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Bilag 9
GRUNDKURSUS I FØRSTEHJÆLP OG ELEMENTÆR BRANDBEKÆMPELSE
Formål
Grundkursus i førstehjælp
Formålet med faget er, at eleverne
- er i stand til at holde liv i/genoplive personer i de vigtige minutter, efter at en ulykke er sket, eller pludselig sygdom er opstået,
indtil redningsmandskabet eller en læge kan tage over
- opnår bevis for grundkursus i førstehjælp.
Elementær brandbekæmpelse
Formålet med faget er, at eleverne
- ved, hvordan de bør forholde sig i tilfælde af brand og ved simple hjælpemidler og metoder kan slukke en mindre brand samt
hindre brandudbredelse
- opnår bevis for kursus i elementær brandbekæmpelse.
Vejledende uddannelsestid
0,5 uge
Undervisningens mål

a. Førstehjælp (DFR’s retningslinier)
Undervisningens mål er, at eleven kan anvende
- førstehjælpens 4 hovedpunkter
- trinvis førstehjælp til en bevidstløs
- førstehjælpen til en sprøjtende blødning
- førstehjælpen til chok
har forståelse af
- håndgreb til nødflytning
- årsager til standset eller nedsat vejrtrækning
- årsager til chok
- psykisk førstehjælp
har kendskab til
- luftvejenes anatomi
- blodkredsløbets opbygning
- placeringen af de livsvigtige organer i bryst- og bughulen
- ulykker, der kan medføre bevidstløshed og eller chok
er orienteret om
- pludselig sygdom som årsag til bevidstløshed
- pludselig sygdom som årsag til chok.

b. Elementær brandbekæmpelse (BSF’s retningslinier)
Undervisningens mål er, at eleven kan
- brandteori
- grundlæggende slukningsteori
- slukke en mindre brand
- alarmeringsprocedure
har forståelse for
- aktiv brandsikringsprincipper
- passiv brandsikringsprincipper
har kendskab til særlig brand- og eksplosionsrisici, herunder
- brandfarlige væsker
- elbrande
- køkkenfag (brand i fedt og aftrækskanaler).
Rammer for valg af indhold
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Der undervises i overensstemmelse med Dansk Førstehjælpsråds (DFR) retningslinier i førstehjælp. Der undervises i
overensstemmelse med Brand og sikringsteknisk Forums (BSF) retningslinier i elementær brandbekæmpelse.

Undervisning, der skal forberede eleven til erhvervelse af kørekort, skal omfatte modulet færdselsrelateret førstehjælp.
Afsluttende bedømmelse

a. Førstehjælp
Efter Dansk Førstehjælpsråds retningslinier

b. Elementær brandbekæmpelse
Efter Brand og sikringsteknisk Forums retningslinier.

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives der en karakter bestået (BE) eller ikke bestået (IB).
Ved karakteren bestået skal der, på elevens forlangende, udstedes beviser på vegne af de organisationer, på hvis grundlag
undervisningen er gennemført.
Særlige bemærkninger
Instruktørerne skal have gyldige instruktørbeviser til undervisning i henholdsvis førstehjælp og elementær brandbekæmpelse,
idet instruktører i færdselsrelateret førstehjælp skal være optaget på Dansk Førstehjælpsråds liste i henhold til regler fastsat af
Justitsministeriet.
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