
Kriterier for optagelse af nye medlemsorganisationer i Dansk Førstehjælpsråd 
 

 
Som medlemmer kan optages: 
 

- Landsdækkende organisationer hjemmehørende i Danmark, dog med mulighed for at optage 
medlemmer fra Færøerne og Grønland. 

- Landsdækkende organisationer mm, som varetager opgaver som ligger indenfor Rådets formål, og 
som medvirker til at fremme den faglige udvikling i førstehjælpssagen bredt i Danmark i et 
væsentligt omfang. 

- Landsdækkende organisationer som tilhører eller repræsenterer en målgruppe der ikke allerede er 
repræsenteret blandt rådets medlemmer. 

 
Kriterier: 
 

- Ansøgeren skal kunne sandsynliggøre at denne varetager opgaver i indenfor Rådets formål, og 
medvirker til at fremme førstehjælpssagen bredt i Danmark i et væsentligt omfang. 

- Ansøgeren skal motivere sin ansøgning. 
- Ansøgeren skal kunne dokumentere at vedkommende bidrager til den faglige udvikling af 

førstehjælpssagen i Danmark. 
- Ansøgeren skal kunne dokumentere et program for kvalitetssikring og -opfølgning af det faglige og 

pædagogiske niveau på kurserne. 
- Ansøgeren skal besidde eget instruktørkorps. 
- Ansøgeren skal kunne tilbyde faglig og pædagogisk rådgivning for sit instruktørkorps. 
- Ansøgeren skal anvende kursusmateriale som er udarbejdet efter Dansk Førstehjælpsråd 

anbefalinger og som følger de anerkendte guidelines på området. 
- Ansøgeren skal kunne stille fornødne ressourcer til rådighed for Dansk Førstehjælpsråds 

arbejdsgrupper fagligt og/eller pædagogisk. 
- Ansøgeren skal være repræsenteret i alle landets regioner. 
- Ansøgeren skal have en organisation som kan markedsføre, tilrettelægge, gennemføre, kontrollere 

og udbyde rådets førstehjælpsuddannelser. 
- Ansøgeren skal kunne dokumentere en faglig kapacitet til at bidrage til en fortsat udvikling af Dansk 

Førstehjælpsråd. 
 
 
Ansøgningsprocedure: 
 
Ansøgeren fremsender ansøgning til Dansk Førstehjælpsråds sekretariat som distribuerer ansøgningen til 
Rådets medlemsorganisationer. 
 
Ansøgeren vil herefter blive bedt om at give møde på det førstkommende rådsmøde med 14 dages varsel, 
hvor ansøgeren har mulighed for at foretage en yderligere præsentation af sin organisation og 
kvalitetssikring samt svare på eventuelle spørgsmål fra Rådets medlemmer. 
 
Rådet træffer herefter beslutning om optagelse efter Rådets skøn  og beslutningen meddeles 
organisationen senest 14 dage efter mødet hvor beslutningen er truffet. 
 


