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Uddannelsesplan for samlet Færdselsrelateret 

førstehjælpsuddannelse bil/MC/traktor inkl. uddannelsen 

Førstehjælp ved hjertestop 
Varighed: 8 timer (480 minutter) 

Overordnet kompetencemål 
Kursisten handler ud fra førstehjælpens hovedpunkter og ABC-principperne, samt udfører 

sikker livreddende førstehjælp til tilskadekomne i forbindelse med trafik og færdselsrelaterede 

ulykker på vej og gade.  

Kursisten kan give Hjerte-Lunge-Redning til en bevidstløs voksen person med og uden normal 

vejrtrækning samt kunne anvende en AED/hjertestarter under hensynstagen til fornøden 

sikkerhedsprocedure og kan overlevere hele hændelsesforløbet til ambulancepersonalet. 

Kursisten kan yde førstehjælp til personer ved moderat og svær tilskadekomst, herunder 

forebygge kredsløbssvigt og yde psykisk førstehjælp. 

Kursisten handler forebyggende i sin trafikadfærd som bilist, og reflekterer over egen holdning 

til de typiske årsager til at personer bliver dræbt eller kvæstet i trafikken. 

Det centrale indhold på uddannelsen 
 

 Velkomst og præsentation 
 Præsentation af uddannelsens rammer, undervisningsform og 

indhold samt praktiske orienteringspunkter og krav 
 Forebyggelse med udgangspunkt i materiale fra Rådet for Sikker Trafik 
 Ulykkestyper, hastighed og hvilke skader sker der? 

 Særlige forhold ved trafikulykker 
 Håndtering af ulykker som førstehjælper- ud fra 4 hovedpunkter 

 Sikkerhed 
 Førstehjælp til kredsløbssvigt/blødninger mv. 
 ABC og de livsvigtige systemer og HLR 

 Håndtering af psykisk førstehjælp 
 HLR og AED træning 

 Cases og situationstræning 
 

Samlet tidsanvendelse:   480 minutter 

Gennemførelsen af uddannelsen: 
Det forventes, at kurset afvikles med et minimum af teori, og primært gennemføres ved hjælp 

af øvelser på gulv, deltagerrefleksion og praktiske øvelser.  

De praktiske øvelser skal afvikles på relevant areal, hvor bil, cykel mv. kan indgå. 

Særlige bemærkninger: 
Kurset afvikles med udgangspunkt i praktiske øvelser med sigte på ulykker i færdslen. 

Se kvalitetsbladet med krav til dette kursus på omstående side.  
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Kvalitetskrav til Færdselsrelateret førstehjælpsuddannelse for bil/MC/traktor  

inkl. uddannelsen Førstehjælp ved hjertestop 

Område Beskrivelse Udført 

Instruktør Registreret hos Dansk Førstehjælpsråd og have særlig 

information om at kurset skal gennemføres praktisk.  

Forebyggelsesdelen skal gennemføres med det gældende 

materiale fra Rådet for Sikker Trafik. 

 

Pæd. materiel Udarbejdes jf. kompetencemålene af den enkelte instruktør eller 

leveres af egen organisation. Se endvidere under ”instruktør”. 
 

Materiel  Antallet af medbragte træningsdukker, skal følge 

deltagerantallet:  

Der må maksimum være 4 personer pr. træningsdukke. 

Eksempelvis skal der på et kursus med 15 deltagere være 

4 dukker til træning. 

Det forventes, at AED/hjertestarten kan advisere og har 

træningselektroder til placering på personen. 

Der må maksimum være 6 personer pr. AED træner. 

Der skal indgå minimum 1 bil og 1 cykel samt diverse øvelser 

med færdselsrelevans på vej/p-plads, som øvelseselementer. 

 

Deltager materiale Der skal udleveres en førstehjælpsbog/hæfte pr. deltager. 

Førstehjælpsbogens/-hæftets indhold skal være dækkende i 

forhold til det enkelte førstehjælpsmoduls uddannelsesplan og 

uddannelsens enkelte lektioners målbeskrivelse. Det udleverede 

materiale skal være udarbejdet ifølge Dansk Førstehjælpsråds 

retningslinjer for udarbejdelse af førstehjælpsbøger. 

 

Undervisningsform Der skal anvendes en praksisnær undervisningsform, og 

minimum af teori. Se kompetencemål i beskrivelse. 

Alle deltagere skal have min. 3 minutters effektiv træning på en 

genoplivningsdukke.  

Alle deltagere skal have min. 4 minutter effektiv træning med 

AED/hjertestarter. 

 

Tid Uddannelsens lektioner har en varighed af 60 minutter. Derfor 

skal denne uddannelse afvikles over 8 hele lektioner, inkl. små 

pauser. Uddannelsen bør ikke deles. 

 

Deltager antal Der må maksimum være 16 deltagere pr. instruktør. 

Alle instruktører skal være registreret hos DFR. 
 

Bevisudstedelse Der kan udstedes et DFR bevis, såfremt deltageren har været 

aktiv og deltaget i alle timerne, samt kunnet håndtere 

kompetencemålene. 

Der skal afkrydses i:  

 Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/Traktor  

 Førstehjælp ved hjertestop 

 

 


