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Førstehjælp for voksne med ansvar for børn 
7 timer (Funktionsuddannelse) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Formål: Deltageren kan handle ud fra første-
hjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med 
hjertestop på barn. Deltageren kan give basal 
genoplivning til et bevidstløst barn – både 
med og uden en hjertestarter.  
 
Deltageren kender muligheden for hjælp fra 
den sundhedsfaglige person på alarm 1-1-2. 
Deltageren kan handle hensigtsmæssigt og 
yde relevant førstehjælp ved fremmed lege-
mer i luftvejene, skader og ulykker samt for-
giftning, indre ætsning, skoldning eller for-
brænding hos børn.  
 
Deltageren kender mulighederne for at fore-
bygge skader i hverdagen 
 
Målgruppe: Kurset henvender sig til virk-
somheder, der ønsker et dybtgående kend-
skab til førstehjælp til børn; det kan være 
daginstitutioner, SFO, skoler, fritidshjem eller 
sportshaller.  
 
Indhold: Uddannelsen består Basis- og til-
lægsuddannelser som beskrevet i figuren til 
højre. Herudover også et særtillæg med fokus 
på bevidstløse børn, drukning og fastspæn-
ding. Alle moduler afholdes som en vekslen 
mellem teori og praktiske øvelser. 
 
Varighed: 7 timer. Uddannelsen gennemføres 
normalt på én samlet dag. 
 
 
 

Deltagerantal: Max 16 personer. 
 
Deltagerforudsætninger: Ingen 
 
3 timers opdateringskursus 
Basisuddannelserne skal opdateres inden for 
24 måneder for at opretholde kompetencen. 
De øvrige tilvalgs- og funktionsuddannelser 
skal generhverves inden for 24 måneder. 
 

Funktionsuddannelsen i Førstehjælp for voks-
ne med ansvar for børn er samlet i tre modu-
ler bestående af hhv. basisuddannelsen for 
”Førstehjælp ved hjertestop” samt tilvalgsud-
dannelsen ”Førstehjælp og forebyggelse til 
børn”.  
 
Tredje modul består af et specielt særtillæg 
omhandlende bevidstløse børn, drukning og 
fastspænding i bil. 
 
 
 
 
 
Varenummer: KU F BØRNE ANSVAR 
 

Lotek har kurser i førstehjælp, brandbe-
kæmpelse, brug af hjertestarter, psykisk 
førstehjælp, varmt arbejde mv. Kurserne 
afholdes enten som standardkurser eller 
som virksomhedstilpassede kurser med 

særligt fokus på de forhold, der har betyd-
ning for sikkerheden i jeres virksomhed. 
Kurserne kan afholdes i almindelig ar-
bejdstid eller i forlængelse heraf, evt. i 

weekend. Du kan finde en beskrivelse af 
vore øvrige kurser på www.lotek.dk. 

 
Loteks instruktører er godkendt af Dansk 
Førstehjælps Råd og Beredskabsstyrelsen 
til undervisning i brandbekæmpelse, før-

stehjælp samt brug af hjertestarter. 
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