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Emne: Førstehjælp 
  
Formål: Flere klubber har henvendt sig til TU om hvor man kan få et kursus i 

førstehjælp samt hvilke kurser der er adgangsgivende til DSF kurser. TU 
prøvet at finde et svar på dette spørgsmål. 

  
Vejledning: Anbefalede uddannelsesniveauer 

 
Dansk Førstehjælpsråd har anbefalet nedenstående tre niveauer for 
uddannelse i førstehjælp: 
 
Uddannelsesniveau “minimum”, der bestod af modulerne Hjerte-lunge-
redning og Livreddende førstehjælp. Samlet varighed 6 timer. 
 
Uddannelsesniveau “mellem”, der bestod af modulerne Hjerte-lunge-
redning, Livreddende førstehjælp, Førstehjælp ved sygdomme og 
Førstehjælp ved tilskadekomst. Samlet varighed 12 timer. 
 
Uddannelsesniveau “højt”, der bestod af modulerne Hjerte-lunge-redning, 
Livreddende førstehjælp, Førstehjælp ved sygdomme, Førstehjælp ved 
tilskadekomst, genoplivning med hjertestarter og rutine i livreddende 
førstehjælp A, B og C. Samlet varighed 24 timer. 
 
Færdselsrelateret førstehjælp 
 
Jævnfør kørekortbekendtgørelsen består den kompetencegivende 
færdselsrelaterede førstehjælp af uddannelserne Førstehjælp ved hjertestop 
(4 timer) og enten Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere (4 
timer) eller Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor (4 timer). Dette vil 
er stadig tilfældet i den fremtidige uddannelsesstruktur. 
 
Krav til førstehjælpskursus i DSF regi 
 
Til de kurser, der udbydes i DSF og hvor der i adgangskravene, er krævet et 
førstehjælpskursus, skal førstehjælpskurset være af uddannelsesniveau 
”Mellem” eller højere.  
Førstehjælpsbeviset / vedligeholdelsesbeviset må ikke være mere end 2 år 
gammelt ved kursusstart. 
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Eksempler på udbydere 

 
Der findes mange udbydere af førstehjælp, her er nævnt nogle få: 
 
https://www.rodekors.dk/foerstehjaelp/find-kursus 
 
http://danskførstehjælp.dk/vi-tilbyder/forstehjaelpskurser 
 
http://foerstehjaelp.com 
 
https://www.falck.dk/foerstehjaelp/produkter/foerstehjaelpskursus/ 
 
TU ønsker ikke at forfordele nogle organisationer frem for andre, men har 
her valgt at vise et tilbud, der er sikkert flere andre der tilbyder 
førstehjælpskurser og TU har ingen præferencer til de viste eksempler. 
Dette er en god og billig måde til at sikre klubbens medlemmer og nye 
kursister en uddannelse i førstehjælp. 
TU håber at det vil blive brugt af rigtig mange, således at sikkerheden i 
klubberne højnes. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Teknisk Udvalg 
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