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Formål 
Dansk Svømmeunion ønsker at uddanne instruktører i basal genoplivning og brug af 
hjertestarter med det formål at fremme afviklingen af førstehjælpskurser i Dansk 
Svømmeunions medlemsklubber og det øvrige samfund. 
 
Kursus koncept 
Dansk Svømmeunion er blevet godkendt af Dansk Råd for Genoplivning (DRG) til at 
organisere og afvikle kurset Basal Genoplivning og brug af Hjertestarter. Kurset er udviklet 
efter retningslinjer fra det Europæiske Råd for Genoplivning (ERC), og kurset afvikles ens 
over hele Europa. I forlængelse af kurset udstedes der internationalt anerkendte 
certifikater fra ERC. Til at afvikle kurset kræves særligt uddannede instruktører.  
 
Instruktøruddannelsens indhold   
Uddannelsen er opdelt i dele der beskrives i det følgende: 
 
1. Basal Genoplivning og brug af Hjertestarter – Brugerkursus 
Første del i instruktøruddannelsen er deltagelse i brugerkurset. Det er det kursus, den 
færdiguddannede instruktør skal afvikle og undervise på, når uddannelsen er afsluttet. 
Kurset har en varighed af 4 timer og afsluttes typisk med en test i Basal Genoplivning og 
brug af Hjertestarter. På kurset benyttes bogen: Basic Life support & Automated External 
Defibrillation Provider Course Manual udgivet af ERC. 
 
2. Instruktørpotentiale 
På brugerkurset skal der vises instruktørpotentiale med henblik på at komme videre i 
uddannelsesforløbet. 
 
3. Instruktørkursus 
Instruktørkurset har en varighed af 7 timer. Kurset indeholder forelæsninger om 
undervisningsmetoden på brugerkurset og praktiske øvelser med undervisningen på 
brugerkurset. På instruktørkurset er der løbende evaluering, og kurset skal gennemføres 
tilfredsstillende med henblik på at komme videre i forløbet. På kurset benyttes bogen: 
Basic Life support & Automated External Defibrillation Instructor Course Manual udgivet af 
ERC. 
 
4. Instruktørkandidat 1 og instruktørkandidat 2 - Supervision 1 og Supervision 2 
 
5. Færdiguddannet instruktør 
Efter gennemførsel af tilfredsstillende undervisning på to BLS/AED brugerkurser 
godkendes instruktørkandidaten som færdiguddannet instruktør. Dermed kan instruktøren 
afvikle kursus for op til 6 personer på et brugerkursus. Ved mere end 6 personer kræves to 
instruktører. Ved mere end 12 personer skal der være en kursusleder tilstede på kurset. 
 
6. Kursusleder 
Uddannelsen til kursusleder består af ovenstående instruktøruddannelse men med fire 
gennemførte BLS/AED brugerkurser som fuldt uddannet instruktør. Dette suppleret med to 



 

 

 

supervisionskurser, hvor kursuslederkandidaten fungerer som kursusleder under 
supervision af en færdiguddannet kursusleder. 
 
Dansk Svømmeunions koncept for instruktøruddannelsen i Basal Genoplivning og 
brug af Hjertestarter 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forudsætninger 
Forudsætningen for at blive optaget er en forpligtigelse til, at instruktørkandidaten 
arrangerer supervisionskurserne med hensyn til; kontakt af supervisionsinstruktør, lokale, 
udstyr, deltagere og indbetaling af certifikatafgift på 125 kr. per deltager til Dansk 
Svømmeunion. Instruktøren bestiller selv ERC manualer, såfremt man ønsker, at disse 
skal indgå i kurset. 
Minimumsudstyr er en hjertestartertræner og en træningsgenoplivningsdukke. 
 
Kontakten til supervisionsinstruktøren skal ske via udviklingskonsulent Caroline Kleemann 
på ck@svoem.dk eller på telefon 4439 4481.  
 
Pris 
Samlet pris for instruktøruddannelsen 5.000 kr. for medlemmer af Dansk svømmeunion og 
6.500 kr. for ikke medlemmer. 
 
Afvikling af kurser efter afsluttet uddannelse 
Når instruktøren er færdiguddannet, kan instruktøren afvikle kurser for op til 6 personer. 
Instruktøren og den tilknyttede klub kan selv fastlægge deltagerpris og instruktør løn. Der 
skal betales en certifikatafgift på 125 kr. per person til Dansk Svømmeunion, der 
udstedes certifikat til. Instruktøren bestiller selv ERC manualer, såfremt man ønsker, at 
disse skal indgå i kurset. 
 
Instruktøren skal gennemføre minimum 2 kurser per to år for at vedligeholde sit certifikat.  
 
Årligt gebyr pr. instruktør, der er tilknyttet en medlemsklub af Dansk Svømmeunion, vil 
være 250 kr. Gebyret opkræves en gang årligt ultimo januar. 
Årligt gebyr pr. instruktør, der er tilknyttet en organisation, der ikke er medlem af Dansk 
Svømmeunion, vil være 500 kr. Gebyret opkræves en gang årligt ultimo januar. 
 
Tilmelding 
Tilmelding skal ske via Dansk Svømmeunions hjemmeside www.svoem.org under kurser. 
  
Spørgsmål 
Spørgsmål til konceptet og uddannelsen kan stilles til udviklingskonsulent i Dansk 
Svømmeunion, Caroline Kleemann, telefon 44 39 44 81, mail: ck@svoem.dk   

Dansk Svømmeunion tilbyder en samlet pakke med det mål at få instruktøren 
færdiguddannet. Derfor betales en samlet pris der indeholder:  

 Brugerkursus 

 Instruktørkursus 

 Kursusmaterialer til eget brug  

 Betaling af løn og transport til supervisionsinstruktør to gange 
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Links 
Dansk Svømmeunion – Livredning: http://www.svoem.org/Discipliner/Livredning/  
Europæisk Råd for Genoplivning: www.erc.edu 
Dansk Råd for genoplivning: www.genoplivning.dk 
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