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Retningslinjer for organisationer, der gennemfører Dansk Råd for Genoplivnings 
Livredder Førstehjælp kurser i Danmark 

  
Baggrund  
Dansk Råd for Genoplivning (DRG) har i samarbejde med aktører inden for livredningstjenesterne 
udviklet et kursus målrettet livreddere i svømmehaller og i åbent vand. Kurset benævnes 
”Livredder Førstehjælp” og er i 2022 implementeret i DRGs samlede kursusudbud. 
 
Kurset Livredder Førstehjælp har en varighed på 2,5 time, og de centrale omdrejningspunkter i 
kurset er brug af ilt i forbindelse med genoplivning af personer med hjertestop og teknikker til 
evakuering af en person med en mistænkt skade på rygsøjlen fra vandet.  
 
Deltagerne på Livredder Førstehjælp kurset certificeres ved tilfredsstillende gennemførelse af 
kurset i regi af DRG. DRG er gennem certificeringen ansvarlig for den lægefaglige delegation i 
forbindelse med brugen af ilt i forbindelse med genoplivning af personer med hjertestop.  
 
Kurset ”Livredder Førstehjælp” gennemføres i regi af kursusudbydere, der har en aftale med DRG 
om gennemførelse af kurset, med de af deres instruktører der er uddannet af og certificeret i DRG 
til at undervise på kurset. 
 
Afholdelse af DRG Livredder Førstehjælp kurser 
Organisationer, uddannelsesinstitutioner og tilsvarende (herefter kaldet kursusudbyderen eller 
samarbejdspartneren) kan ansøge DRG om at afholde Livredder Førstehjælp kurser. 
 
Tilladelse gives efter forudgående ansøgning til og efter en konkret vurdering i DRG. 
Nærværende retningslinjer vil herefter udgøre samarbejdsaftalen mellem DRG og 
kursusudbyderen. 
 
Kursusudbydere, der ønsker at gennemføre DRGs Livredder Førstehjælp kursus er over for DRG 
ansvarlig for at efterleve og overholde den fastlagte kvalitetsstandard og nedenstående regler og 
retningslinjer for gennemførelse af kurset.  
 
Styregruppen for Livredder Førstehjælp repræsenterer DRG i gennemførelsen af Livredder 
Førstehjælp instruktørkurserne. 

 
Krav til kursusudbydere/samarbejdspartnere  
Følgende krav skal opfyldes af kursusudbydere, som ønsker at gennemføre Livredder 
Førstehjælp kurser: 

• Kursusudbyderen skal kunne demonstrere tilstrækkelig kapacitet, erfaring og vilje til at 
udbyde og gennemføre kurser. 

• Kursusudbyderen skal have udpeget en fast kontaktperson, der er den faste 
kommunikationsforbindelse samt ansvarlige mellem kursusudbyderen og DRGs 
styregruppe for Livredder Førstehjælp. 

• Kursusudbyderen skal sikre, at kurserne gennemføres i overensstemmelse med DRGs 
retningslinjer og undervisningsmaterialer for Livredder Førstehjælp kurserne, herunder at 
der kun anvendes DRG-certificerede instruktører på kurserne. 
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• Kursusudbyderne er over for DRG ansvarlig for at efterleve og overholde den fastlagte 
kvalitetsstandard og nedenstående regler og retningslinjer for gennemførelse af kurset.  

• Kursusudbyderen udleverer DRGs bevis til kursister ved tilfredsstillende gennemførelse af 
kurserne. 

• Tilfredsstillende gennemførelse er defineret ved, at kursisterne på sikker vis honorerer 
undervisningsmålene for kurset jf. uddannelsesplanen for Livredder Førstehjælp kurset. 

• Kursusudbyderen er desuden ansvarlig for at udsende påmindelser til kursisterne om re-
certificering, der skal foretages hvert andet år jf. uddannelsesplanen for Livredder 
Førstehjælp kurset. 

• Kursusudbyderen skal benytte eget kursussystem eller lignende til at registrere og 
administrere kurser, instruktører og kursister. Kursusudbyderen skal altid kunne 
dokumentere ovenstående over for DRG. OBS! Det undersøges pt., om ERCs 
kursussystem, CoSy, kan anvendes.  

• En gang årligt indsendes oplysninger om antal kurser, dato samt antal kursister, som har 
gennemført kurset på tilfredsstillende vis, til DRG, således at DRG kan dokumentere, hvem 
der er certificerede til at bruge ilt i genoplivning af personer med hjertestop. 

• Kursusudbyderen er ansvarlig for at opbevare incidentrapporter. 
• Kursusudbyderen skal deltage i et årligt møde med styregruppen, hvor 

incidentrapporterne gennemgås, så der sikres tilsyn med livreddernes aktiviteter. 
• Kursusudbyderen kan få uanmeldt besøg af en repræsentant fra DRG udsendt af 

Livredder Førstehjælp styregruppen med henblik på kvalitetskontrol. 
 

En samarbejdsaftale mellem kursusudbyderen og DRG er gældende, indtil denne opsiges af en 
af parterne. Aftalen kan opsiges med øjeblikkelig varsel fra DRGs side, såfremt retningslinjerne 
ikke overholdes.  
 

Ansøgningsproces for kursusudbydere 

Ansøgningsprocessen for kursusudbydere, som ønsker at gennemføre Livredder Førstehjælp 
kurser er: 

• Ansøgningsskema indsendes til formanden for DRGs styregruppe for Livredder 
Førstehjælp.  

• Livredder Førstehjælp styregruppen sender ansøgningen videre til DRGs bestyrelse 
sammen med styregruppens indstilling.  

• DRG behandler ansøgningen.  

• Godkendes ansøgningen, er der indgået en samarbejdsaftale mellem DRG og 
kursusudbyderen, hvor nærværende retningslinjer udgør samarbejdsaftalen.  

 
Uddannelse af instruktører for kursusudbyderen  

• DRG varetager uddannelsen af kursusudbyderens instruktører. 
• Kursusudbydernes instruktører skal forud for deltagelse på Livredder Førstehjælp 

instruktørkurset være i besiddelse af et gyldigt bevis som ERC HLR-AED instruktør eller 
tilsvarende instruktøruddannelse fra Dansk Førstehjælpsråd. 

• DRGs Livredder Førstehjælp styregruppe gennemfører instruktørkurserne for 
kursusudbyderen. Kursusudbyderen dækker DRGs omkostninger jf. DRGs 
standardtakster for kursusgennemførelse, der dækker instruktørhonorarer, 
transportudgifter samt øvrige udgifter, der er direkte knyttet til kursusgennemførelsen.  
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• DRG stiller med en kursusleder fra styregruppen samt det nødvendige antal 
instruktørtrænere. Dog altid minimum 2 personer.  

• Kursusudbyderen er ansvarlig for at finde en dato for gennemførelse af instruktørkurset, 
hvor instruktørkandidaterne kan deltage, samt sørge for, at de nødvendige faciliteter er til 
rådighed samt forplejning. 

• Efter tilfredsstillende gennemførelse af instruktørkurset, skal deltageren undervise på et 
Livredder Førstehjælp kursus under supervision med tilfredsstillende resultat. 
Instruktøren kan herefter undervise selvstændigt. 

• Supervisionen varetages af DRGs styregruppe for Livredder Førstehjælp. På sigt kan 
kursusudbyderens instruktører med minimum 4 gennemførte kurser også varetage 
denne funktion. Kursusudbyderen dækker omkostningerne på samme vis som anført for 
instruktørkurset. 

 
Økonomi  
Ved indgåelse af aftale med DRG om gennemførelse af Livredder Førstehjælp kurser i  
Danmark betaler kursusudbyderen et administrationsgebyr til DRG på 5000 kr. dækkende hjælp 
til organisationens kontaktperson i oplæring af gennemførelsen og administrationen af Livredder 
Førstehjælp kurser. Herudover betaler kursusudbyderen 100 kr. pr. kursist, som deltager på et 
Livredder Førstehjælp kursus afholdt af kursusudbyderen til DRG. Dette beløb opkræves årligt. 
  
Kursusudbyderen ydes vederlagsfri support til gennemførelse af Livredder Førstehjælp kurser 
ved Livredder Førstehjælp styregruppen.  
  


