
 

 

 

Notat 12 12 2022 /DIGR 

Notat om reglerne for udbud af førstehjælp på SSH- og SSA-uddannelsen 

Uddannelse/-
elevgruppe 

Indhold  Hvor er førstehjælp 
placeret? 

Konsekvenser  

Grundforløb 2  

(målrettet SSH og 
SSA) 

Førstehjælp på 
erhvervsuddannelser 
og elementær 
brandbekæmpelse 

Som en selvstændig 
del af grundforløb 2 

Eleven kan ikke starte på 
hovedforløbet uden at have 
kompetencer svarerende til 
førstehjælp på 
erhvervsuddannelser samt 
elementær brandbekæmpelse 

Social- og 
sundhedshjælper-
uddannelsen 

Generhvervelse af 
førstehjælp 

En del af faget 
”Personlig hjælp, 
omsorg og pleje” 

Underviseren laver en samlet 
vurdering af, om eleven har bestået 
faget ”Personlig hjælp, omsorg og 
pleje” 

Social- og 
sundhedshjælper-
uddannelsen EUV1 

Førstehjælp på 
erhvervsuddannelser 
og elementær 
brandbekæmpelse 

Som en selvstændig 
del af SSH EUV1 

Der er ikke en direkte konsekvens, 
hvis eleven ikke består førstehjælp 
og brandbekæmpelse, da det ikke 
er et ”krav”, men en ”mulighed for” 
at modtage undervisningen 

Elever med en SSH-
uddannelse fra FØR 
2002, der ønsker at 
starte på SSA-
uddannelsen 

Førstehjælp og 
brandbekæmpelse 

Skolen skal tilbyde 
førstehjælp og 
brandbekæmpelse 
sideløbende med 
hovedforløbet på 
SSA 

 

Der er ikke en direkte konsekvens, 
hvis eleven ikke består førstehjælp 
og brandbekæmpelse, da det ikke 
er et ”krav” til, men en ”ret” til at 
følge undervisningen. 

Eleven skal dog have gennemført 
generhvervelse af førstehjælp i 
løbet af SSA-uddannelsen, for at 
der kan udstedes et skolebevis og 
dermed et uddannelsesbevis 

Social- og 
sundhedsassistent-
uddannelsen 

Generhvervelse af 
førstehjælp 

Selvstændigt fag i 
fagrækken 

Eleven skal have gennemført 
generhvervelse af førstehjælp, for 
at der kan udstedes et skolebevis 
og dermed et uddannelsesbevis 

    

Elever med en SSH-
uddannelse fra 
EFTER 2002, der 
ønsker at starte på 
SSA-uddannelsen 

Eleverne skal i udgangspunktet erhverve førstehjælp og elementær 
brandbekæmpelse inden opstart på SSA-uddannelsen, da dette er en del af 
overgangskravet ved opstart på SSA-uddannelsen. 

Skolen er ikke forpligtet til at udbyde eleven førstehjælp og elementær 
brandbekæmpelse til eleven.  

Skolen kan dog i samarbejde med ansættende myndighed vælge at tilbyde eleven 
førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, dette skal afvikles, mens eleven er i 
praktik. 

Eleven skal have gennemført generhvervelse af førstehjælp i løbet af SSA-
uddannelsen, for at der kan udstedes et skolebevis og dermed et uddannelsesbevis 

 


