskader ændret 
Ordet shock slettet fra planen og erstattet af kredsløbssvigt 
Kildehenvisninger flyttet til bagerst i dokumentet 
 

Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inklusive hovedskader: 
 
Oktober 2020: 
Nyt layout 
Revisionsliste tilføjet 
Stjernemarkering for evidens slettet 
Passus om alternativer for RICE slettet fra planen 
Passus om hovedskader ændret 
Ordet shock slettet fra planen og erstattet af kredsløbssvigt 
Kildehenvisninger flyttet til bagerst i dokumentet 
 

Førstehjælp ved småskader: 
 
Oktober 2020: 
Nyt layout 
Revisionsliste tilføjet 
Stjernemarkering for evidens slettet 
Kildehenvisninger flyttet til bagerst i dokumentet 
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Førstehjælp ved sygdomme: 
 
Oktober 2020: 
Nyt layout 
Revisionsliste tilføjet 
Stjernemarkering for evidens slettet 
Slagtilfælde erstattet af stroke 
Identificerer sygdomme er erstattet af identificerer symptomer på sygdomme 
Kildehenvisninger flyttet til bagerst i dokumentet 
 

Førstehjælp ved temperaturpåvirkninger: 
 
Oktober 2020: 
Nyt layout 
Revisionsliste tilføjet 
Stjernemarkering for evidens slettet 
Kildehenvisninger flyttet til bagerst i dokumentet 
 

Førstehjælp ved temperaturpåvirkninger: 
 
Oktober 2020: 
Nyt layout 
Revisionsliste tilføjet 
Stjernemarkering for evidens slettet 
Kildehenvisninger flyttet til bagerst i dokumentet 
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Særtillæg: 
 

Særtillæg 1 – Førstehjælp ved ulykker, del 2: 
 
Oktober 2020: 
Nyt layout 
Revisionsliste tilføjet 
Stjernemarkering for evidens slettet 
Kildehenvisninger flyttet til bagerst i dokumentet 
 

Særtillæg 2 – Førstehjælp ved akut opståede sygdomme: 
 
Oktober 2020: 
Særtillæg udskilt i særskilt plan 
Nyt layout 
Revisionsliste tilføjet 
Stjernemarkering for evidens slettet 
Blodprop i hjertet og stroke er skrevet ud (gennemgås under ’Førstehjælp ved hjertestop’) 
Identificerer sygdomme er erstattet af identificerer symptomer på sygdomme 
Kildehenvisninger flyttet til bagerst i dokumentet 
 

Særtillæg 3 – Førstehjælp ved akut livstruende blødninger: 
 
Oktober 2020: 
Nyt layout 
Revisionsliste tilføjet 
Stjernemarkering for evidens slettet 
Kildehenvisninger flyttet til bagerst i dokumentet 
 

Særtillæg 4 – Førstehjælp ved forbrændinger, forgiftninger og ætsninger: 
 
Oktober 2020: 
Nyt layout 
Revisionsliste tilføjet 
Stjernemarkering for evidens slettet 
Kildehenvisninger flyttet til bagerst i dokumentet 
 

Særtillæg 5 – Førstehjælp ved store knoglebrud: 
 
Oktober 2020: 
Nyt layout 
Revisionsliste tilføjet 
Stjernemarkering for evidens slettet 
Kildehenvisninger flyttet til bagerst i dokumentet 
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Særtillæg 6 – Førstehjælp for voksne der har ansvar for børn: 
 
Oktober 2020: 
Nyt layout 
Revisionsliste tilføjet 
Stjernemarkering for evidens slettet 
Kildehenvisninger flyttet til bagerst i dokumentet 
 

Særtillæg 7 – Brancherelateret førstehjælp og forebyggelse: 
 
April 2021: 
Tidsangivelse rettet 
 
Oktober 2020: 
Nyt layout 
Revisionsliste tilføjet 
Stjernemarkering for evidens slettet 
Kildehenvisninger flyttet til bagerst i dokumentet 

 

Særtillæg 8 – Førstehjælp til bevægelseshæmmede og ældre i flextrafik: 
 
April 2021: 
Ny uddannelse 

 
 

 
 
 

Opdateringsuddannelser: 
 

Opdateringsuddannelse førstehjælp ved hjertestop: 
 
April 2021: 
Oversigt over indhold i del 3 rettet 
 
Oktober 2020: 
Nyt layout 
Revisionsliste tilføjet 
Stjernemarkering for evidens slettet 
Slagtilfælde ændret til stroke 
Kildehenvisninger flyttet til bagerst i dokumentet 
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Opdateringsuddannelse livreddende førstehjælp: 
 
Oktober 2020: 
Nyt layout 
Revisionsliste tilføjet 
Stjernemarkering for evidens slettet 
Kommentar om fjernelse af fremmedlegemer i luftvejen tilføjet 
Ordet shock slettet fra planen og erstattet af kredsløbssvigt 
Kildehenvisninger flyttet til bagerst i dokumentet 
 

 


