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Report filters 

hold: førstehjælp hold 1 - 4, førstehjælp hold 5 - 8 

 
Er der emner, du gerne vil have mere af eller uddybet? 

1. Et godt og lærerigt kursus. Det var godt at få set hjertestarter i funktion og jeg 

selv fik prøvet at tage den i brug. 

 
2. Fuld ud tilfreds. Det er mit første kursus i 10 år, så alt i alt MEGET tilfreds  

 
3. Jeg tænker, at bruge den bog, som vi fik udleveret, hvis der ting jeg er i tvivl 

om. Jeg vil meget gerne  have  kurset  genopfrisket  efter  de  obligatoriske  24 

måneder. 

 
4. Nej 

 
5. Nej 

 
6. Det var rigtig godt med god til hjertestarter + manuel hjerte/lunge redning. 

 
7. Nej 

 
8. Rigtig  godt  kursus.  1.  dag  var  der  stor  afveksling  mellem  terori  og  praksis, 

hvilket gjorde at jeg bedre kunne holde fokus end 2. dag hvor praksis var samlet til 

slutning  af dagen 

 
9. Det var et perfekt  undervisningsforløb 

 
10. Nej syntes at Kasper kom godt omkring alle emner 

 
11. Nej, det var virkelig godt!! Føler mig godt klædt på 

 
12. Nej 

 
13. Nej , Jeg syntes det var et rigtig godt kursus, og en rigtig god underviser. Håber 

vi får mulighed fir at få det genopfrisket inden for de 2 år beviset gælder. Tak for et 

par gode og lærerige dage. 

 
14. Ikke pt. følte mig godt oplyst 

 
15. ? 

 
16. Nej vi var godt rundt om, men mere tid ;-). Den gik ALT for hurtigt 

 
17. Nej, alt var rigtig godt, og høj faglighed fra en rigtig dygtig og engageret 

underviser 

 
18. INDHOLD AF UNDERVISNINGEN ER FULDT UDDYBET OG DER VAR OGSÅ 

TID TIL AT SPØRGE IND TIL EMNER HVIS MAN ØNSKEDE AT FÅ EMNERNE 

UDDYBET. 

 
19. Lidt mere omkring lejring ved brud, især ved ældre der falder på plejehjem.  

Sygdom som diabetes, blodprop og hjerneblødning især omkring symptomer. Kunne 

ønske at der var noget mere omkring KOL og astma. Kan der laves en overbygning   

på dette? 

 
20. Jeg fik det hele, det var så godt. 

 
21. Nej syntes det var godt det hele 

 
22. Der er ikke noget, jeg lige kan komme i tanke om. 

 

Har du kommentarer til undervisningen i øvrigt? 

1. En god undervisning med viden som er nyttig i mange situationer. 

 
2. Meget lærerrige dage. Kan give bedre førstehjælp og har samtidig lært at give 

hjælp ved hjertestop. Føler mig tryg ved dette nu. Inspirerende undervisning, talte 

omkring mange emner, bl.a. diabetes osv. 

 

3. Planlægningen af undervisningen, hvor der kun er indregnet 2 pauser over en hel 

dag, fremmer ikke læringsmiljøet. Det var meget svært at holde koncentrationen,     

når der ikke blev holdt hyppigere små pauser, hvor undervisningslokalet ligeledes 

kunne blive luftet ud. 

 
4. En god undervisning af meget høj faglighed. Jeg kunne ønske lidt flere små 

pauser lagt ind, p.g.a at det er svært at sidde ned i længere tid ad gangen. 

 
5. Kasper du er en meget dygtig og arrangeret kursus holder. 

 
6. Overhovedet ikke jeg synes at  undervisningen var  helt i top 

 
7. godt tilrettelagt ingen  spildtid 

 
8. Måske det skulle fordeles over en eller en halv dag mere 

 
9. Nej 

 
10. Dejligt at det vekslede mellem teori og praksis. Kasper Kjeldsen var god til at 

spotte, hvad vi havde brug for af vejledning ved udførsel af de forskellige  opgaver. 

Sprudlende underviser - det blev aldrig kedeligt. Fint med at inddrage eksempler fra  

det  virkelige liv :) 

 
11. Meget koncentret undervisning, flere pauser var ønskeligt. 

 
12. dette er nævnt i forrige  punkt. 

 
13. nej 

 
14. se forrig 

 
15. jeg følte mig underholdt, samt det var lærerigt. 

 
16. Syntes at der burde være indlagt et par ekstra pauser, evt. 2 x 5 min til at 

strække sine ben, da vi jo ikke er vant til at sidde stille så længe af gangen. 

 
17. Rigtig  god  underviser !! 

 
18. Super engageret underviser som gjorde undervisningen sååå god :-) 

 
19. Nej 

 
20. Se.  Punkt 5. En rigtig god underviser . 

 
21. Fin og indragende undervisning, kun godt have brugt en eller to mindre pauser, 

da det er meget koncentrer undervisning. Men ellers super godt. 

 
22. Super godt 

 
23. En velforberedt underviser med humor. Der var på ingen tidspunkter kedelige 

ting på programmet, så man var hele tiden opmærksom. 

 
24. Kun at det var den utrolig dygtig underviser, han var smittende med hans gode 

humør, engagement og kun kæmpe ros til ham. Han formåede at inddrage alle i 

undervisningen, ogbedst af alt han gav alle tryghed til at prøve tingene, uden at      

han pegede fingre, men netop gav tryghed. Han lyttede til de ting vi hver især   havde 

prøvet. Kæmpe ros til underviser, som virkelig brændte forbistret arbejde, hvilket 

smittede af  på  os alle 

 
25. GOD  FORSTÅELIGT UNDERVISNING. 

 
26. God underviser og alle får lov at komme til. Det er godt med de 

praksisnæreøvelser, det gør, at alle kan være med. 

 
27. Synes vi sprang meget frem og tilbage i materialet, hvilket godt kunne blive lidt 

forvirrende 

 
28. Rigtig god og en god  underviser 
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29. Et spændende kursus, hvor tiden gik hurtigt. Humor og engagement fra 

underviser, gav et mere alsidigt kursusforløb. Koblingen af teori og praksis 

fungerede  rigtig godt. 

 
30. Super super godt   

 
31. Fed  undervisning. 

 
32. Måske lidt flere pauser.Hårdt at sidde så lang tid, der er vi i vores fag ikke vant   til 

 
33. Super undervisning, han forstod at gøre undervisning levende og ikke tørt stof. 

 
34. Den var spændende, levende og lærerig. 

 

 

Har du andre ting du ønsker at dele med os? 

1. Nej 

 
2. meget givende og et af de bedre kurser, hvor det ikke var svært at være 

motiveret og med hele  dagen 

 
3. Nej 

 
4. Det burde være et must, at alle SSH / SSA m.v. skulle have et udvidet 

førstehjælpeskursus - og det er kun gældende i 2 år, hvorefter det skal    

genopfriskes. Vi kan hurtigt komme til at stå i situationer, hvor det vi har lært, kan 

blive til gavn - både i forbindelse med vores arbejde, familie og ude i 

samfundet. 

 
5. Tak for et overordnet set rigtig godt kursus, der aldrig blev så meget som en 

anelse kedeligt. 

 
6. God underviser  

 
7. Havde en god oplevelse og god humor fra undeviser, skønt. Håber det lykkedes    

at jeg skal afsted om 24 mdr igen, det burde være et krav ligesom man er til 

forflytning ca hvert år, man kan holde det ved lige. Samt hvis der er kommet nye 

tiltag til 

 
8. Kun kæmpe ros til underviser og FOA 

 
9. Et par gode dage med en god underviser. 

 
10. 2 rigtig gode dage hvor vi fik genopfrisket mange ting og ikke mindst lærte 

noget nyt. 

 
11. Nej 

 
12. Jeg synes der var et godt kursus. Jeg lærte en hel masse og det en god, 

spændende og levende underviser, der forstod at få os alle med. 


