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Retningslinjer for eksklusion af eller karantæne af
organisationer og underorganisationer i regi af Dansk Førstehjælpsråd
Organisationer og underorganisationer, der i forbindelse med gennemførelse af
førstehjælpsuddannelse i regi af Dansk Førstehjælpsråd tilsidesætter rådets anbefalinger og
retningslinjer, eller handler på måder, der ikke er foreneligt med det at være organisation eller
underorganisation i regi af rådet, vil blive slettet fra rådets liste over organisationer eller
underorganisationer, eller rådet kan tildele karantæne.
Såfremt der modtages en klage over en organisation, skal den organisation som klagen omhandler,
indsende en redegørelse til rådet inden for 14 dage efter modtagelse af klagen.
Hvis rådets sekretariat herefter vurderer, at organisationen har forbrudt sig mod rådets anbefalinger
og retningslinjer, herunder at førstehjælpsuddannelsen er gennemført således at de for kursustypen
opstillede undervisningsmål ikke er opnået eller at bevisudstedelsen ikke er gennemført korrekt jf.
rådets uddannelsesplaner, eller har handlet på måder, der ikke er foreneligt med det at være afvikle
førstehjælpsuddannelser i regi af rådet, skal rådets sekretariat indstille organisationen til eksklusion
eller karantæne fra Dansk Førstehjælpsråd.
For underorganisationer, skal den medlems- eller samarbejdsorganisationen hvor
underorganisationen er tilknyttet indhente en redegørelse fra underorganisationen.
Underorganisationen har 14 dage fra modtagelse, til at indsende en redegørelse til den medlemseller samarbejdsorganisation, de er tilknyttet.
Hvis organisationen herefter vurderer, at underorganisationen har forbrudt sig mod rådets
anbefalinger og retningslinjer, herunder at førstehjælpsuddannelsen er gennemført således at de for
kursustypen opstillede undervisningsmål ikke er opnået eller at bevisudstedelsen ikke er gennemført
korrekt jf. rådets uddannelsesplaner, eller har handlet på måder, der ikke er foreneligt med det at
være afvikle førstehjælpsuddannelser i regi af rådet, skal organisationen indstille
underorganisationen til eksklusion eller karantæne fra Dansk Førstehjælpsråd.
Sagen behandles på førstkommende møde, dog således, at hvis rådets sekretariat vurderer det
hensigtsmæssigt, kan sekretariatet rundsende sagsfremstilling samt indstilling til rådets medlemmer
der herefter skriftligt meddeler om de kan tilslutte sig eksklusion eller karantæne.
Organisationen eller underorganisationen, har på mødet hvor sagen behandles mulighed for at
uddybe sagen og organisationens eventuelle indstilling.
Rådet vurderer herefter om organisationen eller underorganisationen skal tildeles karantæne eller
eksklusion
Karantæne kan tildeles i op til 5 år.
Efter rådets afgørelse meddeler den medlems- eller samarbejdsorganisation hvor
underorganisationen er tilknyttet og som sagen omhandler underorganisationen om afgørelsen.

