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Retningslinier for censorvirke ved uddannelse,
certificering og vedligeholdelse af
førstehjælpsinstruktører
1.

Anvendelse af censorerne

1.1

Instruktører der ønskes optaget på Dansk Førstehjælpsråds liste over godkendte
førstehjælpsinstruktører, og som følge deraf kan udlevere Dansk Førstehjælpsråds
kursusbevis for førstehjælpsuddannelse skal ved afsluttende eksamen censoreres af en
censor. Censor er udpeget af én af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer og
godkendt i Dansk Førstehjælpsråd.

1.2

Censorer kan ikke fungere som censor på instruktørkurser i egen organisation.

1.3

Efter organisationernes skøn kan censorerne anvendes på beslægtede uddannelser, hvor det
skønnes hensigtsmæssigt (f.eks. samariterkurser, strandvagter, bedriftssamariter, m.v.)

2.

Formålet

2.1

Ved tilstedeværelse og observation garanterer censoren for, at instruktøraspiranten opfylder
de krav, som Dansk Førstehjælpsråd stiller til førstehjælpsinstruktører.

2.2

Censoren skal medvirke til at afdække reelle færdigheder og evner som instruktør i tilfælde,
hvor der opstår tvivl om, hvorvidt instruktøraspiranten er egnet til godkendelse.

2.3

Censoren skal ved tilstedeværelse og personlig adfærd medvirke til at fastholde anseelse og
respekt for uddannelsen, de medvirkende organisationer og Dansk Førstehjælpsråd.

3.

Censorerne

3.1

Censorkorpset sammensættes af personer fra Dansk Førstehjælpsråds
medlemsorganisationer.

3.2

De indstillende organisationer har ansvaret for, at censorerne til enhver tid opfylder kravene
til censorhvervet.

3.3

Organisationerne orienterer Dansk Førstehjælpsråd om udskiftninger af egne censorer.

3.4

Dansk Førstehjælpsråds sekretariat ajourfører listen over censorer og udsender opdateret
liste til medlemsorganisationerne.

4.

Rekvirering af censor

4.1

Når der planlægges kurser for førstehjælpsinstruktører rekvireres censorerne direkte af den
uddannende medlemsorganisation

4.2

Udgifterne afholdes af rekvirenten. Censors transport, opholdsudgifter og timehonorar
(timesats C) beregnes efter statens regler.

5.

Krav til censorerne

5.1

Censoren skal have indgående teoretisk og praktisk indsigt i førstehjælp og pædagogik.

5.2

Censoren skal kende eksisterende anbefalet førstehjælpslitteratur.

5.3.1

Censoren skal kunne vurdere instruktøraspiranten, herunder personens evner til,
pædagogisk:
- at strukturere stoffet
- at motivere eleverne
- at anvende og variere undervisningsprincipper, -former og AV-midler
- at anvende spørgeteknik - ved præcisering, repetition eller delmål/kontrol
- at motivere, organisere og gennemføre praktiske øvelser

5.3.2

Censoren skal kunne vurdere instruktøraspiranten, herunder personens evner til, fagligt:
- at følge det faglige indhold i lektionen i overensstemmelse med de anvendte
undervisningsmaterialer
- at demonstrere faktual- og procedureviden (opgave og udførelse)
- at nå de for uddannelsen fastsatte mål

5.4

Censoren skal have kendskab til kommissoriet for Dansk Førstehjælpsråd.

5.5

Censoren skal have kendskab til organisationerne i Dansk Førstehjælpsråd.

5.6

Censoren skal deltage i møder og kurser besluttet af Dansk Førstehjælpsråd vedrørende
censorvirke.

6.

Procedure for afvikling af eksamen

6.1

Kursuslederen er ansvarlig for, at praktiske forhold er aftalt med censor senest en uge før
eksamen.

6.2

Inden eksamen skal der være sket en præsentation af censor.

6.3

Den enkelte eksaminand udleverer forud for dennes eksamen kopi af lektionsplan med
angivelse af krav, vilkår og kriterier for den konkrete eksamenslektion til hhv. eksaminator
og censor. Endvidere skal der være anført, hvilken lærebog den enkelte eksaminand tager
afsæt i.

6.4

Under eksamen er det kursuslederen eller en anden af kursets undervisere der fungerer som
eksaminator.

6.5

Censor kan stille supplerende spørgsmål i tilfælde hvor eksaminators spørgsmål ikke giver
fyldestgørende svar - eller såfremt der er tvivl om hvorvidt kursisten skal bestå eksamen.

6.6

Til hver instruktøraspirant afsættes der 30 min. til eksamen, der inddeles i 3 faser:

6.6.1

Undervisningsopgaven afvikles for andre instruktøraspiranter (maks. 15 minutter).

6.6.2

Aspiranten trækker et spørgsmål af 21 mulige - og besvarer det mundtligt.

6.6.3

Sidste del af eksamen er demonstration af livreddende førstehjælp/trinvis førstehjælp.

6.7

Efter aspirantens samlede eksamination voterer eksaminator og censor.
Umiddelbart herefter meddeles resultatet til aspiranten.

6.8

Eksaminand har to forsøg til at bestå eksamen. Ved manglende beståelse første gang har
organisationen efter vurdering mulighed for at tilbyde deltageren reeksamination.
Reeksaminationen gennemføres som en ordinær eksamen med trækning af nyt
eksamensspørgsmål. Bestås reeksaminationen ikke, skal der gennemføres en ny
instruktøruddannelse før deltageren kan indstilles til eksamen igen.

7.

Bedømmelse af instruktøraspiranterne

7.1

Kriterier for at bestå eksamen er:

7.1.1

at eksaminand på tilfredsstillende vis honorerer de angivne mål som angivet i retningslinier
for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører, herunder har
demonstreret sine færdigheder og evne til:
- at strukturere stoffet
- at motivere eleverne
- at anvende og variere undervisningsprincipper, -former og AV-midler
- at anvende spørgeteknik - ved præcisering, repetition eller delmål/kontrol
- at motivere, organisere og gennemføre praktiske øvelser
- at skelne mellem væsentligt og uvæsentligt
- at følge det faglige indhold i lektionen er i overensstemmelse med de anvendte
undervisningsmaterialer
- at demonstrere faktual- og procedureviden (opgave og udførelse)
- at nå de for lektionen fastsatte videns-, færdigheds- og holdningsmæssige mål

7.1.2

at eksaminanden svarer tilfredsstillende på det mundtlige spørgsmål.

7.1.3

at aspiranten jf. de anviste retningslinier udfører den trinvise førstehjælp

7.2

Bedømmelse og vægtning:
7.1.1, 7.1.2 og 7.1.3 skal hver især bestås selvstændigt.

7.3

Eksaminanden bedømmes ved brug af bestået/ikke bestået.

7.4

Censors bedømmelse er afgørende i tilfælde hvor der ikke er enighed mellem eksaminator
og censor.

7.5

Uregelmæssigheder eller tvistigheder i forbindelse med eksamenssituationen mellem
eksaminator og censor, der ikke kan løses mellem disse, skal indbringes til afgørelse i
Dansk Førstehjælpsråd.

8. Andre bestemmelser
Nærværende retningslinier for censorvirke ved uddannelse, certificering og vedligeholdelse af
førstehjælpsinstruktører, omhandler ikke medlemsorganisationers gennemførelse af
egne/organisationsspecifikke temadage/-kurser, orienteringsdage/-kurser, vedligeholdelsesdage/kurser og lignende aktiviteter.
Nærværende retningslinier hænger tæt sammen med retningslinier for uddannelse, certificering og
vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører, hvorfor der skal henvises til parallelle områder i disse
retningslinier.

9. Ikrafttrædelse og revision
Nærværende retningslinier for censorvirke ved uddannelse, certificering og vedligeholdelse af
førstehjælpsinstruktører implementeres i medlemsorganisationernes nuværende
instruktøruddannelse i perioden 1. januar 2008 til 31. december 2008, og afløser dermed
bestemmelserne for censorvirke fra 2004.
Retningslinierne revideres i det omfang og på det tidspunkt hvor rådet finder behov herfor.
Retningslinierne evalueres to år efter gennemførelsen af de første instruktørkurser.

Dansk Førstehjælpsråd
6. december 2007

