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SOSU Østjylland/DAPUC tilbyder forskellige 
muligheder for kurser inden for førstehjælp. 

Du sammensætter selv dit grundlæggende 
førstehjælpskursus med de tilvalgskurser, som 
du eventuelt har behov for. 

Der udstedes kursusbevis til både det grund-
læggende førstehjælpskursus og tilvalgskur-
serne. 

Kurserne indeholder følgende:

Grundlæggende førstehjælp 
inklusiv hjertestarter (varighed 4 timer):
• Vurdering af bevidsthedstilstand, genop-

livning, brug af hjertestarter (AED), stabilt 
sideleje, symptomer på blodprop i hjertet 
og hjernen, førstehjælp til fremmedlege-
mer i luftvejene hos en voksen person.

Tilvalgskursus – Førstehjælp ved børn  
(varighed 2 timer og 30 minutter):
• Førstehjælp og forebyggelse af børns 

småskader, klemme, snitte, fald, før-
stehjælp og forebyggelse af skoldning, 
forbrænding og ætsning, førstehjælp ved 
børns sygdomstilfælde og forebyggelse 
af kvælning/strangulering samt fore-
byggelse af kvælning og førstehjælp ved 
fremmedlegemer i halsen.

Tilvalgskursus - Førstehjælp ved blødninger 
(varighed 1 time og 30 minutter): 
• Førstehjælp til store og små blødninger, 

lær at skelne imellem livstruende blød-
ninger og ikke livstruende blødninger, 
førstehjælp ved indre blødninger samt 
lær blødningskontrol med diverse forbin-
dinger.

Tilvalgskursus - Førstehjælp ved skader på 
kroppen (varighed 1 time og 30 minutter): 
• Knoglebrud, forstuvninger, hoftebrud, 

bækkenbrud, hjernerystelse, førstehjælp 
ved hovedskader, åbent og lukket kranie-
brud samt blødning mellem hjerne- 
hinderne.

Tilvalgskursus - Førstehjælp kemiske  
påvirkninger (varighed 1 time): 
• Ætsninger og forgiftninger, brug af gift-

linjen samt førstehjælp til forgiftede 
personer

Tilvalgskursus - Førstehjælp ved tempera-
turpåvirkninger (varighed 1 time): 
• Nedkøling af kroppen, forbrændinger, 

forfrysninger, forbrændinger og hedeslag.

Tilvalgskursus - Førstehjælp ved små ska-
der (varighed 1 time og 30 minutter): 
• Førstehjælp ved fremmedlegemer i 

hud, ører, næse og øjne, førstehjælp ved 
tandskader, næseblod, mindre stik- og 
snitsår, mindre sårskader, hudafskrabnin-
ger og småskader forårsaget af dyr og 
planter.



Materiale:
Deltagerne modtager førstehjælpsbog på det 
grundlæggende førstehjælpskursus. Bogens 
pris er inkluderet i prisen for kurset.

Undervisning:
Undervisningen er praktisk orienteret med  
konkrete anvisninger og øvelser, som  
deltagerne afprøver. Der er ligeledes træning 
med genoplivningsdukke og AED/hjertestar-
ter.

Underviser:
Undervisningen varetaget af uddannet første-
hjælpsinstruktør. 

Deltagerantal:
Der kan maksimalt være 16 deltagere pr. hold. 
Prisen, der betales, er pr. hold, og dermed er 
der ikke et minimum antal deltagere.

Kursusbevis:
Der udstedes kursusbevis når deltagerne 
har opnået dansk førstehjælpsråds kompe-
tencemål med tilfredsstillende resultat samt 
at instruktøren vurderer, at deltagerne har 
demonstreret tilfredsstillende hjertelungered-
ning på dukke. Tilvalgskurser bliver registret 
på førstehjælps- beviset som en ekstra kom-
petence

Afholdelsessted:
Kurserne kan afholdes både på  
SOSU Østjylland/DAPUCs adresser, hos  
virksomheder eller andre egnede lokaler.  
Kørsel efter statens høje takst tillægges pri-
sen, hvis kurset holdes på andre  
adresser end SOSU Østjylland/DAPUC.



Forplejning:
Der kan til alle kurser tilkøbes forplejning. Denne betales af rekvirenten  
(inklusive forplejning til underviser). 
 
Pris inklusive moms:
Grundlæggende førstehjælp (4 timer)   kr. 9.500
Tilvalgskursus pr. kursus (uanset varighed)  kr. 3.500 

Kontakt
Ønsker du tilbud på specialkurser, eller ønsker du yderligere oplysning om vores første-
hjælpskurser samt bestilling af kurser, så kontakt:

Anne Katrine Valeur
akv@sosuoj.dk
+45 8720 6118

dansk præhospital uddannelsescenter

dapuc

Afdelingen i Silkeborg •   Høgevej 4, 8600 Silkeborg •   Tlf: 8680 4755
Afdelingen i Skanderborg •  Grønlandsvej 5, 8660 Skanderborg •  Tlf: 8680 4755
Afdelingen i Aarhus •   Hedeager 33, 8200 Aarhus N. •  Tlf: 8741 2626


