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VEDRØRENDE UDKAST TIL NY KØREKORTBEKENDTGØRELSE
Røde Kors takker for den fremsendte bekendtgørelse om kørekort.
Røde Kors har som medlem af Dansk Førstehjælpsråd fulgt arbejdet med en ny kørekortbekendtgørelse og har i den forbindelse følgende generelle og specifikke bemærkninger til bekendtgørelsen.
1. Generelle bemærkninger


Røde Kors glæder sig over, at undervisning til knallertkørekort nu også skal indeholde færdselsrelateret førstehjælp. Allerede nu høster vi som samfund de positive gevinster ved, at
færdselsrelateret førstehjælp er en del af undervisningen ved erhvervelse af kørekort til biler
og motorcykel.



Det er også meget positiv, at undervisningen med den nye bekendtgørelse skal tage udgangspunkt i kursistens evner og behov i forbindelse med førstehjælp. Røde Kors mener, det
er meget vigtigt, undervisningen foregår på en sådan måde, at det pædagogisk sikres, at
kursisterne får det størst mulige udbytte af undervisningen og dermed kan bidrage til den
største mulige samfundsgevinst.



Røde Kors er meget tilfreds med, at forebyggelseselementer er en væsentlig del af undervisningen.

2. Specifikke bemærkninger



Materialer: For at sikre den størst mulige blivende effekt af undervisningen, er det Røde
Kors’ erfaring, at det har stor vigtighed, at den fysiske undervisning suppleres af et skriftligt
materiale om færdselsrelateret førstehjælp. Ved at understøtte den egentlige undervisning
med et sådant materiale styrkes effekten af undervisningen. Derved øges forudsætningerne
for, at den enkelte i praksis kan yde førstehjælp, hvis behovet opstår.
Derfor mener Røde Kors, at skriftligt materiale skal være et obligatorisk supplement. Materialet skal leve op til de europæiske standarder. Erfaring fra førstehjælpsundervisning viser, at
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kursister lærer på mange forskellige måder. Materialerne skal bruges som et led i undervisningen på 8 timer, og efterfølgende skal kursisterne bruge bøgerne som opslagsværk. Pædagogisk er kombinationen af øvelser og skriftligt materiale det optimale for at sikre blivende
færdigheder. Årsagen er, at det bedst understøtter kursisternes forskellige læringsstile, og
dermed sikrer, at kompetencerne når et færdighedsniveau.


Kursusbevis: Røde Kors mener det er vigtigt, at kursisterne får et kursusbevis fra Dansk
Førstehjælpsråd. Dette kursusbevis har en indbygget kontrol og garanti for at kurset er gennemført i henhold til ønskede krav (inkl. opdateret i forhold til ny viden).



Instruktører: Røde Kors er meget tilfreds med, at instruktørerne skal være godkendt af
Dansk Førstehjælpsråd, da det sikrer opdateret viden og høj kvalitet i både den faglige undervisning og den pædagogiske metode.



Uddannelsesmål: Bilag 9 beskriver uddannelsesmål. Røde Kors mener, at ”yde førstehjælp
til de typiske skader i forbindelse med trafikulykker” skal udbygges med ”som fx shock og
kredsløbssvigt”. Desuden skal ”forebygge chok, herunder føre en beroligende samtale med
den/de tilskadekomne” ændres til ”yde psykisk førstehjælp”.

Med venlig hilsen

Tina Donnerborg
Chef for kommercielle aktiviteter
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